
ÚTITERV

ÁTTEKINTÉS
TIENS EUROPE
PASSION UTAZÁS 2022
HORVÁTORSZÁG | ZADAR 
Csodálatos tengerpart 1244 szigettel, festői kavicsos strandokkal, 
kristálytiszta vízzel az Adriai-tenger gyönyörű tájain! 



• Csodálatos tengerpartok

• Mesebeli történelmi városok

• Lenyűgöző természet

• Gazdag kulturális örökség

• Ízletes életek

• Türkizkék tenger

• Az ezer sziget országa

HORVÁTORSZÁG



AZ UTAZÁS 
IDŐPONTJA: 

2022. október 9-13.



JOIN THE FUN!
UTAZZ EGYÜTT A TIENS EURÓPA RÉGIÓ TÖBB SZÁZ SIKERES PARTNERÉVEL

2022. október 9-13.



HOLIDAY RESORT

Az egyik legkedveltebb 
horvátországi all-inclusive
családi üdülőhely!!

Mediterrán hangulat, 
szolgáltatások széles skálája, 
tágas vízi létesítmények és 
egy csodálatos fürdőöböl. 
Ha mindez nem lenne elég, a 
Falkensteiner Club 
Funimation Borik 
fantasztikus szórakoztató- és 
sportprogramokat, valamint 
saját exkluzív Thalasso & 
SPA központot is kínál
vendégei számára.

FALKENSTEINER CLUB



Elhelyezkedés

Hatalmas 
klubkomplexum 

közvetlenül az 1,7 km 
hosszú zadari

tengerparton - a 
turisták Horvátország 

legszebb családi 
klubjának választották!
2500 m²-es Acquapura

Thalasso & SPA központ 
Borik. Tágas 

medencetér, óriás 
vízicsúszdával.

Közeli látnivalók

Az élmények színtere, pezsgő 
élettel, közvetlenül a tengerparton. 
Sok felfedeznivaló található Zadar
régióban, a történelmi római város 

hangulatát ötvözi a mai modern, 
vibráló élettel. Látogasson el a 

Szent Donatus templomba, mely a 
bizánci építészet egyik 

legjelentősebb remeke. Tekintse 
meg a zadari katedrálist és a 

"Művészeti installációkat„. Fedezze 
fel a "tengeri orgonákat", hogy 

meghallgathassa a tenger 
szimfóniáját. 

Szórakozás

Ez a családi szálloda Zadarban
közvetlenül a homokos strand 

mellett található. Számos 
sportolási lehetőség áll 

rendelkezésre, mint például foci, 
röplabda, tenisz, tollaslabda, 

vízitorna, búvárkodás, szörfözés, 
aerobic, pilates, latin tánc, 

asztalitenisz, kerékpározás és 
nordic walking. A gyermekek 

szórakoztatásáról és a 
gyermekfelügyeletről a Falky

Land, egy csalogató gyermekvilág 
gondoskodik.

Ételek & szolgáltatások

A vendégek megízlelhetik a horvát 
ételek és borok széles választékát az 

étteremben és a bárban, a szálloda All
Inclusive Premium ajánlatának 

részeként, amely magában foglalja a 
svédasztalos reggelit, ebédet és 

vacsorát, italokkal együtt. Az 
Acquapura Thalasso & SPA Centre Borik 
vízi világának létesítményei ingyenesen 
használatók: fűtött beltéri medencék, 

kardiofitnesz, az edzőterem,  finn 
szauna, a török szauna, Kneipp-terápia, 
kültéri pezsgőfürdő, relaxációs szoba és 

gőzfürdő. [A SPA kezelések külön 
fizetendők].

FALKENSTEINER CLUB HOTEL 



ÚTITERV
• Okt. 9. – 1. nap

Érkezés

• Okt. 10. – 2. nap
Zadar felfedezése/ 
Szabadidő

• Okt. 11. – 3. nap
Hajókirándulás

• Okt. 12. – 4. nap
Konferencia & Beach Party 

• Okt. 13. – 5. nap
Visszaút

Érdekelnek a további
részletek?



