


MONTENEGRO

Montenegroi nyaralás busszal   1-6.
Tivat
H. Palma ****                       7.
Tivati apartmanok             8.-10. 
H. Kamelija**                         11.
H. Magnolija****                         12.

Budva

Slovenska Plaža ***+/****       13.
Adria I apartman                     14.  
Adria II apartman                     15.   
H. és apartmanház MB***         16.

Igalo
H. Palmon Bay****                       16.
Ulcinj

H. Bellevue **         17. 
H. Olympic **+            17. 
H. Ada Bojana **         18.
Boni apartman                        18.

MONTENEGRO

Utazási lehetőségek             10. és 19.

Fakultatív kirándulások     20.-23.

Žabljak
H. Žabljak***           24. 
H. Bjelobor             24.

Tranzitszállások
Čačak, Sarajevo, Mostar          25-26.

ALBÁNIA

Körutazás                 27.
H. Palma***+                             28.
H. Sun***+                             28.
H. Bel Conti****               28.
H. Jaroal***                             28.
H. Nertili***                             28.

ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ 5-10%: 03.01-ig

Montenegroi programjaink szervezője a Montenegro Adria Tours utazási iroda-Tivat

www.adriatours.hu
www.facebook.com/adriatours.hu ; Utazások a világ minden tájára: www.utakneked.hu/

Zadar
Magánapartmanok                 34.

Sveti Filip i Jakov
H. Alba***                 34

Pirovac
Jozo apartman                 35.
Magánapartmanok                 35.

Omiš
Magánapartmanok          36.
Milkovic apartman             36.

BULGÁRIA
H. Golden Rainbow                 37.

Partnereink ajánlataiból             38.

Zalaegerszegről induló utak       39.

Utazási szerződés         40.

6720 Szeged, Kárász u. 9 (Átrium)
Tel./fax: 62/540-044, 540-045

Ügyeleti mobil: +36 30/626-72-28
E-mail:adriatours@adriatours.hu

Adria Tours Utazási  Iroda
1065 Budapest, Podmaniczky u. 2
Tel./fax: 1/413-67-10, 413-67-11

Mobil: +36 30/495-56-75
E-mail:adria2@adriatours.hu

Kedves Montenegroba utazó Utasaink!
Montenegro a mediterrán térség egyik gyöngyszeme. Természeti szépségei a rutinos utazót is ámulatba
ejtik. Tengerpartja és hegyvidéke egyaránt lenyűgöző. Irodánk 26 éve szervez utazásokat Montenegroba.
A Kotori öböl a tengerpart legszebb része, ez a mediterrán fjord melyet 1.000-1.700 m magas hegyek
ölelnek körbe. Mindenkinek felejthetetlen élményt nyújtanak. Itt található Tivat városa, mely az utóbbi
években újjászületett. A pár éve átadott Porto Montenegro mega yacht kikötő igazi látványosság, város a
városban. Hangulatos teraszai, vendéglői nem egy este fogják idecsábítani az itt nyaralókat. 
Tivat nagy előnye, hogy mindenhez közel van. Kotor város mely az UNESCO Világörökség része
mindössze 8 km, Budva a montenegroi tengerpart legnyüzsgőbb városa 22 km, de Dubrovnik is mindössze
80 km. A várostól 12 km-re található a nyílt tengeren az egyik legszebb strand, a homokos Plavi Horizonti.
Tivatban több szálláshelyet kínálunk minden árkategóriában a 2*-4* hotelig és a közkedvelt apartmanokat.
Telepített idegenvezetőink is itt várják vendégeinket és innen indulnak a magyar nyelvű fakultatív
kirándulások, melyek közül a hajóutak garantáltan a nyaralás legszebb élményét nyújtják.

Engedély szám: R-0456/1992/1999; Adószám: 10477016-2-06;  Felelőségbiztosítás: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 52/a; Mobil: +36 20/981-59-34

HORVÁTORSZÁG
Plitvicei tavak
Korana kemping       29.
Magánszobák          29.
H. Bellevue **             29.
H. Grabovac **             29.

Poreč
H. Delfin**                30.
Zdenka apartman                 30. 

Pula-Medulin
Magánapartmanok          31.
Ferri apartman                   31.

Kraljevica
H. Uvala Scott **                    32.

Buszos nyaralás Horvátországban
Csobbanás az Adrián                  32.
Krk sziget
Magánapartmanok                33.
H. Adriatic ** 33.

6720 Szeged, Jókai u. 1 (Nagyáruház-passzázs sor); Mobil:+36 30/649-90-05
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I. MONTENEGROI NYARALÁS BUSSZAL
2017.06.24.-07.01. 7 éjszaka / 8 nap

Indulás: Pénteken, 06.23-án Debrecenből (12:00) Budapestről (16:00), Szegedről (18:30). Utazás Szerbián és Montenegrón át, ahol
a határt átlépve már lélegzetelállító kilátás tárul elénk elhaladva a Tara folyó és a festői Morača folyó kanyonja mellett.
Program:
1. nap: Érkezés a tengerpartra szombaton a déli órákban. Kiválasztott szállások elfoglalása. Telepített, magyar nyelvű
idegenvezetőnk várja Önöket, aki az elhelyezésben és programokban végig a segítségükre lesz.
2. -7. nap: Pihenés a tengerparton, magyar nyelvű fakultatív kirándulási lehetőségekkel. A Tivatban nyaralóknak egy alkalommal
kirándulás a Plavi Horizont-i strandra (homokos, nyílttengeri strand), illetve egy alkalommal esti budvai városnézés.
8. nap: Szombat reggel visszaindulás Magyarországra a festői Morača völgyén vagy a Durmitor Nemzeti Parkon át. 
Érkezés Magyarországra a késő esti-éjjeli órákban.

További felszállási lehetőségek: Kecskemét, Kiskunfélegyháza. A pontos indulási helyek és időpontok az utastájékoztatóban,
indulás előtt egy héttel. Utazásainkhoz kötelező a baleset-, betegség- és poggyász biztosítás megléte, mely irodánkban megköthető.

Választható szállások: 
Ár/fő

2 ágyas 
elhelyezés

3 ágyas 
elhelyezés

4 ágyas 
elhelyezés

1 ágyas 
elhelyezés

Gyerekár
12 éves korig

Tivat - H. Palma**** -félpanzió (lásd. 7 old.) 139.200 - - 190.200 -
Tivat - H. Magnolija**** -reggeli (lásd. 12. old) 128.200 121.100 109.000 127.800 -
Tivat - H. Kamelija** -félpanzió (lásd. 11. old) 101.000 95.000 - 120.800 81.000

Tivati és budvai apartman -önellátás (lásd. 8-10; 14-15. old) 69.900 69.900 65.900 99.000 -
Budva - H. MB***-reggeli (lásd. 16. old) 109.500 79.000 79.000 121.200 79.000

Budva - Slovenska Plaza*** -félpanzió (lásd. 13. old) 144.900 133.900 - - 112.900

Klíma felár apartmanban: +4.000 Ft/fő; Tivati apartmanhoz ellátás: vacsora: 14.000 Ft/fő, félpanzió: 21.000 Ft/fő.
A buszon fix ülőhely: +2.000 Ft/fő; Társítást kérésre vállalunk

1. Egésznapos hajókirándulás a Kotor-i öbölben
2. Egésznapos hajókirándulás Žanjice-Mamula-Kék barlang
3. Albánia

4. Kotor-Lovćen
5. Dubrovnik
6. Tara rafting

Fakultatív kirándulási lehetőségek magyar idegenvezetéssel a nyaralás ideje alatt:

Részletes programleírás és árak a
katalógusunk 20.-23. oldalán

A részvételi díj magában foglalja  a buszköltséget, a választott szálláshelyet,  az üdülőhelyi díjat, a sztornó biztosítást,
a budvai városnézést és a Plavi Horizont-i kirándulást a tivati utasoknak  és a magyar asszisztenciát Montenegróban.
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II. MONTENEGROI NYARALÁS BUSSZAL
2017.06.30.-07.08. 8 éjszaka / 9 nap

Indulás: Pénteken 06.30. Debrencenből (00:30), Budapestről reggel 4:00 (Népliget-Planetárium), Szegedről a Tesco parkolójából
(Rókusi krt.) reggel 6:30.
Program:
1. nap: Késő délutáni órákban érkezés Szarajevóba (tranzitszállás), először városnézés magyar idegenvezetővel, majd a szállás
elfoglalása és vacsora.
2. nap: Reggeli után tovább utazás Mostarba ahol kb 2.5 órás szabadprogram lesz. Az óváros az Öreg híd és a bazár megtekintése, valamint
ebédelési lehetőség. Ezután, tovább utazás a tengerpartra. Érkezés szombaton a késő délutáni órákban. A kiválasztott szállások elfoglalása.
Telepített, magyar nyelvű idegenvezetőink várjak Önöket, aki az elhelyezésben és a programokban végig a segítségükre lesznek.
3. -8. nap: Pihenés a tengerparton, magyar nyelvű fakultatív kirándulási lehetőségekkel. A Tivatban nyaralóknak egy alkalommal
kirándulás a Plavi Horizont-i strandra (homokos, nyílttengeri strand), illetve egy alkalommal esti budvai városnézés.
9. nap: Szombaton a reggeli órákban visszaindulás Magyarországra a festői Morača völgyén vagy a Durmitor Nemzeti Parkon át.
Érkezés Magyarországra a késő esti-éjjeli órákban.

Választható szállások: 
Ár/fő

2 ágyas 
elhelyezés

3 ágyas 
elhelyezés

4 ágyas 
elhelyezés

1 ágyas 
elhelyezés

Gyerekár
12 éves korig

Tivat - H. Palma**** -félpanzió (lásd. 7 old.) 152.400 - - 184.700 -
Tivat - H. Magnolija**** -reggeli (lásd. 12. old) 146.700 125.900 115.000 - -
Tivat - H. Kamelija** -félpanzió (lásd. 11. old) 128.900 120.900 - 134.000 103.500

Tivati és budvai apartman -önellátás (lásd. 8-10; 14-15. old) 79.000 79.000 75.000 109.000 -
Budva - H. MB***-reggeli (lásd. 16. old) 121.500 91.000 91.000 131.800 91.000

Budva - Slovenska Plaza*** -félpanzió (lásd. 13. old) 182.000 169.000 - - 141.000

Klíma felár apartmanban: +4.000 Ft/fő; Tivati apartmanhoz ellátás: vacsora: 14.000 Ft/fő, félpanzió: 21.000 Ft/fő.
A buszon fix ülőhely: +2.000 Ft/fő; Társítást kérésre vállalunk.

1. Egésznapos hajókirándulás a Kotor-i öbölben
2. Egésznapos hajókirándulás Žanjice-Mamula-Kék barlang
3. Albánia

4. Kotor-Lovćen
5. Dubrovnik
6. Tara rafting

Fakultatív kirándulási lehetőségek magyar idegenvezetéssel a nyaralás ideje alatt:

Részletes programleírás és árak 
a katalógusunk 20.-23. oldalán

További felszállási lehetőségek: Kecskemét, Kiskunfélegyháza. A pontos indulási helyek és időpontok az utastájékoztatóban,
indulás előtt egy héttel. Utazásainkhoz kötelező a baleset-, betegség- és poggyász biztosítás megléte, mely irodánkban megköthető.

A részvételi díj magában foglalja  a buszköltséget, a választott szálláshelyet,  az üdülőhelyi díjat, a sztornó biztosítást, 
a budvai városnézést és a Plavi Horizont-i kirándulást a tivati utasoknak  és a magyar asszisztenciát Montenegróban.



Budapest, Podmaniczky u. 2. 1/413-67-10 adriatours@adriatours.hu
w w w . a d r i a t o u r s . h u

3

III. MONTENEGROI NYARALÁS BUSSZAL
2017.07.22.-07.29. 7 éjszaka / 8 nap

Indulás: Pénteken, 07.21-én Debrecenből (12:00) Budapestről (16:00), Szegedről (18:30). Utazás Szerbián és Montenegrón át, ahol
a határt átlépve már lélegzetelállító kilátás tárul elénk elhaladva a Tara folyó és a festői Morača folyó kanyonja mellett.
Program:
1. nap: Érkezés a tengerpartra szombaton a déli órákban. Kiválasztott szállások elfoglalása. Telepített, magyar nyelvű
idegenvezetőnk várja Önöket, aki az elhelyezésben és programokban végig a segítségükre lesz.
2. -7. nap: Pihenés a tengerparton, magyar nyelvű fakultatív kirándulási lehetőségekkel. A Tivatban nyaralóknak egy alkalommal
kirándulás a Plavi Horizont-i strandra (homokos, nyílttengeri strand), illetve egy alkalommal budvai városnézés.
8. nap: Szombat reggel visszaindulás Magyarországra a festői Morača völgyén vagy a Durmitor Nemzeti Parkon át. 
Érkezés Magyarországra a késő esti órákban.

Választható szállások: 
Ár/fő

2 ágyas 
elhelyezés

3 ágyas 
elhelyezés

4 ágyas 
elhelyezés

1 ágyas 
elhelyezés

Gyerekár
12 éves korig

Tivat - H. Palma**** -félpanzió (lásd. 7 old.) 149.700 - - 183.700 -
Tivat - H. Magnolija**** -reggeli (lásd. 12. old) 164.900 135.000 120.000 - -
Tivat - H. Kamelija** -félpanzió (lásd. 11. old) 125.000 98.000 - 149.000 98.000

Tivati és budvai apartman -önellátás (lásd. 8-10; 14-15. old) 74.000 74.000 69.000 94.000 -
Budva - H. MB***-reggeli (lásd. 16. old) 120.300 86.300 86.300 128.000 86.300

Budva - Slovenska Plaza*** -félpanzió (lásd. 13. old) 173.300 164.300 - - 121.300

Klíma felár apartmanban: +4.000 Ft/fő; Tivati apartmanhoz ellátás: vacsora: 14.000 Ft/fő, félpanzió: 21.000 Ft/fő.
A buszon fix ülőhely: +2.000 Ft/fő; Társítást kérésre vállalunk

1. Egésznapos hajókirándulás a Kotor-i öbölben
2. Egésznapos hajókirándulás Žanjice-Mamula-Kék barlang
3. Albánia

4. Kotor-Lovćen
5. Dubrovnik
6. Tara rafting

Fakultatív kirándulási lehetőségek magyar idegenvezetéssel a nyaralás ideje alatt:

Részletes programleírás és árak 
a katalógusunk 20.-23. oldalán

További felszállási lehetőségek: Kecskemét, Kiskunfélegyháza. A pontos indulási helyek és időpontok az utastájékoztatóban,
indulás előtt egy héttel. Utazásainkhoz kötelező a baleset-, betegség- és poggyász biztosítás megléte, mely irodánkban megköthető.

A részvételi díj magában foglalja  a buszköltséget, a választott szálláshelyet,  az üdülőhelyi díjat, a sztornó biztosítást, a
budvai városnézést és a Plavi Horizont-i kirándulást a tivati utasoknak  és a magyar asszisztenciát Montenegróban.
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IV. MONTENEGROI NYARALÁS BUSSZAL
2017.08.11.-08.19. 8 éjszaka / 9 nap

Indulás: Pénteken 08.11. Debrencenből (00:30), Budapestről reggel 4:00 (Népliget-Planetárium), Szegedről a Tesco parkolójából
(Rókusi krt.) reggel 6:30.
Program:
1. nap: Késő délutáni órákban érkezés Szarajevóba (tranzitszállás), először városnézés magyar idegenvezetővel, majd a szállás
elfoglalása és vacsora.
2. nap: Reggeli után tovább utazás Mostarba ahol kb 2.5 órás szabadprogram lesz. Az óváros az Öreg híd és a bazár megtekintése, valamint
ebédelési lehetőség. Ezután, tovább utazás a tengerpartra. Érkezés szombaton a késő délutáni órákban. A kiválasztott szállások elfoglalása.
Telepített, magyar nyelvű idegenvezetőink várjak Önöket, aki az elhelyezésben és a programokban végig a segítségükre lesznek.
3. -8. nap: Pihenés a tengerparton, magyar nyelvű fakultatív kirándulási lehetőségekkel. A Tivatban nyaralóknak egy alkalommal
kirándulás a Plavi Horizont-i strandra (homokos, nyílttengeri strand), illetve egy alkalommal budvai városnézés.
9. nap: Szombaton a reggeli órákban visszaindulás Magyarországra a festői Morača völgyén vagy a Durmitor Nemzeti Parkon  át.
Érkezés Szegedre a késő este, Budapestre az éjjeli órákban.

Választható szállások: 
Ár/fő

2 ágyas 
elhelyezés

3 ágyas 
elhelyezés

4 ágyas 
elhelyezés

1 ágyas 
elhelyezés

Gyerekár
12 éves korig

Tivat - H. Palma**** -félpanzió (lásd. 7 old.) 158.000 - - 210.000 -
Tivat - H. Magnolija**** -reggeli (lásd. 12. old) 174.000 161.000 142.000 - -
Tivat - H. Kamelija** -félpanzió (lásd. 11. old) 133.400 124.500 - 160.000 106.000

Tivati és budvai apartman -önellátás (lásd. 8-10; 14-15. old) 84.000 84.000 79.000 104.000 -
Budva - H. MB***-reggeli (lásd. 16. old) 129.000 95.000 95.000 147.000 95.000

Budva - Slovenska Plaza*** -félpanzió (lásd. 13. old) 182.000 169.000 - - 141.000

Klíma felár apartmanban: +4.000 Ft/fő; Tivati apartmanhoz ellátás: vacsora: 14.000 Ft/fő, félpanzió: 21.000 Ft/fő.
A buszon fix ülőhely: +2.000 Ft/fő; Társítást kérésre vállalunk

1. Egésznapos hajókirándulás a Kotor-i öbölben
2. Egésznapos hajókirándulás Žanjice-Mamula-Kék barlang
3. Albánia

4. Kotor-Lovćen
5. Dubrovnik
6. Tara rafting

Fakultatív kirándulási lehetőségek magyar idegenvezetéssel a nyaralás ideje alatt:

Részletes programleírás és árak 
a katalógusunk 20.-23. oldalán

További felszállási lehetőségek: Kecskemét, Kiskunfélegyháza. A pontos indulási helyek és időpontok az utastájékoztatóban,
indulás előtt egy héttel. Utazásainkhoz kötelező a baleset-, betegség- és poggyász biztosítás megléte, mely irodánkban megköthető.

