
1

KEDVES VENDÉGÜNK!

I. HASZNOS INFORMÁCIÓK AZ APARTMAN HASZNÁLATHOZ

1.A  kiadásra  kész  új  építésű  Apartmanunk  a  ház  legfelső  szintjén  55nm
alapterülettel, két hálószobával, nappalival-konyhával és fürdőszobával, valamint
két terasszal várja kedves vendégeit.  Elegá�ns kisvá� ros ko� zpontjá�bán le�vo�  utcá�bán,
kivá� lo�  tengeri  rá� lá� tá� ssál,  me�gis  áz o� vá� rosto� l,  e� s  á  stándto� l  pá� r  perces se� tá� rá  minden
re�szlete�ben jo� l tervezett há�z hí�vogát.                                                                     

A lakás  a  kikötőbe,  centrumba érkezve a település központjában lévő Konzum
áruházzal és a Bankkal szemben lévő Bunari utca legvégén található.  Jávásoljuk,
hogy háládjon áz utcá�n felfele� ,  e� s ánnák legve�ge�n jobbrá szemben mágá elo� tt lá� tjá   á
sá� rgá burkolátu� , 3 szintes ápártmánhá� zát ( Bunári u. 38- á GPS ko� d kedve�e�rt) 

Megérkezés: párkolni á há�z mo� go� tti párkolo�  re�szen lehet.  
     ↓                                                                 

http://www.tribunj.biz/tribunj.html
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1.A lakásba érkezve: 

1.1Javasoljuk  elsőként  az  áramszabályzó  főkapcsolók  felkapcsolását. Ez  áz
elo� szobá  szekre�nye  feletti  villánykápcsolo�  doboz  bál  felso�  sárká�n  le�vo�  megjelo� lt
kápcsolo� . (ke�k, náráncssá� rgá szí�nu�  kápcsolo� ) 

1.2 A fürdőszobai bojler a felkapcsolástól 20 perc múlva biztosít meleg vizet. ( á
bojler jelo� le�su�  kápcsolo� t á fu� rdo� szobá fálá�n tálá� ljá� k.)  Amikor ve�glegesen elhágyjá�k áz
ápártmánt, ke�rju� k á fo� kápcsolo� k lekápcsolá� sá� t, á láká� s á� rámtálání�tá� sá e�rdeke�ben.

3. LAKÁS BERENDEZÉSE:

3.1.  Hálószobák  berendezése:  (fránciáá� gy,  nágy  gárdro� b,  1  há� lo�  erke� lyes),
A. gynemu� tárto� kbán: 5 szeme� ly re�sze�re pá� rná�k e�s páplánok, áz egyik gárdro� bbán: vásálo� ,
hájszá� rí�to� ,  hosszábbí�to� ,  o� sszecsukháto�  nágyobb  ruhászá� rí�to� ,  porszí�vo�  tákárí�tá� shoz
hászná� lháto�  eszko� zo� k.  A  má� sik  há� lo� szobá  gárdro� bjá�bán  á  to� ro� lko� zo� k,  á�gynemu� k.
(minden szeme� ly re�sze�re 1 to� ro� lko� zo�  e� s 1 á� gynemu�  biztosí�tott)

Az egyik hálóhoz tengeri kilátást biztosító terasz tartozik, együtt lehet ébredni a
tengerrel. A háló teraszán is két személyre széket és asztalt helyeztünk el, amely a
reggeli, esti szemlélődés kiváló helyszíne lehet.

3.2   Konyha- nágy  hu� to� ,  fágyászto�  re�sszel  (  á  hu� to�  megfelelo�  ho� me�rse�klete�nek
ele�re�se�hez kb 4-5 o� rá szu� kse�ges, de á Gondnok, áznáp de� lelo� tt bekápcsoljá ) á mellette
le�vo�  konyhászekre�ny-  pohárák  sze� les  vá� lászte�ká,  áláttá  evo� eszko� zo� k,   szemben
tá�nye�rok, áláttá ede�nyek, mellette á sárokszekre�nyben pápí�rto� rlo� k, tisztí�to� szerek, tá� lák,
ede�nyek, tá� lcá�k, szálve�tá� k, szemetes zácsko� , ásztálterí�to� , konyháruhá�k.  Pulton ká�ve� fo� zo� ,
mikro� , szendvicssu� to�  tálá� lháto�

3.3  Nappali: á� ggyá�  álákí�tháto�  2 szeme� lyes kánápe�  (áz álj kihu� zá� sá� vál nyito� dik á to� bbi
re�sz, á ve�ge�n áz álját fogántyu� ná� l fogvá kell szintre emelni)  Náppáli re�szben TV-t DVD
lejá� tszo� vál,  rá�dio� t  CD  lejá� tszo� vál  helyeztu� nk  el  áz  otthonos  ko� rnyezet  kiálákí�tá� sá
e�rdeke�ben.  Horvá� t  TV  ádá� s  fogháto� ,  e�s  már  csak  a  legjobb  filmeket,  CD-ket  kell
elhozni, amelyre vagy nem jutott idő, vagy többedszer érdemes megnézni.! 

WIFI elérhetőség biztosított! Wifi kód a konyha asztalon található. 

A Hűtést klíma biztosítja,  kérjük, hogy annak üzembiztonsága miatt, csak addig
üzemeltessék, amíg a lakásban tartózkodnak. Ha a lakást pár órára is elhagyják,
kérjük,  hogy  kapcsolják  ki.  Mivel  a  klíma  berendezés  néhány  alkatrésze
Zágrábban  szerezhető  be,  ezért  amennyiben  a  többórás  üzemeltetés  miatt
elromolhat, az alkatrészek beszállítása több napot vesz igénybe.
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 Kérjük  saját  és  vendégtársaik  miatt  is  fokozottan  ügyeljenek  a  klíma
működtetésére!!!

3.4  Fürdőszoba: fu� rdo� szobá zuhányfu� lke�vel, ke�nyelmes te�rrel, hol me�g á moso� ge�pro� l is
gondoskodtunk. A moso� ge�p hászná� láti u� tmutáto� já� t á mosdo�  álátti szekre�nyben tálá� ljá�k
meg. 

3.5  Terasz: áz ápártmánhoz ke� t ku� lo� ná� llo�  terász tártozik, áz egyik á há� lo� bo� l, á má�sik á
náppálibo� l nyí�lik, 4-5 fo� re tervezett kerti gárnitu� rá� vál.(nágy erke� ly-15nm, á kis erke� ly
9nm  álápteru� letu� )   A  náppálibo� l  nyí�lo�  terász  egyik  re�sze  fedett,  hol  grillszekre�nyt,
grillezo� vel helyeztu� nk el.  Ke�rju� k, hogy áz esetleges dohá�nyzá� st  á há� tso�  kertben oldjá�k
meg, á nemdohá�nyzo�  vende�geink e�rdeke�ben!

3.6 Parkoló: 
A há� z mo� go� tt áz ápártmánhoz tártozik egy sájá� t 12 nm-es párkolo� -re�sz, ámely á pákolá� st
is nágyme�rte�kben megko� nnyí�ti.

                   

  4.HÁZIREND

4.1 Minden vendégünket megkérünk, hogy vigyázzon a rendre, szinte heti váltás
van szeptemberig, ezért a takarításra csak a váltások közti délután lesz mód. Az
ágyneműt  és  a  törölközőket  a  heti  váltáskor  cseréltetjük.  A  szemetet  a
lépcsőházban lévő Kukában lehet elhelyezni.

 Kérjük, hogy a kukát vasárnap, és szerda este helyezzék ki a ház elé, mert hétfőn,
és csütörtökön van szemétszállítás. 

4.2 Érkezés -  Távozás:  Kérjük az apartman elhagyását  a távozási  napon,  10.00
óráig.    Felhívjuk figyelmüket,  hogy  az  Apartman  elfoglalására  –  a  lakás  rendbe  
tétele miatt-  az érkezési napon kizárólag 14.00 órától van lehetőség.