Okt. 9.

1. NAP

Érkezés

A szerte Európából 
érkező résztvevők 

eltérő időpontokban 
érkeznek. A 
szállodába a 

bejelentkezés 
15:00 órától 
lehetséges. 

Szabadidő a szálloda 

és a környék 

felfedezésére. A 

TIENS delegáció 

20:00 órakor 

találkozik a szálloda 

éttermében tartott 

kötetlen vacsorán.

Okt. 10.

2. NAP

Zadar felfedezése/ 
Szabadidő

Töltse ezt a napot saját igényeinek 

megfelelően.

Rengeteg a felfedeznivaló Zadar 

régióban, egy történelmi ókori római 

város, mai modern, vibráló 

hangulattal.

Látogasson el a Szent Donát 

templomba, mely a bizánci építészet 

egyik legjelentősebb remeke. Tekintse 

meg a zadari katedrálist és a 

"Művészeti installációkat„. Fedezze fel 

a "tengeri orgonákat", hogy 

meghallgathassa a tenger szimfóniáját.

Vagy töltse a napot a szállodában és

merüljön el SPA részleg nyújtotta

örömökben. 

Okt. 11.

3. NAP

Hajókirándulás

Szálljon fel a Tiens számára 

fenntartott magánhajóra, és 

töltsön el néhány órát a Kornati

Nemzeti Park szigeteinek 

felfedezésével. Szelje át az 

Adriai-tenger habjait, látogasson 

meg néhányat a 89 gyönyörű 

sziget és zátony közül. 

Fürdőzzön a csodálatos 

strandokon, ismerjen meg 

kedves kis városokat, érezze 

bőrén a tengeri szellők 

simogatását és gyönyörködjön a 

Zadarra és a tengerpartra nyíló 

panorámában.

A hajóút során az italokat 

és ételeket biztosítjuk.

Okt. 12.

4. NAP

Konferencia & 
Beach Party 

Töltse kedve szerint a 

délelőttöt és a kora 

délutánt.

Csatlakozzon a TIENS 

delegációhoz egy 

csodálatos tengerparti

Konferenciára és Beach 

Partyra, melyet diszkó 

követ.

Koronázzuk meg az 

éjszakát egy tűzijátékkal, 

hogy fellobbantsuk a siker 

tüzét, és előrevetítsük a 

fényes jövőt minden Tiens 

Partner számára. 
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Okt. 13.

5. NAP

Visszaút

Reggeli után 

kijelentkezés a 

szállodából  

legkésőbb 

11:00 óráig. 



Utazási csomagok

Kétágyas szoba

Teljes ellátás • Szállás 4* Hotelben, a választott szobatípusnak 

megfelelően

• 1 napos Tiens Exkluzív hajóút csodálatos 

szigetekre ellátással (étel & ital) . 

• Tiens Beach Party/Konferencia jegy 

élményelemekkel, italokkal büfé snack-kel.

• Étkezés: teljes ellátás

(üdítő és alkoholos italok az étkezések során biztosítottak) 

• Passion Utazás póló

Amit tartalmaz:Egyágyas szoba

Teljes ellátás

Megjegyzés:

A repülőjegyet/utazási költséget és 

utasbiztosítást NEM tartalmazza az 

utazási csomag.

Az utazási
csomag várható 
költsége 

€ 6 5 0 / f ő

Az utazási
csomag várható 
költsége 

€ 9 5 0 / f ő



FOGLALÁS, JELENTKEZÉS

• Minden Passion Utazási Ösztönző 2022. nyertes automatikusan felkerül az utazók listájára.

• Akik nem kvalifikálták magukat, valamint a TIENS utazási alappal rendelkező partnereknek is 

jelentkezniük kell országuk központi irodájában június 29-ig, és le kell foglalniuk helyüket az utazásra.

