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Croația & Slovenia
Ljubljana, Slovenia

Descriere Croația & Slovenia 3*, Ljubljana, Slovenia
Ziua 1Plecare din Timișoara, dimineața, pe ruta Cenad, Budapesta, Zagreb. Se vizitează capitala Croației,
orașul Zagreb. Spre seara se ajunge la cazare la hotel.
Ziua 2Mic dejun. Se pleacă spre Parcul National Plitvice, urmând vizitarea acestuia. Parcul Plitvice a intrat
în atenția naturaliștilor încă de acum câteva sute de ani, când au început primele studii asupra habitatului. În 1949,
Parlamentul Republicii Croația declară parcul Plitvice rezervație naturală protejată. Senzația care te copleșește odată
ce pășești aici este că ai ajuns într-un paradis terestru. Plecare spre Opatia, una din cele mai frumoase stațiuni de pe
litoralul croat. Seara cazare la hotel.
Ziua 3 Mic dejun. Plecare spre Postojna, una dintre minunile lumii subterane care se afla în Slovenia, o țară
mică, dar cu multe atracții naturale. Situată la doar 53 km distanță de capitala Ljubljana, peștera Postojna se află într-o
imensa regiune carstică, fiind, de fapt, albia subterană a râului Pivka. Se vizitează peștera. Plecare spre Ljubljana și
cazare la hotel.
Ziua 4 Mic dejun. Vizităm orașul Ljubljana. Plecare spre Timișoara.

Servicii incluse
• 1 noapte de cazare cu mic dejun în Zagreb, hotel 2 - 3*
• 1 noapte de cazare cu mic dejun în Opatija, hotel 2 - 3*
• 1 noapte de cazare cu mic dejun în Ljubljana, hotel 2 - 3*
• transport cu autocarul omologat curse externe
• însoțitor de grup pe tot parcursul excursiei

Servicii neincluse
• intrările la obiectivele turistice
• asigurarea medicală
• taxa de stațiune: Ljubljana (1.2 eur/pers), Zagreb (1 eur/pers), Opatja (1.5 eur/pers)
• supliment cameră single ~ 60 eur

Informatii utile

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 00:32)

ACTE NECESARE:
•

pașaport original sau carte de identitate

•

cazier judiciar pentru însoțitorul de grup de copii

•

pentru copiii sub 18 ani - declarații notariale de la ambii părinți, după caz

Notă: Locurile vor fi rezervate în funcție de ordinea înscrierii în agenție. Prețul este valabil pentru grup de minimum 40
de persoane. În cazul în care vor fi mai puțini participanți, prețul se recalculează. Ghidul are voie să modifice
programul turistic fără a schimba structura acestui program.

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Circuit
Autocar
Cazare
Masa

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 00:32)