A részvételi díj magában foglalja  a buszköltséget, a választott szálláshelyet,  az üdülőhelyi díjat, a sztornó biztosítást, 
a budvai városnézést és a Plavi Horizont-i kirándulást a tivati utasoknak  és a magyar asszisztenciát Montenegróban.
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V. MONTENEGROI NYARALÁS BUSSZAL
2017.08.25.-09.03. 9 éjszaka / 10 nap

Indulás: Pénteken 08.25. Debrencenből (00:30)Budapestről péntek reggel 4:00 (Népliget-Planetárium), Szegedről a Tesco
parkolójából (Rókusi krt.) reggel 6:30.
1. nap: Érkezés Szarajevóba az esti órákban, ahol a történelmi városközpontot és a Bascarsiját, a híres bazárpiacot nézzük meg
magyar idegenvezetővel, ezután szállás elfoglalása Szarajevóban, vacsora.
2. nap: Reggeli után továbbutazás Mostarba, városnézés - szabad program, Öreg Híd, bazár és ebédelési lehetőség. Továbbutazás
a montenegroi tengerpartra, érkezés szombaton a délutáni órákban, a kiválasztott szállások elfoglalása. A helyszínen, Tivatban
telepített magyar idegenvezetőink várják Önöket, akik az elhelyezésben és programokban mindvégig a segítségükre lesznek.
3. -8. nap: Pihenés a tengerparton, magyar nyelvű fakultatív kirándulási lehetőségekkel. A Tivatban nyaralóknak egy alkalommal
kirándulás a Plavi Horizont-i strandra (homokos, nyílttengeri strand), illetve egy alkalommal budvai városnézés.
9. nap: Szombat reggel hazaindulás. A Durmitor Nemzeti Parkba érkezés a kora délutáni órákban, szállás elfoglalása, majd közös
séta a Durmitor Nemzeti Park legszebb és legnagyobb gleccsertavánál, a Fekete-tónál. A tó körbetúrázása kb. 3 óra, majd
visszatérünk a szállásra, fakultatív vacsorázási lehetőség. Aki nem bírja a 3-4 órás sétát, leülve a tó partján megvárhatja a csoportot.
10. nap: Vasárnap reggeli után továbbutazás, utunk a Djurdjevica Tara hídon át vezet, mely a világ 2. legmélyebb kanyonja felett
ível át. Fotószünet, majd továbbutazás Szerbián keresztül. Érkezés Szegedre az esti órákban, Budapestre késő éjjel.

Választható szállások: 
Ár/fő

2 ágyas 
elhelyezés

3 ágyas 
elhelyezés

4 ágyas 
elhelyezés

1 ágyas 
elhelyezés

Gyerekár
12 éves korig

Tivat - H. Palma**** -félpanzió (lásd. 7 old.) 161.000 - - 214.000 -
Tivat - H. Magnolija**** -reggeli (lásd. 12. old) 155.500 135.000 125.000 - -
Tivat - H. Kamelija** -félpanzió (lásd. 11. old) 132.000 124.400 - 155.400 108.400

Tivati és budvai apartman -önellátás (lásd. 8-10; 14-15. old) 88.300 88.300 83.300 124.000 -
Budva - H. MB***-reggeli (lásd. 16. old) 138.000 104.000 104.000 155.600 104.000

Budva - Slovenska Plaza*** -félpanzió (lásd. 13. old) 191.000 177.000 - - 149.000

Klíma felár apartmanban: +4.000 Ft/fő; Tivati apartmanhoz ellátás: vacsora: 14.000 Ft/fő, félpanzió: 21.000 Ft/fő.
A buszon fix ülőhely: +2.000 Ft/fő; Társítást kérésre vállalunk

1. Egésznapos hajókirándulás a Kotor-i öbölben
2. Egésznapos hajókirándulás Žanjice-Mamula-Kék barlang
3. Albánia

4. Kotor-Lovćen
5. Dubrovnik
6. Tara rafting

Fakultatív kirándulási lehetőségek magyar idegenvezetéssel a nyaralás ideje alatt:

Részletes programleírás és árak 
a katalógusunk 20.-23. oldalán

További felszállási lehetőségek: Kecskemét, Kiskunfélegyháza. A pontos indulási helyek és időpontok az utastájékoztatóban,
indulás előtt egy héttel. Utazásainkhoz kötelező a baleset-, betegség- és poggyász biztosítás megléte, mely irodánkban megköthető.

A részvételi díj magában foglalja  a buszköltséget, a választott szálláshelyet,  az üdülőhelyi díjat, a sztornó biztosítást, a
budvai városnézést és a Plavi Horizont-i kirándulást a tivati utasoknak  és a magyar asszisztenciát Montenegróban.



Szeged, Kárász u. 9. 62/540-044 adriatours@adriatours.hu
w w w . a d r i a t o u r s . h u

6

VI. MONTENEGROI NYARALÁS BUSSZAL
2017.09.08.-09.17. 9 éjszaka / 10 nap

Indulás: Pénteken 09.08. Debrencenből (00:30) Budapestről péntek reggel 4:00 (Népliget-Planetárium), Szegedről a Tesco
parkolójából (Rókusi krt.) reggel 6:30.
1. nap: Érkezés Szarajevóba az esti órákban, ahol a történelmi városközpontot és a Bascarsiját, a híres bazárpiacot nézzük meg
magyar idegenvezetővel, ezután szállás elfoglalása Szarajevóban, vacsora.
2. nap: Reggeli után továbbutazás Mostarba, városnézés - szabad program, Öreg Híd, bazár és ebédelési lehetőség. Továbbutazás
a montenegroi tengerpartra, érkezés szombaton a délutáni órákban, a kiválasztott szállások elfoglalása. A helyszínen, Tivatban
telepített magyar idegenvezetőink várják Önöket, akik az elhelyezésben és programokban mindvégig a segítségükre lesznek.
3. -8. nap: Pihenés a tengerparton, magyar nyelvű fakultatív kirándulási lehetőségekkel. A Tivatban nyaralóknak egy alkalommal
kirándulás a Plavi Horizont-i strandra (homokos, nyílttengeri strand), illetve egy alkalommal budvai városnézés.
9. nap: Szombat reggel hazaindulás. A Durmitor Nemzeti Parkba érkezés a kora délutáni órákban, szállás elfoglalása, majd közös
séta a Durmitor Nemzeti Park legszebb és legnagyobb gleccsertavánál, a Fekete-tónál. A tó körbetúrázása kb. 3 óra, majd
visszatérünk a szállásra, fakultatív vacsorázási lehetőség. Aki nem bírja a 3-4 órás sétát, leülve a tó partján megvárhatja a csoportot.
10. nap: Vasárnap reggeli után továbbutazás, utunk a Djurdjevica Tara hídon át vezet, mely a világ 2. legmélyebb kanyonja felett
ível át. Fotószünet, majd továbbutazás Szerbián keresztül. Érkezés Szegedre az esti órákban, Budapestre késő éjjel.

Választható szállások: 
Ár/fő

2 ágyas 
elhelyezés

3 ágyas 
elhelyezés

4 ágyas 
elhelyezés

1 ágyas 
elhelyezés

Gyerekár
12 éves korig

Tivat - H. Palma**** -félpanzió (lásd. 7 old.) 159.000 - - 212.000 -
Tivat - H. Magnolija**** -reggeli (lásd. 12. old) 146.000 144.700 131.000 - -
Tivat - H. Kamelija** -félpanzió (lásd. 11. old) 122.700 115.700 - 143.700 101.700

Tivati és budvai apartman -önellátás (lásd. 8-10; 14-15. old) 88.500 88.500 83.500 118.500 -
Budva - H. MB***-reggeli (lásd. 16. old) 125.600 96.600 96.600 154.600 96.600

Budva - Slovenska Plaza*** -félpanzió (lásd. 13. old) 162.600 151.600 - - 132.600

Klíma felár apartmanban: +4.000 Ft/fő; Tivati apartmanhoz ellátás: vacsora: 14.000 Ft/fő, félpanzió: 21.000 Ft/fő.
A buszon fix ülőhely: +2.000 Ft/fő; Társítást kérésre vállalunk

1. Egésznapos hajókirándulás a Kotor-i öbölben
2. Egésznapos hajókirándulás Žanjice-Mamula-Kék barlang
3. Albánia

4. Kotor-Lovćen
5. Dubrovnik
6. Tara rafting

Fakultatív kirándulási lehetőségek magyar idegenvezetéssel a nyaralás ideje alatt:

Részletes programleírás és árak 
a katalógusunk 20.-23. oldalán

További felszállási lehetőségek: Kecskemét, Kiskunfélegyháza. A pontos indulási helyek és időpontok az utastájékoztatóban,
indulás előtt egy héttel. Utazásainkhoz kötelező a baleset-, betegség- és poggyász biztosítás megléte, mely irodánkban megköthető.

A részvételi díj magában foglalja  a buszköltséget, a választott szálláshelyet,  az üdülőhelyi díjat, a sztornó biztosítást, 
a budvai városnézést és a Plavi Horizont-i kirándulást a tivati utasoknak  és a magyar asszisztenciát Montenegróban.



A tengertől 5 m-re, a városi tengerparti sétány végén, 300 m-re a Porto Montenegro kikötőtől (kép a prospektus borítóján). Évtizedek
óta utasaink legkedveltebb hotelje, mely az elmúlt év során teljesen megújult kívül és belül, új bútorok, új dizájn, wellness központ
és kis medence teszi teljessé a szálloda kínálatát. Eddigi nagy terasza-kávézója mellett az első emeleten is hasonlóan csodálatos,
hangulatos, tengerre néző kilátással rendelkező terasz működik bárral. 
Kiépített és aprókavicsos strandját megszélesítették, új napozóágyainak és napernyőinek használata a szoba árában. Mediterrán
hangulatú, kiváló konyhájú éttermében svédasztalos reggeli és vacsora várja a vendégeket. A hotel második étterme, mely 2017-re
újul meg, elsősorban halspecialitásokat kínál á la carte rendszerben.
WiFi elérhetőség a szálloda egész területén, liftek és az akadálymentesítés teszi kényelmesebbé az itt tartózkodást.
Fürdőszobás szobái klimatizáltak, TV-vel és mini hűtővel felszereltek. Standard szobák városra vagy oldalról tengerre nézőek
és 2 ágyasak. Superior szobák tenger felöliek és 3 ágyasak. Parkolási lehetőség a szállodától 50-100 m-es távolságban.

Ár/fő/hét reggelivel
First Minute ár: 03.31.-ig

04.01.-06.05.
09.12.-10.16.

06.06.-07.10.
08.29.-09.11. 07.11.-08.28.

2 ágyas standard város 90.200 103.100 123.700

2 ágyas standard tenger felöli 103.100 116.000 136.600

3 ágyas superior tenger felöli 116.000 134.000 162.300

Budapest, Podmaniczky u. 2. 1/413-67-10 adriatours@adriatours.hu
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HOTEL PALMA**** -  TIVAT-MONTENEGRO

Szoba példa

Ár/fő/hét reggelivel
érvényes: 04.01-től

04.01.-06.05.
09.12.-10.16.

06.06.-07.10.
08.29.-09.11. 07.11.-08.28.

2 ágyas standard város 102.000 116.500 139.800

2 ágyas standard tenger felöli 116.500 131.100 154.400

3 ágyas superior tenger felöli 131.100 151.500 183.500

Szuper árú szobák félpanzióval korlátozott számban
Előfoglalási kedvezmény 03.01.-ig: -5%

Ár/fő/hét 
félpanzióval

06.24.-07.15.
08.26.-09.16.

07.15.-08.26.

2 ágyas standard városra néző 107.700 114.000

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 3.600 Ft/fő/hét
Egyágyas felár: +50%

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 3.600 Ft/fő/hét
Gyerekkedvezmény: 2-12 évesig 3. ágyon: -50%

Félpanziós felár: 23.300 Ft/fő/hét;
Egyágyas felár: +50% Részletes leírást lásd: 1-6. oldalakon

06.24.-07.01. 
06.30.-07.08. 
07.22.-07.29.

08.11.-08.19.
08.25.-09.03.
09.08.-09.17.

BUSZ: Debrecen-Budapest-Szeged-Tivat
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A 2015 végére megújult tengerparti sétány az új jacht kikötővel, a Porto Montenegroval ér véget, ami egy igazi látványosság.
Utasaink körében a legkedveltebb ház, barátságos házigazdával! Tivat a telepített magyar idegenvezetőink bázisa!
Minden apartman szépen berendezett, fürdőszobás, klimatizált, Tv-vel és a teraszon ülőgarnitúrával felszerelt. WiFi - a földszinten és
az I. emeleten fogható, a felsőbb szinteken csak az erkélyen, a grill előtti ülőgarnitúrás teraszon bármikor használható. A legközelebbi
strandra egy nagy, elhagyatott ősparkon keresztül kell lesétálni, de autóval is le lehet gurulni, az kb. 300 m.
Tenger: kb. 350 m a Župa strand-wakeboard pálya. Kisbolt, pék 50 m, új bevásárlókzpont 300 m, buszállomás 300 m, városközpont
800 m. Saját parkoló és grillezési lehetőség. Kistestű háziállat 5€/éj.
Az apartmanház egész évben üzemel! Főszezonon kívül rövidebb időtartamra, igény szerinti időpontokban is foglalható.
Itt kb. 25 fő, Martin házzal együtt egy busznyi csoport is elhelyezhető! 

SAVO APARTMANHÁZ -  TIVAT

földszint

1

I .  és  II .emelet

2

3

6

III .  emelet

7
4

5

Tivat a Kotori-öbölben
található, kellemes tenger-
parti nyaralóhely, a part
mellett 5 km hosszan
nyúlik el.
A Palma hotel és az itteni
apartmanok igen köz-
kedveltek, főszezonban
nyüzsgő a város. Kiváló
kiindulópont a montenegrói
tengerpart bebarangolására.
Budva 22 km, Kotor 8 km,
Dubrovnik is csak 80 km.
A város szépen megújult az
elmúlt években. A központ,
teraszos kávéházai és
szökőkútjai nagyon han-
gulatosak. A központi tér
alatt található a piac,
valamint egy nagy zárt
parkoló. 

Župa strand Plavi Horizont strand

A Savo apartmanhoz a legközelebbi aprókavicsos strand a Župa
300-400 m-re található, napernyő és nyugágy bérlési lehetőséggel.

A háztól 12 km-re fekszik a Plavi Horizont igazi homokos,
lassan mélyülő strand, napernyő és nyugágy bérlési lehetőséggel.



Budapest, Podmaniczky u. 2. 1/413-67-10 adriatours@adriatours.hu
w w w . a d r i a t o u r s . h u

9

Földszint (1.):
Az apartmanház udvarában, nagy terasszal rendelkező önálló szoba-konyhás kisház. Háló franciaággyal, konyhában kihúzható kanapé
2 fő részére, mindkét helyiségből kijárat a teraszra-lásd bal felső kép. 4. fő 12 éves korig 50% kedvezmény!

I. emelet:
2. apartman: 2 fős stúdió, franciaágy + fotelágy gyerek részére (180x70), minikonyha
3. apartman: 2-3+1 stúdió, franciaágy + kinyitható ágy 2 fő részére, minikonyha-lásd fent. 12 éves korig 4. fő 50% kedvezménnyel!
A 2. és 3. apartmanok erkélye közös (lásd a képen lent)
II. emelet:
4. apartman: 2 fős stúdió, 2 ágy, mely összetolható, minikonyha
5. apartman: 2-3+1 stúdió, franciaágy + rekamié 1 felnőtt vagy 1-2 gyerek részére, minikonyha. 12 éves korig 4. fő 50% kedvezménnyel!
A 4. és 5. apartmanok erkélye közös.
6. apartman: 2 légteres, 4 vagy 5 fő részére (hálószoba franciaággyal+nappali 2 fős kihúzható nagy ággyal+fotelágy), klíma a nappaliban,
9x4,5 m-es erkély ülőgarnitúrával és 6 fős étkező garnitúra-lásd a lenti képen. 12 éves korig az 5. ágy 50% kedvezménnyel.
III. emelet:
7. apartman: 5-7 fős, 2 hálószoba, az egyikben franciaágy, a másikban 2 különálló ágy, nappaliban kihúzható 2 személyes ágy+nagy
fotelágy, klíma a nappaliban, konyha, terasz ülő- és étkező garnitúrával, max. 6-7 fő részére. 12 éves korig 6. és 7. fő 50% kedvezménnyel!

3. apartman

Ár/fő/hét 06.17.-ig
09.16.-tól

06.17.-07.08.
08.19.-09.16.

07.08.-08.19.

2 vagy 3 fős stúdió 22.900 35.600 39.400
4, 5 vagy 6 fős 19.900 32.900 35.500

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 3.600 Ft/fő/hét; 
Klíma felár: 4.000 Ft/fő/hét; Gyerek ágy nélkül 3 évesig ingyenes!

Befizethető ellátás a városi kis vendéglőben (15-20 percnyi sétára): vacsora: 14.000 Ft/fő/hét, félpanzió: 21.000 Ft/fő/hét

SAVO APARTMANHÁZ -  TIVAT

Minden apartmanról további képek a www.adriatours.hu weboldalon

1. apartman

2.-3. apartman 7. apartman6. apartman

Részletes leírást lásd: 1-6. oldalakon

06.24.-07.01. 
06.30.-07.08. 
07.22.-07.29.

08.11.-08.19.
08.25.-09.03.
09.08.-09.17.

BUSZ: Debrecen-Budapest-Szeged-Tivat
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Tivat belvárosától kb. 15 perces sétára található apartmanház, pék, kis bolt, zöldséges kb. 50 m-re, de az új nagy bevásárló központ
is csak kb. 300 m-re van. A legközelebbi strand a Župa, mely 350 m a nagy parkon átsétálva. A strandon napozóágyak és ernyők
bérelhetőek, kisvendéglő üzemel és sportolási lehetőség a wakeboard pálya (kötélpályás vízisí). A ház a Savo házzal szemben (onnan
készült a kép) található.
Két szinten 8 db. studió apartman áll a vendégek rendelkezésére. Szintenként 2 db. 2 ágyas célszerűen berendezett apartman, közös
nagy terasszal és étkező garnitúrákkal, valamint 2db 2-3 ágyas saját terasszal, szintén étkező garnitúrával. Minden apartmanban TV,
WiFi, klíma, minikonyha, mely alapedényekkel van felszerelve. Parkolási lehetőség az udvarban, a kivi lugas alatt. Grillezési és
bográcsozási lehetőség is a vendégek rendelkezésére áll.
A Savo és a Martin házban közösen busznyi csoportot is el tudunk helyezni. 
Fakultatív kirándulásokról tájékoztatás és befizetési lehetőség a Savo apartman hátsó teraszán vasárnap esténként 19:00-kor.

Ár/fő/hét
06.17.-ig
09.16.-tól

06.17.-07.08.
08.19.-09.16.

07.08.-08.19.

2-3 fős studió 33.500 39.600 43.400

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 3.600 Ft/fő/hét;
Klíma az árban

MARTIN APARTMANHÁZ -  TIVAT

Részletes leírást lásd: 1-6. oldalakon

06.24.-07.01. 
06.30.-07.08. 
07.22.-07.29.

