
 קרואטיה וסלובניה 
 זאגרב –תל אביב  : 1יום 

נגיע לסיור בעיר. נסייר אחר הצהריים בשדה התעופה ונטוס לזאגרב בירת קרואטיה. לאחר הנחיתה ניפגש 
בעיר העליונה והתחתונה. נטייל ברחובות העיר העתיקה, נראה את כנסיית מרקוס הקדוש, מגדל התותח, 

המקומי ועוד. נמשיך לסיור בבית הקברות הייחודי, "מירוגוי" המשותף כיכר "באן ילצ'יץ'", את השוק 
 . לשלושת הדתות המונותאיסטיות

 : שמורת הטבע פליטביצה  2יום 

הנחשבת לאחת מן המפורסמות והגדולות  ליום שכולו טבע בשמורת פליטביצה נצאלאחר ארוחת הבוקר 
אגמים שמחוברים זה לזה באמצעות נחלים רבים ותשעים מפלים. נטייל בחלק  16ביותר באירופה. בשמורה 

מהשמורה, נלך על גשרים ושבילים כשמסבבנו אגמים בצבע טורקיז ומפלי מים שנופלים מכל כיוון. נחצה 
 . דולאת האגם הגדול עם ספינה, נראה את המפל הג

 פוסטוינה - גרבאז : 3יום 

במערת  נעבור במעבר הגבול ולאחר מכן נגיע לסיור מרתק  הבוקר ניפרד מקרואטיה וניסע לסלובניה.
הנטיפים 'פוסטוינה', שהיא מהגדולות והארוכות בעולם. נעלה על רכבת קטנה שתסיע אותנו למרכז המערה 

  הנטיפים המדהימים ביופיים.ומשם נמשיך בהליכה ונעבור בין כל אולמות 

 שקופיה לוקה  –בוהין  –בלד  : 4יום 

נמשיך לסיור הבוקר נצא ליום שכולו טבע מרהיב. נטייל לאורך אגם בלד הקסום ונתרשם מהנוף הפראי. 
שקופיה לוקה, עיירה עתיקה וציורית ששמרה על צביונה הציורי  ולאחר מכן נגיע לסיור ב סביב אגם בוהין

עלה למצודה לתצפית נוף על מימי הביניים ומהווה את אחת משלוש הערים העתיקות השמורות בסלובניה. נ
 . העיירה

 קלגנפורט  -טרוויזיו  -: אגם פוזין  5יום 

לאחר ארוחת הבוקר נצא לכיוון הגבול האיטלקי ובדרך נעצור להליכה קצרה כדי לראות את הנביעה של נהר 
הסאווה. נמשיך בנסיעה וניכנס לאתר מקפצות הסקי האולימפיות שבו התקיימה אולימפיאדת החורף. נחצה 

כנת על "משולש הגבולות" את הגבול לאיטליה ונעפיל לאגמון "פוזין" היפהפה. נמשיך לעיירה טרוויזיו השו
ונבקר בשוק החנויות המקורה הענק. מטרוויזיו שבאיטליה נחצה את הגבול האוסטרי וניסע לאורך אגם 
וורתר לעיר קלגנפורט היפה. נבקר בכיכר היפה מריה תרזה, נסייר ברחובות העיר העתיקה ולא נפסח על 

 הגלידריה המפורסמת ועל מרכז הקניות הענק. 

 קופר ופיראןהים האדריאטי : ערי  6יום 

ונסייר בכיכרות  קופר החוףרת לאחר ארוחת הבוקר ניסע לנופים המרהיבים של הים האדריאטי. נגיע לעיי
העיר, נראה את כיכר טיטו ונצפה אל החזית המרשימה של הארמון הפרטוריאני. נסייר בסמטאות העיר 

העתיקה  נמשיך את יומנו ונגיע לעיר הנמלעתיקה, נראה את מבנה הלבנים המיוחד ששימש כמחסן מלח. ה
פיראן שוכנת לאורך לשונית אותה מקיף הים האדריאטי משלושת צדדיה. נסייר בסמטאות העיר . פיראן

העתיקה העשויות מאבן, נתרשם מהכנסיות, נראה את כיכר טרטיני ונמשיך לנמל הציורי. בתום הסיור נעלה 
 לתצפית מרהיבה מכנסיית סנט ג'ורג'. 

 תל אביב –: לובליאנה  7ם יו

לסיור בבירת סלובניה לובליאנה. נחצה את הגשר המשולש, נראה את שוק המזון  לאחר ארוחת הבוקר נגיע
ושוק הפרחים, נטייל לאורך הנהר ונמשיך לתצפית על גשר הדרקונים וגשר הסנדלרים. ניכנס לקתדרלה 

למרכז הקניות  ניסעת היפהפיות. בתום הסיור נטייל בסמטאו. היפה ולבית העירייה במידה ותהיה אפשרות
BTC  .לזמן חופשי ובשעת ערב נגיע לשדה התעופה לטיסה חזרה לתל אביב  

 


