
 .המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים והימים *

 

 קרואטיה סלובניה
 זאגרב –נתב"ג  – 1יום 

גרב. נטייל ברחובות העיר אז -את היום נקדיש לביקור בבירת קרואטיהזאגרב.  לאניפגש אחר הצהריים בשדה התעופה ונטוס 

העתיקה, נראה את כנסיית מרקוס הקדוש, מגדל התותח, כיכר "באן ילצ'יץ'", את השוק המקומי ועוד. נמשיך לסיור בבית 

 לארוחת ערב וללינה.  -"מירוגוי", המשותף לשלושת הדתות המונותאיסטיות. בתום הסיור נגיע למלוננו   –ות הייחודי הקבר
 

  : שמורת הטבע פליטביצה 2יום 

המפורסמות והגדולות ביותר באירופה. שנחשבת לאחת מן שמורת פליטביצה ב שכולו טבעליום  לאחר ארוחת הבוקר נצא

וברים זה לזה באמצעות נחלים רבים ותשעים מפלים. נטייל בחלק מהשמורה, נלך על גשרים ושבילים אגמים שמח 16בשמורה 

בנו אגמים בצבע טורקיז ומפלי מים שנופלים מכל כיוון. נחצה את האגם הגדול עם ספינה, נראה את המפל הגדול ובתום יסבמכש

 היום ניסע למלוננו לארוחת ערב ולמנוחה.

 

 של הריביירה האדריאטית  :  עיירות החוף3יום 
היום ניפרד ממלוננו שבקרואטיה וניסע לטיול בעיירות היפות ביותר של הריביירה האדריאטית. ניסע לרוביני, שמכונה ונציה 

האדריאטית. נטייל במדרחוב שגדוש בחנויות יפות ובתי קפה ונבקר בשוק המקומי בו נמכרים מיטב מוצרי האזור. נראה את בית 

תיק, נטייל לאורך נמל הדייגים והיאכטות ונלגום קפה בנחת באחד מבתי הקפה שמשקיפים אל הנוף המדהים העירייה הע

נטייל בכיכר טרטיני הענקית, נראה את . נגיע לעיירת המלח והמוזיקה פיראןושמסביב. נצא מרוביני ונחצה את הגבול לסלובניה 

שה במסעדות ובגלידריות ונעפיל לגבעת הכנסייה שממנה נשקף נוף ביהמ"ש והבית הוונציאני, נלך לאורך הטיילת היפה שגדו

 מרתק של העיר העתיקה על רקע הים האדריאטי שסביב. בתום הביקור ניסע למלוננו.

 

 . BTCמרכז קניות  –: מערת פוסטוינה 4יום 

נעלה על רכבת קטנה שתסיע  לביקור במערת הנטיפים 'פוסטוינה', שהיא מהגדולות והארוכות בעולם. נצאלאחר ארוחת הבוקר, 

ניסע למרכז  אותנו למרכז המערה ומשם נמשיך בהליכה ונעבור בין כל אולמות הנטיפים המדהימים ביופיים. בתום הביקור

 בתום היום נשוב למלוננו.  . BTCהקניות 

 

  אגם בוהיניבלד ו: 5יום 

ולא נפסח על בלד. נטייל לאורך האגם הקסום ונתרשם מהנוף הפראי. נשקיף אל עבר המצודה הבוקר ניסע ליום מהנה באגם 

זרוע בכפרים העמק בוהיני בתום הסיור נחצה לבתי הקפה שעל שפת האגם, שבהם מוגשת עוגת הקרמשניט המפורסמת. 

לפסגת הר ווגל שממנו נשקף נוף  נעפילניסע לאורך אגם בוהיני אשר במימיו נשקפים הרי האלפים היוליים.  .ועיירות יפהפיות

 ניסע למלוננו לארוחת ערב ולמנוחה.מדהים של האגם ושל רכסי הרי האלפים הגבוהים. בסוף היום 

 

  קלגנפורט –הסאווה  נהר -: טרוויזו השוק המקורה 6יום 

נעצור להליכה קצרה , איטלקישמשלב טיול באיטליה, סלובניה ואוסטריה. ניסע לכיוון הגבול הלאחר ארוחת בוקר נצא ליום 

 אולימפיאדתונבקר במקום הנביעה של נהר הסאווה. נמשיך בנסיעה וניכנס לאתר מקפצות הסקי האולימפיות, שבו התקיימה 

פרדיל היפהפה. נמשיך לעיירה טרוויזו ששוכנת ממש על "משולש הגבולות"  לאגמוןהחורף. נחצה את הגבול לאיטליה ונעפיל 

לעיר קלגנפורט היפה. נבקר  ות המקורה הענק. מטרוויזו נחצה את הגבול האוסטרי וניסע לאורך אגם וורתרונבקר בשוק החנוי

בכיכר היפה מריה תרזה, נסייר ברחובות העיר העתיקה ולא נפסח על הגלידריה המפורסמת ועל מרכז הקניות הענק. בתום היום 

 נחזור למלוננו.

 

 תל אביב.  –זאגרב  – לובליאנה: 7יום 

לאחר ארוחת הבוקר ניסע לבירת סלובניה, לובליאנה. נחצה את הגשר המשולש, נראה את שוק המזון ושוק הפרחים, נטייל 

לאורך הנהר, נראה את גשר הדרקונים וגשר הסנדלרים, ניכנס לקתדרלה היפה ולבית העירייה העתיק )במידה ותהיה אפשרות( 

 דה התעופה לטיסה חזרה לתל אביב. ונטייל בסמטאות היפהפיות. בתום הסיור ניסע לש


