
UTASTÁJÉKOZTATÓ PLITVICEI-TAVAK 

TÉLI UTAZÁSHOZ 
 

Indulás: Péntek késő este Budapestről, a Planetáriumtól 24:00 órakor (a bejáratánál 

gyülekezünk, ami a Népligetnél van a buszpálya udvartól pár perc gyaloglásra. Odajutás kék 

metróval, 1-es villamossal...). Találkozás 23.45-kor! 

Székesfehérváron 01.00 órakor az Auchan parkolóból.  

További felszállási lehetőség: Siófok Tesco áruház, Nagykanizsa M7-es autópálya. 
 

 

Érkezés haza: szombat késő éjjel. 
 

Szervező: Rolitúra/ Iránytű Utazási Iroda Kft. – hagyományosan 10. éve 
 

 

Utazással kapcsolatos tudnivalók:  

Létszámtól függően 50 vagy 30 személyes autóbusszal, esetleg mikrobuszokkal utazunk. 

Pihenő 2-3 óránként lesz.  
 

 

Költségek: 

Ajánlott minimális költőpénz 80 Kuna (ennyi a belépőjegy ára a nemzeti parkba, 2016-es ár). 
 

Részvételi díj tartalmazza: 

- Utazást 

- Programokat 

- Túravezetőt 
 

Részvételi díj nem tartalmazza: 

- Belépőt a nemzeti parkba 

- Étkezést 

- Utasbiztosítás (lehet kötni nálunk is 500 Ft/fő/utazás áron, EUB Nivó biztosítás) 
 

Részvételi díj: 13.900 Ft/fő   

 

30 fő alatti létszám esetén 2.000 Ft/fő felár fizetendő, erről indulás előtt kapsz értesítést e-

mailban.  
 

Nem kell fizetni: kauciót, regisztrációs díjat, szervezési díjat.. 
 

Befizetéssel kapcsolatos tudnivalók:  

 5.000 Ft előleget vagy a teljes összeget jelentkezéskor kell befizetni!!! 
Fennmaradó költségnek legkésőbb indulás előtt 15 nappal kell 

megérkezni! (utasbiztosítással együtt!) 

 Befizetés átutalással vagy bankfióki befizetéssel (nincs költsége, és egyből megjelenik 

a számlán), megoldható. Személyes befizetésre nincs lehetőség.  

 Számlaszám: Raiffeisen Bank: 12025000-01458338-00100003 és Iránytű Utazási 

Iroda Kft. a számlatulajdonos.   
 A közleménybe a foglaló utas nevét kell beírni és azt, hogy Plitvice tél, valamint a 

választott időpont! 
 

Ki jöhet a kirándulásra?  
Bárki, aki szereti a túrázást, kirándulást és a természetet, kortól és nemtől függetlenül. A túra 

könnyű teljesíthető, teljes egészében kiépített utakon halad. Ha néha szoktál mozogni, 

szereted a kalandokat, akkor bátran vállalkozz, mert sok új élmény vár Rád Horvátország első 

számú nemzeti parkjában. A téli körülmények azonban rejtenek nehézségeket! Esetenként 



csúszós, jeges szakaszok is előfordulhatnak, vagy akár havas részek is. Célszerű a bakancs 

talpára csúszásgátlót hozni, valamit túrabotot is! 

 

Időjárás:  

Igazi téli körülményekre érdemes számítani! 30-50 cm hó mélység is lehet, akár -10 fokos 

hajnali hőmérséklettel. Köd, szél, borongós idő, éppen úgy előfordulhat, mint hatalmas 

havazás vagy csodás napsütés, teljesen tiszta kék éggel.  

A parkban csak a bejáratnál van infrastruktúra, a túrán nem érintünk menedékházat. 

 

Felszerelés: 
Célszerű két garnitúra ruhát hozni, egyik az utazáshoz, és egyet a túrára.  

A túrára mindenképp legyen: impregnált (vízálló) bakancs, réteges téli öltözet, napszemüveg, 

sapka, kesztyű, kis hátizsák (benne élelem, innivaló, tartalék ruházat). Úgy öltözz, hogy -10 

fokban, szélben se fázz (rétegesen)! 

Buszra: kispárna, vékony takaró, váltócipő. 

 
 

Egyéb tudnivalók: 
 

 Biztosításodat mi is megköthetjük, melyhez mindössze a születési dátumodat kell 

elküldened emailban.  

 Pénzváltási lehetőség nem lesz útközben, Kunát itthon kell váltani még indulás előtt! 

 Ha van érvényes diákigazolványod, hozd magaddal. 

 Szervező egyben a csoportkísérő is. 

 Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány kötelező! 

 

Érdeklődni lehet:  
 

Szabó Rolandnál a 06-70-278-6852-es telefonon vagy az iroda@rolitura.hu email-címen. 
 

Foglalás: 

Utazásainkat, szállásainkat, honlapunkon keresztül a programok melletti jobb oldalon, 

tudjátok lefoglalni! 

 

Találkozzunk a Plitvicei-tavaknál egy feledhetetlen téli kiránduláson! 
 

 