4.3     Kulcs  átadás-átvétel:  előzetes  egyeztetés  alapján  a  helyi  képviselőnktől  
vehetik át.   Kérjük a helyi képviselőnket Tribunjba való érkezés előtt legalább két  
órával előbb hívják fel az érkezés pontos időpontjának megjelölése érdekében.   A  
képviselőnk angolul kiválóan beszél.

                                                   Név, telefonszám: Andrea, telefonszáma 0038598896352.

 …………………………………………………………



4

Kérjük,  hogy a kulcsot átvételét követően tartsák Magunknál,  és ha távoznak a
lakásból,  akár  pár  órára  is,  a  kulcsot  vigyék  magukkal,  hazautazáskor  pedig
kérjük adják át a helyi képviselőnknek. 

………………………………………………….

Kérjük, hogy megérkezésüket követően, helyi képviselőnknek a tartózkodásuk 
időtartamára számított idegenforgalmi adó összegét adják át, amelynek mértéke:     

Idegenforgalmi adó: • 

felnőttek számára napi 11 kuna, •

 12 és 18 év közötti gyermek esetén 5 kuna

12 év alatti gyermekek nem fizetnek idegenforgalmi adót, • 

a fogyatékossággal élő személyek, a kártya bemutatásával mentesülnek a fizetés 
alól.

Amennyiben ennek mértéke 1, 2 kunával változik az idén, akkor arról 
elindulásukkor tájékoztatjuk Önöket. 

Kérjük, hogy helyi képviselőnknek megérkezésüket követően adják át írásban a
személyes adataikat   (név, születési idő, hely, személyi igazolvány/kártya száma,  
lakcím irányítószámmal)

 Erre  a  helyi  Turisztikai  Irodának  történő     bejelentés     miatt  van  szükség.  Ha  
Önökkel  bármi  történik,  ügyükkel  akkor  foglalkoznak  a  helyi  hatóságok,  ha  a
bejelentés megtörtént. 

5. HELYI TÁJÉKOZÓDÁS TRIBUNJBAN

5.1Az apartman utcája, a Bunari utca végén, a központban elterülő téren található,
a lakástól 5 percre:

- a  KONZUM:  Tribunjbán  legnágyobb  á� ruvá� lászte�kkál  rendelkezo�  Supermárket,
A. ltálá�bán  20-30%-kál  mágásábbák  áz  e� lelmiszerá� rák,  mint  ideházá.  Há  má�s
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jellegu�  á� ru beszerze�se szu� kse�ges, mint ámi Tribunjbán megtálá� lháto� , á pá� r percre
ele�rheto�  Vodice�nek bo� se�ges á kí�ná� látá.

- DOMESTIC  feliratú  boltban á  helyi  terme�kek  bo� se�ges  vá� lászte�ká�bo� l
vá� logáthátunk. (me�rse�keltebbek áz á� rák) ko� zvetlenu� l áz utcá ve�ge�n tálá� lháto�  

- HELYI  PIAC:  A  kiko� to� ben  á  helyi  piác,  szezoná� lis  terme�kekkel,  e�rdemes
kipro� bá� lni. A. ltálá�bán he� tve�gente mu� ko� dik. 

- Trafic: áz  utcá  ve�ge�n  le�vo�  te� ren,  áz u� vegezett  ká�ve�zo� vál  szemben tálá� lháto� ,  á
legko� zelebbi Tráfic.

- FAGYIZÓ, á te�ren áz o� vá� ros fele�  háládvá, á gyálogos hí�d lá�bá�ná� l tálá� ljuk áz egyik
fágyizo� t, á strándok mellett á to� bbi fágyizo� , bu� fe�k sze� les vá� lászte�ká� vál 

- ÉTTERMEK, KONOBÁK: áz o� vá� rost ko� ru� lo� lelo�  vende�glá� to�  egyse�geket ájá�nljuk. 

- PEKARA: á ko� zelebbi kivá� lo�  horvá� t pe�kse�g, (pld í�zletes burekkel), áz utcá ve�ge�n
le�vo�  te�ren, áz u� vegezett ká�ve�zo� vál szemben tálá� lháto� , 

- Bankautomata: Mu� ko� do�  bánkáutomátá áz utcá ve�ge�n tálá� lháto� . 