08.11.-08.19.
08.25.-09.03.
09.08.-09.17.

BUSZ: Debrecen-Budapest-Szeged-Tivat

REPÜLŐVEL MONTENEGROBAREPÜLŐVEL MONTENEGROBA
2017-re várhatóan elindul a Wizzair járata Budapestről Podgoricára, mely Montenegro fővárosa és a tengerparttól

kb. 80 km-re található. Irányár: kb. 40.000 Ft/fő; Transzfer kérhető irodánkban Budvára, Tivatba és Ulcinjba.

VONATTAL MONTENEGROBAVONATTAL MONTENEGROBA Budapest-Kiskunhalas-Kelebia-Bar hétfőn és péntekenkéntBudapest-Kiskunhalas-Kelebia-Bar hétfőn és péntekenként

Irányárban: menettérti jegy ülőhellyel: 25.400 Ft/fő, menettérti fekvőhely 4-6 ágyas kocsikban: 12.000 Ft/fő
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HOTEL KAMELIJA ** -  TIVAT

A városközponttól kb. 2 km-re (20 perces parti séta), közvetlenül a tengerparton található ez a családias hangulatú, egyszerű szálloda, mely
a 60-as években épült. Nagy felújításon nem esett át, mondhatni „retro”, de minden szobája fürdőszobás, klimatizált, hűtővel felszerelt és
erkélyes.  Klimatizált éttermében svédasztalos reggeli és vacsora várja az itt nyaraló vendégeket.
Kiépített strandján napágyak és nyugágyak bérelhetők. A hoteltől kb. 200 m-re lassan mélyülő aprókavicsos strand is található. A hotel
gyerek és felnőtt medencével is rendelkezik, valamint parkosított kerttel. Teniszpályák, asztalitenisz, billiárd és kosárlabdapálya is a
vendégek rendelkezésére állnak. WiFi-ingyenesen elérhető a recepción és a közvetlen környékén.
A szállodához tartoznak a Park bungallók is, klimatizált, saját fürdőszobás, 1*-os szobák egyemeletes épületekben, svédasztalos félpanziós
ellátással a hotelben, melyeket elsősorban olyan vendégeknek ajánljuk, akiknek a nyaralási idejük alatt nem a szálláshely a fontos
(sportolók, diákcsoport, természetjárók). A komplexumhoz tartoznak 4 fős önellátó apartmanok (háló és nappali) is, melyekhez felár
ellenében félpanzió is befizethető.
A szálloda saját nagy parkolóval rendelkezik személyautóknak és buszoknak egyaránt, melynek használata ingyenes.

Ár/fő/hét
félpanzióval

06.01.-07.01.
09.01.-10.20.

07.01.-07.15.
08.18.-09.01.

07.15.-08.18.

2-3 fős szoba ** 64.800 79.300 84.100
2-3 fős “Park” szoba * 52.700 60.300 64.800

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 3.600 Ft/fő/hét
Részletes leírást lásd: 1-6. oldalakon

06.24.-07.01. 
06.30.-07.08. 
07.22.-07.29.

08.11.-08.19.
08.25.-09.03.
09.08.-09.17.

BUSZ: Debrecen-Budapest-Szeged-Tivat-

Ár/apartman/hét
önellátással

06.01.-07.01.
09.01.-10.20.

07.01.-07.15.
08.18.-09.01.

07.15.-08.18.

4 fős apartman 109.000 157.000 170.000
Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 3.600 Ft/fő/hét;

Félpanziós felár: 32.300 Ft/fő/hét

Gyerekkedvezmény a szállodában és a “Park” szobákban:
-7 évesig 2 felnőttel ágy nélkül: -100%
-7-12 évesig 2 felnőttel ágy nélkül: -50%
-2-12 évesig saját ágyon: -30%
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Tivat szépen felújított, elegáns központi terén, a tengerparttól mindössze 200 m-re található 4* szálloda. 
SZOBÁK: Standard: egy légterűek, kb. 23 m2, maximum 2 fősek, franciaágy, klíma, TV, saját fürdőszoba, teakonyha. 
Executive: egy vagy két légteresek, kb. 30-40 m2, maximum 3 fősek, franciágy és egy különágy, klíma, TV található a szobákban,
saját fürdőszoba, egy részük teakonyhás, mindegyik szoba erkéllyel rendelkezik.
Családi: egy vagy két légteresek, kb. 40-45 m2, maximum 4 fősek, franciágy és két különágy vagy 2 franciaágy, klíma, TV, saját
fürdőszoba és külön WC, mindegyik szoba erkéllyel rendelkezik.
Suite: két légteresek, kb. 40-55 m2, maximum 4 fősek, 2 franciágy vagy egy franciaágy és egy kinyitható kanapé található
2 fő részére, klíma, TV, saját fürdőszoba, mindegyik szoba erkéllyel és teakonyhával rendelkezik.
ELLÁTÁS: svédasztalos reggeli az árban, de menüválasztásos vacsora is befizethető. 
STRAND: városi, kiépített és kavicsos, nyugágy- és napernyő bérlési lehetőséggel.
SPORT/SZÓRAKOZÁS: A szálloda vendégeinek kényelmét kis wellness központ, felszerelt konferenciaterem, lift, földszinti
étterem szolgálja, valamint  teraszos kávézója, mely a szökőkutas főtérre nyílik.
Parkolási lehetőség a szálloda alatti zárt garázsban térítés ellenében, illetve a hotel melletti utcában, ahol video felügyelet van.

HOTEL MAGNOLIJA**** -  TIVAT

Ár/fő/hét
reggelivel

06.01.-06.30.
09.01.-09.30.

07.01.-07.08.
08.26.-09.02.

07.08.-08.26.

2 ágyas standard 94.400 110.700 125.800
3 ágyas executive 90.600 110.700 115.100

4 ágyas családi 79.000 97.300 97.300
4 ágyas suite 90.000 113.000 113.000

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 3.600 Ft/fő/hét; 
Vacsora: 17.500 Ft/fő/hét; kisméretű kutya: 15 €/éj Részletes leírást lásd: 1-6. oldalakon

06.24.-07.01. 
06.30.-07.08. 
07.22.-07.29.

08.11.-08.19.
08.25.-09.03.
09.08.-09.17.

BUSZ: Debrecen-Budapest-Szeged-Tivat-
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A kb. 2500 éves város változatos történelme során a ma odalátogatóknak számos látványosságot kínál, óvárosa lenyűgöző. Budván
érdemes könnyed időtöltésként végigmenni a partmenti sétányon, mely egyben nyüzsgő bazársort és vendéglők sokaságát jelenti,
valamint megnézni az óvárost. Aktív kikapcsolódásként, aki szeretne, az repülhet, bungeezhat, szelheti a vizet valamilyen motoros
járművel... vagy akár az éjszakai élet sűrűjébe is belevetheti magát és még sok-sok minden másra is lehetőség nyílik.

2013-ban felújított, 2.000 fős üdülőfalu. Budva nyüzsgő tengerpartján található, a szobák 100-200 m-re helyezkednek el  a strandtól.
Budva óvárosa a tengerparti sétányon kb. 15-20 percre érhető el gyalogosan. 
SZOBÁK: 2-3 ágyasak, szép, modern bútorokkal igényesen berendezettek, Tv-vel, klímával felszereltek. Illetve 4 ágyas családi
szobák lekérésre.
ELLÁTÁS: svédasztalos félpanzió vagy All Inclusive (napi háromszori étkezés svédasztalos rendszerben, helyi sör, bor és
alkoholmentes italok, délutáni sütemény 16 órakor, yoga, pilates, aquabic).
STRAND: aprókavicsos. Nyugágy-napernyő bérelhető. 
SPORT/SZÓRAKOZÁS: WiFi a közös helységekben, vízísport lehetőségek, nyitott tengervizes medencék, teniszpályák,
kosárlabda, asztalitenisz, éttermek, kávézók, esténként folklor, karaoke, salsa estek, gyerekanimáció, szabadtéri mozi.
Autó, kismotor, jet-ski bérlési lehetőség, valamint vízisízés, ejtőernyős vízisízés, paragliding a parton. Saját parkoló térítés ellenében.

A szállások rugalmasan rövidebb és 10 éjszakás turnusban is foglalhatóak !!!

Ár/fő/hét/
a jelzett ellátással

06.01.-ig
10.01.-től

06.01.-07.01.
09.01.-10.01.

07.01.-09.01.

3*+ Lux 4* 3*+ Lux 4* 3*+ Lux 4*

2-3 ágyas (félpanzió) 81.200 92.400 109.200 120.400 137.200 156.800

2-3 ágyas (All Inclusive) 100.800 112.000 134.400 145.600 168.000 187.600

Családi szoba (félpanzió) 92.400 100.800 120.400 131.600 148.400 170.800

Családi szoba (All Inclusive) 112.000 120.400 145.600 156.800 179.200 201.600

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 3.600 Ft/fő/hét; Erkély felár. +5.500 Ft/fő/hét
Gyerekkedvezmény: 2-7 évesig: -50%; 7-12 évesig -30%

SLOVENSKA PLAŽA üdülőtelep***+/**** -  BUDVA

Részletes leírást lásd: 1-6. oldalakon

06.24.-07.01. 
06.30.-07.08. 
07.22.-07.29.

08.11.-08.19.
08.25.-09.03.
09.08.-09.17.

BUSZ: Debrecen-Budapest-Szeged-Budva-
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Budva a montenegrói tengerpart legnagyobb és legismertebb nyaralóhelye, a pezsgő éjszakai élet központja. A parti sétány mellett
húzódó több km hosszú bazársor (számtalan kávézó, pizzéria, vendéglő, cukrászda, szuvenír árus, vidámpark) külön látványosság.
Mindenféle vízisport kipróbálására lehetőség nyílik. Főszezonban nagyon nyüzsgő. Zene szól mindenhol éjjel 1-ig.
A múltat idéző, várfallal körülvett, mediterrán hangulatú óváros felett mindössze néhány percnyi sétára található apartmanház,
melytől lépcsőkön kb. 300 m-re található a tenger. Minden apartman klímás (felár ellenében) és ingyenes WiFi elérhetőséggel
rendelkezik.
A ház alsó szintjén 4 db 2 ágyas kis stúdió apartman található saját ülőgarnitúrás terasszal, minikonyhával és kis hűtővel. 
A felső szinten 1 db 4 ágyas apartman helyezkedik el, mely 2 hálószobából, kis konyhából és erkélyből áll. A felső szintről szép
kilátás nyílik Budvára. 
Az apartmanok első nap 12 órától foglalhatóak el, érkezés az apartmanokba 21 óráig, utolsó nap 10 óráig kell azokat elhagyni! Parkolás
a ház mellett. Vízisportok és szórakozási lehetőség kb. 500 m.
Telepített idegenvezetőink vasárnap 9-10 óra között felkeresik Önöket tájékoztatóval és a fakultatív programok befizetési lehetőségével.

ADRIA I APARTMANHÁZ -  BUDVA

Ár/fő/hét
07.01.-ig
09.02.-től

07.01.-07.15.
08.19.-09.02.

07.15.-08.19.

2 fős stúdió 33.200 35.800 41.500
4 fős apartman 32.200 36.600 41.900

Pótágy 31.500 31.500 31.500
Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 3.600 Ft/fő/hét;

Klíma: 2-5 ágyasban 4.000 Ft/fő/hét;

STRANDOK BUDVÁN ÉS A KÖRNYÉKEN

A házhoz legközelebb az óvárosnál lévő igényesen berendezett strand
található, innen lehet átmenni (csak gyalog) a híres Mogren I-II strandra.
Az óváros túloldalán, a yacht kikötő után kezdődik a több km hosszú
kavicsos, nyüzsgő budvai strand-Slovenska Plaža.
Bečičin, kb. 5 km-re, található a 7.500 m2-en elterülő, közel 2.000 m2

vízfelületű Aquapark, 10 csúszdával, 6 medencével és egy “gyors folyóval”.
Belépő: 15 €/felnőtt, 10 €/gyerek.



Budva óvárosa felett, nyugodt helyen, a városi nyüzsgésen kívül található apartmanház, lépcsőkön kb. 300 m-re a tengertől.
Az apartmanból nagyon szép kilátás nyílik a tengerre és egész Budvára. Az Adria I ház mellett 15 m-re található.
A ház 3 db klímás, szépen berendezett  apartmannal rendelkezik: 1 db 2 ágyas studió apartman terasszal és 2 db 4 ágyas apartman.
Az egyik 2 háló+konyha, terasz, a másik 1 háló+nappali, terasz. A strand lépcsőkön közelíthető meg. Az Adria I és II apartmanházaknak
közös a parkolója.
Bolt, piac kb. 300-500 m. Étkezési lehetőség a parti sétány vendéglőiben barátságos áron, kb. 300 m. Autó, kismotor, jet-ski bérlési
lehetőség, valamint vizisízés, ejtőernyős vizisízés, paragliding.

Budapest, Podmaniczky u. 2. 1/413-67-10 adriatours@adriatours.hu
w w w . a d r i a t o u r s . h u

15

TIVAT ÉS BUDVA KÖZTI STRANDOK
Ploče-Budva (10 km) és Tivat (14 km) között található, medencékkel, étteremmel és kávézóval, tusolóval, wc-vel, 
napernyő bérelhető, nincs belépő.
Trsteno-Budva (10 km) és Tivat (14 km) között található aprókavicsos, nyílttengeri öböl két étteremmel.
Jaz-Budva (9 km) és Tivat (13 km) között található kavicsos, hosszú öböl, nagy strand, vízisportokkal.

ADRIA II  APARTMANHÁZ -  BUDVA

További képek a honlapunkon www.adriatours.hu

Adria II

Adria I

Sv. Nikola-”Hawai” Budvával szembenMogren strand

Részletes leírást lásd: 1-6. oldalakon

06.24.-07.01. 
06.30.-07.08. 
07.22.-07.29.

08.11.-08.19.
08.25.-09.03.
09.08.-09.17.

BUSZ: Debrecen-Budapest-Szeged-Budva-Ár/fő/hét
07.01.-ig
09.02.-től

07.01.-07.15.
08.19.-09.02.

07.15.-08.19.

2 fős stúdió 34.200 37.800 43.500
4 fős apartman 32.200 36.600 41.900

Pótágy 31.500 31.500 31.500
Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 3.600 Ft/fő/hét;

Klíma: 2-5 ágyasban 4.000 Ft/fő/hét;
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HOTEL és APARTMANHÁZ MB*** -  BUDVA

Budva központjában, a Slovenska Plaža üdülőtelep mögött, kb. 500 m-re a tengerparttól található szép, kis garni hotel.
SZOBÁK: kellemesen berendezettek, 2-4 ágyasak, klímásak, TV, ingyenes WiFi, saját fürdőszoba, erkélyesek.
APARTMANOK: A szálloda szomszédságában található apartmanház, melyben 16 elegánsan berendezett klímás, erkélyes
apartman található. 2-4 fős: egy hálószoba és egy jól felszerelt konyhás nappali, fürdőszoba. 4-6 fős: 2 hálószoba és jól felszerelt
konyhás nappali, fürdőszoba. 6-8 fős: összesen 1 db van belőle a házban, 3 hálószoba és egy nagy jól felszerelt konyhás nappali,
2 db fürdőszoba. ELLÁTÁS: a hotelben svédasztalos reggeli. STRAND: kb. 500 m-re található, aprókavicsos. 
SPORT/SZÓRAKOZÁS: internet kávézó, reggelizős étterem, kávézós terasz. Parkolás a szálloda saját parkolójában ingyenes.

Ár/fő/hét
reggelivel

05.01.-06.09. 06.10.-07.09.
09.10.-09.30.

07.10.-09.09.

2 ágyas szoba 52.200 74.300 81.600
3 ágyas szoba 47.200 57.100 69.400
4 ágyas szoba 42.300 54.500 62.100

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 3.600 Ft/fő/hét; 
Gyerekkedvezmény 3. és 4. ágyon: 5-12 évesig: -30%

Ár/apartman/hét
önellátással

05.01.-06.09. 06.10.-07.09.
09.10.-10.01.

07.10.-09.09.

2-4 fős apartman 74.300 123.800 185.800
4-6 fős apartman 123.800 173.300 260.100
6-8 fős apartman 198.100 272.300 383.900

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 3.600 Ft/fő/hét; 
Klíma az árban! Reggeli az MB hotelben: 15.000 Ft/fő/hét

HOTEL PALMON BAY & SPA **** -  IGALO

A Kotori-öböl bejáratánál található Igaló, mely egybe épült Herceg Novival. Igaló gyógyhatású homokja közismert a mozgásszervi és gerinc
betegségek gyógyításában, de a kisgyermekes családok körében is kedvelt. A tengerparti sétányon, 50 m-re a tengertől található a  szálloda. 
SZOBÁK: Minden szobája szépen berendezett, klíma, minibár, TV, WiFi, hajszárító és széf áll a vendégek rendelekzésére. 
Standard: maximum 2 felnőtt  részére, tenger- vagy parkfelöliek és egy részük erkélyes. Deluxe: maximum 3 felnőtt vagy 2 felnőtt és
egy gyerek részére, park- vagy oldalról tengerfelöliek és erkélyesek. Superior: maximum 2 felnőtt és két gyerek*, vagy 3 felnőtt és
egy gyerek részére, park- vagy oldalról tengerfelöliek és erkélyesek. ELLÁTÁS: svédasztalos reggeli, félpanzió vagy teljespanzió
is befizethető. STRAND: A szálloda saját stranddal rendelkezik, mely kiépített és aprókavicsos,  nyugágyak és napernyők bérelhetőek.
A homokos tenger kb. 200 m-re található. 2016-ra elkészült a szálloda strandján a nyitott medence pool bárral.
SPORT/SZÓRAKOZÁS: SPA központ, gyógyvizes fedett medence, nyitott gyerek és felnőtt medence, óriási napozóterasz bárral.
A szálloda saját parkolóval rendelkezik a szabad helyek függvényében (előzetes foglalás szükséges). 

Ár/fő/hét
reggelivel

04.01.-05.28.
09.11.-10.31.

05.29.-07.09.
07.10.-08.06.
08.21.-09.10.

08.07.-08.20.

