
 
 

 

AUTOTURIST d.o.o. putnička agencija 
Sjedište: Dobriše Cesarića 26A, 10430 Samobor   Poslovnica: Junija 
Palmotića 3, 10000 Zagreb 
OIB: 68668769149   HR-AB-01-080015747   MB: 1151908 
Tel: 01/4814-643, 4829-474               Fax: 01/4814-660  
e-mail: autoturist-park@inet.hr         web: www.autoturist.com.hr 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 

 
 
 
PROGRAM IZLETA:                                                 DATUM IZLETA:   18. ožujka 2023./subota 
Polazak autobusa u 7:00 sati s južnog parkirališta Gradskog poglavarstva u Zagrebu. Slijedi ugodno 
putovanje u smjeru Mađarske i Balatona. Dolazak u pitoreskni gradić KESZTHELY. Odlazak do Helikon 
dvorca-muzeja. Razgled jednog od najljepših mađarskih baroknih dvoraca koji je pripadao hrvatskoj 
plemićkoj obitelji Feštetić. Obilazak dvorca uključuje razgled izloženog orginalnog pokućstva, a vrhunac 
je neprocjenjiva knjižnica koja ima gotovo 100 000 svezaka knjiga (jedina privatna aristokratska sačuvana 
knjižnica u Mađarskoj). Slijedi nastavak putovanja odlaskom u nekoliko kilometara udaljeni HEVIZ, u 
kojemu se nalazi najveće termalno jezero na svijetu. Heviz je nadaleko poznato termalno lječilište, ali i 
kupališna turistička meka. Najatraktivnije je veliko kupalište u središtu jezera izgrađeno poput sojenica. 
Temperatura jezera zimi iznosi oko 22˚C. Po dolasku slobodno vrijeme za osobne programe. Oko 18:00 
polazak prema Zagrebu. Dolazak na mjesto polaska u 
večernjim satima. 

             CIJENA ARANŽMANA:   
                      28 € / 211 Kn  

 

ARANŽMAN UKLJUČUJE:  
 prijevoz turističkim autobusom prema 

programu 
 licenciranog turističkog pratitelja  
 troškove organizacije i jamčevno 

osiguranje      
ARANŽMAN NE UKLJUČUJE:  

 ulaznicu za dvorac Helikon (8,5 €),  
 ulaznicu za kupalište Heviz (8,50 € odrasli, 5 € djeca 6-14 godina – 3 sata kupanja) 

obvezna prijava i doplata u agenciji 
 troškove osobne prirode 

Napomena: Za ovo putovanje vrijede “Opći uvjeti i uputstva za turističke aranžmane agencije Autoturist park”. Prema 
zakonskim propisima zadržavamo pravo promjene cijene / otkaza putovanja u slučaju nedovoljnog  broja putnika (min.40). 
Za ovo putovanje potrebna je važeća osobna iskaznica ili putovnica. Preporučamo putno osiguranje te osiguranje od otkaza 
putovanja. Organizacija i realizacija putovanja su u skladu s propisima „Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima 
mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu“.  

REZERVACIJE I UPLATE: 

mailto:autoturist-park@inet.hr

