Різнобарвна Істрія та Плитвицькі озера. Авіатур + мікроавтобус (автобус)
8 днів – від 699 євро
Київ – Спліт – (Шибеник) – Плитвицькі озера – Опатія – Ловран – Мощеницька Драга – Хум – п-ів Істрія
(Ровінь – Пореч – о. Св. Катерини – о-ви Бріуни – о. Крк) – Задар – (Примоштен) – Спліт – Київ
У вартість входить:
Авіапереліт Київ–Спліт–Київ;
Усі трансфери за маршрутом;
Розміщення в готелях 3-4*; харчування - сніданки
Екскурсії за програмою;
Медичне страхування; для туристів старше 60 років доплата 10 євро.

У вартість не входить
Віза за потреби; для власників не біометричних паспортів
віза 35 євро (для пенсіонерів та дітей - безкоштовно)
Додаткові екскурсії, вхідні квитки;
Туристичний збір; 10 євро/8 днів, оплата в турі
Доплата за SNGL; 250 євро
Продовження відпочинку; кожні 8 днів, під рейс.

День 1 Київ - Спліт - (Шибеник) - р-н Плитвицьких озер
Переліт Київ – Спліт. Посадка в орендований мікроавтобус (автобус) в аеропорту міста Спліт.
Переїзд у район Плитвицьких озер. При ранньому (ранковому) рейсі можливий заїзд у місто Шибеник. Обід
у ресторані хорватської національної кухні (оплата самостійно).
Заселення в готель у районі Плитвицьких озер. Ночівля.
День 2 Плитвицькі озера - Опатія
Сніданок у готелі. Подорож Плитвицькими озерами (40 євро). За вашим бажанням, ми зможемо
насолодитися прогулянкою всіма 16 озерами. По найбільшому озеру Козьяк – пропливемо на кораблі.
Обід у національному ресторані (оплата самостійно). Переїзд в Опатію в затоці Кварнер. Ночівля в Опатії.
День 3 Опатія (Ловран - Мощеницька Драга - Хум)
Сніданок у готелі. Екскурсія Опатією.
Відвідування сусідніх пляжних містечок – Ловран і Мощеницька Драга (15 євро). Відвідування найменшого
міста в світі – міста Хум. Відпочинок на морі. Ночівля в Опатії.
День 4 п-ів Істрія (Ровінь - Пореч - о. Св. Катерини)
Сніданок у готелі. Відпочинок на морі.
Велика екскурсія півостровом Істрія (40 євро). Перлини Істрії – Ровінь і Пореч. Морська прогулянка на
кораблі (15 євро) в Ровіні до острова Святої Катерини з пікніком. Повернення в готель в Опатії.
День 5 п-ів Істрія (о-ви Бріуни, Національний парк Бріуни)
Сніданок у готелі. Відпочинок на морі. Для охочих продовжуємо вивчення півострова Істрія (30 євро).
На цей раз ми відправимося на острови Бріуни. Ціна корабля в національний парк Бріуни – 30 євро.
Знайомство з кухнею Істрії. Дегустація трюфелів. Повернення в готель в Опатії.
День 6 Опатія (о. Крк)
Сніданок у готелі. Відпочинок на морі. Вивчаємо найбільший з островів Хорватії – острів Крк.
Дегустація місцевих вин (вино Жлахтіна із Врбника), оливкового масла й делікатесів у місті Врбник.
Повернення в Опатію. Ночівля.
День 7 Задар
Сніданок. Виселення з готелю в Опатії. Переїзд у древнє місто Задар у Північній Далмації.
Екскурсія по Задару, відвідування церкви Святої Анастасії з її мощами. Знайомство з морським органом на
набережній Задара. Творці органу отримали премію Евросоюзу. Ночівля в готелі в Задарі.
День 8 Задар - (Примоштен) - Спліт - Київ
Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд із Задара в аеропорт міста Спліт.
При пізньому рейсі можливе відвідування казкового міста Примоштен із дрібногалечними пляжами,
вкритими соснами, красивою набережною та чудовими видами на Адріатику.
Неподалік від Примоштена на кам'янистих ґрунтах розкинулися знамениті виноградники Бабич, які входять
до списку досягнень людства. Переліт Спліт – Київ.

Додаткова інформація
Авіапереліт Київ–Спліт–Київ, польотні дані за датами виїзду:
Виліт
29.08
29.08

PS7159 KBP 07:20 – SPU 08:45
PS7157 KBP 15:05 – SPU 16:30

Повернення
05.09 PS7160 SPU 09:45 – KBP 13:10
05.09 PS7158 SPU 17:30 – KBP 20:55

05.09
12.09
19.09

PS7157 KBP 11:30 – SPU 12:55
PS7157 KBP 11:25 – SPU 12:50
PS7159 KBP 07:20 – SPU 08:45

12.09
19.09
26.09

PS7158 SPU 13:50 – KBP 17:15
PS7160 SPU 14:30 – KBP 18:00
PS7160 SPU 09:45 – KBP 13:10

26.09

PS7159 KBP 07:20 – SPU 08:45

03.10

PS7160 SPU 19:30 – KBP 22:55

Документи, які турист повинен підготувати та роздрукувати самостійно:
1) підтвердження негативного ПЛР-тесту в 2-х примірниках (роздруковується самостійно, крім випадку, коли
було вказано адресу Феєрії для отримання результату та відправлено сповіщення менеджеру за ПІБ, датою
здачі тесту і номером квитанції);
2) підтвердження Travel announcement (заповнюється і друкується самостійно за 1-2 дні до дати туру після
отримання Інфолиста з назвою й адресою готелю);
3) посадковий талон (реєстрація на рейс самостійно за 24 години за прізвищем туриста в розділі "Чартерні
рейси" https://ocki.flyuia.com/checkin/#/login/charter , посадковий талон друкується самостійно або
зберігається в електронному вигляді; також реєстрація можлива в аеропорту в день вильоту безкоштовно).
ВАЖЛИВО! Інформація для агентів!
Шановні агенти! Документи по туру будуть прикріплені в особистому кабінеті за 1-2 дні до дати туру.
Ви їх самостійно роздруковуєте і видаєте туристам у тур (крім випадку, коли не пізніше п'ятниці 14:00 є
письмове прохання агента роздрукувати повний пакет документів для туристів для видачі в аеропорту).
Документи в особистому кабінеті:
*авіаквиток
*медична страховка
*програма туру
*інфолист
*ваучер на готель