Standard 78.400 98.000 123.200 140.000
Standard balkonos 89.600 112.000 140.000 156.800

Standard tenger felöli 100.800 128.800 154.000 170.800
Deluxe 117.600 140.000 168.000 184.800

Deluxe tenger felöli 128.800 156.800 182.000 198.800
Superior 126.000 154.000 210.000 238.000

Superior tenger felöli 154.000 182.000 238.000 266.000

Előfoglalási kedvezmény 50% előleggel:
2017.03.30-ig történő foglalás esetén:-15%

2017.05.31.-ig történő foglalás esetén: -10%

*Gyerekkedvezmény: 
2-12 évesig 2 felnőttel a szobában: -50%;

Félpanziós felár: 28.000 Ft/fő/hét; 
Teljespanziós felár: 70.000 Ft/fő/hét; 

Egyágyas felár: +50%.
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Ulcinj Montenegro legdélebbi városa, keleties hangulatú, barátságos nyaralóhely. Azoknak ajánljuk, akik a homokos tengerpartot
szeretik, mivel a városi és a 16 km-es hosszú nagystrand is homokos. Ennek a strandnak egyik hotelje (lásd a képen: 1, 2, 3), mely
a 60-as években épült. A 2011-ben felújított szálloda egy szép mediterrán parkban helyezkedik el.
SZOBÁK: 2-3 fősek, fürdőszobával, Tv, klíma, hűtő, balkon. ELLÁTÁS: svédasztalos reggeli és menüválasztásos vacsora.
SPORT/SZÓRAKOZÁS: vízisportok, nyugágy és napernyő- bérlési lehetőség, jetski, paragliding, kite-surfing. 
STRAND: homokos. Délutánonként feltámad a szél, így a hullámok szörfözésre alkalmasak.

Ár/fő/hét/
félpanzió

06.10.-ig
09.16.-tól

06.11.-07.05.
08.21.-09.15.

07.06.-08.20.

Hotel Bellevue 58.300 69.900 81.600
Hotel Olympic 64.100 78.700 90.300

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 3.600 Ft/fő/hét

HOTEL BELLEVUE** -  ULCINJI NAGYSTRAND

A nagystrand egyik szállodája (lásd a felső képen: 4), kb. 6 km-re a városközponttól. 
SZOBÁK: 2-3 ágyas, szerényen berendezett szobák, Tv, klíma, kis hűtő. 
ELLÁTÁS: svédasztalos reggeli és svédasztalos vacsora.
STRAND: 16 km hosszú homokos strand. Az ulcinji homok gyógyhatású, reumatikus és izületi problémák kezelésére is kiváló!
SPORT/SZÓRAKOZÁS: fedett medence elő- és utószezonban, szauna, sportpályák, vízisportok.

Gyerekkedvezmények:
2-10 évesig szülővel egy ágyban: -50%; 
2-10 évesig pótágyon: -30%; 
1/1 felár: +30%

HOTEL OLYMPIC**+ -  ULCINJI NAGYSTRAND
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Az apartmanház a városközponttól kb. 200 m-re, míg a
tengerparttól kb. 300-400 m-re helyezkedik el. A tengerpart
lépcsőkön haladva közelíthető meg.
A házban összesen 19 apartman található, ezekből 9 db 2
ágyas, 7 db 3 ágyas, 2 db 4 ágyas és 1 db 5 ágyas. A 4 és 5
ágyas apartmanok két légteresek. Mindegyik apartmanban
klíma, WiFi, Tv, minikonyha, fürdőszoba. 
A 2014-es évtől az apartmanház teraszán reggelizős bár került
kialakításra, vacsora is befizethető.
Bolt, étterem: kb. 200 m. Parkolás a ház előtt.

Ár/fő/hét/
reggelivel

05.01.-06.20.
09.10.-től

06.20.-09.10.

2-5 fős apartmanban 43.700 52.500
Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 3.600 Ft/fő/hét

BONI APARTMAN -  ULCINJ

Ada egy egyedülálló kis sziget. A várostól 18 km-re fekszik, 2,8 km hosszú és 1,8 km széles. A sziget két oldalát a Bojana folyó mossa
édes vizével, és a harmadik oldalról, homokos partját a tenger. Az egész üdülőtelep tipikusan nudista. Főleg a német turisták
körében közkedvelt nyaralóhely. 
BUNGALLÓK: L típusú: szerényen berendezettek, Tv, klíma, hűtő, terasz. A típusú: 2 szintes épületekben szerényen
berendezettek, kilátással a tengerre vagy a folyóra. ELLÁTÁS: svédasztalos reggeli és svédasztalos vacsora. 
STRAND: igazi homokos. SPORT/SZÓRAKOZÁS: WiFi 1€/nap a helyszínen fizetendő, terasz, étterem, diszkó, sportpályák,
tenisz, lovaglás, horgászparadicsom a Bojana folyón.

Ár/fő/hét/
félpanzió

06.10.-ig
09.16.-tól

06.11.-07.05.
08.21.-09.15.

07.06.-08.20.

2-3 fős L típusú 69.900 87.400 102.000
2-3 fős A típusú 64.100 78.700 90.300

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 3.600 Ft/fő/hét

Gyerekkedvezmények:
2-10 évesig szülővel egy ágyban: -50%
2-10 évesig pótágyon: -30%; 
Egyágyas felár: +60%

A típusú

ADA BOJANA naturista üdülőtelep

L típusú
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SZERBIÁN KERESZTÜL
Röszke-Újvidék-Beograd (autóút kb. 200 km)-Čačak-Ovčar Banja/Užice (ezeken a helyeken javaslunk
tranzitszállást)-Podgorica-Cetinje-Budva kb. 750 km a határtól. Lásd 25. oldal.

TRANZITSZÁLLÁSOKTRANZITSZÁLLÁSOK és ajánlott útvonalak Montenegroba és Albániába utazók részére
1. útvonal

3. útvonal BOSZNIA HERCEGOVINÁN KERESZTÜL
Mohács-Eszék-Dakovo-Doboj-Zenica-Sarajevo-Mostar (ezeken a helyeken javaslunk tranzitszállást)-Stolac-
Trebinje-Herceg Novi, Kotori-öböl. kb. 750 km a határtól. Lásd 25.-26. oldal.

4. útvonal HORVÁTORSZÁGON KERESZTÜL
Horvátországon keresztül az autópályán, javasolt tranzitszállás Splitben vagy Sinjben, (Splittől 25 km.-re) vagy a
PLITVICEI TAVAKNÁL (lásd 29. oldal) kb. 850 km a határtól.

SZERBIÁN ÉS A DURMITOR NEMZETI PARKON KERESZTÜL - elsősorban azoknak, akik 1-2 napot
eltöltenének a Nemzeti Parkban
Röszke-Újvidék-Beograd (autóút kb. 200 km)-Čačak-Ovčar Banja/Užice-Nova Varoš-Prijepolje-Jabuka-Pljevlja-
Žabljak (tranzitszállás)-Savnik-Niksic-Risan (tengerpart). kb. 750 km a határtól. Lásd 24. oldal.

2. útvonal

15:15 Bp. Népliget aut. áll.
04:05 Neum
05:45 Dubrovnik
07:00 Herceg Novi
07:55 TIVAT aut. állomás
08:15 KOTOR aut. állomás
08:45 BUDVA Slovenska Plaža

12:45 Bp. Népliget aut. áll.
23:55 Neum
22:15 Dubrovnik
21:00 Herceg Novi
20:05 TIVAT aut. állomás
19:45 KOTOR aut. állomás
19:15 BUDVA Slovenska Plaža

Odaút: PÉNTEK
Visszaút: SZOMBAT
Neum, Dubrovnik: 29.900 Ft/fő
Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva

27.900 Ft/fő

AUTÓBUSSZAL MONTENEGROBAAUTÓBUSSZAL MONTENEGROBA 2017.06.16.-09.10.2017.06.16.-09.10. között menetrendszerint

Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva

Kedvezmények:
11 éves korig: -50%

DEBRECENBŐL BUDAPESTEN ÉS SZEGEDEN ÁT INDULÓ NYARALÓ JÁRATAINKDEBRECENBŐL BUDAPESTEN ÉS SZEGEDEN ÁT INDULÓ NYARALÓ JÁRATAINK
Felszállási lehetőség: Debrecen, Budapest, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Szeged

I. Június 24-július 01 7 éj/8 nap  Indulás pénteken délután - hazaérkezés szombat éjjel. Részletek az 1. oldalon.

II. Június 30-július 08 8 éj/9 nap  Indulás pénteken kora reggel, hazaérkezés szombat éjjel. Odaútban
tranzitszállás, részletek a 2. oldalon.

III. Július 22-július 29 7 éj/8 nap  Indulás péntek délután, hazaérkezés szombat éjjel. Részletek a 3. oldalon.

IV. Augusztus 11-augusztus 19 8 éj/9 nap Indulás pénteken kora reggel - hazaérkezés szombat éjjel. 
Odaútban tranzitszállás, részletek a 4. oldalon.
V. Augusztus 25-szeptember 03 9 éj/10 nap Indulás pénteken kora reggel - hazaérkezés vasárnap késő este. 
Oda-vissza útban tranzitszállás, részletek a 5. oldalon.
VI. Szeptember 08-szeptember 17 9 éj/10 nap  Indulás pénteken kora reggel - hazaérkezés vasárnap késő este.
Oda-vissza útban tranzitszállás, részletek a 6. oldalon.
Csak buszjegy: 29.000 Ft/fő oda-vissza a I. és III. időpontoknál. Fix ülőhely: 2.000 Ft/fő; 

Szerbia, Montenegro, Bosznia és Horvátország területére való beutazáshoz elegendő az új típusú személyigazolvány!
Budapesttől 950 km, a magyar határtól Szerbia vagy Bosznia irányába kb. 750 km, Horvátországon keresztül 850 km.
Autóbiztosítási zöldkártya szükséges! Bármelyik útvonalat is választjuk, csak a határátkelőktől számítva 12-14 óra az út,
ezért javasoljuk, hogy iktassanak be tranzitszállást. Ha Budapest-Röszke- Beograd (eddig autópálya) útvonalat választják
a Morača völgyén keresztül, ha a Boszniai útvonalat választják a Neretva völgyén utaznak, mindkettő festői csodálatos
táj, de az átlagsebesség 50 km/óra! Ha megalszanak útközben (tranzitszállás lehetőségeink 24.-26. oldalon) az út
legnehezebb és legszebb részét már világosban teszik meg és a déli órákban érnek le, amikor el lehet foglalni a szállásokat.
Július közepe és augusztus közepe közt a tompai, mórahalmi és a tiszaszigeti határátkelő helyeket javasoljuk a tumultus
elkerülése érdekében.

FONTOS!!! EGYÉNILEG MONTENEGROBA:FONTOS!!! EGYÉNILEG MONTENEGROBA:



FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK
1. EGÉSZNAPOS HAJÓKIRÁNDULÁS: ŽANJICE-KÉK BARLANG-MAMULA1. EGÉSZNAPOS HAJÓKIRÁNDULÁS: ŽANJICE-KÉK BARLANG-MAMULA

Indulás Tivatból kb. 9:30-kor. 
Kiérve a nyílt tengerre három program vár ránk: Žanjice - a gyönyörű nyílttengeri
strand, melyet olajfaliget szegélyez; hangulatos, teraszos vendéglői finom helyi
specialitásokat kínálnak, több órás fürdőzési lehetőség a kristálytiszta vízben.
A Kék barlang - a kb. 18 m magas cseppkőbarlang, melynek foszforeszkáló, türkizkék
vize egyedülálló látvány, és a néhány
perces fürdőzés mindenkinek
maradandó élményt nyújt. A Mamula
sziget - a Kotor-i öböl bejáratánál
található, csodálatos erődítménnyel,
amely az Osztrák-Magyar

Monarchia idején épült. Az erődítmény bebarangolása magyar idegenvezetővel.
A programok sorrendje az időjárástól függően változhat. Előfordulhat, hogy a
nap folyamán a program egy része módosul, illetve elmarad az időjárás miatt. Ez
azonban ritka és a program árát nem befolyásolja. Akik saját kocsijukkal mennek
a hajókirándulás kiindulópontjához, azokra a tivati ár érvényes. A hajó bárjában kávé, hűtött sör, üdítő, bor kapható. Egy szőlőpálinkára
mindenki a kapitány vendége. Visszaérkezés a késődélutáni órákban. RÉSZVÉTELI DÍJ: TIVATBÓL: 20€ + 4€ -Kék barlang,
BUDVÁBÓL-transzfer a tivati kikötőbe és vissza +8€, Gyerekkedvezmény 3-12 éves korig: -5€ 

Szeged, Kárász u. 9. 62/540-044 adriatours@adriatours.hu
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Szervező: MONTENEGRO ADRIA TOURS Tivat, Tel: +382-67/850-575 vagy +382-67-850-503

A KIRÁNDULÁSOK ITTHON FORINTBAN IS FIZETHETŐK IRODÁNKBAN VAGY A HELYSZÍNEN EURÓBAN:

MOSTAR KISBUSSZALMOSTAR KISBUSSZAL

Bosznai és Hercegovina szépséges városa Mostar, mely 170 km-re
található Tivattól. Az egésznapos kirándulás alatt, végig autózunk a
Kotori öböl partján, majd a Trebinje-Stolac útvonalon érkezünk
Mostarba, ahol 2-3 órás szabad idő van a város felfedezésére.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 40€/fő (minimum 8 fő).

CSOPORTOKNAK IDEGENVEZETŐCSOPORTOKNAK IDEGENVEZETŐ

Saját busszal érkező csoportoknak magyar nyelvű
bejegyzett engedéllyel rendelkező idegenvezetőink fél
illetve egész napra igényelhetőek. Csak előzetes itthoni
időpont egyeztetés és foglalással.



Budapest, Podmaniczky u. 2. 1/413-67-10 adriatours@adriatours.hu
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2. EGÉSZNAPOS KOTORI-ÖBÖL HAJÓVAL2. EGÉSZNAPOS KOTORI-ÖBÖL HAJÓVAL (Kamenari, Perast, Szirti Madonna, Kotor) 

IndulásTivatból 9:30-kor. A program folyamán megtekintjük a Szirti Madonna szigetet, amely
egy olyan mesterséges sziget, zarándokhely, amely múzeumáról és egyedülálló ezüst plakett
gyűjteményéről híres. Majd megtekintjük Kotort, mely az UNESCO Világörökség része.
Városnézés idegenvezetéssel (Fegyverek tere, Szt. Trifun katedrális, Szt. Lukács templom),
majd szabad program: kávézás, séta az óváros ódon falai között stb. Perast, a valamikori
városköztársaság, az ismert tengerészek és hajóskapitányok városa. Rövid ismertető:
megtekintjük a Szt. Miklós katedrálist, majd lehetőség nyílik egy kis barangolásra az ódon házak
között. Visszaúton elhajózunk Prčanj, Stoliv, Lepetane előtt. Visszaérkezés a késő délutáni
órákban. RÉSZVÉTELI DÍJ: TIVATBÓL: 23€+belépők 6€, BUDVÁBÓL transzfer +8€.
Gyerekkedvezmény 3-12 éves korig: -5€. A hajó bárjában kávé, hideg sör, üdítő, bor kapható.
Egy szőlőpálinkára mindenki a kapitány vendége.

3. FÉLNAPOS HAJÓKIRÁNDULÁS A KOTORI-ÖBÖLBEN3. FÉLNAPOS HAJÓKIRÁNDULÁS A KOTORI-ÖBÖLBEN

Indulás Tivatból kb. 9:30 órakor. Behajózunk a Kotor-i öböl belsejébe. Úticél: Perast, a
valamikori önálló köztársaság-városállam, amely hajósairól híres, műemlék palotái és
házai a múltat idézik. A városkával szemben két festői kis sziget terül el: az egyik a Szent
György szigete, amely az egykori nemesség temetkezési helye volt, a másik a
hajóroncsokra épült mesterséges sziget: Gospa od Škrpjela, azaz a Szirti Madonna amely
ma katolikus zarándokhely. Az itt található templom és múzeum, egyedülálló ezüst plakett
gyűjteményéről híres, festményei nagyon érdekesek, múzeumában, pedig több évszázados
gyűjtemény látható, melyet a hajósok hordtak össze a világ minden tájáról.
RÉSZVÉTELI DÍJ: TIVATBÓL: 18€ (15+3€ belépők), BUDVÁBÓL: transzfer + 8€,
Gyerekkedvezmény 3-12 éves korig: -5 €. Az ár tartalmazza a belépődíjakat: Perasti Szt. Miklós templom és kincstár, Szirti Madonna
szigetén a templomba, a múzeumba. A hajó bárjában kávé, hideg sör, üdítő, bor kapható. Egy szőlőpálinkára mindenki a kapitány vendége.

Szervező: MONTENEGRO ADRIA TOURS Tivat, Tel: +382-67/850-575 vagy +382-67-850-503

A KIRÁNDULÁSOK ITTHON FORINTBAN IS FIZETHETŐK IRODÁNKBAN VAGY A HELYSZÍNEN EURÓBAN:

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK

A kirándulás betegség esetén kötbérmentes lemondására az indulástól számított 24 órán túl van lehetőség!



FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK

4. KOTOR - LOVĆEN          KISBUSSZAL4. KOTOR - LOVĆEN          KISBUSSZAL

Az 1800 m magas Lovćen-hegy lábánál, az öböl legbelső csücskében fekszik a Kotori
öböl szépséges névadója, az ősi Kotor városka. A velencei oroszlánnal díszített
várkapun belépve megérint bennünket a sok-sok történelmi vihart megért óváros
hangulata. Szűk, sikátoros utcácskái, napsütötte terei igazi mediterrán hangulatot
árasztanak. 1979. óta Kotor az UNESCO Világörökség egyik kincse. Városnézés
idegenvezetővel kb. 1 óra. Ezután továbbutazunk a Lovćen hegyre, ahonnan
lélegzetelállító kilátás nyílik az egész Kotor-i öbölre, Kotor, Risan, Tivat, Herceg
Novi városokra és a nyílt tengerre. A
Lovćen hegy fennsíkján található a

Njeguši falu. Ez a kis ősi település a Petrović család, Montenegró híres
uralkodócsaládjának szülőfaluja. Itt meglátogatjuk II. Petar Petrović Njegoš szülőházát,
aki azon felül, hogy világi és egyházi uralkodó volt, a kor híres költője is. Műveit 17
nyelvre fordították le, többek között magyarra is. Njeguši falu másik nevezetessége a
híres prsut. Ez a több évig érlelt sonka rendkívül ízletes, hajszálvékonyra vágva, sajttal
és mézborral igazi gasztronómiai különlegesség. Visszaérkezés a kora délutáni órákban.
RÉSZVÉTELI DÍJ: TIVATBÓL: 22€, BUDVÁBÓL: 28 € 
+ 7€ KÓSTOLÓ (sonka, sajt, házikenyér, 1 pohár mézbor). 
Belépők: Njegoš ház: 2€, Nemzeti park: 2€, Óváros: 1€, Szent Trifun katedrális: 2,5€, összesen: 7,5€, 

5. TARA RAFTING          KISBUSSZAL5. TARA RAFTING          KISBUSSZAL
A tengerparttól 140 km-re található a Tara folyó, Európa legmélyebb kanyonja, mely egyben Nemzeti Park is, kiváló lehetőséget

nyújt a gumicsónakos raftingolásra. Útközben meseszerű tájakon megyünk
keresztül a Piva folyót követve. A türkiz vizű folyó a meredek sziklafalakból
bonsaiként kiálló fenyők lélegzet elállító látványt nyújtanak. A raftingolást
idősebbeknek és kisgyerekeseknek is nyugodt szívvel tudjuk ajánlani (akár már
5 éves kortól is). A folyó elvarázsol (lásd 20. oldal) bennünket, kisebb zúgók és
vízesések, a folyóba ömlő vagy
csörgedező források felejthetetlen
élményt nyújtanak, ihatunk a Tara
kristálytiszta vízéből és megállunk
“fürdeni” valamelyik vízesésben
vagy forrásban. Aki nem raftingol,
gyönyörű környezetben nagyokat
sétálhat és hangulatos vízparti
étteremben ebédelhet.

