
 

AKCIÓS! 

 
 

Horvátország / KRK sziget / Omisalj 8 nap / 7 éj  
Htl ADRIATIC Depandance** épületekben 

 Gyerekek: 0-7év ingyenes, 7-14 év 50% kedvezménnyel! 
 

Elhelyezés: 2-3 ágyas TU/WC-s szobákban 
Utazás: légkondicionált, italautomatás luxusbusszal   
Ellátás: büfé reggeli és büfé vacsora a szálloda központi éttermében 
Egyéb: kihelyezett magyar képviselőnk várja vendégeinket a helyszínen, fakultatív 
kirándulási lehetőségek busszal és hajóval a környékre, kiépített lassan mélyülő 
homokos strandszakasz, bár, disco, strandon éttermek és kávézók. 
 

           
 

Részvételi díj időpontonként, személyenként, félpanzióval 8 nap / 7 éj: 
  

        06.20.-06.27.         06.27.-07.04         
                         50.950,-Ft / Fő           57.950,-Ft / Fő       
 

Buszköltség: 24.990,- Ft / fő felnőtt és 22.990,- Ft / Fő gyerek 12 éves korig! 
  

                     A hotel pontos leírása honlapunkon itt található: http://grand-tours.hu/hotel-omisalj-udulokomplexum/ 

 

Információ, foglalás: 

                       
 

H-7621Pécs, Király u. 5.  
T/F: 06 72 211213, 211533, 213996 
Mobil: 20 9423050 
e-mail: grand@t-online.hu 
honlap: www.grand-tours.hu 

 

http://grand-tours.hu/hotel-omisalj-udulokomplexum/


 

2015. 06.14.- 06.20. között  
 

  

Horvátország / KRK sziget / Omisalj 
Htl ADRIATIC Depandance** épületekben 

 
Elhelyezés: 2-3 ágyas TU/WC-s szobákban 
Ellátás: büfé reggeli és büfé vacsora a szálloda központi éttermében 
Egyéb: kiépített lassan mélyülő homokos strandszakasz, bár, disco,  
             strandon éttermek és kávézó, kosárlabdapálya, minigolf várja a vendégeket 
 

 
 

Részvételi díj: 1. fő felnőtt                       47.700,- Ft  
                         2. fő 50% kedvezmény = 23.850,- Ft   

 
További extra kedvezmények, melyek a féláras, akciós árakkal is érvényesíthetőek:  
- 2 teljes fizetővel egy szobában gyerek: 0-7 év ingyenes (szülőkkel egy ágyban), 
- 2+1 ágyas szobában pótágyon gyerek 3-14 év 50%, 14 év felett 10%.  
- 1 teljes fizetővel egy szobában főágyon  gyerek 3-14 év: 30%.  
                              2+ 1 ágyas szobában pótágyon 3-14 év 1-gyerek 50% 2. gyerek 30%. 
 
 

          

H-7621 Pécs, Király u. 5.    H-P: 09,00-18,00 SZ:10,00-12,30 
 
T/F: 06 72 211213, 211533, 213996 mobil:   06 20 942 3050 
e-mail: grand@t-online.hu                Skype:grand.tours.iroda 
honlap: www.grand-tours.hu          www.siut.hu 

 

mailto:grand@t-online.hu
http://www.grand-tours.hu/


 
2015-ben a  horvát tengerparton a KRK szigeten 8 nap / 7 éj  

 

 
 

Horvátország / KRK sziget / Omisalj 
Htl ADRIATIC Depandance**  épületekben 

 Gyerekek: 0-7év ingyenes, 7-14 év 50% kedvezménnyel ! 
 

Elhelyezés: 2-3 ágyas TU/WC-s szobákban 
Utazás:  légkondicionált, italautomatás luxusbusszal   
Ellátás:  büfé reggeli és büfé vacsora a szálloda központi éttermében 
Egyéb: kihelyezett magyar képviselőnk várja vendégeinket a helyszínen, fakultatív 
kirándulási lehetőségek busszal és hajóval a környékre, kiépített lassan mélyülő 
homokos strandszakasz, bár, disco, strandon éttermek és kávézók. 
 

           
Részvételi díj id őpontonként, személyenként, félpanzióval 8 nap / 7 é j:   

      06.20.-06.27.     06.27.-07.04        07.11.-07.18.       08.01.-08.08. 
      08.29.-09.05.  08.22.-08.29.                

 2 ZUH típus:     55.650,-Ft/F ő    59.500,-Ft/Fő      62.300,-Ft/Fő    73.500,- Ft/Fő 
 2 HUH típus:     55.650,-Ft/F ő 63.700,-Ft/Fő      71.400,-Ft/Fő    81.900,- Ft/Fő 
 2 AH Főép. :     66.150,-Ft/Fő 70.000,-Ft/Fő      84.000,-Ft/Fő    95.550,- Ft/Fő 
 

Buszköltség: 24.990,- Ft / f ő felnőtt és 22.990,- Ft / F ő gyerek 12 éves korig! 
  