- Autóbusz állomás: áz utcá ve�ge�n tálá� lháto� , á ko� zelben le�vo�  nágyobb vá� rosokrá á
rendszeresen ko� zlekedo�  já� rátokát is ájá�nljuk

- BANK: áz utcá ve�ge�n tálá� lháto�  

- Posta: á te�r má� sik oldálá�n, áz o� vá� rosbá bese�tá� lvá á gyálogos hí�d lá�bá�ná� l e�rheto�  el.

- Turisztikai  iroda,  hivatal:  a  tér  másik  oldalán,  az  óvárosba  besétálva  a
gyalogos híd lábánál érhető el. 

- Gyógyszertár a kikötői sétányon továbbhaladva érhető el. 

- ORVOSI ÜGYELET: a Konzum háta mögötti épületben található.

 Az óvárosban fedezhetjük fel tribunji kulturális egyesület központját.  To� bbszo� r
volt  re�szu� nk á  pezsgo�  helyi  ko� zo� sse�gi  e� letben,  ku� lo� no� sen á vá� lásztá� sok elo� tt.  To� bbek
ko� zo� tt  á  ko� nyvtá� rá  is  minden turistá  elo� tt  nyitvá  á� ll,  válámint internetezhetu� nk e�s  á
já� te�ktermet is hászná� lhátjuk. Kulturá� lis rendezve�nyeknek is helyet ád áz e�pu� let. 

5.2 Strandok:  Tribunj  európai  színvonalú  változatos  standokkal  rendelkezik.  A
Vodicébe  vezető  standszakasz  Kék  Zászlóval  kitüntetett  strand.  A  legjobb
partszakaszoknak  ítélik  oda  a  nemzetközi  kék  zászlós  jelzést. A  strándok  áz
ápártmánto� l gyálog csupá�n 7-8 percre tálá� lháto� ák. (lsd á te�rke�pet).  Fürdőzőknek, jól
úszóknak  ajánljuk  a  az  óváros  melletti  strandokat.(  kávicsos,  betonozott,  erdo� s
á� rnyás, te�rke�pet ne�zve á báloldálon)  A gyerekstandok (homokos-kavicsos)  a kikötői
sétányon  továbbhaladva  érhetőek  el,  (lsd.  te�rke�p  jobb  oldálá�n)  A  strandok  jól
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felszerelt  infrastruktúrával,  vendéglőkkel,  kiváló  fagyizókkal,  sörözőkkel  és
parkolóhelyekkel rendelkeznek. 

   1./Strand úszóknak, és fürdőzőknek 2.  Gyerekstrand
( homok-kavicsos)

 széles promenáddal↓                                             a  kikötői  sétány  után↓
↓parkolókkal, infrastruktúrával
                                       

infrastruktúrával
                                                                    Láká� s↓

Tribunj nemcsak egy gyönyörű, régi kikötővel rendelkezik, hanem egy marinával
is,  amely  270  jacht  és  vitorlás  biztonságos  fogadására  képes.  A  sziget  mellett,
annak keleti  oldalán működik az  Adria egyik legkorszerűbb vitorláskikötője,  a
magyar tulajdonú Marina Tribunj. Érdemes a kikötőben sétát tenni.

6.  Étkezés:  Ezen  á  várá�zslátos  helyen  nem  kell  lemondánunk  á  gásztrono� miái
e� lvezetekro� l  sem.  Nágyszeru�  e� ttermeket  e�s  konobá�kát  (á  borospince  dálmá� t  neve)
tálá� lhátunk itt.  Az  o� vá� rosbán tálá� lháto�  ke�nyelmes  kis  bá� rokbán ihátunk á� ldomá� st  áz
e� lme�nyekben gázdág nápokrá. Az Ó. vá� ros, áz utcá ve�ge�n tálá� lháto�  te� ren á� tse� tá� lvá teru� l el,
á kivá� lo�  KÓNÓBA. K hángulátos dálmá� t berendeze�ssel, zene�vel, e�s kivá� lo�  dálmá� t e� tkekkel
vá� rjá� k  kedves  vende�geiket.  E. rdemes  á  fe� lszigetet  ko� rbe  se�tá� lni,  hol  le�pten-nyomon
í�zle�su� nk  szerinti  e� ttermeket  vá� lászthátunk.  A  pizzá�k  olász  receptu� rá  szerint  helyben
su� lnek.

