
 

 
 

 

 קרואטיה סלובניה
 

 SLCימים  8
 

 מטבח גלאט כשר 
 

קרואטיה וסלובניה, שתי מדינות יפהפיות אשר היוו חלק מהרפובליקה היוגוסלבית לשעבר, 
מהמפורסמות  באירופה, שופעות נופים יפים ומגוונים. במהלך טיולינו נבקר בשמורות טבע 

שילוב מדהים של מפלי מים, אגמים, צמחיה עשירה וטבע ייחודי. נראה אגמים ציוריים ושלווים, 
 מצודות עתיקות מימי הביניים, ערים ישנות וקסומות ויערות אין סופיים

 

 שמורת טראקוסקאן – מערות פוסטוינה - ליובליאנה –, ד': תל אביב 1יום 
לביקור במערת הנטיפים נצא  , . לאחר הנחיתהובליאנהילבטיסה ישירה לנפגש בנתב"ג ונטוס 

פוסטוינה. המערה, מן הגדולות בעולם, היא יצירת הפלאים של הטבע במשך מיליוני שנים ואורכה 
ק"מ. נכנס למערה באמצעות רכבת חשמלית קטנה, לסיור רגלי של כשעה ורבע  25 -למעלה מ

בתום הביקור ניסע למלוננו טראקוסקאן הממוקם בלב ליבה של  בתוככי המערה המדהימה הזו.
 .לצידה של טירת אצילים עתיקה ומעוררת השראה נוסטלגיתשמורת טראקוסקאן, 

 
 שמורת טראקוסקאן, פטוי , ה': 2 יום

נעלה בטיפוס קליל אל המבצר  ., נסייר סביב לאגםTRAKOSCANהיום נתחיל בסיור בשמורת 
 המתנשא מעל האגם, נסייר במוזיאון הממוקם במקום והמציג את אורח חייהם של דרי הטירה.

 .משם נצא אל העיר פטוי, נעלה לטירה המשקיפה אל העיר והנהר הזורם בתוכה
 

 , ו': זאגרב3יום 
יר ההיסטורי העשיר של הענצא לסיור פנוראמי בבירה זאגרב, נציץ על עברה לאחר ארוחת הבוקר 

נסייר בעיר העילית, אשר בעבר הייתה מוקפת חומות, בהם נקבעו  ואל חיי הקהילה היהודית במקום.
נהרסו החומות ובמקום נבנו ארמונות. בכניסה לעיר, סמוך לשער, נמצא  18-ארבעה שערים. במאה ה

נים את תחילת העוצר. נראה מגדל הפעמונים אשר בעבר צלצול פעמוניו היו נשמעים מדי ערב ומסמ
הגעה למלון  את כיכר קטרינסקי, אשר במרכזה מזרקה יפה ולצידה הגלריה לאומנות מודרנית.

 הכנות לשבת.. אחר הצהרייםבשעות 
 

 שמורת טראקוסקאן: בתש, 4יום 
 אחרי התפילה וארוחת הבוקר נצא לסיור רגלי באזור המלון.

 
 , א': אגם בלד, קניון וינטגאר5יום 

נערוך שיט  .אגם בלד הציורי שמימיו ירקרקים ובמרכזו אי קטןהיום ניסע לסלובניה. נפתח בביקור ב
נמשיך לקניון וינטגאר. נערוך טיול טבע נהדר על גבי גשרי עץ תלויים העוברים בין קירות  באגם.

 . זקופים, מתחתם זורם נהר גועש.
 

 , ב': העיירה רסטוק, שמורת הטבע פליטביצה6יום 
המנצלת את עובדת קיומם של מפלי מים  RESTOKעיירה הנצא לעבר  לאחר ארוחת הבוקר 

נמשיך לאחד  ילים מכוחה של עוצמת זרימת המים.בתחומה להקמת מפעלי תעשייה זעירה הפע
אגמי מים המקושרים  16חודית בזכות יפליטביצה. השמורה י –משמורות הטבע המפורסמות בעולם 

 מפלי מים שוצפים. מה שמעניק משמעות מחודשת לפסוק 'מה רבו מעשיך ה". 90ביניהם באמצעות 
 

  ג': מריבור, רוגשקה סלטינה ,7 יום
נעשה את דרכנו למריבור, בירת מחוז היין הסלובני המוקפת בכרמים מכל עבר. נתחיל בבית היום 

ק ביותר , נבקר בחלקיה העתיקים של העיר וביקב העתי1520הכנסת העתיק של מריבור משנת 
(. נטייל בין ragoska slatinaבעולם שעדיין פעיל. נמשיך לעיירת הספא היפהפיה רוגשקה סלטינה )

הגינות המרהיבות של שבילי העיירה, נכנס למפעל קריסטלים לצפות בתהליך יצור הקריסטלים ואף 
 נעצור בחנות מזכרות להצטיידות .

