
„A tavak és a vízesések birodalma, útban a tenger felől” 
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Találkozás: 2016-06-11-én reggel 5 óra 45-kor a Skála Áruház parkolóban. 

Indulás:  6 órakor 

Program: 

Aki még nem járt Horvátországban, vagy csak a tengerparton nyaralt eddig, azok részére állítottuk össze ezt a 

hétvégi programot az ország legszebb nemzeti parkjaival. A természeti látnivalókban bővelkedő tájon egy két 

kirándulást teszünk, tengerparti városokkal fűszerezve 

 
1. nap ( szombat )  

M7 autópálya parkolóban (Letenye környéke) reggeli kávé, lazítás és egyebek. 

 

Zágráb-Károlyváros-Zára (Zadar) 
utazás, közben pihenők szükség szerint 

Zára (Zadar): - kiadós séta az óvárosban. 

75 ezer lakosú, a "horvát Rómaként" emlegetett Zadar, vagy magyar nevén Zára Dalmácia történelmi fővárosa, Egyetemi 
város, egy nagy múltú (kb. 3000 éves) régi városka. 
A műemlékek Zadar 500 m hosszú, 1 km széles, félszigetén található, fényesre járt kövezetű szűk utcákat járhatjuk, 
megnézhetjük nevezetességeit. A Szt. Donát templom korai román stílusban épült a 9. században a római fórum köveiből és 
annak helyére. Ez Zadar leghíresebb műemléke, és valóságos szimbóluma. A Szt. Donát templom előtti Forum az Adria egyik 
legszebben feltárt római főtere, és az Adria keleti részének legnagyobb fóruma. Augustus császár idejéből. Szt. Anasztázia 
(Sv. Stosija) Székesegyház - Dalmácia legnagyobb katedrálisa, a 9. században a bizánciak alapították, akik egy kora 
keresztény bazilika helyére, a római fórumra építették. Szt. Kersován / Krsevan templom, a fórumtól keletre, a tenger felé 
található. A templom a város védőszentjéről kapta a nevét. A hatalmas román stílusú templomban csodás díszek vannak, és 
a főbejárata is igen dekoratív kialakítású. 

Tovább utazunk közvetlenül a tenger partján (Jadranska magistrala-n) Sibenikig 

Sibenik:- a késődélutáni órákban a szállás elfoglalása, vacsora a Hotel Panorama-ban (vagy a Hotel Jadran-ban) – 

szabadprogram (a szálloda ingyenes szolgáltatásai:) ( Fürdési lehetőség  , stb….) 
 

2. nap ( vasárnap )  

Sibenik-Krka Nemzeti Park: reggeli a szállodában, majd utazunk a közelben (kevesebb, mint 15 km) lévő 

Krka Nemzeti Park-ba  
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A csodálatos Krka Nemzeti Park az egyik legszebb természeti látnivaló Horvátország gyönyörű tájain. Vízesései, sziklái 

lélegzetelállítóak. Különleges állat- és növényvilága figyelemre méltó, valamint régi építészeti műemlékek is 

megtalálhatók a területen. A nemzeti park fő attrakciója a nagy vízesés (skradisniki buk). 

A tavak között kiválóan kiépített, korláttal ellátott pallók és ösvények vezetnek, így biztonságos és kényelmes 

körülmények között járhatjuk körbe a Krka Nemzeti Parkot 

Sibenik - séta az óvárosban, majd szabad program 
Sibenik egy nagyon különleges város, hiszen nem a tengerpartra épült - ahogy a legtöbb adriai, középkori város - hanem a 

Krka folyó partjára. Az óváros legnagyobb és leghíresebb épülete a Szent Jakab katedrális. Külön érdekesség az óvárostól 

délre fekvő halpiac.   

A város ékessége a dombtetőn fekvő Szent Mihály erőd. Ezt a védművet a velenceiek építették a XVI. században. A Szent 

Jakab katedrálistól egy meredek út visz fel az erődbe. Érdemes felmászni ide, mert nagyon szép kilátás nyílik innen az 

óvárosra, a Sibenik csatornára és a tengerre 

Vacsora a szállodában. 

3. nap ( hétfő )  

Sibenik-Plitvice 
 A szállodai reggeli után indulunk a Plitvicei-tavak-hoz (kb. 200 km).  
 

Plitvicei-tavak 
 A Plitvicei tóvidék Horvátország legnépszerűbb nemzeti parkja, mely európai viszonylatban is a legvarázslatosabb 

természeti látványosságok egyike. Egyedi szépségénél fogva az UNESCO  a Világörökségek sorában jegyzi. A természet 
csodája a kitörő erővel bíró vízesések, annak zaja, valamint a víz több szakadékon történő zuhanása, folyása, minden 
látogató számára egyedi, felejthetetlen élmény. A nemzeti parkot 16 teraszos tavak alkotják, melyek több kilométeres, fából 
készült kis hidacskákkal vannak egymással összekötve. Ezek a hidacskák teszik lehetővé a tavak közötti sétát, valamint a 
látogatók így  egyre közelebb kerülhetnek a lépcsőzetes vízesés forrásához, egészen közelről élvezhetik a víztükör és 
kristálytiszta víz páratlan látványát. A természet, mely a vízesést formálja, valamint a nemzeti park erdeiben található 
különleges növényzet látványa évente több ezer látogatót büvöl el. Maga a természet alkotta vízesés lépcsőzetét és annak 
további formálódását, kitörő erejét immár 10 000 éve csak  a természet irányítja. 

 A tavakat számtalan patak látja el vízzel, amelyek egymásba torkollnak pezsgő és zajos vízeséseket alkotva. Ezeket a 
látványosságokat sziklafalak és barlangok teszik még izgalmasabbá, egy kis hajókázással és kisvasútozással fűszerezve 

Késő délutáni órákban indulás Székesfehérvárra! 
Érkezés:  várhatóan 22 óra körül. 
 

Részvételi díj: 44 500 Ft + 240 kuna 
A részvételi díj tartalmazza az utazási költségeket, a belépő díjakat, a félpanziós ellátást (első nap 

vacsorától, 3. nap reggeliig) – útközbeni ebédről mindenki maga gondoskodik  

 

Jelentkezési határidő: 20 000.-Ft előleg befizetésével  2016 márc. 15--ig 

Befizetés( 2.-ik részlet):   2016. május 15.-ig    24 500.-Ft  
     240 kuna az autóbuszon kerül befizetésre 

Helyfoglalás az autóbuszon a befizetés sorendjében történik! 
(A Nemzeti Parkokat  gyalogos túrákkal ismerjük meg..) 

Túravezetők:  Tallárom János    20 935 6217  
        Varga János        20 946 9279 

 

 

 

 
 

 

http://www.horvatorszaginfo.hu/helyek/sibenik/sibenik-latvanyossagok#szent-mihaly-erod
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://krka.utazni.info/&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNExZhtpULZu-pysB-vzr4eJ3RXg1A&ust=1456778955977300
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://w3.netelek.hu/pholczer/publics/publics06.html&bvm=bv.115339255,d.bGs&psig=AFQjCNEE_ZRtz9lEmvQ8m6QytOntLukAVg&ust=1456779216129289

