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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.  Elegáns kisváros központjában lévő utcában, kiváló tengeri rálátással,
mégis az óvárostól,  és a standtól pár perces sétára minden részletében jól  tervezett ház
hívogat.                                                                     

A  lakás  a  kikötőbe,  centrumba  érkezve  a  település  központjában  lévő  Konzum
áruházzal és a Bankkal szemben lévő Bunari utca legvégén található. Javasoljuk, hogy
haladjon  az  utcán  felfelé,  és  annak  legvégén  jobbra  szemben  ma  előtt  látja    a  sárga
burkolatú, 3 szintes apartmanházat ( Bunari u. 38- a GPS kód kedvéért) 

Megérkezés: parkolni a ház mögötti parkoló részen lehet.  
     ↓

1.A lakásba érkezve: 

1.1Javasoljuk elsőként az áramszabályzó főkapcsolók felkapcsolását. Ez az előszoba
szekrénye  feletti  villanykapcsoló  doboz  bal  felső  sarkán  lévő  megjelölt  kapcsoló.  (  kék,
narancssárga színű kapcsoló) 

1.2 A fürdőszobai bojler a felkapcsolástól 20 perc múlva biztosít meleg vizet. ( a bojler
jelölésű kapcsolót a fürdőszoba falán találják.)  Amikor véglegesen elhagyják az apartmant,
kérjük a főkapcsolók lekapcsolását, a lakás áramtalanítása érdekében.

http://www.tribunj.biz/tribunj.html
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3. LAKÁS BERENDEZÉSE:

A lakás légkondícionáló berendezéssel van felszerelve. 

3.1.  Hálószobák  berendezése: (franciaágy,  nagy  gardrób,  1  háló  erkélyes),
Ágyneműtartókban: 5 személy részére párnák és paplanok, az egyik gardróbban: vasaló,
hajszárító,  hosszabbító,  összecsukható  nagyobb  ruhaszárító,  porszívó  takarításhoz
használható eszközök. A másik hálószoba gardróbjában a törölközők, ágyneműk. ( minden
személy részére 1 törölköző és 1 ágynemű biztosított)

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- nagy hűtő, fagyasztó résszel ( a hűtő megfelelő hőmérsékletének eléréséhez
kb  4-5  óra  szükséges,  de  a  Gondnok,  aznap  délelőtt  bekapcsolja  )  a  mellette  lévő
konyhaszekrény- poharak széles választéka, alatta evőeszközök,  szemben tányérok, alatta
edények,  mellette  a  sarokszekrényben papírtörlők,  tisztítószerek,  tálak,  edények,  tálcák,
szalvéták,szemetes  zacskó,  asztalterítő,  konyharuhák.   Pulton  kávéfőző,  mikró,
szendvicssütő található

3.3  Nappali: ággyá alakítható 2 személyes kanapé (az alj kihúzásával nyitódik a többi
rész,  a  végén  az  aljat  fogantyúnál  fogva  kell  szintre  emelni)  Nappali  részben  TV-t  DVD
lejátszóval, rádiót CD lejátszóval helyeztünk el az otthonos környezet kialakítása érdekében.
Horvát TV adás fogható, és  már csak a legjobb flmeket, CD-ket kell elhozni, amelyre
vagy  nem  jutott  idő,  vagy  többedszer  érdemes  megnézni.  !  WIFI  elérhetőség
biztosított!

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. 

3.4  Fürdőszoba: fürdőszoba zuhanyfülkével, kényelmes térrel, hol még a mosógépről is
gondoskodtunk. A mosógép használati útmutatóját a mosdó alatti szekrényben találják meg.

3.5  Terasz: az apartmanhoz két különálló terasz tartozik, az egyik a hálóból, a másik a
nappaliból nyílik, 4-5 főre tervezett kerti garnitúrával.(nagy erkély-15nm, a kis erkély 9nm
alapterületű)   A  nappaliból  nyíló  terasz  egyik  része  fedett,  hol  grillszekrényt,  grillezővel
helyeztünk el. Kérjük, hogy az esetleges dohányzást a teraszon vagy a hátsó kertben oldják
meg, a nemdohányzó vendégeink érdekében.

3.6 Parkoló: 
A ház mögött az apartmanhoz tartozik egy saját 12 nm-es parkoló-rész, amely a pakolást is
nagymértékben megkönnyíti.

                     4.HÁZIREND

4.1 Minden vendégünket megkérünk, hogy vigyázzon a rendre, szinte heti váltás van
szeptemberig,  ezért  a  takarítatásra  csak  a  váltások  közti  délután  lesz  mód.  Az
ágyneműt és a törölközőket a heti váltáskor cseréljük. 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.
Az Apartman elfoglalására az érkezési napon 14.00 órától van lehetőség.
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4.3     Kulcs átadás-átvétel: előzetes egyeztetés alapján a helyi képviselőnktől vehetik  
át. Kérjük a helyi képviselőnket Tribunjba való érkezés előtt legalább fél órával előbb
hívják  fel  az  érkezés  pontos  időpontjának  megjelölése  érdekében.  A  képviselőnk
németül kiválóan, angolul alapszinten beszél.

