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Kirándulás a Plitvicei-tavakhoz 
(non-stop) 

 

Időpont: 2020. 09.11-12;  

Utazás:  autóbusszal 

PROGRAM: 

1. nap: Indulás 23:00-kor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 

Budapest, Műegyetem rakparttól (Vidéki felszállást foglaláskor jelezzék).  Folyamatos 

utazás, rövid pihenőkkel. Éjszaka az autóbuszon. 

2. nap:A reggeli órákban érkezés Horvátország legjelentősebb nemzeti parkjába, ami 

többek között Karl May német író egyik híres indiánfilmjének, a Winnetou-nak is 

helyszínt adott a hatvanas években.  A park legérdekesebb látnivalója a Plitvicei-tavak, 

amely Európa egyik legszebb természeti látványossága, egy völgyben terül el, erdős 

hegyek veszik körül. Páratlan szépsége, növény- és állatvilágának gazdagsága miatt 

rákerült a természeti világörökségi listára. Gyalogos, kisvonatos, hajós kirándulást 

teszünk a tavak körül – megtekintjük a nemzeti park legszebb részeit – áthajózunk a 

Kozjak-tavon, megkövesedett fatörzseket, közvetlen közelről tekintjük meg a legszebb 

vízlépcsőket. Indulás a délutáni órákban. Visszaérkezés a kiindulási helyre a késő esti 

órákban. 

Részvételi díj: 19.990 Ft/fő 

Akciós ár: 12.490 Ft/fő 

mely tartalmazza az autóbuszos utazást és a csoportkísérő költségét 
20.000 Ft/fő alatti részvételi díj esetén a részvételi díj egy összegben fizetendő jelentkezéskor! 

BBP biztosítás: 1.100 Ft/fő (70 éves korig) 

BBP biztosítás: 2.200 Ft/fő (70 év felett) 

Adminisztrációs díj: 1.500 Ft/fő (buszon fizetendő) 

Autóbusz behajtási díj a nemzeti parkba+ járulékos költségek (foglalási díj, 

szervezési költség): 50 kuna/fő (buszon fizetendő) 

A változtatás jogát irodánk fenntartja!! 

Figyelem!!! 2020.01.01.-jétől a Plitvicei Nemzeti Parkba csak előre kifizetett 

belépőjegyekkel lehet a park területére belépni! 

 

Ezért a foglalás leadását követően a belépődíjat is előre szükséges irodánk felé 

kifizetni (a visszaigazolással minden szükséges banki adatot küldünk). 
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 Csoportos, kedvezményes belépődíjak 2020: 

Áprilisi, májusi, októberi időpontokban: 7.500 Ft/fő 

Júniusi, júliusi, augusztusi, szeptember időpontban: 14.000 Ft/fő 

A belépődíjakat 50 Ft/ 1 kuna árfolyamig tudjuk garantálni. 

A befizetés elmulasztása esetén helyszínen az egyéni, magasabb összegű belépődíj 

fizetendő, külön sorban állással. 

A túra időtartama a nemzeti parkban pihenőkkel, hajózással, kisvonatozással 

együtt kb. 7 óra. A túra utaskisérőnk kíséretével történik. 

A nemzeti park turistaútjai jól kiépítettek. Vizes részeken pallókat helyeztek le, 

hogy megkönnyítsék a túrázást. Érdemes kényelmes, utcai cipőt, illetve esőkabátot 

vinni az útra. Több helyen van lehetőség étkezésre, souvenírek vásárlására, illetve 

számos mellékhelyiség áll a látogatók számára. 

Az út minden korosztály számára ajánlott. 

A program az időjárástól függetlenül indul.  A változtatás jogát irodánk fenntartja! 

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy az utazáshoz érvényes úti okmánnyal(személyi 

igazolvány, vagy útlevél szükséges rendelkezni! Ezt indulás előtt a csoportkísérő 

ellenőrzi. 

Kérjük a mellékelt túranyilatkozatot kitöltve vigyék magukkal az autóbuszhoz! 

További fontos tudnivalók: 

- A vidéki fel-, leszállási helyek, mindig menetirány szerinti oldalon történik.  

- Az indulás előtt egy héttel semmilyen módosítás nem lehetséges(név, út, időpont, biztosítás, 

vacsora...) 

- Az utazások az időjárástól függetlenül indulnak.  

- Az ülésrend a fix ülőhely feláras helyeken kívül, a befizetések sorrendjében kerül beosztásra az 
indulás előtt. 

- Az iroda a változtatás jogát fenntartja. 

- A feltüntetett belépők az esetleges plusz szolgáltatásokat is tartalmazzák. 

 

mailto:adutours@t-online.hu