 
 



 

 
 

 
 

 תל אביב –ליובליאנה  –, ד': שמורת טראקוסקאן 8יום 
ונמריא חזרה  ליובליאנהת ורשמים ניסע לנמל התעופה בתם ונשלם טיולינו הנהדר. מלאי חוויו

 לישראל.
 
 

 תאריכים, מחירים ומידע שחשוב לדעת

 

 מחיר משך הטיול חזרה  יציאה קוד טיול
תוספת יחיד 

 בחדר

ילד בחדר הורים 

 12עד גיל 
 הדרכה

SLC0208 02/08/2017 09/08/2017 8 1635$ 250$ 1980$ םמיי  

SLC0908 09/08/2017 16/08/2017 8 1635$ 250$ 1980$ םמיי  

SLC1608 16/08/2017 23/08/2017 8 1635$ 250$ 1980$ םמיי  

 

 

 מחיר הטיול כולל

 ת"א  –לובליאנה -שכר )סאנדור( ת"א תטיס 

  1/3/17מיסי נמל ודלק נכון לתאריך  

 4מלון ית אכסון בב *TRAKOSCAN  

 מצרכים להכנה עצמית של כריכים לצהריים גלאט כשר ארוחות בוקר וערב מלאות + 

 אוטובוס תיירים ממוזג לביצוע תכנית הטיול   

 רותים השונים בחו"ל יטיפים לנותני הש 

  סיורים בהתאם לתוכנית הטיול 

  מדריך ישראלי 

 

 מחיר הטיול אינו כולל

 מטען ביטוח נסיעות, בריאות ו 

  שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה

 1.03.17לאחר תאריך 

  ועד לתשלום  1/03/17 מתאריך 2%שינויים בשער המטבעות המקומיים לעומת הדולר מעל

 בפועל יחולו על הנוסע

  ליום לנוסע (5טיפ למלווה הישראלי )נהוג לתת $ 

 כל שרות שאינו ‘, אופי אישי כלשהן כגון: משקאות בארוחות / טלפונים וכד הוצאות בעלות

 מוזכר ב"המחיר כולל"

 )מופעים שאינם כלולים במחיר הטיול )פירוט מופעים יימסר בנפרד 

 / כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר  כל שירות שאינו מוזכר במחיר כולל

 www.shaibarilan.co.ilהאינטרנט. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shaibarilan.co.il/


 

 
 

 

 תנאי ביטול

  אמריקאי לנוסע בגין דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה47מרגע ההרשמה $ 

 אמריקאי לנוסע547ימי עבודה טרם היציאה לטיול:  14-44-מ $ 

 אמריקאי לנוסע1047 ימי עבודה טרם היציאה לטיול: 7-13-מ $ 

 דמי ביטול כולל כל העלויות הנלוות כגון  100% לטיול:ימי עבודה טרם היציאה  7-פחות מ

 ‘ויזה וכד

 (על פי התוכנית טיסות פנימיות דמי ביטול בטיסות פנימיות )בטיולים בהם קיימות 

 

 הערות:

 וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה‘ * ימי ששי ושבת/ימי חג וחול המועד בארץ/ימי א

יתווספו מחיריהן    ‘ לשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד* במידה והוצאו כרטיסי טיסה כ

 לדמי הביטול הנקובים לעיל 

 חודשים לפחות 6-* יש לוודא שהדרכון בתוקף ל

* אנו ממליצים בפני הנרשמים לרכוש ביטוח לטיול מיד עם ההרשמה בעבור ימי הטיול. דבר זה 

 מבטיח  

 .ת. ניתן לרכוש ביטוח בתנאים מועדפים במשרדנוהחזר הוצאות במקרה של ביטול השתתפו* 

 אחרות אובייקטיביות וסיבות פנימיות טיסות בזמני שינוי עקב הטיול במסלול שינויים יתכנו* 

 

 