• Azon partnerek, akik önköltségesen vesznek részt az utazáson (nem nyertesek és nem rendelkeznek utazási 
alappal), foglalásukat 200 Euro foglalási díjjal tehetik meg (június 29-ig). 
Azon TIENS Partnereknek, akik rendelkeznek utazási alappal, de az nem fedezi teljes mértékben az utazás költségeit, 
a különbözetet 2022. július 11-ig szükséges megfizetniük. 



GY.I.K. PASSION UTAZÁS 2022 

K1: A Passion Utazási Ösztönző 2022. potenciális nyerteseinek szükséges foglalót fizetni? 

V1: A Passion Utazási Ösztönző 2022. nyerteseinek listáját TIENS Június üzleti hónap 

zárását követően július 10. körül tesszük közzé, nekik nem szükséges foglalót fizetniük.

K2: A foglaló visszatéríthető? 

V2: A foglaló NEM visszatéríthető. 

K3: Azok a TIENS Partnerek, akik rendelkeznek utazási alappal korábbi utazási ösztönzők 

nyereményéből, fizethetik a foglalót az utazási alapjukban lévő összeg felhasználásával?

V3: A korábbi évek ösztönzőiből utazási alappal rendelkezőknek nem szükséges foglalót 

fizetniük, az utazási alapjukban lévő összeg foglalóként fedezetül szolgál a mostani 

utazásra.

K4: Részt vehetnek az utazáson olyan nem TIENS partnerek, akik nem is családtagok? 

(pl. barátok).

V4: A szervezés jelenlegi szakaszában összegyűjtjük az utazni szándékozók listáját, 

legfőként a nyertes TIENS partnereket, alsóvonalaikat és családtagjaikat. Az összesítést 

követően derül ki, hogy hány szabad hely maradt. Ezen szabad helyek a foglalás 

időpontjának sorrendjében kerülnek kiadásra. Ezért érdemes minél előbb jelentkezni 

mindenkinek, mert annál nagyobb eséllyel utazhatnak. 

K5: Ha rendelkezem kellő összeggel az utazási alapomban, hogy magammal vigyem a 

páromat vagy a barátomat a Passion utazásra, fizethetem az ő útjukat is az utazási 

alapomból? 

V5: Igen, a magas összegű utazási alappal rendelkező partnerek meghívhatják 

partnerüket/barátjukat/gyermeküket stb. az utazásra (az extra helyek kiosztásakor ők 

prioritást élveznek). 

K6: Ha a korábbi utazási ösztönzők nyertesei nem 

tudnak elutazni a mostani útra, átadhatják az utazási 

alapjukban lévő összeget más TIENS partnereknek?

V6: Ilyen esetben egyéni kérelmet kell benyújtani a 

régió felé, amely egyedi elbírálás alapján hoz döntést 

az ügyben.

K7: Ha az utazási csomag díjának kiegyenlítése után 

marad a Tiens Partnernek fel nem használt összeg a 

díjából, elköltheti repülőjegye megvásárlására?

V7: Igen, a díj a Passion utazással kapcsolatos alábbi 

költségekre használható fel: Hotel csomag, 

repülőjegy, utasbiztosítás, reptéri transzfer, helyi 

közlekedés. 

K8: Ha a 2022-es Passion Ösztönző nyertese vagyok, 

de nem tudok részt venni most az utazáson, 

elveszítem az utat vagy a nyert összeg bekerül az 

utazási alapomba? 

V8: A nyert összeg bekerül az utazási alapba, melyet 

későbbi TIENS utazásokhoz fel lehet használni, de az 

összeg NEM váltható át készpénzre és nem 

használható fel termékvásárlásra. 

K9: A TIENS Európai központ pénzügyi osztályának 

kell megfizetni a foglalót? 

V9: Nem, minden partner a saját országának központi 

irodájának fizeti a foglalót.



Kornati Nemzeti Park, Horvátország
Tiens Europe Psssion Utazás 2022.