                     A hotel pontos leírását honlapunkon itt találod meg: http://grand-tours.hu/hotel-omisalj-udulokomplexum/ 
 

Információ, foglalás, katalógusrendelés: 

                       
 

H-7621Pécs,  Király u. 5.  
T/F: 06 72 211213, 211533, 213996 
Mobil: 20 9423050 
e-mail:  grand@t-online.hu 
honlap : www.grand-tours.hu 
 



                                                           

SBERBANK MAGYARORSZÁG ZRT 14100017-10671649-01000007 

IBAN : HU 04 1410 0017 1067 1649 0100 0007 BIC : MAVOHUHB 
Fiókirodák : 9022 Győr , Szent István út 35. Tel./Fax : 00 36-96-326486 , 9200 Mosonmagyaróvár , Palánk u. 4. Tel./Fax : 0036-96-879078 

9700 Szombathely , Király u. 15. Tel : 0036-94-510480 

 

 

Eng szám: R-0462/92/99 Adószám : 10547597-2-02 Közösségi adószám : HU 10547597 

H-7621 PÉCS 

Király utca 5. 
E-mail: grand@t-online.hu 

www.grand-tours.hu 

www.siut.hu 

 

    Tel :         0036-72 211213 

         0036-72 211533 
 

    Tel./Fax : 0036-72 213996 
  

  
 

FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK  OMISALJBÓL 2015 nyár 
 
 
- Hétfő: egész napos kirándulás a Krk szigeten Krk városkába és Baskara:  
Találkozás 8.50.-kor a hotel recepcióján, indulás 9.00.-kor Krk városba, a sziget egyik legősibb 
településére. Ott városnéző séta a középkor óta érintetlen belvárosban, majd szabadidő. Délben 
indulunk Baskara, ahol festői környezetben strandolunk, és megtekinthetjük a kicsiny, öreg óvárost.    
                         Részvételi díj: 3.200 Ft vagy 75 Kuna vagy 10 Euro 
 
- Kedd: félnapos hajókirándulás Omisaljból Crikvenicára:  
Találkozás a hotel recepcióján 8.45.-kor, a hajó 9.-kor indul a partról. A 1,5 órás hajóúton áthaladunk a 
Krk híd alatt, és a sziget-mentén Crikvenicáig hajózunk. Ott rövid séta a parton, majd szabadprogram, 
vagy az Aquarium megtekintése (belépő 15 Kuna /felnőtt, 12 Kuna/gyerek), és burek kóstolás (albán 
lepény 8-10 Kuna) Visszaérkezés 13.30. körül.  
                      Részvételi díj: felnőtt: 100 Kuna, vagy 15 Euro, a gyerek 12 éves korig: 50 Kuna vagy 8 Euro     
                  
- Szerda: félnapos kirándulás – a tenger élővilága üvegfenekű hajóról:  
Találkozás 8.40.-kor a recepción, busszal átmegyünk Njivicébe, ahonnan 9.00.-kor indul a katamarán. A 
kis hajó víz alatti teste hatalmas üvegablakokkal kiépített, így gyönyörűen látszik a tengerfenék, és a 
búvár által összeszedett tengeri csillag, korall, polip…  A hajóút kb. 1,5 órás, majd szabadidő Njivicében, 
a fagyi-zsonglőrök városkájában.  
                                                       Részvételi díj: 100 Kuna/felnőtt, és 50 Kuna a gyermek 12 éves korig  
                                 
- Csütörtök: egész napos kirándulás: Rijeka – Opatija  
Találkozás 8.50-kor a hotel recepcióján, indulás 9.00. órakor. Rijekában séta a történelmi városrészben 
és kikötőben, majd 1 órás szabadidő (hal-virágpiac). Busszal megyünk tovább Trsat hegyére (Frangepán 
vár és Mária kegyhely). Délután Opatijában séta az arborétumban vagy fürdés. Visszaérkezés  
18,00 óra körül a szállodába.                                          Részvételi díj: 3.200.-Ft vagy 70 Kuna, vagy 10 Euro 
 
- Pénteken de. vagy szerda du.: Soline – öböl és Vrbnik:  
A Soline-öböl lassan mélyülő homokos partjáról és gyógyhatású (?) iszapjáról híres. Itt 1 órás fürdést, a 
bát-raknak iszapban mártózást kínálunk, majd egy gyönyörű fekvésű, ezer éves városkában felkeressük a 
legszűkebb sikátort. Az ínyenceknek bor-és sajtkóstolót javaslunk, a fürdést kedvelők pedig 
strandolhatnak a kristály tiszta vízben. Tervezett indulás 14.00. óra, a visszaérkezés 18.00. óra körül.  
                                                  Részvételi díj: 2.200, Ft, a borkóstoló 70 Kuna/felnőtt és 50 Kuna/gyermek 
 
 

Jelentkezés: 7,45.-8,45. és 19,30. –21,30 a főépületi recepció mellett a TV sarokban 
Grand Tours táblás asztalnál képviselőnknél.  A kirándulás min. 30 fő esetén indul. 
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