Tapasztalataink szerint az esték a legszebbek Dalmáciában. Fejezzük be a napot
egy  hangulatos  tengerparti  vendéglőben,  gyertyafényes  vacsorával.  Rendeljünk
frissen fogott-sütött halat, vagy hajszálvékonyra szeletelt dalmát sonkát, emeljük
poharunkat nyaraink királynőjére, Jadranra (horvátul így hívják az Adriát.)

7.  SPORT: A  csodásze�p  kávicsos  párt  e�s  áz  Adriá  kristá� lytisztá  vize  ku� lo� nbo� zo�
sportteve�kenyse�gekre hí�vogát. Tribunj á  sport-orientá� lt utázo� k párádicsomá. Ku� lo� no� sen

http://www.tribunj.biz/tribunj.html
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á  kere�kpá� rozá� s  lováglá� s,  vádá�szát,  u� szá� s,  szo� rf,  horgá� szá� s,  vitorlá� zá� s,  cso� náká� zá� s,
hegymá�szá� s, meru� le�s ideá� lis helyszí�ne. A strándon áz ege�sz csálá�ddál vágy á bárá� tokkál
lábdájá� te�kokon, strándro� plábdá me�rko� ze�sen pro� bá� lhátjuk ki mágunkát. A ví�zi sportok
sze� les  vá� lászte�ká  is  megtálá� lháto�  itt.  E. rdemes  ví�zisí�znu� nk,  ejto� ernyo� znu� nk  vágy
szo� rfo� znu� nk.   Ha  szeretünk  vitorlázni,  lehetőség  van  vitorlás  bérlésére  a
marinában,  és  kihajózhatunk  vele  a  nyílt  tengerre.

V.  KIRÁNDULÁSOK:  Tribunj  és  környéke  gazdag  a  kirándulóhelyekben.  A
kikötőben álló kirándulóhajókon lehet eljutni a közeli Kornati szigetekre. Ez egy
csodá� látos  terme�szeti  kincsekkel  megá� ldott  teru� let,  ámely  szinte  lákátlán,  ve�delemre
e�rdemes rezervá� tum.  A hálbán gázdág tenger e�s  á  rendkí�vu� l  tisztá ví�z  bu� vá� rkodá� srá
álkálmás. A bu� vá� rkodá�s szerelmesei ví�z álátti száfárirá indulhátnák, ámely csodá� látos e�s
izgálmás is egyben. A legjobb hely á meru� le�sre á Korná� ti-szigetcsoport.  

A  közeli  Murter  sziget  hálá� szvá� rosái  e�s  terme�szeti  csodá� i  egy  nápi  kirá�ndulá� ssál
bejá� rháto� ák. 

Vodice  városa áká� r  gyálog  á  tribunji  tengerpárti  se� tá�nyon  is  ele�rheto� .  Há  nágyobb
turisztikái  nyu� zsge�sre,  e� jszákái  e� letre  vá� gyunk,  Tribunjto� l  2-3  km-re  eso�  vá� ros  lá� t
vende�gu� l. 

Mu� emle�kekben gázdág vá� ros Sibenik 8 km-re, hol ku� lo� no� sen sze�p lá� tvá�nyt nyu� jt Sibenik
kátedrá� lisá, ámely 1536-bán ke�szu� lt el, e�s á reneszá�nsz e�pí�te�szet legjelento� sebb remeke,
ánnyirá,  hogy  áz  UNESCÓ  is  felvette  á  vilá� go� ro� kse�g  listá� já� rá.  

Fenséges Zadar 60 km-re, e�s á mágyár turistá�k á� ltál felkápott Split, Trogir 80-90 km-es
tá�von belu� l ele�rheto� .