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. 

Zdravko Franjicevic <zdravko.jelka.franjicevic@gmail.com>00 385 981 605938 

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

Idegenforgalmi adó: • 

felnőttek számára napi 7 kuna, •

 12 és 18 év közötti gyermek esetén 3,5 kuna

12 év alatti gyermekek nem fzetnek idegenforgalmi adót, • 

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

5. HELYI TÁJÉKOZÓDÁS TRIBUNJBAN

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

- a  KONZUM:  Tribunjban  legnagyobb  áruválasztékkal  rendelkező  Supermarket,
Általában 20-30%-kal magasabbak az élelmiszerárak, mint idehaza. Ha más jellegű
áru beszerzése szükséges, mint ami Tribunjban megtalálható, a pár percre elérhető
Vodicének bőséges a kínálata.

- DOMESTIC  feliratú boltban a helyi termékek bőséges választékából válogathatunk.
(mérsékeltebbek az árak) közvetlenül az utca végén található 

- HELYI PIAC: A kikötőben a helyi piac, szezonális termékekkel, érdemes kipróbálni.
Általában hétvégente működik. 

- Trafc: az  utca  végén  lévő  téren,  az  üvegezett  kávézóval  szemben  található,  a
legközelebbi Trafic.

- FAGYIZÓ,  a téren az óváros felé haladva, a gyalogos híd lábánál találjuk az egyik
fagyizót, a strandok mellett a többi fagyizó, büfék széles választékával 

- ÉTTERMEK, KONOBÁK: az óvárost körülölelő vendéglátó egységeket ajánljuk. 

- PEKARA: a közelebbi kiváló horvát pékség, (pld ízletes burekkel)  az utca végén lévő
téren, az üvegezett kávézóval szemben található, 

- Bankautomata: Működő bankautomata az utca végén található. 



4

- Autóbusz állomás:  az utca végén található, a közelben lévő nagyobb városokra a
rendszeresen közlekedő járatokat is ajánljuk

- BANK: az utca végén található 

- Posta: a tér másik oldalán, az óvárosba besétálva a gyalogos híd lábánál érhető 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.  Többször  volt
részünk a pezsgő helyi közösségi életben, különösen a választások előtt. Többek között a
könyvtára is minden turista előtt nyitva áll, valamint internetezhetünk és a játéktermet is
használhatjuk. Kulturális rendezvényeknek is helyet ad az épület. 

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 strandok az apartmantól gyalog
csupán 7-8 percre találhatóak. (lsd a térképet). Fürdőzőknek, jól úszóknak ajánljuk a az
óváros  melletti  strandokat.(  kavicsos,  betonozott,  erdős  árnyas,  térképet  nézve  a
baloldalon)  A gyerekstandok (homokos-kavicsos)  a kikötői sétányon továbbhaladva
érhetőek  el,  (lsd.  térkép  jobb  oldalán)  A  strandok  jól  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

                                                                    Lakás↓

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 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, a kiváló KONOBÁK hangulatos dalmát berendezéssel, zenével, és kiváló
dalmát étkekkel várják kedves vendégeiket. Érdemes a félszigetet körbe sétálni, hol lépten-

http://www.tribunj.biz/tribunj.html
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nyomon ízlésünk szerinti éttermeket választhatunk. A pizzák olasz receptúra szerint helyben
sülnek.

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  csodaszép  kavicsos  part  és  az  Adria  kristálytiszta  vize  különböző
sporttevékenységekre hívogat. Tribunj a  sport-orientált utazók paradicsoma. Különösen a
kerékpározás  lovaglás,  vadászat,  úszás,  szörf,  horgászás,  vitorlázás,  csónakázás,
hegymászás, merülés ideális helyszíne. A strandon az egész családdal vagy a barátokkal
labdajátékokon,  strandröplabda  mérkőzésen  próbálhatjuk  ki  magunkat.  A  vízi  sportok
széles  választéka  is  megtalálható  itt.  Érdemes  vízisíznünk,  ejtőernyőznünk  vagy
szörföznünk.  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 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.  

A  közeli  Murter  sziget  halászvárosai  és  természeti  csodái  egy  napi  kirándulással
bejárhatóak. 

Vodice  városa akár  gyalog  a  tribunji  tengerparti  sétányon  is  elérhető.  Ha  nagyobb
turisztikai nyüzsgésre, éjszakai életre vágyunk, Tribunjtól 2-3 km-re eső város lát vendégül. 

Műemlékekben gazdag város Sibenik 8 km-re, 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.  

Fenséges Zadar 60 km-re, és a magyar turisták által felkapott  Split, Trogir 80-90 km-es
távon belül elérhető.

