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 של סולו בלקןהמלא  הקלאסי" טיול הזהב"
  אוסטריה/קרואטיה /סלובניה

 הצעה מיוחדת לחברי איגוד המוסכים  ובני משפחותיהם 
 !חצי פנסיון ב "המלא עמאורגן הטיול ה

 2132אוגוסט  7 – 2132יולי  13
בין ביקור  .בלילות מבלים, בימים מטיילים ,לילות קסומים 7/ימים 8של  " עדןגן "הזמנה ל

 ....מסיבות והפתעות, נהרות שוצפים ואגמים שקופים, הרים נישאים
 מזנון חופשי -ב חצי פנסיון"אירוח ע 

 אופטיה-הריביירה הקרואטית.באזורי הבילוי וחיי הלילה בתי מלון מדהימים 

 וללא ימים חופשיים , ימים מלאים 

 יםוהכניסות לאתרים  כלול הבחירה האופציונאלייםסיורי  ,םטיוליכל ה. 

 

  

 :מסלול הטיול 
 ( זגרב) קרואטיה-תל אביב. 3

סיור בעיר ל ונצאנאסוף את כבודתנו   .בירת קרואטיה -לזגרב נפגש בשדה התעופה  בן גוריון בבוקר  ונמריא 
מגדל , שער האבן". מגדלים התאומים"נראה שם את ה. נבקר בכיכר קאפטול ורובע גראדץ .הבירה זגרב

 .רחבות וגניםושדרות ה, כיכרות ,נראה את ארמון הנשיאות הקרואטי . יית מרקוס הקדושכנסואת , אק'לוטרשצ
הקרואטית   הבאזור  החוף בריוויירעם ערב נגיע למלונינו  .נטייל בשוק הססגוני  ובסמטאותיה הציוריות

 .התארגנות וארוחת ערבל
 חצי האי איסטרה. 2

עיר רומאית הממוקמת בין מפרצים  ,פורץ נופש העתיקהניסע לעיירת ה. יום טיול מהנה בחצי האי איסטרה
אחת היפות " ונציה הקטנה" , רוביןנמשיך לעיירה .נטייל ברחובותיה הססגוניים מימי הביניים  ..קטניםואיים 

נטייל בסמטאותיה . יםהבתים הנושקים למ. נופים מרהיבים חופים ומפרציםה. נמל הדייגים העתיק. באיסטריה
בתי הקפה , מסעדות הדגים. נהנה מהאווירה הפסטוראלית,הקדושה לקתדראלת אופמייה הציוריות נטפס 

במידה והזמן ) .בעיירה פולהׁנעבור ונבקר .,עם ערב נשוב למלונינו. וחנויות האומנים בסמטאות העיירה 
  (. יאפשר

 שמורת  אגמי פליטביצה     . 1
 שמורת פליטביצה. הטבע של אגמי פליטביצה בשמורת" בחלקת אלוקים הקטנה " לביקוראת היום נקדיש 

 61בשמורה למעלה מ . אלף דונם 033שוכנת ברמת ליקה ומשתרעת על פני כ , שמורת טבע מהיפות באירופה
מעליהם , האגמים והנחלים הגועשים בצדיגשרי עץ אשר עוברים ,גמיםא 61אגמים גבעות מיוערות המקיפות 

 .       עם ערב  נשוב למלוננו.נתרשם מעוצמת הטבע . ומתחתיהם
 פורטורוז -אןפיר –הריביירה הסלובנית . 4

הנושקת לגבול האיטלקי  הסלובנית הבריוויירלביקור   בתום ארוחת הבוקר נתארגן לעזיבת המלון ונשים פעמינו
 בתום הביקור נמשיך לעיירת הנפש המפורסמת. פנינת האדריכלות הוונציאני גותי.  פירןנבקר בעיירת הנופש   .

למלונינו בסלובניה עם ערב נגיע .הסלובנית עמוסת התיירים הבריוויירמרכז הבילוי " נמל הורדים." 'פורטורוז
 .להתארגנות וארוחת ערב

 ליובליאנה –מערות פוסטוינה . 5
מערת נחל את מסלולינו היומי בביקור ב. פוסטוינה, לביקור בחבל  הקארסטניסע לאזור הדרום מערבי  הבוקר 

ניסע בקרונות חשמליות העוברות . יצירת פלאים של הטבע שהתהוותה במשך מיליוני שנים המפורסמת הנטיפים
נערוך .  הליובליאנהבירה  ר לסלובניה לביקור בעינמשיך  . המוארות בתאורה צבעונית, בין תצורות קארסט יפות

 .נגיע למלונינו לארוחת ערב ובילוי ערב חופשי עם ערב  .סיור מקיף בעיר 
 המצודה ואגם בוהין                 ,קניון  וינטגר, בלד. 6

http://www.croatia-slovenia.co.il/?CategoryID=197&ArticleID=206&dbsAuthToken=
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בתום הליכת הבוקר נשים פעמינו לכיוון  .. השוצף קניון וינטגרבהליכת בוקר מהנה  בערוץ  נפתח  את היום
נטעם את עוגת נעצור  להפסקת קפה ו..המרשימה המתנשאת מעל האגם בטירת בלד  נבקר .,ופש בלדעיירת הנ