Krka  Nemzeti  Park  és  vízeséshez,  há  á  terme�szet  csodá� i  csá�bí�tjá� k,  kivá� lo�  u� ti  ce� l.
Sibenik  melletti  Nemzeti  Párkbán á  hájo� zá� s  e� lme�nye  mellett,  fu� rdo� ruhá� t  is  táná� csos
mágunkkál vinni. Le� legzetelá� llí�to�  terme�szeti jelense�g,  ámikor á Krká felso�  folyá� sá egy
100-200 me�ter me� ly szákáde�kbán cso� rgedezik, á ví�z kis távákká�  gyu� lik o� ssze, májd á he� t
ví�zese�s  247  me�teres  mágássá�gbo� l  zu� dul  álá� .  Izgálmás  e�s  gyo� nyo� ru�  lá� tvá�ny!

III. TOVÁBBI FONTOS ÚTI INFORMÁCIÓ

1. Útvonal: Budápest-  Zá� grá�b-  Split-  A1Auto� pá� lyá-  Pirováci  lete�re�ssel  dí�ják
kápukná� l fizetendo� k ke�t álkálommál, ámi euro� bán is kifizetheto� .

2. A táv: 680 km, ámi 6-7 o� rá álátt áz áuto� pá� lyá ige�nybeve� tele�vel teljesí�theto� .  Az
áuto� pá� lyá� ro� l  pirováci  lete�re�ssel  pá� r  kilome�teres  kivá� lo�  mino� se�gu�  helyi  u� ton
juthátunk el Tribunjbá. 
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Jávásoljuk,  hogy  ideházá  tártsá�k  á  130  Km/o� rá  sebesse�get,  ku� lo� no� sen  Órdácsehi
ko� rnye�ke�n.  A  hátá� rt  á� tle�pve  má� r  ez  á  korlá� t  nem  ilyen  szigoru� ,  ázonbán
Horvá� torszá�gbán tápásztálátáink szerint egyre gyákoribb á rendo� ri elleno� rze�s.  Távály
ju� lius o� tá me�g inká�bb szigorodott áz elleno� rze�s, á bí�rsá� gok kiugro� án mágásák. Vánnák
szá�guldo�  horvá� t sofo� ro� k, ákik toljá� k áz elo� ttu� k le�vo�  kocsit. Jávásoljuk te�rjetek ki, á sájá� t
tempo� jukbán  jussánák el Tribunj vá� rosá�bá. 

A tánkolá� si leheto� se�g Zá� grá�b elo� tt, Zádárná� l is ván. A benziná� r hásonlo�  á házái á� rhoz, á
benziná� r  hektikus  vá� ltozá� sá  miátt  e� rdemes  áz  á� rmozgá�st  nyomon  ko� vetni.  Utolsó
magyar benzinkút Nagykanizsa előtt érhető el (INA kút), a határ után 30 km-re
van a következő INA kút. 

2. Pénzváltás: hátá� r elo� tt ugyán ván egy PE. NZVA. LTÓ.  irodá, de to� bb esetben nem volt
nyitvá. Amennyiben á pe�nzvá� ltá� s nem itthon to� rte�nik, erre Tribunjbán, vágy Vodice�ben á
bánkbán  vágy  utázá� si  irodá�kbán  is  ván  leheto� se�g.  A  tápásztálát  ázt  mutátjá,  hogy  á
horvá� t kuná jobbán ko� veti áz euro�  mozgá�sá� t, mint á mágyár forint hektikus kilenge�seit.
Pe�nzvá� ltá� sná� l  e�rdemes  odáfigyelni,  hogy  jo�  á� rfolyámon  vá� ltsuk  á� t  á  forintunkát.  Az
interneten  to� bb  válutáá� rfolyám-figyelo�  weboldál  tálá� lháto� ,  pe� ldá�ul  á
válutáárfolyámok.hu melyen  á  nágyobb  bánkok  e�s  pe�nzvá� lto� k  áktuá� lis  á� rfolyámái
megtálá� lháto� k. 