Raftingoláshoz komplett felszerelést kapunk neoprén ruhát (alá csak fürdőruha kell),
neoprén csizmát, mentő mellényt, bukósisakot. Megérkezéskor a folyóparti tábor
éttermében bőséges reggelit fogyaszthatunk helyi finomságokból, majd dzsipekkel kb.
fél óra alatt a kiinduló ponthoz érünk. Végezetül estebéd pisztráng vagy bárány.
Transzfert is biztosítunk létszámtól függően. Visszaérkezés a koraesti órákban.
RÉSZVÉTELI DÍJ ÉTKEZÉSEKKEL: 50€, a transzfer 30€, indulás TIVATBÓL kb. 7:30, BUDVÁBÓL 7:00 órakor.

TIVATBÓL és BUDVÁBÓL

Szervező: MONTENEGRO ADRIA TOURS Tivat, Tel: +382-67/850-575 vagy +382-67-850-503

FA BUNGALLÓK - ŠĆEPAN POLJE
Az elhelyezés 2 vagy 6 fős faházakban Šćepan Poljen (a raftingolók
találkozási helye). A bungallók nagyon egyszerűek, csak megalvásra
alkalmasak, közös vizesblokkal. Az 5-6 fős faházak elosztása: 2 kis
háló +2 fő a nappaliban, kis konyha, fürdőszoba.
A kis faházak csak raftingolással egybekötve foglalhatóak és ellátást
tartalmaz az ár.

A KIRÁNDULÁSOK ITTHON FORINTBAN IS FIZETHETŐK IRODÁNKBAN VAGY A HELYSZÍNEN EURÓBAN:

Szeged, Kárász u. 9. 62/540-044 adriatours@adriatours.hu
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Ár/fő/éj

2-6 fős 7.900

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj
az árban

2-3 napos rafting programról
érdeklődjön irodánkban!



FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK

6. DUBROVNIK                         KISBUSSZAL6. DUBROVNIK                         KISBUSSZAL

Indulás Budvából 7:30, Tivatból 8:00. Látogatás az ősi Ragusában, a valamikori
Dubrovnik-i köztársaságba (kb. 80 km). Az idegenvezető útközben tart ismertetőt
Dubrovnikról, illetve egy kilátón Dubrovnik felett, mivel magában az óvárosban
külföldi nem idegenvezethet. Egyéni séta a símára koptatott kövű főutcán, a Szent
Balázs templom, a Domonkos kolostor (Szent István ereklye) megtekintése, a falak
körbesétálása, szabad program. A város egyedülálló műemlék együttes, a
Világörökség része. Igény szerint magyarul beszélő dubrovniki idegenvezető díja
80€/csoport. Visszaérkezés a kora délutáni órákban.
RÉSZVÉTELI DÍJ: TIVATBÓL: 35€, BUDVÁBÓL: 40€. 

7. EGÉSZNAPOS KIRÁNDULÁS ALBÁNIÁBA  KISBUSSZAL7. EGÉSZNAPOS KIRÁNDULÁS ALBÁNIÁBA  KISBUSSZAL

Tivatból 6:00-kor, Budvából 6:20-kor. A határ után első megállónk Kruje városa, ahol
Szkender bég híres vára található, melyet
Hunyadi János segítségével szabadított fel a
törököktől. A vár, a múzeum és a bazár
megtekintése után fakultatív ebédelési
lehetőség. A bazárban keleties szuvenírek,
olajfából faragott nagyon szép tárgyak, albán
konyak, ezüst ékszerek kaphatók. Visszaútban
Shkodránál Rozafa várának megtekintése,
amely hasonló legendával dicsekedhet, mint
Déva vára. Rövid buszos városnézés
Shkodrában, majd késő esti órákban
hazatérés.

RÉSZVÉTELI DÍJ: TIVATBÓL/BUDVÁBÓL: 45€, ULCINJBÓL: 35€. BELÉPŐK: kb. 10 €/fő.

ESTI HAJÓKÁZÁS - FÜRDÉS ÉS KAGYLÓ VACSORAESTI HAJÓKÁZÁS - FÜRDÉS ÉS KAGYLÓ VACSORA CSOPORTOKNAK ÉS BARÁTI TÁRSASÁGOKNAKCSOPORTOKNAK ÉS BARÁTI TÁRSASÁGOKNAK

Indulás Tivatból a késő délutáni órákban. Fürdőruha,
törölköző, váltás ruha javasolt. Elhajózunk a Gospa od
Milosti kis szigetig, ahol fürdeni lehet és itt elkészítjük a
finom kagyló vacsorát, melyhez friss kenyér és egy pohár
vörösbor is jár, aki nem szereti a kagylót mást is kérhet, de
ezt kérjük előre jelezni. Vacsora és fürdőzés után
visszahajózunk Tivatba. A program kb. 2-3 órát tart. 
Ez a program napközben is kérhető. 
RÉSZVÉTELI DÍJ: 20 €/fő (pálinka, kagyló, bor)

KISHAJÓ BÉRLÉSE SZEMÉLYZETTELKISHAJÓ BÉRLÉSE SZEMÉLYZETTEL

Ha saját “útvonalon” szeretné felfedezni a Kotori öböl szépségeit, rejtett kis településeit,
hangulatos kis öbleit családjával vagy baráti társaságával kb. 10 főig, bérelje ki a kis
hajót (kapitánnyal) és barangoljon. Amennyiben a társaság egy része csak fürdeni
szeretne és nem a parton, mások pedig horgászni, akkor is jó megoldás a kis hajó.
Kis hajó bérlés: 50€/óra (maximum 10 fő részére)

TIVATBÓL és BUDVÁBÓL

Szervező: MONTENEGRO ADRIA TOURS Tivat, Tel: +382-67/850-575 vagy +382-67-850-503

A KIRÁNDULÁSOK ITTHON FORINTBAN IS FIZETHETŐK IRODÁNKBAN VAGY A HELYSZÍNEN EURÓBAN:
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Ár/fő/éj
reggelivel

07.01.-ig
09.01.-től

07.01.-09.01.

szobában 11.300 14.900
kis apartmanban 15.800 20.800
nagy apartmanban 18.700 25.000

Bejelentkezési és üdül. díj: 400 Ft/fő/éj

Tara folyó völgyeŽabljak a Durmitor Nemzeti Park szívében fekszik. Három irányból
is megközelíthető: ha Szerbia felől jövünk Pljevljanál kell
lekanyarodni Jabuka felé, így egy kis határátkelőhöz jutunk, ami a
nyári nagy forgalomban külön előnyt jelent. Útközben feltétlenül
érdemes megállni a Tara folyónál és lenézni a híres Djurdjevića Tara
hídról.
Jöhetünk Mojkovac felől is vagy hazaútban, akkor Risan-Nikšić-
Šavnik útvonalon és tranzitszállásként használva eltölthetünk egy
napot.
A Durmitor Nemzeti Park fenyőerdővel körülölelt 39.000 hektárnyi
terület, fenséges 2.500 m magas hegyekkel, a Tara folyóval, és annak
1.300 m mély kanyonjával, valamint 18 gleccser tavával lenyűgöző
látványt nyújt. A legnagyobb gleccser tó a Fekete tó, mely mindössze
2 km-re található Žabljak központjától. Érdemes körbe túrázni a tavat,
vízállástól függően 3-4 óra.

Durmitor Nemzeti Park (2.523 m) a szerbiai útvonalon a határtól kb. 280 km-re. Érdemes 1-2 napra megállni.

Žabljak város szívében található nagyon szép, elegáns, új hotel. Nagy
terasza egész nyáron kellemes pihenést nyújt.
Minden szoba és apartman elegánsan berendezett, minibárral, széffel és
ingyenes WiFi-vel felszereltek. 
SZOBÁK: max. 2 fő részére, KIS APARTMAN: max. 3 fő részére,
NAGY APARTMAN: max. 4 fő részére. 
ELLÁTÁS: reggeli vagy félpanzió. SZÓRAKOZÁS: mini SPA
(jacuzzi, szauna, konditerem és masszázs) felár ellenében.

Žabljak központjától kb. 2 km-re a főút két oldalán található szálloda
és apartman komplexum. 
SZOBÁI és APARTMANJAI egyszerűen, de célszerűen
berendezettek, saját fürdőszobával vannak ellátva. 
ELLÁTÁS: Rendkívül hangulatos éttermében helyi specialitásokat
kóstolhatunk meg, mint a faparázson sült bárány és grillezett húsok.
A szálloda saját parkolóval rendelkezik.

Ár/fő/éj

2-3 ágyas reggeli 8.800
1/2-3 félpanzió 11.900

Bejelentkezési és üdül. díj: 400 Ft/fő/éj

HOTEL ŽABLJAK*** -  ŽABLJAK

HOTEL BJELOBOR/ZLATNIBOR -  ŽABLJAK

További képek a honlapunkon www.adriatours.hu

MONTENEGRO HEGYVIDÉKE -  ŽABLJAK

2-10 évesig 2 felnőttel: 7.000 Ft/fő/éj
10-18 évesig 2 felnőttel: 9.000 Ft/fő/éj
Felnőtt 3. és 4. ágyon: 9.500 Ft/fő/éj
Vacsora: 3.000 Ft/fő/éj
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Sarajevo Bosznia-Hercegovina fővárosa. Az óváros
szívében fekszik a Bascsarsija, mely a török
időkben, a XVI. században épült. Ez egy nagy
bazár több tucat utcácskával, tele kincsekkel -
feltétlen meg kell nézni ha Sarajevoban járunk!
A szálloda Sarajevo zöldövezetében, az Ilidža nevű
városrészben helyezkedik el a Mostar felé vezető
úton, aperitif bárja, hangulatos étterme és nyári
terasza van, mely kinyúlik a Bosna folyó fölé. 
A szobák légkondicionáltak TV-vel és hűtővel
felszereltek, 2015-re részben fel lettek újítva.
Éttermében nagyon finom helyi specialitások
kaphatóak. 
A szálloda közelében található az ősi római kori
kőhíd, a Rimski Most, melyet érdemes megnézni.

Ár/fő/éj reggeli félpanzió
2 ágyas 7.700 8.900
3 ágyas 7.100 8.100

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 400 Ft/fő/éj

A szálloda Sarajevo központjában, a régi
városrészben található, 250 m-re a híres
Bascsarsijától (óriási piac-bazár). 
Szépen berendezett szobák, fedett medence, WiFi
elérhetőség  és kitűnő konyha várja a vendégeket. 
A hotelnek saját parkolója és garázsa van.

Ha Sarajevoban járnak érdemes megkóstolni a
legfinomabb bureket és a csevapcsicsát.

Ár/fő/éj reggeli félpanzió

2-3 ágyas 11.200 14.600
Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 400 Ft/fő/éj

HOTEL RIMSKI MOST*** -  SARAJEVO

HOTEL SARAJ***+ -  SARAJEVO

Szerbia közepén található Čačak, mely Budapesttől
kb. 520 km. Amint beérünk a városba a nagy
körforgalomtól kb. 100 m-re jobbra található a
Livade motel.
2012-ben felújították, minden szobája szépen
berendezett, Tv-vel felszerelt és légkondicionált.
Szép, nagy éttermében reggeli és vacsora is
kérhető. A motel saját parkolóval rendelkezik.

Ár/fő/éj reggelivel félpanzióval

2-3 ágyas 8.100 9.700
Bejelent. és üdül. díj: 400 Ft/fő/éj

MOTEL LIVADE*** -  ČAČAK
Jó helyen - csoportoknak is ajánljuk
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Mostar központjában, 150 m-re az Öreg hídtól az UNESCO által
védett övezetben található hangulatos családi panzió. Teraszán a
jellegzetes helyi konyha finomságait lehet megkóstolni. Minden
szobája klimatizált, SAT Tv-vel, minibárral és WiFi-vel felszerelt.
A panzió udvari, zárt parkolóval rendelkezik.

Ár/fő/éj/reggeli

2 vagy 3 ágyas 9.400
Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 400 Ft/fő/éj

A szálloda a Neretva folyó jobb partján található, minden szobája
klimatizált, SAT-Tv-vel felszerelt, a fürdőszobában
hidromasszázs zuhanykabin van. A szobákhoz erkély tartozik, a
szálláshelyen kb. 40-50 fő helyezhető el. 
Ellátás: a saját kis éttermében bővített kontinentális reggeli és
menüválasztásos vacsora igényelhető.
Internet elérési lehetőség biztosított, valamint a panzió saját
parkolóval rendelkezik.

Sarajevo történelmi óvárosában található a kis szálloda, 200 m-re
Baščaršijatól. Kellemesen berendezett, kis szobái fürdőszobásak.
ELLÁTÁS: reggeli (mini svédasztal). Vacsorázni érdemes lemenni a
bazárba, ahol a helyi konyha minden típusát megtalálhatjuk nagyon
barátságos árakon. Itt ehetjük a legjobb csevapot lepényben, de a bosnyák
konyha minden ínyencségét is megkóstolhatjuk.

Ár/fő/éj/reggeli

2 ágyasban 10.600
3 ágyasban 9.400

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 400 Ft/fő/éj

További képek a honlapunkon www.adriatours.hu

VILLA FORTUNA -  MOSTAR

PANZIÓ MOSTAR INN -  MOSTAR

HOTEL HAYAT -  SARAJEVO

Ár/fő/éj reggeli félpanzió

2 vagy 3 ágyas 7.300 9.100
Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 400 Ft/fő/éj

Mostar Bosznia-Hercegovina egyik legszebb városa. A Neretva
folyót átszelő Öreg híd a “Stari Most” az UNESCO Világörökség
részét képezi. A város két részből áll, a folyó jobb oldalán főleg
horvátok laknak, míg a folyó túlpartján bosnyákok és szerbek.
Az évszázadok koptatta köves kis utcákon rendkívül hangulatos
bazár található mindkét oldalon. Vendéglőiben helyi
finomságokat kóstolhatunk meg, sehol olyan finom csevapcsicsát
nem lehet enni, mint Sarajevóban és itt Mostarban, melyben a
helyben sütött lepényt szervíroznak.
Mostarban érdemes eltölteni 1-2 napot, mert az óvároson kívül is
találhatunk számos kirándulási lehetőséget pl. a 12 km-re lévő
Buna folyó bővizű forrását, mely Európában a legnagyobb karszt
forrás és a mellette található tájjellegű éttermeket.
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ALBÁNIÁN KERESZTÜL-KASUL

2017.06.25.-07.01. 6 éjszaka/7 nap
2017.09.10.-09.16. 6 éjszaka/7 nap

1. nap: Indulás Debrecenből 01:00-kor, Budapestről 05:00-kor, Szegedről 7:30-kor (előzetes egyeztetés alapján lehetséges szolnoki és
ceglédi felszállás is, minimum 2 fő esetén).
A délelőtti órákban érkezés Belgrádba. Itt városnéző vonattal körbejárjuk Kalemegdánt. Ezután meglátogatjuk az egyetlen pravoszláv
katonai kolostort, amit most újítottak fel, megtekintjük a golyó hüvelyekből készült csillárt, valamint a két bronz katona szobrát, melyek
a bejáratnál helyezkednek el. Hagyományos gyertya vásárlási lehetőség és gyújtás élőkért és halottakért. Egy emelettel lejebb található
a Sveti Petka kolostor, ez a szent legismertebb családi és házi védőszent Szerbiában. Arany mozaik lapokból kiépített mennyezet, ivóvíz
forrás található az oltár padlózatában, amit a jelenlevő ügyeletes pap folyamatosan szentel napi 24 órában, vízvásárlási lehetőség. A kolostor
látogatás után séta a Kneza Mihajla korzón a parlamentig, majd a Szent Márk templomot nézzük meg és annak pincéjében a királyi
szarkofágokat. Utazás Čačakig,ahol szállás és vacsora.
2. nap: Reggeli után a Zlatiboron keresztül utazva, a hegycsúcson, a Bjelobor étteremben pihenő. Utazás Montenegrón keresztül, majd a
Skadari tó mellett pihenő, a madárrezervátumnál. Skodra városba érve megtekintjük a kalkuttai Teréz anya katedrálisát, ami zarándokhelynek
számit. Utánna ellátogatunk az Ólom dzsámihoz, ami a legnagyobb a Balkánon. Városnézés buszból: Kommunista kapu, Kisiparosok
sugárútja, Színház, Opera.... Esti órákban érkezünk Shengjinbe, a tengerpartra, ahol elfoglaljuk a szálláshelyünket és vacsorázunk.
3. nap: Reggeli után indulunk a Krujei vár és város felé, amit megtekintünk, majd a legöregebb és legismertebb bazáron keresztülhaladva
megyünk a Szkender beg múzeumba. Szabadidő, vásárlási lehetőség. Tovább utazunk Tiranában, megtekintjük a Nemzeti múzeumot,
a továbbiakban megnézzük a Pál apostol templomot, városnézés és séta közben megtekintjük az Operát kívülről, Enver hodzsa piramisát,
a minisztériumokat, a városközpontot, a korzót és az Etembeu dzsámit. Utunkat folytatjuk Durresba, ahol sétával összekötött városnézés:
megtekintjük legöregebb kolosszeumot, a Római piacot és a felhőkarcoló teraszán kávézás. Esti órákban érkezés a tengerparti szállodába,
vacsora.
4. nap: Reggeli után az albán tengerpart mellet haladva megérkezünk Vloraba, ahol pihenéssel és sétával összekötött városnézés.
Megtekintjük: az alapító parlamentet, a legnagyobb bronzszobor csoportot, melyek az albán államalapító államfők szobrai. Tovább haladva
a riviérán az Adriai és Égei tenger határán keresztül a Llogara Nemzeti Park csúcsára, amely 1.600 m fölött található. Pihenő és ebédelési
lehetőség. Tovább utazunk a tengerpart mentén, Saranda városon keresztül Butrinba, mely az UNESCO Világörökség része. Itt megtekintjük
a legismertebb archeológiai lelőhelyet, mely egy szabadtéri és zárt múzeum kiállítás. Indulás a szállásra az esti órákban - fürdőzési
lehetőséggel, vacsora.
5. nap: Reggeli után, indulás Gjirokastraba, ami Enver hodzsa szülővárosa. Várnézés folyamán megtekintjük a katonai múzeumot, Enver
Hodzsa szülőházát. Tovább utazunk Berátba az ezer ablakú városba, ahol ellátogatunk a várba és azon belül az Ortodox görögkatolikus
templomba, múzeumba és megtekintjük a leghíresebb ikongyüjteményt. Elbaszanon keresztülhaladva Pogradec városba érkezünk, mely az
Ohridi tó partján fekszik, ahol elfoglaljuk a szállást és vacsorázunk.
6. nap: Reggeli után az Ohridi tó partja mellet utazva haladunk a Sveti Naum ortodox zarándok helyre, ahol Kliment és Naum csodatevők
alapították a kolostort és a szenthelyet és itt dolgozta ki Ciril és Metod az ismert ciril abct. Ohridi városnézés keretein belül megtekintjük
a Szent Zsófia ortodox templomot az ismert freskókkal, séta és csónakázási lehetőség. Innen tovább utazunk Skopje városba, ahol sétával
egybekötött városnézés során meglátogatjuk a Kalkuttai Teréz anya szülőházát, Nagy Sándor szoborcsoportját, az óvárost, a bazárt - szerájt
(vacsora helyi specialitásból), valamint a helyi dzsámit. Tovább utazunk Kumanovoba, ahol szállás elfoglalása.
7. nap: Reggeli után Szerbián keresztül haladva az esti órákban érkezünk Magyarországra.

