קרואטיה הירוקה
טיול כוכב – זגרב וסביבותיה

 5ימים KRO
בתקופה רגישה זו של הקורונה ,קרואטיה ,הייתה בין המדינות הראשונות אשר פתחה את
שעריה בפני התייר הישראלי ,וכך התאפשר לנו ליצור עבורכם ,מטיילים יקרים ,טיול מהנה של 5
ימים בזגרב וסביבותיה הכוללים ארוחות כשרות .נטייל ונלון בזגרב העתיקה והיפה ,נבקר בכפר
קומרובץ ,מקום הולדתו של טיטו ,המנהיג המפורסם ,נלמד על היחס של טיטו ליהודים
כפרטיזנים ,נמשיך לטירת טראקושצ'אן ,הארמון היפה ביותר בקרואטיה וכמובן ,לא נוותר על
פנינת הטבע פליטביצה ,שמורת הטבע מהיפות באירופה עם  16מפלי מים ועם אגמים מקשרים.
 .1יום ב' ,תל אביב  -זגרב
ניפגש בנתב"ג ונטוס לזגרב ,בירת קרואטיה .לאחר ההגעה העברה למלון.
 .2יום ג' ,זגרב
לאחר ארוחת הבוקר ,נערוך סיור בעיר השוכנת למרגלות ההר סליימה ולחופו של נהר סבה :העיר
העתיקה והעליונה .בעבר ,העיר העילית ,הייתה מוקפת חומות ,בהם נקבעו ארבעה שערים .במאה
ה 18-נהרסו החומות ובמקום נבנו ארמונות .בכניסה לעיר ,סמוך לשער ,נמצא מגדל הפעמונים אשר
בעבר צלצול פעמוניו היו נשמעים מדי ערב ומסמנים את תחילת העוצר .נראה את כיכר קטרינסקי,
אשר במרכזה מזרקה יפה ולצידה הגלריה לאומנות מודרנית .נבקר בבית הקברות מירוגוי ,אשר
הוקם עבור שלושת הדתות המונותיאיסטיות.
 .3יום ד' ,זגרב ,קומרובץ ,טירת טראקושצ'אן ,ואראדז'ין
היום נבקר בכפר קומרובץ ' שהוא מוזיאון אתנולוגי .בכפר נולד מנהיג יוגוסלביה טיטו ,והרעיון לשמר
את הכפר החל בשימור הבית שלו בשנת  1952לכבוד ביקורו במקום .נמשיך לביקור בטירת
טראקושצ'אן ,שהוא הארמון הרומנטי והיפה ביותר בקרואטיה כולה .בהמשך נבקר בעיירה ואראדז'ין,
אשר הוכרה כאתר מורשת עולמית ע"י אונסק"ו ,שוכנת בסמוך לנהר הדראווה ומוכרת בבנייה
הייחודית מתקופת הבארוק ובמורשת האמנותית שלה.
 .3יום ה' ,זגרב ,שמורת הטבע פליטביצה
את היום נקדיש לביקור בשמורת הטבע המדהימה פליטביצה ,המשתרעת על פני  195קילומטרים
רבועים ובמרכזה  16אגמים של מים כחולים וצלולים המחוברים ביניהם במפלים מרהיבי עין .בין
האגמים ועל פני חלק מהם שבילי הליכה נוחים שחלקם עוברים על גשרי עץ שאורכם מאות מטרים.
נטייל בשמורה הטובלת כולה בירק ,האגמים "תלויים" המחוברים אחד לשני בעשרות מפלי מים.
השמורה הוכרזה ב 1979 -על ידי אונסק"ו כנכס בינלאומי.
 .4יום ו' ,זגרב – תל אביב
תם ונשלם טיולים בזגרב וסביבתה .ניסע לנמל התעופה ונטוס חזרה לארץ.

תאריכים ,מחירים ומידע שחשוב לדעת
טיול

תאריך יציאה

תאריך נחיתה משך הטיול מחיר

תוספת חדר
ליחיד

KRO1210

12/10/2020

16/10/2020

 5ימים

€ 1490

€195

KRO1910

19/10/2020

23/10/2020

 5ימים

€ 1490

€195

הדרכה

מחיר הטיול כולל
 טיסות בינלאומית כולל מיסי הנמל והיטל הדלק נכון לתאריך 1.9.2020
 אכסון בבתי מלון בדרגת  4כוכבים
 פנסיון מלא כשר לאורך כל הטיול (בצהריים הכנת כריכים)
 אוטובוס ממוזג בהתאם לתוכנית הטיול
 ביקורים  -סיורים וכניסות לאתרים כמפורט בתכנית
 מדריך ישראלי מצוות שי בר אילן ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית
המחיר אינו כולל
 טיפים לנותני השירותים בחו"ל  €40לאדם
 ביטוח נסיעות ,בריאות ומטען
 שינויים במחירי הטיסה המושפעים מהתייקרות היטלי הדלק והביטחון ומיסי נמלי התעופה
לאחר תאריך 1.9.2020
 שינויים בשער המטבעות המקומיים לעומת הדולר האמריקאי מעל  2%מתאריך 1/9/2020
ועד לתשלום בפועל יחולו על הנוסע
 טיפ למדריך הישראלי (נהוג לתת  $5ליום לנוסע)
 הוצאות בעלות אופי אישי כלשהן כגון :משקאות בארוחות ,טלפונים וכד‘
 כל שרות שאינו מוזכר במחיר כולל
הערות
* ימי שישי ושבת ,ימי חג וחול המועד בארץ ,ימי א‘ וחגים בחו"ל אינם נחשבים למניין ימי עבודה.
* במידה והוצאו כרטיסי טיסה כלשהן או נקנו שירותים נוספים כגון אשרה וכד‘ ,יתווספו מחיריהן לדמי
הביטול הנקובים לעיל.
* מחיר הטיול מבוסס על מינימום של  20נוסעים משלמים.
* בכל מקרה של שינוי ,ביטול או תקלה הקשורה לטיסות ,לשיט או לתעבורה תחול האחריות על
חברת התעופה או התעבורה.
* יתכנו שינויים במסלול הטיול עקב שינוי בזמני הטיסות וסיבות אובייקטיביות אחרות.
* בצוע הטיול כפוף לתנאים ואחריות כפי שמופיעים באתר האינטרנט
* חשוב לוודא שהדרכון בתוקף של  6חודשים לפחות
תנאי ביטול
 מרגע ההרשמה ועד  7ימי עבודה טרם היציאה לטיול €50 :לנוסע
 פחות מ 7-ימי עבודה טרם היציאה לטיול :עלות כרטיס הטיסה