3  . Határátlépés:   

A lakásban a vendégváltás napja csütörtök, amikor a forgalom, mind az utakon,
mind a határon sokkal mérsékeltebb, mint hétvégén!

!Az  EU  csatlakozás  után  már  nem  korlátozzák,  hogy  milyen  értékben  lehet
Horvátországban  vásárolt  termékeket  áthozni  a  határon.  Sem  vámot,  sem  áfát
nem kell fizetni a horvát termékek után. 

A megvásárolt termékek eredetét ugyanakkor továbbra is ellenőrizhetik magyar
oldalon,  így  vásárláskor  célszerű  számlát  vagy  nyugtát  kérni.  

http://www.valutaarfolyamok.hu/
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=yXkSCQfHWwKGtM&tbnid=X9HJecwNktLJdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.weather-forecast.com/locations/Tribunj&ei=waRxUbD_M4S0tAbe6oDQDQ&bvm=bv.45373924,d.bGE&psig=AFQjCNF2ftOEjKfTsQOJeo5ky4j13tMWWg&ust=1366488622485156
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A  vá�mhátá� r  megszu� ne�se  miátt  á  hátá� ron  megszu� nik  á  vá�melleno� rze�s,  viszont  á
schengeni  szerzo� de�sbo� l  fákádo�  elleno� rze�si  feládátok  tová�bbrá  is  megmárádnák. 
Eszerint áz u� ti okmá�nyokát. (u� tleve� l, szeme� lyi igázolvá�ny) tová�bbrá is elleno� rzik. 

Útlevél:
U. tleve� llel e�s u� j tí�pusu�  e� rve�nyes szeme� lyi igázolvá�nnyál á� t lehet kelni á mágyár-horvá� t
hátá� ron. Kérjük,  hogy  Horvátországra  irányadó  COVID  előírásokról
tájékozódjanak  elutazás  előtt,  hogyha  bármilyen  további  iratra  szükség  van
utazásuk napján, akkor a határátlépésnél azok kézben legyenek.  

Nemzetközi zöldkártya autókra:
Ez ko� telezo� !  

Fontosabb telefonszámok: informá� cio� : 988, mento� : 94, tu� zolto� k: 93, rendo� rse�g: 92, 
ko� zu� ti sege� lyszolgá� lát: 987.

Nyelvhasználat: á horvá� tok á� ltálá�bán nem besze� lnek ángolul, vende�glá� to� helyeken, 
szolgá� ltáto� helyeken ázonbán ángolul, e�s ne�metu� l kivá� lo� án besze� lo�  ke�pviselo� ket tálá� l.  
Hásznos elsájá� tí�táni á horvá� t álápszávákát. A turisztikái irodá�kbán terme�szetesen 
besze� lnek ángolul, e� rdemes ná� luk is e�rdeklo� dni áz áktuá� lis kirá�ndulá� sok irá�nt. 

4.Ünnepek: e�rdemes  á  helyi  turisztikái  irodá�bán  e�rdeklo� dni  á  helyi  e�s  ko� rnye�kbeli
prográmok felo� l. Pezsgo�  helyi e� let, hágyomá�nyo� rze�sbo� l eredo�  u� nnepek sorá jellemzi ezt
á te�rse�get. 

Állami ünnepek, és munkaszüneti napok:  (ju� nius-áugusztus)
• Ju� nius 22. Az ántifásisztá felkele�s nápjá (1941-ben e nápon kezdo� do� tt á fásizmus elleni 
ku� zdelem áz ellená� llá� si mozgálom re�sze�ro� l)
• Ju� nius 25. Az á� llámpolgá� rsá� g u� nnepe (áz 1991-es horvá� t fu� ggetlense�g kikiá� ltá� sá�nák 
emle�knápjá)
• Augusztus 5. Nemzeti há� láádá� s nápjá
• Augusztus 15. Nágyboldogásszony nápjá

Bármilyen kérdés, probléma esetén megkérjük hívja az alábbi telefonszámokat
+36-30-942-72-26,+36-30-619-66-28 

ÉLMÉNYTELI NYARALÁST KÍVÁNUNK! 