Utazás: klímatizált autóbusszal. Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 109.000-Ft/fő, min. 35 fő Egyágyas felár: 19.200- Ft
Belépők: kb 40 Euró/fő
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HOTEL PALMA***+ -  DURRES

Kellemes, tengerparti szálloda a sarandai öböl butrinti oldalán. SZOBÁK: szép,
modern berendezésűek, ingyenes WiFi-vel, klímával és Tv-vel felszereltek és
erkélyesek.

HOTEL JAROAL*** -  SARANDA

Ár/fő/hét/
reggeli

05.01.-06.30.
09.01.-09.30.

07.01.-08.31.

2 - 3 ágyas 90.300 119.400
2-3 ágyas tenger 93.200 126.700

vacsora 32.300 32.300

Gyönyörű kilátással a sarandai öbölre, közvetlenűl a tengerparton helyezkedik el.
SZOBÁK: kellemesen berendezettek, klímával, ingyenes WiFi-vel, Tv-vel és
hűtővel felszereltek és erkélyesek.
Az éttermében a nemzetközi konyha mellett az albán specialitások is meg
ízlelhetők.

HOTEL NERTILI*** -  SARANDA

Ár/fő/hét/
reggeli

04.01.-06.30.
09.01.-10.30.

07.01.-08.31.

2 ágyas 72.800 106.300
3-4 ágyas 62.100 84.500
vacsora 43.000 43.000

HOTEL SUN ***+ -  DURRES

Durres Beachen található közvetlen tengerparti, családias szálloda nemzetközi és
albán konyhával. SZOBÁK: szépen berendezettek, klímával, Tv-vel és minibárral
felszereltek, többségük erkélyes. Saját parkoló, WiFi és kültéri medence szolgálja
a vendégek kényelmét.

Durres Beachen a homokos tengerparttól kb. 50 m-re található szálloda.
SZOBÁK: 2-3 ágyasak, erkéllyel, telefonnal, led Tv-vel, minibárral, széffel,
klímával és hajszárítóval felszereltek.Saját strandrésszel rendelkezik a homokos
tenger partján, ahol napernyők és nyugágyak ingyenesen vehetők igénybe.

Ár/fő/hét/
reggeli

05.01.-06.30.
09.01.-10.30.

07.01.-08.31.

2 ágyas 58.700 73.400
3-4 ágyas 49.900 58.700

vacsora: 29.400 Ft/fő/hét

Ár/fő/hét 06.01.-06.30.
09.16.-09.30.

07.01.-09.16.

Ellátás Félpanzió All Inclusive
2 ágyas 74.700 88.600

2 ágyas tenger felöli 83.000 96.900

Hotel PALMA***+ Hotel SUN***+

A L B Á N I A - kínáltunkban már 10 éve

A 4*-os hotel Durres városának délnyugati részén, a tengerparttól mindössze
néhány lépésre helyezkedik el. , ahol 80 n  SZOBÁK: mindegyike különböző
stílusú, saját fürdőszobával, TV-vel, klímával, WiFi-vel és széffel felszerelt.
Az étteremben a mediterrán és a tradicionális ízek éppúgy felfedezhetők, a bar 
0-24 órában üzemel. A nyári időszakban Beach Bar is a vendégek rendelkezésére
áll.

HOTEL BEL CONTI**** - DURRES

Ár/fő/hét/
reggeli

05.01.-06.10.
09.10.-09.30.

06.11.-09.09.

2 ágyas 77.200 86.000
3 ágyas 69.900 69.900
vacsora 35.300 35.300

2017-ben várhatóan újra indul
repülőjárat Budapest-Tirana között.

Repülőtér és a durresi tengerpart
között transzfer kérhető!

További albániai hotel kínálatunkat keresse a www.adriatours.hu weboldalunkon.

Kedvezmények és felárak H. SUN:
Üdülőhelyi díj: 2.600 Ft/fő/hét
Gyerekkedvezmény: 
6 évesig: INGYENES
6-12 évesig 2 felnőttel: -50%
6-12 évesig 1 felnőttel: -30%
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Minden Horvátországba utazónak ajánljuk, hogy látogasson el ide. Tranzitszállás -
ként is ideális azoknak, akik Dalmáciába vagy Montenegroba utaznak. Az UNESCO
Világörökségi listáján is szereplő nemzeti park, 16 összefüggő rendszert alkotó,

festői tóból áll. Gyönyörű vízeséseivel, évszázados erdeivel egyedülálló élményt nyújt. 

Plitvicei  tavak

A MAGÁNSZOBÁK Grabovac településen és a környékén
találhatóak. *** 2-3 ágyas szobák, saját fürdőszoba.

A nemzeti park 1-es bejáratától 6 km-re található az 1998-
ban teljesen felújított kemping. 
A fa bungallókban 2 külön ágy, asztal, székek
találhatóak. Közös vizes blokk, étterem, bolt áll a
vendégek rendelkezésére.
A kemping területén önkiszolgáló étterem működik nagy
nyári terasszal. Grillezési és bevásárlási lehetőség is
található a kemping területén.

Ár/fő/éj
04.01.-06.30.
09.01.-10.15.

07.01.-08.31.

1/2 5.800 8.000
1/2 reggeli 7.600 9.800

1/2 félpanzió 11.100 13.300

Üdülőhelyi díj:400 Ft/fő/éj

Ár/fő/éj
06.01.-ig
10.01.-től

06.01.-07.01.
09.01.-10.01.

07.01.-09.01.

1/2 *** 7.100 8.000 8.900
1/3 *** 6.200 7.100 8.000

Üdülőhelyi díj az árban. Reggeli:2.700 Ft/fő

KORANA KEMPING

MAGÁNSZOBÁK - GRABOVAC

HOTEL GRABOVAC-a nemzeti park északi részénél, a központi
zónától 12 km.-re található, az 1999-ben teljesen felújított motel.
SZOBÁK: klimatizáltak és SAT Tv-vel rendelkeznek.
A szállodában a’la carte és önkiszolgáló étterem is működik nagy
terasszal.
A hotelnek saját parkolója és boltja is van.

HOTEL BELLEVUE a hotel Plitvice közelében, a Nemzeti Park 2-es
bejáratnál található szálloda. Minden szobája fürdőszobás. 
A vendégek részére kávézó és TV szoba áll a rendelkezésükre.

HOTEL BELLEVUE **-PLITVICE

HOTEL GRABOVAC *** - GRABOVAC

H O R V Á T O R S Z Á G

Ár/fő/éj/
reggeli

04.30.-ig
11.01.-től

05.01.-06.30.
09.01.-10.31.

07.01.-08.31.

2-3 ágyas 11.100 14.200 15.100
Félpanzió: 5.400 Ft/fő/éj;  Bejelent és üdül díj: 400 Ft/fő/éj;

7 éves korig szülővel egy ágyban GRÁTISZ, pótágyon -50%.

Ár/fő/éj/
reggeli

04.30.-ig
11.01.-től

05.01.-06.30.
09.01.-10.31.

07.01.-08.31.

2-3 ágyas 11.100 14.200 15.100
Félpanzió: 5.400 Ft/fő/éj;  Bejelent és üdül díj: 400 Ft/fő/éj;

7 éves korig szülővel egy ágyban GRÁTISZ, pótágyon -50%.
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A Zdenka apartman a poreči városközponttól 600 m-re, a strandtól 700 m-
re található.
2-3 fős apartman: a házban 2 db apartman található. Mindegyiknél a
hálószobában franciaágy, nappaliban kanapé, konyhával, fürdőszobával,
bútorozott erkéllyel vagy terasszal felszerelt.
6 fős apartman: a házban 2 db apartman található. Mindegyiknél 3
hálószoba franciaággyal + nappali kanapéval, konyhával, fürdőszobával és
bútorozott erkéllyel felszerelt.
Minden apartmanban van Sat-TV, klíma felár ellenében.  Grillezésre van
lehetőség az udvarban.
Étterem: kb. 150 m, bolt: kb. 300 m.
A házban ingyenes a parkolás és az internet hozzáférés. 

További apartmanok, valamint további képeket a fenti apartmanokról
keresse a www.adriatours.hu weboldalunkon

ZDENKA APARTMAN -  POREČ

Ár/apartman/hét 06.17.-ig
09.02.-től

06.17.-07.01.
08.26.-09.02.

07.01.-07.15. 07.15.-08.19. 08.19.-08.26.

2-3 fős apartman 149.700 168.500 187.100 224.500 205.900

6 fős apartman 243.400 261.900 318.200 374.100 336.700

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 2.800 FT/fő/hét; klíma felár:12.300 Ft/apartman/hét

HOTEL DELFIN** -  POREČ

Poreč az Isztriai-félsziget külső partján található, modern
üdülőtelepekkel körül vett ősi város. Hangulatos óvárosa és a
környék kirándulóhelyei a Lim fjord, a Brioni szigetek
(nemzeti park), és Velence közelsége teszik igen vonzóvá.

A szálloda az óvárosától 6 km-re, a strandtól 100 m-re
található, szép zöld övezetben, a Zelena Laguna
városrészben. Motoros kisvonat köti össze a városközponttal.
SZOBÁK: egyszerűen berendezettek, csak a balkonos szobák
pótágyazhatóak gyerekeknek 14 éves korig (190x66 cm), egy
részük tengerfelöli.
Családi: 2 db. 2 ágyas szobák összekötőajtóval, egy fürdőszoba. 
ELLÁTÁS: svédasztalos félpanzió, klímás étterem. 
STRAND: aprókavicsos, kiépített és sziklás.
SPORT/SZÓRAKOZÁS: táncterasz, internet sarok, WiFi a
hallban, tengervizes úszómedence, gyerekanimáció,
minigolf, a közelben sportközpont, vízisportlehetőségek,
parkolás: 1 Eur/nap.

Ár/fő/hét
félpanzió

05.28.-06.03. 06.03.-06.24. 06.24.-07.01. 07.01.-07.08. 07.08.-08.05. 08.05.-08.19. 08.19.-08.26. 08.26.-09.02. 09.02.-09.17.

2 ágyas 80.500 83.400 102.900 109.300 118.800 109.300 102.900 96.400 74.000

2-3 ágyas balkonos 83.400 86.700 109.300 115.500 125.200 115.500 106.100 99.600 77.200

2-3 ágyas balkonos 
tenger felöli

86.700 89.900 112.600 118.800 128.500 122.000 109.300 102.900 80.500

4 ágyas balkonos
tengerfelöli

86.700 96.400 118.800 125.200 135.000 128.500 112.600 102.900 80.500

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj az árban.
Gyerekkedvezmények: 7 éves korig főágyon: -50%; 7-14 éves korig főágyon: -30%; 14-18 éves korig: -20%

12 éves korig 3. ágyon: -100%; 12-14 éves korig 3. ágyon: -50%; 4 ágyas szobában 2 felnőttel 2 gyerek 14 éves korig: -50%
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Medulin településen, a városközponttól kb. 200 m-re, a ten-
gertől kb. 150 m-re található apartmanház.
2 fős stúdió: 25m2, városra néző studió franciaággyal,
fürdőszobával, teakonyhával.
2 fős apartman: 30 m2, városra néző szoba, franciaágy,
fürdőszoba, teakonyha.
2+1 fős apartman: 25 m2, tengerre néző szoba franciaággyal,
kanapé a nappaliban 1 fő részére, fürdőszoba, teakonyha.
4 fős apartman: 70 m2, 2 db. tengerre néző hálószoba, egyik
szobában franciaágy, másikban 2 külön álló ágy, fürdőszoba,
teakonyha, nyitott terasz napernyővel.
4+1 fős apartman: 65m2, 2 db. tenger felöli szoba,  egyik
szobában egy franciaágy és egy összecsukható kanapé, másik
szobában 2 külön álló ágy, fürdőszoba, teakonyha, nyitott
terasz napernyővel.
Strand: 500 m, bolt: 200 m, étterem: 100 m. körbekerített,
árnyékos parkolási lehetőség.

További apartmanok, valamint további képeket a fenti
apartmanokról keresse a www.adriatours.hu weboldalunkon

FERRI APARTMAN -  MEDULIN

Ár/hét/
apartman

06.24.-ig
08.26.-tól

06.24.-07.29. 07.29.-08.19. 08.19.-08.26.

2 fős studió 101.400 140.800 175.900 120.800

2 fős apartman 109.300 148.500 183.900 127.300

4 fős apartman (70m2) 156.500 211.500 250.700 183.900

4 fős apartman (65m2) 160.900 217.100 261.900 194.500

Üdülőhelyi díj az árban; Bejelentkezés 5 €/fő a helyszínen
Pótágy 2 és 4 fős apartmanokban: 20.500 Ft/fő/hét; 

2-7 évesig ágy nélkül: 14.000 Ft/fő/hét; klíma az árban.

PULAI MAGÁNAPARTMANOK
Az apartmanok a városközponttól, a tengertől, és a strandtól
egyaránt max. kb.1500 m-re helyezkednek  el. Étterem és
szupermarket a házak kb. 500-800 m-es vonzáskörzetében
találhatóak.
2 fős stúdió: kb. 25 m² stúdió, a konyhasarok és a hálórész
egy légtérben található, fürdőszoba. 
2 fős apartman: kb. 30 m² fürdőszobával és étkezős
konyhával felszerelt apartman. 
3 fős apartman: kb. 35 m² egy hálószobából, egy
fürdőszobából, valamint nappali szobából és konyhából áll. 
A nappali és a konyha egy légtérben található, és a 3. fő
elhelyezésére is itt van lehetőség.
4 fős apartman (A típus): kb. 40 m² egy hálószobából, egy
fürdőszobából, valamint nappali szobából és konyhából áll. 
A nappali és a konyha egy légtérben található, és a 3. és 4. fő
elhelyezésére is itt van lehetőség.
4 fős apartman (B típus): kb. 50 m² két hálószobából, egy
fürdőszobából, valamint étkezős konyhából áll.
5 fős apartman: kb. 50 m² két hálószobából, egy
fürdőszobából, valamint étkezős konyhából áll. Az 5. fő
elhelyezésre vagy a nappaliban vagy az egyik szobában van
lehetőség.
6 fős apartman (A típus): kb. 55 m² két hálószobából, egy
fürdőszobából, egy nappaliból és étkezős konyhából áll. 
A nappali és a konyha egy légtérben található, és az 5. és 6. fő
elhelyezésére is itt van lehetőség.
6 fős apartman (B típus): kb. 60 m² három hálószobából, egy
fürdőszobából, valamint étkezős konyhából áll.
7 vagy 8 fős apartman: kb. 65-70 m² három hálószobából,
egy fürdőszobából, valamint nappaliból és étkezős konyhából
áll és a 7. és 8. fő elhelyezésére is itt van lehetőség.

Ár/hét/
apartman

06.24.-ig
09.02.-től

06.24.-07.01.
08.19.-09.02.

07.01.-07.15. 07.15.-07.29. 07.29.-08.19.

2 fős studió 70.700 92.500 100.200 133.200 92.500

2 fős 77.200 99.300 106.700 140.000 99.300

3 fős 88.100 113.500 120.800 147.000 113.500

4 fős A 111.100 134.100 143.800 183.000 134.100

4 fős B 117.300 152.300 163.200 199.800 152.300

5 fős 122.300 161.200 173.000 212.100 161.200

6 fős A 141.400 174.700 186.200 238.300 174.700

6 fős B 163.200 181.200 192.700 248.100 181.200

7 fős 179.700 199.200 212.100 271.000 199.200

8 fős 202.400 235.100 251.300 316.700 235.100

Üdülőhelyi díj az árban; Bejelentkezés: 5 Euro/fő a helyszínen
Gyerek 2-7 évesig ágy nélkül: 14.700 Ft/fő/hét
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A Krk szigetre vezető híd szomszédságában, a part feletti domboldalon található kis városka. Aprókavicsos strandja gyerekeknek
is ideális. A szállodakoplexum a Kraljevica melletti öbölben található. 
SZOBÁK: Klasszikus: 2-3 ágyas egyszerűen berendezettek, saját fürdőszobával. Felújított: 2-3 ágyas, saját fürdőszobás szobák,
SAT Tv-vel, klímával, hűtővel felszereltek. 
Apartmanok: háló 2 ággyal, konyhás nappali 2 ággyal, önellátás.
ELLÁTÁS: gazdag, választékos svédasztalos félpanzió. STRAND: kiépített, kavicsos. 
SPORT/SZÓRAKOZÁS: disco, vízisport lehetőségek. Érdemes kirándulni Crikvenicára (homokos-aprókavicsos hosszú nagy
strand csúszdákkal), Krk-szigetre (Krk város történelmi látványosságai), Opatijába (múlt század elejét idéző, az egykori monarchia
hangulatát tükröző villák hotelek és parkok teszik felejthetetlenné a várost) és Rijekába, ahol a nyüzsgő hal és zöldségpiacon
kedvünkre vásárolhatunk.

Ár/fő/hét/
félpanzió

04.22.-06.03.
09.09.-10.07

060.3.-070.1.
08.26.-09.09.

07.01.-07.15.
08.12.-08.26.

07.15.-08.12.

2-3 ágyas klasszikus 53.100 56.000 64.900 70.700

2-3 ágyas klímás 59.000 64.900 73.700 79.600

4 ágyas apartman
önellátással

88.100 109.900 125.800 157.300

Bejelentkezési  és üdülőhelyi díj: 2.800 Ft/fő/hét
Gyerekkedvezmények: 2-12 évesig pótágyon: -50%. 2-12 évesig főágyon -20%.

