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 אוסטריה/קרואטיה/סלובניה -המלא  הקלאסי" טיול הזהב"

 !!!כל הקודם זוכה -להרשמה מיידית  2132אוגוסט  7 –יולי  13
 הצעה מיוחדת לחברי איגוד המוסכים  ובני משפחותיהם 

 !חצי פנסיון ב "המלא עמאורגן הטיול ה
ביקור בין  .ת מבליםבלילו, 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.   

 ללא ימים חופשיים  ימים מלאים 

 במחיר סות לאתרים  כלוליםוהכני הבחירה האופציונאלייםסיורי  ,םטיוליכל ה. 

  שעות לקבוצה 22מדריך ישראלי מלווה המומחה לבלקן הצמוד . 
 :מסלול הטיול 

 זגרבביקור בעיר    - קרואטיה-תל אביב. 3
 חצי האי איסטרהטיול ב -קרואטיה. 2
 שמורת  אגמי פליטביצה     ביקור ב -קרואטיה. 1
 פורטורוז -פיראן –ריביירה הסלובנית ביקור ב –סלובניה . 2
 לובליאנהובמערות פוסטוינה ביקור ב –סלובניה . 5
 המצודה ואגם בוהין                 ,קניון  וינטגר, בלדביקור ב –סלובניה . 6
 קלגנפורט-אוסטריה . 7
 .אביב-תל –זגרב . 8

 
   (ביום התשלום על פי השער הגבוה של העברות והמחאות שער דולר ) $  7523מחיר החבילה   

 לנוסע בחדר זוגי מחיר ה  

  (  $ 11: נוסעים 52 -52ל   תוספת )  נוסעים 03המחיר למינימום 

  131תוספת חדר בודד $  

  311$   -הנחה   –שלישי בחדר 

  213$  -הנחה –בחדר הורים  25ילד עד גיל 

  31$ –דמי רישום לאיגוד המוסכים . 
 :   המחיר כולל 
 , בתי מלון  מדרגת תיירות טובה .  ל"בארץ ובחומיסי נמל   .המסלולסאן דור  לפי / אל על  -טיסות סדירות

 (מזנון חופשי) ב בסיס חצי פנסיון"אירוח ע  .בחדרים זוגיים עם אמבטיה או מקלחת צמודה
 .ביקורים וסיורים  כמפורט בתכנית הטיול .  (בהתאם לבתי המלון )שימוש במתקני הספא של המלון חופשי 

ליווי מדריכים מקומיים   .כניסות לאתרים כמפורט בתכנית הטיול .ממוזג ונוח לביצוע התכנית, אוטובוס תיירים
        מדריך ישראלי מלווה   .ל"טיפים לנותני השירותים בחו .כמפורט בתכנית הטיול
 :המחיר אינו כולל  

 .ות התעופה והוצאות אישיותי חבר"התייקרויות דלק מעת לעת כמפורסם ע, מטען / ביטוח רפואי 
 . אירו לנוסע 21 של בסך  -טיפ למדריך ישראלי מלווה

 
 :רישום 

 ,  8881111-151,  5251211-11רונית   –מזכירות איגוד המוסכים בישראל 
  iga@iga.co.il  –מייל  5621181-11: פקס 

 
 merav@solobalkan.com -מייל ,   1222-123-321 -מרב - ן סולו בלקבחברת פרטים נוספים ל
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