Уикенд в Загреб

4 дни / 3 нощувки
Настане
Период на пътуване
29 февруари – 3 март
2020 година
Пътуване с автобус

Двойна стая
330 лева
Отпътуване от София в 6.00 ч. от ул.
"Оборище" (в участъка между
пл. „Александър Невски“ и бул. „Васил
Левски“) по маршрут София - Белград Загреб.
Туристическа програма:

Ден 1. София – Загреб
Отпътуване от София в 6.00 ч. от ул. "Оборище" (в участъка между пл. „Александър
Невски“ и бул. „Васил
Левски“) по

маршрут София - Белград - Загреб. Вечерна пешеходна разходка в Загреб:
централният площад "Бан Йелачич", Старият град със средновековните квартали
Каптол и Градец; Катедралата; Кървави мост; Каменната порта с чудотворната
икона на Благословената Дева Мария и Христос; църквата "Св. Марко";
Парламентът. Свободно време. Настаняване. Нощувка.
Ден 2. Загреб – Варадин – Загреб
Закуска. Свободно време за шопинг или посещение на някои от многобройните
галерии и музеи в Загреб (необходимо е ползване на градски транспорт) или по
желание целодневна екскурзия до замъка "Тракошчан" и Вараждин: посещение на
реставрирания средновековен замък "Тракошчан", изграден като укрепление по
северозападната хърватска граница през XIII век. Следобед пешеходна разходка и
свободно време във Вараждин, един от най-добре запазените барокови градове на
Хърватия. Връщане в Загреб. По желание и предварителна заявка – вечеря.
Нощувка.
Ден 3. Загреб - Плитвички езера – Загреб
Закуска. Свободно време в Загреб (необходимо е ползване на градски транспорт)
или по желание целодневна екскурзия до Национален парк "Плитвички езера" –
една от най-красивите местности в Хърватия: разходка по един от туристическите
маршрути за разглеждане на Долните езера с най-високия в Хърватия водопад Велики слап (препоръчва се носенето на удобни спортни обувки). Връщане в Загреб
късния следобед. По желание и предварителна заявка – вечеря. Нощувка.
Ден 4. Завръщане в България
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане в София късно вечерта на ул.
"Оборище" (в участъка между пл. „Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“).
Цената включва:
* Транспорт с туристически автобус;
* 3 нощувки със закуски в хотел 3* в Загреб;
* Пешеходна разходка в Загреб
* Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност
5000 EUR на застрахователна компания "Армеец";
* Водач от България

Цената не включва :
* 2 Вечери – 48 лева;
* Входни такси за замъка Тракошчан (40 HRK / 11 лева ), Национален парк
"Плитвички езера" (100 HRK / 25 лева);
* Входни такси за други музеи и обекти, посещавани по желание;
* Градски транспорт (билетите за дневния градски транспорт в Загреб са на цена от
10 HRK / 3 лева , за нощния - 15 HRK / 4 лева);
* Разходи от личен характер;
* За лица над 69 г. автоматично се добавя доплащане за завишена застрахователна
премия;
* Застраховка "Отмяна на пътуване" (Препоръчваме Ви сключването на тази
застраховка!);
* Пълноцветен пътеводител за Хърватия на български език на National Georgraphic 320 стр. с прекрасни фотографии и подробни цветни карти. – 25 лева;
* Нощувка в хотел Хемус 3*, преди отпътуването за Загреб:
- Двойна стая – 35 лева;
- Самостоятелна стая – 50 лева
Допълнителни екскурзии:
• Екскурзия до замъка "Тракошчан" (без включена входна такса) и Вараждин, при
минимум 20 записани туристи
• Възрастен - 38лв.
• Екскурзия до Национален парк "Плитвички езера" (без включена входна такса),
при минимум 20 записани туристи
• Възрастен - 35лв.