עמוסי חוויות  נשוב ....הר ווגללמרגלות  לאגם בוהיןו   בשמורת טריגלב  לביקור נמשיך .הקרמשניט המפורסמת
  (אפשרות יציאה לבילוי ערב )למלוננו לארוחת ערב  

 קלגנפורט-אוסטריה . 7 
העיירה הנוטפת עושר ,  בעיירה הציורית וולדןביקור  , בחבל קרינתיה   - יום טיול מהנה בדרום  באוסטריה 

נמשיך  ..  על גדות האגם הוורט . בעיירה  הציורית מרייה  וורטנמשיך בדרכינו  ונעצור לביקור  ,אוסטרי טיפוסי 
 .עם ערב  נשוב למלוננו ,במרכזי הקניות,נבקר בעיר העתיקה   לעיר הבירה של חבל קרינתיה  קלגנפורט

 זגרב . 8
רשמים ,כשאנו עמוסי חוויות .לשדה התעופה ניסע   בתום הסיור. בתום ארוחת הבוקר נתארגן לעזיבת המלון

 .ומזכרות נמריא חזרה הביתה
 

 ....סולו בלקן כי אנחנו משם נותנים יותר

 8  טריהאוס, קרואטיה, סלובניה:  מדינות 1 -לילות   7ימים 

  סולו בלקן מתחייבת לימים מלאים ותמחור האוטובוס בהתאם   וללא ימים חופשיים –ימים מלאים (
 (למעט ימי הטיסות

 (ולא הגשה במנות מדודות )  מזנון חופשי –  לאורך כל הטיולב חצי פנסיון "אירוח ע .. 

  לקבוצה שעות 24הצמוד ישראלי מלווה המומחה לבלקן מדריך 

 ללא כל אופציה לטיולי האפשריים במקומות האטרקטיביים ביקורים ו טיולים  ,לאההתכנית כוללת ומ
 (אופשינל )  נוספים בתשלוםבחירה 

 מועדונים , הופעות, בארים, הטיול ובאזורי בילוי וחיי לילהבמיקום אידאלי ביחס למסלול  בית המלון
 על טיילת אופטיה במפרץ קווראנר – ובתי קזינו

  בהתאם לבית המלון שימוש במתקני הספא .  

  ללא חיוב נוסף  –אינטרנט 

   מחיר החבילה לחברי האיגוד  3275 $  )שער דולר נוסעים ביום התשלום(
   

  http://www.israelpost.co.il/postcurrency.nsf -   אתר האינטרנט לבדיקת גובה שער הדולר 

 

  המחיר הוא מחיר לנוסע בחדר זוגי 

  נוסעים 03המחיר למינימום 

  11: נוסעים 52 -52ל   תוספת $ 

  131תוספת חדר בודד $ 

  311$   -הנחה   –שלישי בחדר 

  213$  -הנחה –בחדר הורים  65ילד עד גיל 

  31 –דמי רישום לאיגוד המוסכים $.   
  

 

http://www.israelpost.co.il/postcurrency.nsf
http://www.israelpost.co.il/postcurrency.nsf
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 :   המחיר כולל 
 .סאן דור  לפי המסלול/ ל אל ע -טיסות סדירות -
 ל"בארץ ובחומיסי נמל  -
 .בחדרים זוגיים עם אמבטיה או מקלחת צמודה , בתי מלון  מדרגת תיירות טובה -
 (מזנון חופשי) ב בסיס חצי פנסיון"אירוח ע -
 (בהתאם לבתי המלון )שימוש במתקני הספא של המלון חופשי  -
 .ביקורים וסיורים  כמפורט בתכנית הטיול -
 . ממוזג ונוח לביצוע התכנית, אוטובוס תיירים -
 .כניסות לאתרים כמפורט בתכנית הטיול -
 .ליווי מדריכים מקומיים כמפורט בתכנית הטיול -
 .ל"טיפים לנותני השירותים בחו -
        מדריך ישראלי מלווה  -
 

 :המחיר אינו כולל  
 .י חברות התעופה והוצאות אישיות"רסם עהתייקרויות דלק מעת לעת כמפו, מטען / ביטוח רפואי  -

 . אירו לנוסע 21 של בסך  -טיפ למדריך ישראלי מלווה -

 
 :רישום 

  iga@iga.co.il  –מייל ,   8881111-151,  5451211-11רונית   –מזכירות איגוד המוסכים בישראל 
 http://www.facebook.com/www.iga.org.il   :בקרו בדף הפייסבוק של איגוד המוסכים

 
 
  -סולו בלקן בחברת פרטים נוספים ל

 merav@solobalkan.com   1266-123-321 -מרב
 

 www.solobalkan.com:יול אנא בקרו באתר הבית לפרטים ומידע נוסף אודות מקומות אתרי הט
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