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Kopogtasson be Dalmáciába!
TRIBUNJ - az Adriapart titkos
gyöngyszeme
NYARALÁS - MÁJUSTÓL OKTÓBERIG - A
TÖRTÉNELMI VÁROSKÁBAN
Igazi pihenés - valóban távol a világ zajától
Forgatagra is vágyik - csak öt percet kell utaznia
Érdeklik a jachtok- és vitorlások - Tribunjé Európa egyik
legnagyobb jacht- és vitorláskikötője - nem csak nézelődni,
hajózni is lehet
Nem szeret sokat sétálni a strandig - csak hat perc, kényelmes
séta, és jöhet az első fejesugrás
És nem megvetendő a jó koszt és ital - az Óváros konobáiban
végigkóstolhatja az Adria gasztronómiáját
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Kopogatasson be - szeretettel várjuk kiadó tengerparti
lakásunkban - Tribunjban!

Merre "kopogtassunk" - hogyan jutunk el Tribunja?

Tribunjba Magyarországról végig autópályán utazhat - az A1-es
sztrádáról letérve az utolsó néhány kilométert kell csak országúton
megtennünk.

Ahová érkezünk
Ha az Adria-part egy nyugalmas szakaszára tervezzük a nyári vakációt,
a Sibenik szomszédságában lévő festői Tribunj kitűnő választás.

Tribunj varázsát fokozza, hogy óvárosa szigeten található. A sziget
mellett emelkedik az 1452-ben épített Szent Miklós hegy, az annak
névadójáról elkeresztelt kápolnával. Gyönyörű panoráma tárul elénk az Adria szigeteire és a szárazföldre egyaránt.
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Egész éjjel, mint iránytűt láthatjuk a kivilágított templomhegyet lakásunk teraszairól is gyönyörködhet benne.
Tribunj, az Adria tükrében - hajók, évszázados házak, vendéglők, a híres
szamárfutatás - egy falat szabadság
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Kopogtassunk be a tribunji szállás ajtaján!
A lakás a városközpont egyik utcájában lévő új építésű ház legfelső szintjén,
teljes körűen felszerelve várja Önt és vendégeit. A teraszra lépve a tenger és
az óváros látványa fogadja. A nyaralás nélkülözhetetlen kellékei (boltok, bank,
idegenforgalmi iroda, kikötő, strandok, vendéglők, posta, orvosi rendelő)
néhány perc sétával elérhetők. A ház kertjében kiválóan parkolhat.

Az 55 nm alapterületű, teljes körűen felszerelt lakás kiváló beosztással,
konyhával és nappalival, két hálószobával, fürdőszobával,
valamint két különálló terasszal rendelkezik. Így köszönti a felkelő Nap a
hálószoba 10 nm-es és a nappali 20 nm-es külön teraszán!
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Terasz:
az
apartmanhoz
két
különálló
terasz
tartozik! az egyik a
hálóból, a másik a
nappaliból nyílik,
4-5 főre tervezett
kerti garnitúrával.

A nappaliból nyíló
20 nm terasz egyik
része fedett, hol
grillszekrényt,
grillezővel
helyeztünk el.

KÉT ÖNÁLLÓ TERASZ KACSINTÁSA A TENGERRE

Ehhez a
látványhoz már
csak egy jó
dalmát bor dukál
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A terasz másik
részén
szemlélődve a
tenger az
óvárossal és a
kápolnadombbal
minden
napszakban új
élményt kínál.

A hálóból ébredés a
tengerrel és az
óvárossal

a hálószobához
tatozó különálló
erkélyről ezen a

vidéken neves
naplemente
élvezete sem
hagyható ki!

A szomszéd ikerlakás szintén magyar tulajdonban van, igényük
esetén a két ingatlan együttesen is bérbe vehető. 110 nm, 4
terasszal - még az azonos berendezésre is gondunk volt. A nyári
hőséget légkondicionáló enyhíti. A két lakás 2 x öt vendég
kényelmes elhelyezését biztosítja. TV, WIFI elérhetősége
kényelmüket szolgálja.

7

8
PARKOLÓ: A ház mögött 12

nm-es saját
parkolórész
megfelelő kényelmet nyújt
autójának is
+
Autóbusz
állomás,
bank,
KONZUM, (supermarket,) Pekara,
( kiváló pékség, ízletes burekkel)
orvosi ügyelet, az apartmantól 5
percre az utca végén elterülő téren
található. Posta a tér másik oldalán
lévő óvárosba sétálva elérhető el.
Vásárlási lehetőség szintén az
apartmantól pár percre, az utca
végén
elhelyezkedő
téren
lévő
KONZUM-ban,
a
„horvát
supermarket”-ben is lehetséges, amely a legszélesebb áruválasztékkal rendelkezik. Az utca
végén található domestic feliratú boltban, a helyi termékek bőséges választékából
válogathatunk. (mérsékeltebbek az árak) A kikötőben a helyi piac, szezonális termékekkel
hívogat, érdemes kipróbálni. Működő bankautomata az apartman utcája végén található.