HOTEL UVALA SCOTT ** - KRALJEVICA

2017.07.27.-07.30. 3 éjszaka / 4 nap
2017.08.17.-08.20. 3 éjszaka / 4 nap

Horvátország hozzánk legközelebb eső tengerpartjai a Kvarneri öbölben elhelyezkedő-Rijeka, Opatija, Crikvenica és
Kraljevica városaiban találhatók. Rövid nyaralásunk Kraljevicán lesz az Uvala Scott hotelben. Standard szobái egyszerűen
berendezettek, saját fürdőszobával, a felújított szobái klímáva, SAT-Tv-vel, kishűtővel és saját fürdőszobával felszereltek.
Az ellátás bőséges svédasztalos félpanzió. A szálloda saját stranddal rendelkezik (lásd fenti képek). 
Indulás Szegedről szerda este 21:00, Budapestről este 23:30. Érkezés a tengerpartra a reggeli órákban. A szobák 14 óra után
foglalhatók el, de addig is kapunk csomagszobát.
Fakultatív kirándulási lehetőség Rijekába és Opatijába: Rövid séta Rijekaban: kikötő, halpiac, sétáló utca - kb. 2 óra, majd
továbbutazás Opatijába, ahol 2-3 órát töltünk el. Végigsétálunk a tengerparti sétány mesés ősparkjaiban és a főutcáján a régi
monarchiás, elegáns épületek között. Visszaérkezés Kraljevicába a délutáni órákban. A kirándulás min. 20 fő esetén 3.200 Ft/fő.

HOSSZÚ CSOBBANÁS AZ ADRIÁN AUTÓBUSSZAL

Ár/fő
félpanzióval

Részvételi díj 
standard szobában

Részvételi díj 
felújított szobában

2-12 éves korig 
főágyon 

standard szobában

2-12 éves korig 
3. ágyon 

standard szobában

2-12 éves korig 
főágyon 

felújított szobában

2-12 éves korig 
3. ágyon 

felújított szobában

07.27.-07.30.
08.17.-08.20.

49.900 54.900 44.000 36.600 48.000 39.400

Az ár tartalmazza a buszjegyet, szállást félpanzióval és az útlemondási biztosítást. Külön fizetendő: üdülőhelyi díj: 1.200 Ft/fő
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A magánapartmanok Krk- sziget Njivice és Silo
településein elszórtan találhatóak. Csendes, nyugodt
strandjai ideálissá teszik a kisgyermekes családok
részére. Aki igazán pihenni szeretne, ide jöjjön: itt
érintetlen természeti kincseket is talál.
2 fős stúdió: hálórész étkezős konyhasarokkal,
fürdőszoba, erkély vagy terasz. 
2 fős apartman: hálószoba, étkezős konyha
fürdőszoba, erkély vagy terasz. 
4 fős apartman (A típus): 2 hálószoba, étkezős
konyha, fürdőszoba, erkély vagy terasz. 
4 fős apartman (B típus):egy hálószoba, egy nappali,
étkezős konyha és fürdőszoba, erkély vagy terasz. 
A 3. és 4. fő elhelyezésére a nappaliban van lehetőség.
6 fős apartman (A típus): 3 hálószoba, étkezős
konyha, fürdőszoba, erkély vagy terasz. 
6 fős apartman (B típus): két hálószoba, egy nappali,
étkezős konyha, fürdőszoba, erkély vagy terasz. 
Az 5. és 6. fő elhelyezésére a nappaliban van lehetőség.
8 fős apartman (A típus): 4 hálószoba, étkezős
konyha, fürdőszoba, erkély vagy terasz. 
8 fős apartman (B típus): három hálószoba, egy
nappali, étkezős konyha, fürdőszoba, erkély vagy
terasz.  A 7. és 8. fő elhelyezésére a nappaliban van
lehetőség.
Egyes apartmanokhoz klíma is kérhető felár ellenében!
Foglalás után a partnerirodánktól megkapjuk a konkrét
apartmant képekkel és részletes leírással.

KRK SZIGET-SILOI ÉS NJIVICEI MAGÁNAPARTMANOK

Ár/hét/
apartman

06.10.-ig
09.02.-től

06.10.-07.01.
08.26.-09.02.

07.01.-07.15.
07.15.-07.29.
08.19.-08.26.

07.29.-08.19.

2 fős studió 76.600 85.500 97.300 109.000 129.700

2 fős apartman 88.400 97.300 106.100 122.300 144.400

4 fős apartman B 112.000 128.200 141.400 159.100 185.600

4 fős apartman A 120.800 141.400 153.200 176.800 212.100

6 fős apartman B 150.300 167.900 188.600 218.000 250.400

6 fős apartman A 173.800 188.600 215.100 238.600 282.800

8 fős apartman B 200.400 225.400 250.400 285.800 321.100

8 fős apartman A 219.500 244.500 268.100 300.500 332.900

pótágy 14.700 17.700 17.700 20.600 23.500

Üdülőhelyi díj: 2.800 Ft/fő/hét, Bejelentkezési díj a helyszínen: 3 €/fő; 
Klíma: 16.800 Ft/apartman/hét; 

Egy gyerek 3 évesig ágy nélkül: INGYENES; 3-5 évesig ágy nélkül 11.700 Ft/fő/hét

Ár/fő/hét/
félpanzió

04.15.-06.10.
09.09.-10.07.

06.10.-07.01.
09.02.-09.09.

07.01.-07.15.
08.26.-09.02.

07.15.-07.29.
08.12.-08.26.

07.29.-08.12.

2-3 fős hotel szoba 61.900 70.700 76.600 91.400 103.100

2-3 fős depandance szoba 56.000 64.900 70.700 76.600 91.400

Bejelentkezési  és üdülőhelyi díj: 2.800 Ft/fő/hét

A szálloda Omisalj óvárosi részétől 500 m-re, 
a homokkal feltöltött, kiépített kavicsos strandtól 50 m-
re található. Két melléképületből (Marina és Primorka)
és egy főépületből (hotel Adriatic) áll a szálloda
komplexum. 
A  Hotel Adriatic 2-3 ágyas szobái fürdőszobával, SAT-
Tv-vel és telefonnal felszereltek. A 2 ágyas szobák
legtöbbje erkélyes, 3 ágyas szobái erkély nélküliek. 
A főépületben lift működik.
A depandance Marina és Primorka szobái 2-3 ágyasak,
erkéllyel és fürdőszobával felszereltek.
Ellátása: svédasztalos félpanzió.
A szálloda klimatizált recepcióján széf és ingyenes WIFI
használható.
Sport/Szórakozás: masszázs felár ellenében, étterem, bár,
ajándékbolt, röplabda, kosárlabda, minigolf, tenisz,
asztalitenisz és játszótér várja az itt nyaralókat. 
A hotelkomplexum saját parkolóval rendelkezik.

HOTEL ADRIATIC ** - KRK sziget-OMISALJ

Gyerekkedvezmények:
7 éves korig ágy nélkül: -100%
14 éves korig saját ágyon: -50%
2 gyerek egy szobában 14 éves korig: -30%
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Észak-Dalmácia központja. Hangulatos óvárosa és
történelmi műemlékei híresek.
Az apartmanházak a zadari riviérán elszórtan Diklo, Borik
városrészben, valamint Privlaka, Sukošan, Bibinje
településeken találhatók.
2 fős stúdió: hálórész konyhasarokkal és étkezővel egy
légtérben, fürdőszoba, erkély vagy terasz.
2 fős apartman: hálószoba, nappali, étkezős konyha,
fürdőszoba, erkély vagy terasz. A konyha és a nappali
általában egy légtérben helyezkedik el, és a 3. fő
elhelyezésére legtöbbször itt van lehetőség.
4 fős apartman (A típus): egy hálószoba, egy nappali,
étkezős konyha, fürdőszoba, erkély vagy terasz. A konyha
és a nappali általában egy légtérben helyezkedik el, a 3. és
4. fő elhelyezésére is itt van lehetőség.
4 fős apartman (B típus): 2 hálószoba, étkezős konyha,
fürdőszoba, erkély vagy terasz.
6 fős apartman: 3 hálószoba vagy 2  hálószoba és
nappali, étkezős konyha, fürdőszoba, erkély vagy terasz.
A 2 hálószobás apartmanok esetében az 5. és 6. fő
elhelyezésére a nappaliban van lehetőség.
Az apartmanok csak páratlan számú főre pótágyazhatóak.
Egyes apartmanokhoz klíma is kérhető a helyszínen felár
ellenében!
Foglalás után a partnerirodánktól megkapjuk a konkrét
apartmant képekkel és részletes leírással.

Ár/hét/
apartman

06.10.-ig
09.09.-től

06.10.-06.24.
09.02.-090.9.

06.24.-07.15.
08.26.-09.02.

07.15.-07.29.
08.19.-08.26.

07.29.-08.19.

2 fős studió 70.700 82.500 94.300 117.900 132.600

2 fős apartman 82.500 100.200 114.900 138.500 156.200
4 fős apartman A 94.300 112.000 132.600 156.200 173.800
4 fős apartman B 112.000 129.700 153.200 182.700 197.400

6 fős apartman 147.300 165.000 200.400 241.600 265.200

pótágy 14.700 14.700 17.700 17.700 20.600

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 2.800 Ft/fő/hét 

ZADARI ÉS ZADAR KÖRNYÉKI APARTMANOK

A szálloda a Croatia üdülőtelepen található, ami Sv. Filip i Jakov város
bejáratánál és a városközponttól kb. 300 m-re fekszik. Az aprókavicsos,
lassan mélyülő tengerparttól kb. 150 m-re helyezkedik el.
SZOBÁK: 2-3 ágyasak, saját fürdőszobával, TV-vel, széffel és erkéllyel
felszereltek, ingyenes WiFi elérhetőséggel. STÚDIÓK: 2-3 ágyasak,
konyhasarokkal, saját fürdőszobával, TV-vel és erkéllyel felszereltek,
ingyenes WiFi elérhetőséggel. ELLÁTÁS: svédasztalos félpanzió.
STRAND: aprókavicsos, napernyő és nyugágy bérlési lehetőséggel.
SPORT/SZÓRAKOZÁS: klimatizált étterem, lift, kávézó, bár,
ingyenes WiFi a szálloda területén, miniclub, teniszpálya és
strandröplabda pálya szolgálja a vendégek kényelmét.
Parkolási lehetőség a szálloda saját parkolójában.

Ár/fő/hét
félpanzióval

04.19.-06.10.
09.16.-10.06.

06.10.-06.24.
09.09.-09.16.

06.24.-07.01.
08.26.-09.09.

07.01.-07.22.
08.19.-08.26.

07.22.-08.19.

2-3 fős  park felöli 61.900 76.600 88.400 114.900 120.800
2-3 fős tenger felöli 67.800 82.500 94.300 120.800 126.700

2-3 fős tengerfelöli studió 70.700 85.500 97.300 123.800 129.700

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 2.800 Ft/fő/hét 
Előfoglalási kedvezmény teljes összeg befizetésével 2017.03.31.-ig: -10%

HOTEL ALBA *** - SVETI FILIP i JAKOV

Gyerekkedvezmények:
7 éves korig 3. ágyon: INGYENES; 
7-14 éves korig 3. ágyon: -50%; 
12 éves korig főágyon: -30%
1 ágyas felár: +50%

ADRIA EXPRESS Budapest-Siófok-Nagykanizsa felszállással

2017.06.16.-09.10. között pénteki indulással
Opatija  26.900 Ft/fő                           Pula, Rovinj, Poreč  28.900 Ft/fő

MENETRENDSZERINTI BUSZJÁRATOK
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Az apartman a tengertől kb. 60 m-re, Pirovac központjától kb. 400 m-re
található. Az első és második emeleten összesen 4 apartman található.
2 db. 2-3 fős stúdió: tenger felöli, kb. 26 m2, franciaágy, konyhasarok,
zuhanyzós fürdőszoba, kinyitható fotelágy gyereknek 7 éves korig, SAT Tv
található benne, balkon. A klíma felár ellenében kérhető.
2 db. 3-4 fős apartman: tenger felöli, kb. 36 m2, hálószoba, konyhás nappali egy
kinyitható kanapéval 2 fő részére SAT Tv található benne, balkon. 
A klíma felár ellenében kérhető. 
Grillezési lehetőség, parkoló az udvarban. Bolt: kb. 350 m, étterem: kb. 200 m.

Ár/hét/
apartman

05.06.-07.01.
08.26.-10.28.

07.01.-08.26.

2 fős studió 100.200 129.700

3 fős apartman 123.800 165.000

4 fős apartman 138.500 182.700

Bejelentkezési és üdül. díj: 2.800 Ft/fő/hét

JOZO APARTMAN - PIROVAC

Pirovac-pezsgő, élettel teli, kis üdülőhely Šibenik
közelében, szép kilátással  a Murter szigetre.
Az apartmanok a tengertől-strandtól  max. 350 m-re
helyezkednek el. Mindegyik apartman erkéllyel vagy
kis terasszal rendelkezik, némely apartmanokban
klíma kérhető felár ellenében.
2-3 fős stúdió: hálószoba, konyhasarok és étkezős
nappali egy légtérben található, fürdőszoba. 
2 fős apartman: egy hálószoba, étkezős konyha,
fürdőszoba található.
3 fős apartman: egy hálószoba, konyhás nappali és
fürdőszoba található benne. A 3. fő elhelyezésére
általában a nappaliban van lehetőség.
4 fős apartman (A típus): egy hálószoba, egy konyhás
nappali, fürdőszoba található. A 3. és 4. fő
elhelyezésére is a nappaliban van lehetőség.
4 fős apartman (B típus): 2 hálószoba, étkezős
konyha, fürdőszoba tartozik. 
5 fős apartman: 2 hálószobából, egy fürdőszobából,
valamint étkezős konyhából áll. Az étkező rész és a
konyha egy légtérben található. A konyhában hűtő
található. Az 5. fő elhelyezésére vagy az étkezős
konyhában vagy az egyik szobában van lehetőség.
6 fős apartman (A típus): melyben 2 hálószoba, egy
konyhás nappali étkező résszel,  fürdőszoba található.
Az 5. és 6. fő elhelyezésére a nappaliban van lehetőség.
6 fős apartman (B típus): melyhez általában 3
hálószoba, étkezős konyha és fürdőszoba tartozik.
8 fős apartman: melyben 3 hálószoba, egy nappali,
étkezős konyha és fürdőszoba található. A 7. és 8. fő
elhelyezésére a nappaliban van lehetőség.
Foglalás után a partnerirodánktól megkapjuk a konkrét
apartmant képekkel és részletes leírással.

Ár/hét/
apartman

06.17.-ig
09.09.-től

06.17.-07.01.
08.26.-09.09.

07.01.-07.22.
08.19.-08.26.

07.22.-08.19.

2 fős studió 76.600 88.400 106.100 123.800

2 fős apartman 82.500 100.200 112.000 129.700

3 fős studió 88.400 106.100 117.900 135.500

3 fős apartman 94.300 112.000 129.700 147.300

4 fős apartman A 106.100 123.800 147.300 167.900

4 fős apartman B 123.800 144.400 170.900 188.600

5 fős apartman 132.600 159.100 188.600 203.300

6 fős apartman A 150.300 176.800 209.200 229.800

6 fős apartman B 167.900 191.500 221.000 250.400

8 fős apartman 197.400 215.100 244.500 274.000
Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 2.800 Ft/fő/hét

PIROVACI APARTMANOK

További apartmanok, valamint további képeket a fenti apartmanokról keresse a www.adriatours.hu weboldalunkon
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Festői szépségű városka, a szinte ráboruló hegyekkel.
Egyik vonzereje a Cetina folyó torkolata, és a kanyargós
folyón egy kirándulás, mely a rafting és a kanjoning
kedvelői számára is lehetőséget nyújt, akár
pisztrángozással egybekötve, de legfőképpen homokos
tengerpartja teszi vonzóvá. A kikötőjéből induló
tengerjáró vitorlás hajók is igazi látványosságot
jelentenek.
Mindegyik apartman erkéllyel vagy kis terasszal
rendelkezik, némely apartmanok klímásak (felár
ellenében).
2 fős stúdió: hálószoba, konyhasarok és étkezős
nappali egy légtérben található, fürdőszoba. 
2 fős apartman: egy hálószoba, étkezős konyha,
fürdőszoba található benne. 
3 fős apartman: egy hálószobából, konyhás
nappaliból és fürdőszobából épül fel. A 3. fő
elhelyezésére általában a nappaliban van lehetőség.
4 fős apartman: egy hálószobából és egy nappaliból
vagy 2 hálószobából, fürdőszobából és konyhából áll. 
5 fős apartman: 2 hálószobából, egy fürdőszobából,
valamint étkezős konyhából áll. Az étkező rész és
a konyha egy légtérben található. Az 5. fő
elhelyezésére vagy az étkezős konyhában vagy az
egyik szobában van lehetőség.
6 fős apartman: melyben vagy 2 hálószoba és egy
nappali vagy 3 hálószoba található, valamint
fürdőszobával és konyhával van felszerelve az apartman.
8 fős apartman: melyben vagy 3 hálószoba és egy
nappali vagy 4 hálószoba található, étkezős
konyhával és fürdőszobával felszerelve.
Foglalás után a partnerirodánktól megkapjuk
a konkrét apartmant képekkel és részletes leírással.

OMISI MAGÁNAPARTMANOK

Ár/hét/
apartman

06.10.-ig
09.09.-től

06.10.-06.17.
09.02.-09.09.

06.17.-07.01.
08.26.-09.02.

07.01.-07.08.
07.08.-07.15.
08.19.-08.26.

07.15.-08.19.

2 fős 76.600 88.400 97.300 103.100 109.000 123.800

3 fős 91.400 100.200 114.900 126.700 132.600 144.400

4 fős 126.700 144.400 147.300 165.000 176.800 191.500

5 fős 159.100 176.800 185.600 200.400 209.200 232.800

6 fős 185.600 203.300 218.000 226.900 238.600 265.200

7 fős 218.00 241.600 256.300 271.000 288.700 315.200

8 fős 250.400 279.900 294.600 318.200 338.800 368.200
Bejelentkezési és üdülőhelyi díj 2.800 Ft/fő/hét

Az Omis városában található apartmanház kb. 300 m-re helyezkedik el
a tengertől. A házban összesen 6 apartman található. Az apartmanok
klimatizáltak-külön térítés ellenében a helyszínen fizetendő.
2 fős stúdió apartman: 1-1 db. a ház első és második emeletén tengerfelőli
erkéllyel, konyhasarokkal és fürdőszobával ellátott.
3 fős stúdió apartman: 1-1 db. a ház első és második emeletén tengerfelöli
erkéllyel, konyhasarokkal és fürdőszobával felszerelt.
4 fős apartman: 1-1 db. a ház első és második emeletén. A hálószoba
franciaággyal, a konyhás nappali 2 személyes ággyal, felszerelt konyhával,
fürdőszobával és tenger felöli erkéllyel rendelkezik.
Parkolás a ház előtt. Bolt, étterem kb. 300 m.

