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Eng.sz.: R-1978/2000.
Dr. Kopári László
Utazásszervező
7626 Pécs, Koller u. 7. emelet 25.
mobil   	00-36-20-4338163
mail:    	kopari@kopari.hu
web:    	www.kopari.hu________________________________________________________________
2 napos kirándulás Zágrábba és a Plitvicei –tavakhoz
2022. szeptember 10-11.
1. nap: Indulás hajnalban Budapestről a Hősök teréről, majd érkezés Zágrábba a déli órákban, ahol megtekinthetik a város nevezetességeit, többek között a Szent Márk templomot az óvárosban.
Séta a közeli Bánok palotájához, ami ma elnöki rezidencia. Ha az idő engedi, felmászhatnak a közeli történelmi Lotrščak toronyba, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik Zágrábra. Szakítások Múzeuma nyílt a városban, akinek van kedve ellátogathat a múzeumba. Belépő: 40 kuna/fő. Ebédelési lehetőség a városban, majd szabadprogram .Este érkezés Licko Petrovo Seloba a szállodába, majd vacsora. A szálloda 10 km-re található a Plitvicei-tavaktól.
2. nap: Reggeli után indulás a Plitvicei-tavakhoz. A Plitvicei-tavak Európa egyik legszebb látványossága, mely egy erdős hegyek által körülvett völgyben terül el. A Nemzeti Park tizenhat nagyobb és két kisebb, lépcsőzetesen elhelyezkedő tavát 92 vízesés köti össze. Előreláthatólag 15 órakor indulás vissza Magyarországra, érkezés a késő esti / éjszakai órákban.
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Utazás: légkondicionált autóbusszal
Ellátás: reggeli és  fakultatív menüválasztásos vacsora
Szállás: Hotel Plitvicka Jezera***

Ár:  47.900.- Ft/fő, amely tartalmazza az 1 éjszakai szállást reggelivel, az autóbusz és az idegenvezető költségét.

Az ár nem tartalmazza: üdülőhelyi díjat, fakultatív vacsorát, belépődíjakat, a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást, a sztornó biztosítást, amelyek irodánkban megköthetők.
Plitvicei-tavak belépődíj: felnőtt: 300 kuna, 18 év feletti diák: 200 kuna, gyerek 7-18 évig: 120 kuna
Vacsora: 2.000.-Ft/fő, mely nagyon bőséges, ízletes több fogásból áll. - A szálloda közelében nincs lehetőség bevásárlásra.
Üdülőhelyi díj: 1.500 Ft/fő
Egyágyas felár: 8.000.-Ft/fő
12 éves korig pótágyon: -8.000.-Ft kedvezmény

Tervezett menetrend: 
Budapest, Hősök tere 0315
Dunaújváros, Tesco parkoló, 0500
Szekszárd, 6-os főút Sió Csárda, 0600
Pécs, Tesco parkoló, Makay István út, 0700Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni vagy egy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell azt, hogy az utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással!