V. Strandok:

Tribunj európai színvonalú változatos standokkal rendelkezik.
Vodicébe vezető standszakasz Kék Zászlóval kitüntetett strand. A legjobb strandoknak
jár a „Kék Zászló” kitüntetés. A strandok az apartmantól gyalog csupán 7-8 percre
találhatóak. Fürdőzőknek, jól úszóknak ajánljuk az óváros melletti strandokat.( kavicsos,
erdős árnyas) A gyerekstandok (homokos! kavicsos) a kikötői sétányon továbbhaladva
érhetőek el. Mindkét strandrész kiváló infrastruktúrával, vendéglőkkel, kiváló fagyizókkal,
kávézókkal bárokkal és parkolóhelyekkel felszerelve várja kedves vendégeit.
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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. S mellette az óváros körül a hosszan elnyúló
nagyszerű promenád, az esti séták kellemes helyszíne.

Kápolnadombi
varázslat:
A dalmát kis város hatását
fokozza, hogy település régi
központja
szigeten
található. A sziget északi
részén emelkedik a Sveti
Nikol-hegy,
az
1452-ben
épített
Szent
Miklós
templommal,
ahonnan
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gyönyörű kilátásban lehet részünk az egész szigetre, a Kornati szigetcsoportra
és a szárazföldre egyaránt. A kivilágított kápolnadomb az erkélyeinkről esténként
varázslatos élményt nyújt.

VI. Étkezés: Ezen a varázslatos helyen nem kell lemondanunk a gasztronómiai
élvezetekről sem. Nagyszerű éttermeket és konobákat (a borospince dalmát neve)
találhatunk itt. Az óvárosban található kényelmes kis bárokban ihatunk áldomást az
élményekben gazdag napokra.

Az Óváros, az utca végén található téren átsétálva terül el, kiváló KONOBÁK
hangulatos dalmát berendezéssel, zenével, és kiváló dalmát étkekkel várják kedves
vendégeiket. Érdemes a félszigetet körbe sétálni, hol lépten-nyomon ízlésünk szerinti
éttermeket választhatunk. A pizzák olasz receptúra szerint helyben sülnek.
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A hosszan elnyúló tengerparti promenád, a középkori óváros és a kikötők körül az esti
séták kellemes színtere
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VII. SPORT: Tribunj a sport-orientált utazók paradicsoma. Különösen a kerékpározás
lovaglás, vadászat, úszás, szörf, horgászás, vitorlázás, csónakázás, hegymászás, merülés
ideális helyszíne. A strandon a családdal vagy a barátokkal labdajátékok, strandröplabda
mérkőzésen próbálhatjuk ki magunkat. A vízi sportok széles választéka is megtalálható
itt. Érdemes vízisíznünk, ejtőernyőznünk vagy szörföznünk. Ha szeretünk vitorlázni,
bérelhetünk egy vitorlást a marinában, és kihajózhatunk vele a nyílt tengerre.
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VIII. BÚVÁRKODÁS:
A kikötőben álló vagy a szomszédos Vodice városából, kirándulóhajókon lehet eljutni a
közeli Kornati szigetekre. Ez egy csodálatos természeti kincsekkel megáldott terület, amely
szinte lakatlan, védelemre érdemes rezervátum. A halban gazdag tenger és a rendkívül tiszta
víz búvárkodásra alkalmas. A búvárkodás szerelmesei víz alatti szafarira indulhatnak, amely
csodálatos és izgalmas is egyben. A legjobb hely a merülésre a Kornáti-szigetcsoport.
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Ha a természet csodái csábítják a Sibenik melletti Krka Nemzeti Park és
vízeséshez, a hajózás élménye mellett, fürdőruhát is tanácsos
magunkkal vinni. Lélegzetelállító természeti jelenség, amikor a Krka
felső folyása egy 100-200 méter mély szakadékban csörgedezik, a víz
kis tavakká gyűlik össze, majd a hét vízesés 247 méteres magasságból
zúdul alá. Fürdőruhát se felejtsük otthon! A hét vízesés izgalmas és
gyönyörű látványt nyújt!

VIII. ELŐ- UTÓSZEZON CSÁBÍTÁSA
-KINCSES SZIGETEK, KINCSES VÁROSOK
DALMÁCIA, TRIBUNJ ÖRÖKSÉGE nemcsak a főszezonban csábítja az
oda utazókat. Tribunj és környéke gazdag a kirándulóhelyekben,
építészeti, történelmi csodákban, amelyek az elő-utószezonban, főként
nyüzsgő tömeg nélkül, könnyedén bejárhatók.
A közeli Murter sziget halászvárosai és természeti csodái egy napi kirándulásra
csábítanak. Ha nagyobb turisztikai nyüzsgésre, éjszakai életre vágyunk, 2-3 km-re
találjuk Vodice városát, amely akár gyalog, Tribunj óvárosából indulva, a
tengerparti sétányon is elérhető.

14

Műemlékekben gazdag város Sibenik 8 km-re érhető el, hol különösen
szép látványt nyújt Sibenik katedrálisa, amely 1536-ban készült el, és a
reneszánsz építészet legjelentősebb remeke, annyira, hogy az UNESCO is
felvette a világörökség listájára.

A fenséges Zadar gazdag történelmi-, építészeti öröksége, ókori
római emlékei, középkori templomai, a tengeri orgonával
Tribunjtól 60 km-re elérhető,
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A magyar turisták által felkapott Split, Trogir városa 80-90 km-es távon
belül, elő- és utószezonban a turisták kavalkádja nélkül még csodásabb
élménnyel gazdagít.

Élményekben gazdag, feledhetetlen nyaralást kívánunk!