MILKOVIC APARTMAN - OMIS

Ár/hét/
apartman

06.10.-ig
09.09.-től

06.10.-06.17.
09.02.-09.09.

06.17.-07.01.
08.26.-09.02.

07.01.-07.08.
07.08.-07.15.
08.19.-08.26.

07.15.-08.19.

2 fős studió 76.600 88.400 97.300 103.100 109.000 123.800

3 fős studió 91.400 100.200 114.900 126.700 132.600 144.400

4 fős apartman 126.700 144.400 147.300 165.000 176.800 191.500

Bejelentkezési és üdülőhelyi díj: 2.800 Ft/fő/hét.
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A 4 csillagos Golden Rainbow a Napospart csendesebb déli részén található a homokos tengerparton, ahol több száz zenei klub, bárok és
éttermek, élőzenei előadások, fedett és strand diszkók, és egy kereskedelmi negyed várja az ide látogató vendégeket. 
A 8 emeletes aparthotel 4 szoba típussal és 3 apartman típussal rendelkezik. A szobák és az apartmanok mindegyike klímával, fürdőszobával
és kábel TV-vel felszerelt. SZOBÁK: 2 fős pool: a medencére néző franciaágyas, erkélyes szoba kb. 25 m2. 2 fős kicsi: tengerfelöli
franciaágyas, erkélyes szoba kb. 25 m2. 2 fős standard: 2-3 ágyas, erkélyes szoba, kb. 35 m2. 3 fős: 3 ágyas erkélyes szoba, kb. 35 m2.
APARTMANOK: 4 fős apartman: 2 hálószoba, mindegyikben franciaágy, erkély, kb. 55 m2. 4 fős VIP apartman: a 4 fős apartman
felszereltségével és méretével egyezik meg, de egy kb. 55 m2 erkély is tartozik hozzá. 6 fős apartman: 3 hálószoba, mindegyikében
franciaágy, erkély, kb. 115 m2. ELLÁTÁS: all inclusive (reggeli svédasztal: 7:30-10:00; ebéd svédasztal, helyi bolgár italokkal: 12:00-
14:00; vacsora svédasztal, helyi bolgár italokkal: 18:00-21:00; 2 alkalommal tematikus vacsora: bolgár és mediterán est vagy hal és
szakács estje; Bárokban 10:00-24:00 óra között: bolgár italok, rövid italok, bor, sör, üdítők, kávé, tea; Mezzanine bárban: 15:00-18:00
óra között aprósütemény; Poolbárban: szendvicsek és fagylaltok), mely a szomszédos Burgasz Beach szállodában vehető igénybe.
SPORT/SZÓRAKOZÁS: Hidromasszázzsal ellátott szabadtéri úszómedence bárral a gyerekek számára kialakított csúszdás részleggel,
gyermekek részére kiépített játszótér és animációs programok, medence, napernyő és nyugágyak használata. Ingyenes WiFi hozzáférés
a recepción. Térítés ellenében igénybe vehető még széf a recepción és mélygarázs.

Ár/fő/hét/
All Inclusive

06.11.-ig
09.10.-től

06.11.-06.18.
09.03.-09.10.

06.18.-07.02.
08.27.-09.03.

2 fős pool szoba 83.000 104.900 119.400

6-12 évesig 59.700 81.600 96.100

2 fős kicsi szoba 90.300 112.200 127.400

6-12 évesig 67.000 88.900 104.100

2 fős standard szoba 97.600 119.400 134.000

6-12 évesig 74.300 96.100 110.700

3 fős szoba 85.400 104.900 114.600

6-12 évesig 62.100 81.600 91.300

4 fős apartman 79.400 101.200 103.100

6-12 évesig 56.100 77.900 88.900

4 fős VIP apartman 83.000 108.500 119.400

6-12 évesig 59.700 85.200 96.100

6 fős apartman 78.100 100.000 112.200

6-12 évesig 54.900 76.700 88.900

Pótágy a 4 és 6 fős apartmanban: 72.800 Ft/fő/hét 
Gyerekkedvezmény 6 évesig: -23.300 Ft

GOLDEN RAINBOW **** - NAPOSPART

B U L G Á R I A - új a palettánkon

NAPOSPART EXPRESS Budapest-Szeged-Napospart
2017.06.16.-09.10. között pénteki indulással

Odaút: Budapest: 14:00; Szeged: 16:20; Napospart: 09:00                               
Visszaút: Napospart: 20:30; Szeged: 11:10; Budapest: 13:30
Menettérti buszjegy: felnőtt: 25.900 Ft/fő; gyerek 11 éves korig:-50%

MENETRENDSZERINTI BUSZJÁRAT

2017 nyarára Budapest-Burgas
menetrendszerinti járatra kérjen

árajánlatot irodánkban!
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CIPRUS CIPRUS - A napfény és szerelem szigete (7 éjszaka/8 nap) 99.290 Ft/fő-től
EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOKEGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK - A megelevenedő keleti varázs (6 éjszaka/7 nap) 162.880 Ft/fő-től
DÉL-SPANYOLORSZÁGDÉL-SPANYOLORSZÁG - A napsütötte Andalúz ékkövei (7 éjszaka/8 nap) 180.890 Ft/fő-től
SPANYOLORSZÁG, ANDORA ÉS FRANCIAORSZÁGSPANYOLORSZÁG, ANDORA ÉS FRANCIAORSZÁG-Tengerpart, várak, zarándokhelyek (7 éjszaka/8 nap) 202.790 Ft/fő-től
PORTUGÁLIAPORTUGÁLIA - Híres felfedezők nyomában (7 éjszaka/8 nap) 230.890 Ft/fő-től
INDIAINDIA - A mesés arany háromszög (7 éjszaka/10 nap) 301.890 Ft/fő/től
PEKING ÉS SANGHAJPEKING ÉS SANGHAJ (7 éjszaka/10 nap) 317.890 Ft/fő-től
KÍNAKÍNA - Jangce bűvöletében (11 éjszaka/14 nap) 407.890 Ft/fő-től
MAURITIUSMAURITIUS - Az Indiai-óceán álomszigete (10 éjszaka/13 nap) 497.890 Ft/fő-től
USA/KANADAUSA/KANADA - New Yorktól Montreálig (13 éjszaka/15 nap) 545.890 Ft/fő-től
TÖRÖKORSZÁG KÖRUTAZÁSTÖRÖKORSZÁG KÖRUTAZÁS - várható 2017-ben is!
Minden út több időpontban indul, melyekről érdeklődjön irodáinkban!
Az árak tartalmazzák a repülőjegyet, az illetékeket, foglalási díjat, a szállásokat reggelivel és több kirándulást.

KÖRUTAZÁSOK PARTNEREINK AJÁNLATAIBÓL

Több száz tengerjáró hajó (cruiser) szeli ma már a világ tengereit és óceánjait. Az európai desztinációkra legtöbb hajó
Velencéből és Genovaból indul. Görög-, török-, olasz-, spanyol-, francia riviéra legszebb városaiba, de a Norvég fjordokat,
Perzsa öblöt, a Karib térséget, Bahamákat, Kubát, Mexikót, Távol-Keletet és Alaszkát is felfedezhetjük ezeken az utakon.
Akik már kipróbálták ezt az utazási formát, biztos, hogy szívesen választják ismét, mivel a legkellemesebb “társasút”.
Kényelmes szobákkal-kabinokkal és kiválló teljes ellátással rengeteg látnivalóval minden nap.
Néhány időpontra vannak szervezett csoportos utazások busszal vagy repülővel a kikötőig és van olyan is, amely magyar
idegenvezetővel indul.
Egyéni utasoknak bármely kikötőhöz megszervezzük az odajutást (repülő+transzfer). Ezek a hajóutak egész évben
megtalálhatók kínálatunkban, de érdemes érdeklődni a 72 órás akciók iránt irodáinkban.

HAJÓSUTAK A VILÁG MINDEN TÁJÁRA
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Ú T J A I N K  Z A L A E G E R S Z E G R Ő L
2017. ÉVRE TERVEZETT AUTÓBUSZOS UTAZÁSOK2017. ÉVRE TERVEZETT AUTÓBUSZOS UTAZÁSOK

részletek a www.adriatours.hu és a www.untenberger.hu weboldalakon.
Telefon: +36-20/981-59-34

1. 2017.02.11.-12. Velencei karnevál, Murano, burano szigetek 
és a skocjani barlang

2. 2017.03.23.-26. Kirándulás, feltöltődés a déli határszélen

3. 2017.04.18.-24. Capri, Szicilia

4. 2017.05.13.-20. Hajóút a Norvég fjordokhoz
5. 2017.06.01.-05. Dél-Tirol
6. 2017.06.10.-11. Rendkívüli élmények a Daschtein csúcsain
7. 2017.06.30.-07.02. Magas Tauern, Kaprun völgy
8. 2017.07.06.-09. Hosszú hétvége: Omisalj
9. 2017.07.14.-23. Bulgária nyaralás fakultatív programokkal
10. 2017.07.26.-30. Erdélyi körút
11. 2017.08.12.-19. Nyaralás Omisban a Kalózfesztivál idején
12. 2017.08.24.-28. Kirándulás Bosznia Hercegovinába

13. 2017.09.02.-09. Nyár végi kikapcsolódás Dalmáciában

14. 2017.09.15.-23. Albánia nagykörút
15. 2017.09.28.-10.02. Toszkána gyöngyszemei

16. 2017.10.07.-08. Olivabogyó szüret a Krk szigeten

17. 2017.10.13.-15. Mandarinszüret a Neretva völgyében, Metkovicban

18. 2017.10.21.-28. Kelet mediterrán hajóút



Utazási szerződés40

UTAZÁSI SZERZŐDÉS
amely köttetett az Adria Tours Kft., a központi iroda, 6720 Szeged, Kárász u. 9., telefon/fax: 62/540-044, fiókirodák: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 2.
Tel: 413-6710; 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 52/a 20/981-59-34; 6720 Szeged, Jókai u. 1 30/649-90-05.
OIH engedélyszám: R-0456/92/1999, adószám: 10477016-206, vagyoni biztosíték az Colonnade Insurance magyarországi fióktelepe kezelt pénzbeli letét és
a szerződést aláíró utas / megbízott / között az alábbiak szerint: Az Adria Tours Kft. által szervezett utazásokra a PTK 415-416 §-a és az utazási szerződésekről
szóló 213/1996. (XII.23) és a 281/2008. December 28.-i kormányrendelet az irányadó. Az Adria Tours Kft. saját szervezésű útjairól minden felvilágosítást
a katalógus és a weboldal tartalmaz. 
1. Az utazási szerződés megkötésekor fizetendő előleg: teljes részvételi díj 40%-a. A hátralékot legkésőbb az utazás megkezdése előtt 21 nappal kell befizetni,
amelyről az iroda külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas a hátralékot nem fizeti be, az irodának jogában áll a megrendelést törölni és a befizetett
előleget kötbérként elszámolni. 
2. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat a következő lemondási és kötbérek mellett. Az időpont
módosítása is útlemondásnak minősül, kivéve ha azt az iroda ajánlja fel. 60. napig 2.000 Ft/fő, 60.-35. napig útlemondás és módosítás esetén 10% munkadíj
kerül felszámolásra. 34 - 21 napig a teljes részvételi díj 40%-a, 20 - 14 napig a teljes részvételi díj 60%-a, 13 - 07 napig a teljes részvételi díj 80%-a a kötbér.
Hat napon belül, illetve meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díjat, beleértve az autóbusz ill. vonat költségét is meg kell fizetni. Saját útjaink esetében
kötelező az útlemondási biztosítás megkötése, ami a teljes részvételi díj 1,5%-a. Az útlemondással kapcsolatos költségeket a Colonnade Insurance magyarországi
fióktelepe 20% önrész levonásával teljesíti. Illetve új lehetőség a kombinált (baleset-, betegség-, poggyász- és sztornóbiztosítás) megkötése az út foglalásakor,
ebben az esetben nincs önrész, azaz 100% visszatérítés van. Az útlemondási biztosítás kiterjed az utas illetve közeli hozzátartozója betegségére, balesetére,
halálesetére. A Colonnade Insurance Magyarországi Fióktelepének útlemondási biztosítás feltételeit megismertem, azt elfogadom. Tudomásul veszem továbbá,
hogy igazolt utazásképtelenség esetén annak bekövetkeztét számított két munkanapon belül az útlemondási szándékomat az utazási irodánál írásban bejelentem,
a kárbejelentő nyomtatványt és a lemondást alátámasztó igazolásokat a biztosítóhoz továbbítom. Amennyiben nem kívánja ezt a lehetőséget igénybe venni
a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást indulás előtt is megkötheti, de ez feltétele az útjainkon való részvételnek. 
3. A részvételi díjat a forint árfolyamváltozása, illetve a külföldi partner vagy a szállító közlekedési vállalat ármódosítása miatt az utazás megkezdése előtt 20
nappal az iroda felemelheti. Erről az utast minden esetben értesítést kap. Ha a részvételi díj emelkedése a 10%-ot meghaladja, az utas az értesítés kézhezvételétől
számított 3 napon belül elállhat az utazási szándékától és a befizetett összeget teljes egészében visszakapja. 
4. Az Utazási Iroda az utazás megkezdése előtti 20. napig az utat az alábbi okok miatt lemondhatja ha: Az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható emberi
életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény akadályozza. Ha az utazási vállalkozó az utazási szerződéstől eláll (pl. partner
lemondás miatt), akkor az utas az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt akkor, ha ezt az utazási iroda teljesíteni tudja. Ha a helyettesítő
szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az utazási iroda köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni, valamint
az utas követelheti a teljes befizetett részvételi díj azonnali visszafizetését is. Az utas ilyen esetben a befizetett összegen felül az utazási szerződéstől számított
időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatra is igényt tarthat. A szerződésben vállalt
szolgáltatások teljesítéséért az Utazási Iroda felel. A szállodák az adott ország helyi besorolása szerint vannak kategorizálva, melyek eltérhetnek az Európában
megszokott színvonaltól. 
5. Amennyiben az utas az Utazási Iroda szolgáltatásaiban hibát fedez fel, haladéktalanul köteles kifogását közölni az idegenvezetővel illetve a kinti partner
irodával. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Ha mód van rá, az idegenvezető, illetve a kinti partner a helyszínen orvosolja a reklamációt - ebben
az esetben az utas nem élhet további reklamációval. Ha a probléma nem megoldható, akkor jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányával az utas az
út befejezését követően 8 napon belül jelentkezhet az irodában. Ez után nem áll módunkban reklamációt elfogadni. A kártérítés összege nem haladhatja meg
a szállás és ellátás összegét; ezzel az iroda kizárja az irreálisan magas kártérítés lehetőségét. A probléma, amelyet a helyszínen az utas nem jelezett, itthon nem
reklamálható. Amennyiben szállást érintő reklamációja van a helyi képviselőn kívül irodánkat is kérjük legalább egy sms-ben értesíteni. 
6. Az utas az általa okozott kárért a szálláshelyeken közvetlenül felelős a szolgáltatóval, vagy más természetes személlyel illetve a hatósággal szemben. 
7. Az utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely befizetett szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült egyéb
okból nem vett igénybe. 
8. Az utazási iroda a repülőgép indulása és érkezése miatt felelősséget nem vállal. A repülőgép indulásának napja az utazás első napja, hazaindulás napja pedig
az utolsó. Időpontváltozás előfordulhat a légitársaságok miatt. Az autóbuszok, vonatok késéséért felelősséget az utazási iroda nem tud vállalni. 
9. A fakultatív programokat az utazási iroda a helyszínen közvetíti. Az utazási irodának, illetve a programok kivitelezőjének jogában áll nem megfelelő időjárási
viszonyok vagy létszámhiány miatt a fakultatív programokat más időpontban teljesíteni illetve lemondani. Lemondás esetén az utasok a befizetett részvételi
díjat teljes összegben megkapják. Amennyiben az utas a kirándulást az indulás előtt kevesebb, mint 24 órával mondja le, illetve lemondás nélkül nem vesz részt,
visszatérítésre nem tarthat igényt A fakultatív programok megkezdése után - megváltozott időjárási viszonyok miatt - a hajó illetve autóbuszvezetők állásfoglalása
alapján módosult kirándulások esetében sem térít vissza az iroda a kirándulás árából. 

Értékesítő: ............................................................................ Megrendelő: ...................................................................................

NYILATKOZAT

Alulírott ………………….......…………….  (név) ……………………....….………………….. (lakcím),  ezúton nyilatkozom az Adria Tours szervezésében 

2017. …………… és 2017. …………… közötti időtartamra lefoglalt, ……………………………………….… utazással kapcsolatban a következők szerint:

A 2011. január 1.-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott
szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni):

[__] nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe, vagy 

[__] adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe, 

[__] adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe.

…………………… 2017.  …………………… Aláírás: .....................................................................................



JAVASOLT ÚTVONALAINKJAVASOLT ÚTVONALAINK
SÁRGÁVAL VANNAK JELÖLVE!SÁRGÁVAL VANNAK JELÖLVE!

Részletes leírást lásd a 19.Részletes leírást lásd a 19.
oldalon!oldalon!



MONTENEGRÓI NYARALÁS BUSSZAL 
IDŐPONTOK:

I. Június 24-Július 01 7 éj/8 nap

7 éjszaka a tengerparton apartmanban
vagy szállodában

II. Június 30-Július 08 8 éj/9 nap

Odaútban tranzitszállás és 7 éjszaka 
a tengerparton apartmanban vagy
szállodában

III. Július 22-Július 29 7 éj/8 nap

7 éjszaka a tengerparton apartmanban
vagy szállodában

További részletek katalógusunk 1.-6. oldalán és a www.adriatours.hu weboldalon

Az árak tartalmazzák:
-a tivati vagy budvai apartmant
-vagy a hotel árát reggelivel vagy félpanzióval
-a tranzitszállásokat megadott ellátással ezen
utaknál (II, IV, V, VI)
-buszköltséget
-üdülőhelyi díjat
-sztornó biztosítást
-magyar aszisztenciát Montenegroban

IV. Augusztus 11-Augusztus 19 8 éj/9 nap

Odaútban tranzitszállás és 7 éjszaka a tengerparton
apartmanban vagy szállodában

V. Augusztus 25-Szeptember 3 9 éj/10 nap

Oda és visszaútban tranzitszállás és 7 éjszaka 
a tengerparton apartmanban vagy szállodában

VI. Szeptember 08-Szeptember 17  9 éj/10 nap

Oda és visszaútban tranzitszállás és 7 éjszaka 
a tengerparton apartmanban vagy szállodában
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