Krka Nemzeti Park és vízeséshez, ha a természet csodái csábítják, kiváló úti cél.  Sibenik
melletti  Nemzeti  Parkban 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. Izgalmas és
gyönyörű  látvány!

III. TOVÁBBI FONTOS ÚTI INFORMÁCIÓ

1. Útvonal: Budapest- Zágráb- Split- A1Autópálya- Pirovaci letéréssel díjak kapuknál
fizetendők két alkalommal, ami euróban is kifizethető.

2. A  táv: 680  km,  ami  6-7  óra  alatt  az  autópálya  igénybevételével  teljesíthető.  Az
autópályáról  pirovaci  letéréssel  pár  kilométeres  kiváló  minőségű  helyi  úton
juthatunk el Tribunjba. 
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Javasoljuk,  hogy  idehaza  tartsák  a  130  Km/óra  sebességet,  különösen  Ordacsehi
környékén. A határt átlépve már ez a korlát nem ilyen szigorú, azonban Horvátországban
tapasztalataink szerint egyre gyakoribb a rendőri ellenőrzés. Tavaly július óta még inkább
szigorodott az ellenőrzés, a bírságok kiugróan magasak. Vannak száguldó horvát sofőrök,
akik tolják az előttük lévő kocsit. Javasoljuk térjetek ki, a saját tempójukban  jussanak el
Tribunj városába. 

A tankolási lehetőség Zágráb előtt, Zadarnál is van. A benzinár hasonló a hazai árhoz, a
benzinár hektikus változása miatt érdemes az ármozgást nyomon követni.  Utolsó magyar
benzinkút  Nagykanizsa  előtt  érhető  el  (INA  kút),  a  határ  után  30  km-re  van  a
következő INA kút. 

2.  Pénzváltás:  határ  előtt  ugyan van egy  PÉNZVÁLTÓ iroda,  de  több esetben nem volt
nyitva. Amennyiben a pénzváltás nem itthon történik, erre Tribunjban, vagy Vodicében a
bankban vagy utazási irodákban is van lehetőség. A tapasztalat azt mutatja, hogy a horvát
kuna  jobban  követi  az  euró  mozgását,  mint  a  magyar  forint  hektikus  kilengéseit.
Pénzváltásnál  érdemes  odafigyelni,  hogy  jó  árfolyamon  váltsuk  át  a  forintunkat.  Az
interneten több valutaárfolyam-figyelő  weboldal  található,  például  a  valutaarfolyamok.hu
melyen a nagyobb bankok és pénzváltók aktuális árfolyamai megtalálhatók. 

3. Határátlépés: 

!Az  EU  csatlakozás  után  már  nem  korlátozzák,  hogy  milyen  értékben  lehet
Horvátországban vásárolt termékeket áthozni a határon. Sem vámot, sem áfát nem
kell  fzetni  a  horvát  termékek után.  A megvásárolt  termékek eredetét  ugyanakkor
továbbra  is  ellenőrizhetik  magyar  oldalon,  így  vásárláskor  célszerű  számlát  vagy
nyugtát  kérni.  

A vámhatár megszűnése miatt a határon megszűnik a vámellenőrzés, viszont a schengeni
szerződésből  fakadó  ellenőrzési  feladatok  továbbra  is  megmaradnak.  Eszerint  az  úti
okmányokat  (útlevél,  személyi  igazolvány)  továbbra  is  ellenőrzik.  

Útlevél:
Útlevéllel  és  új  típusú  érvényes  személyi  igazolvánnyal  át  lehet  kelni  a  magyar-horvát
határon. Az úti okmányok ellenőrzése, július 1-től, a vámhatár megszűnésével is fennmarad.
(az okmányok érvényességére ügyeljünk)

Nemzetközi zöldkártya autókra:
Ez kötelező!  

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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Fontosabb telefonszámok: információ: 988, mentő: 94, tűzoltók: 93, rendőrség: 92, közúti segélyszolgálat: 987.

Nyelvhasználat: a horvátok általában nem beszélnek angolul, csak esetenként német 
nyelven. Hasznos elsajátítani a horvát alapszavakat. A turisztikai irodákban természetesen 
beszélnek angolul.

4.Ünnepek: érdemes  a  helyi  turisztikai  irodában  érdeklődni  a  helyi  és  környékbeli
programok felől. Pezsgő helyi élet,  hagyományőrzésből eredő ünnepek sora jellemzi ezt a
térséget. 

Állami ünepek, és munkaszüneti napok:  (június-augusztus)
• Június 22. Az antifasiszta felkelés napja (1941-ben e napon kezdődött a fasizmus elleni küzdelem az ellenállási 
mozgalom részéről)
• Június 25. Az állampolgárság ünnepe (az 1991-es horvát függetlenség kikiáltásának emléknapja)
• Augusztus 5. Nemzeti hálaadás napja
• Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja

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

ÉLMÉNYTELI NYARALÁST KÍVÁNUNK! 


