
Vizek mentén Horvátországban 

2015. szeptember 24-28. (5 nap, 4 éjszaka) 
 

A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete nevében sok szeretettel várjuk az érdeklődőket a 

2015. szeptember 24–28. között megrendezendő tanulmányútra Horvátországba. 

Kossuth felszólításának, „Tengerre magyar!”, ismét eleget teszünk, és a Kvarner-öböl környékének 

újabb gyöngyszemeivel ismerkedünk, többek között a két legnagyobb szigettel, Krk- és Cres-

szigettel. Lesz bőséges látnivaló, a római kortól kezdve, a velencei kort idéző hangulatos középkori 

épületeken át, valamint a Zrínyi- és Frangepán-várak és kastélyok révén megidézzük majd a két 

család történetét, tragédiáját is. A szigetek gyönyörű természeti környezetükkel, mediterrán 

örökzöld növényeikkel is elkápráztatják a turistát, a tenger vize pedig olyan tiszta, főleg Cres-

szigetnél, hogy a hegytetőről is lelátni a tenger mélyére. Ennek köszönhetően akár még delfint is 

láthatunk, ha szerencsénk lesz. 4. nap más felségvizekhez buszozunk, és az édesvizek mentén 

folytatjuk kalandozásainkat, amelyek főként vízesések formájában fognak elkápráztatni bennünket. 

Plitvice széles körben ismert, de nem marad el látványosságban Slunj városa és „tündéri” környéke 

sem vízeséseivel és bájos vízimalmaival. 

RÉSZLETES PROGRAM: 
1. nap: Indulás Szegedről 6 órakor a Rákóczi térről. 

Utazás Abbáziába, útközben megállunk Varasdon. Érkezés Abbáziába az esti órákban. Szállásunk 

3 éjszakára a már bevált tengerparti Hotel Palace Bellevue lesz, ahol félpanziós ellátásban 

részesülünk. 

2. nap: Kraljevica / Portoré (Frangepán-vár és Zrínyi-kastély maradványai, a sub rosa 

összeesküvés fogantatásának helyszíne), Krk-hídon át Krk-szigetre: Krk műemlékekben gazdag 

városa, Punat (óhorvát templom), Košljun-sziget (az idilli ferences templom és kolostor, 

Frangepán sírok) 

3. nap: Cres-szigetre kompolunk át: Cres hangulatos városa – Osor (ókori és középkori 

kereskedelmi és közigazgatási központ) –hídon át Lošinj-sziget: Mali Lošinj (tengerben talált 

Apoxiomen, ókori görög atléta antik bronzszobra, Villa Carolina, a császári család egykori 

nyaralója) – Veli Lošinj egzotikus kertekkel, nyaralókkal teli városa. 

4. nap: Reggeli után utazás Plitvicére, séta a Plitvicei-tavaknál. helyi idegenvezetővel. Szállás 

Slunj városában a Hotel Mirjanában, 2-3 ágyas szobákban, félpanziós ellátással. 

5. nap: Slunj-i látnivalók, séta a városban, és Rastoke gyönyörű vízesései, vízimalmai mentén. 

Hazautazás, érkezés a késő esti órákban. 

A tengermelléken az ott élő prof. Ágoston Gergely, az édesvizeken pedig helyi idegenvezetők 

fognak nagy hozzáértéssel kalauzolni bennünket. 

A kirándulás költsége: 82.000,- Ft. 

Ez fedezi a 4 éjszakai szállást, a 4 félpanziót, (reggeli, estebéd), a nemzetközi előírásoknak 

mindenben megfelelő, kényelmes autóbusz költségeit, a komp és a belépők árát, a szervezés és az 

idegenvezetés díját. A CSMKE most is térít 2000 Ft-ot a tagjai számára. 

Hivatalos pénznem: kuna. 

Szállásunk 3 éjszaka Abbáziában, a Hotel Bellevue Palace-ban lesz, a 4. éjszakát pedig Slunj 

városában a Hotel Mirjanában töltjük. Mindkét hotelban 2-3 ágyas szobák vannak, és félpanziós 

ellátásban részesülünk. 

Szükséges úti dokumentum: érvényes útlevél vagy személyazonossági igazolvány. 

Biztosítás: egyénileg kiváltott Uniós Egészségügyi Kártya (ingyenes), esetleg egyéni biztosítási 

kiegészítéssel. 

Jelentkezés: 2015. június 6-ig 20.000,- Ft előleg befizetésével a szervezőknél (lásd lap alján). (Ezután 

előleget csak akkor tudunk visszaadni, ha sikerül az illetőnek maga helyett mást találni!) A 2. részletet 

(20.000,- Ft) 2015. július 13-ig, a 3. részletet (20.000,- Ft) 2015. augusztus 6-ig, a 4. részletet (22.000,- 

Ft) 2014. szeptember 6-ig kérjük befizetni a szervezőknél. 

Jó utat, jó időt és szép élményeket kívánunk! 

A szervezők: Nagy Zsuzsanna, Oros Sándor 

Somogyi-könyvtár 

6720, Szeged, Dóm tér 1-4. 

Tel.: (62)425-525 ; Fax: (62)426-521 

E-mail: nagy.zsuzsa@sk-szeged.hu, 

 oros.sandor@sk-szeged.hu  
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Linkek: 

Hotel Bellevue, Abbázia: http://www.remisens.com/en/hotel-palace-bellevue 

 

   http://www.booking.com/hotel/hr/palace-bellevue-opatija.hu.html 

 

Hotel Mirjana, Slunj: http://mirjana-rastoke.com/en/hotel 

 

   http://www.booking.com/hotel/hr/mirjana.hu.html 

Slunj-Rastoke-ról videó: https://www.youtube.com/embed/Lmdavy2Uhtc?rel=0 

 

Hotel Bellevue, Abbázia: http://www.remisens.com/en/hotel-palace-bellevue 

 

   http://www.booking.com/hotel/hr/palace-bellevue-opatija.hu.html 

 

Plitvicei tavak: http://www.np-plitvicka-jezera.hr/en/ 

 

  http://www.plitvice.hu/ 
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