
Різнобарвна осіння Хорватія: від Загребу до Дубровника. Авіатур + мінібус 
(автобус)  
 
8 днів, від 749 EUR  
 
Загреб – Плитвицькі озера – Спліт – Задар – Оміш (фіорди річки Цетіна) – острів Брач (Бол, пляж 
Золотий Ріг) – Дубровник – водоспади ріки Крка – Карловац – Загреб 
 
У вартість входить: 
Авіапереліт Київ–Загреб–Київ А/к Windrose Airlines, Ембраєр RJ14, 
економклас, багаж 23кг; 
 Розміщення в готелях 3-4*; 
Харчування – сніданки; 
Усі трансфери за маршрутом; 
Екскурсії за програмою  
Медична страховка; Для туристів старше 60 років - доплата 10 євро 
 

У вартість не входить: 
Тест на Covid-19;; 
Додаткові екскурсії, усі  вхідні квитки; 
Туристичний збір; Оплата в турі, розмір 
сіті-такс залежить від міста 
Доплата за SNGL; 250 євро 
Особисті витрати; Обіди в ресторанах, 
чайові гідові і водію 

 
День 1 Київ - Загреб 
Приліт у Загреб. Обід в національному ресторані хорватської кухні (за дод.плату). 
Прогулянка по центру Загреба (центральна площа бана Йосипа Елачіча, верхнє місто, кафедральний 
собор, Каптол). Переїзд у район Плитвицьких озер. Поселення в готель, відпочинок, ночівля. 
 
День 2 Плитвицькі озера 
Сніданок у готелі, виселення. 
Переїзд на Плитвицькі озера - національний парк Хорватії під номером 1, в ТОП-10 світових природних 
шедеврів. Відвідування осінніх Плитвицьких Озер (45 євро вхідний квиток, для відвідування парку 
потрібно обов’язково мати зручне для прогулянок на природі взуття). 
Обід в національному ресторані хорватської кухні (за дод.плату).  
Переїзд у Спліт. Поселення у готель. Ніч у готелі. 
 
День 3 Спліт - Задар 
Сніданок у готелі. Оглядова екскурсія у Спліті. Обід у національному ресторані (за дод.плату). 
Рекомендуємо спробувати кальмари на грилі (хорв. Ligni na zaru). Вільний час у місті.  
У другий половині дня запрошуємо на факультативну екскурсію у Задар  (20 євро). З дзвіниці Собору 
Святої Анастасії (вхідний квиток 2 євро) відкривається чудовий краєвид на Старе місто, гірський масив 
Велебіт і острів Угля в Адріатичному морі. 
Вечеря в ресторані на березі Адріатичного моря.(за дод.плату). Повернення у Спліт. 
 
День 4 Спліт - Оміш 
Сніданок у готелі. Вільний час у місті. 
Охочих запрошуємо на факультативну екскурсію в піратське місто Оміш (15 євро). Річка Цетіна, 
впадаючи в Адріатичне море, формує справжнісінький фіорд, як у Норвегії. Прогулянка на човні по 
фіорду (15 євро). Обід у центрі міста Оміш. Наша рекомендація - кальмари на грилі, або риба Orada на 
грилі з блітвою в якості гарніра.Ніч у готелі в Спліті. 
 
День 5 Спліт - Морська прогулянка на острів Брач з пікніком 
Сніданок у готелі. Вільний час для прогулянок у Спліті, відвідування музеїв і пам'яток та шопінгу. 
Бажаючих запрошуємо на морську прогулянку на знаменитий острів Брач на великому паромі "Jadrolinija" 
(40 євро з завантаженням автобуса на паром). Переїзд на автобусі через весь острів Брач до 
старовинного містечка Бол. Пікнік на пляжі Золотий Ріг (5 євро). Ночівля у Спліті. 
 
День 6 Спліт - Дубровник 
Сніданок у готелі. Вільний день для прогулянок у Спліті, відвідування музеїв і пам'яток та шопінгу. 
Для бажаючих - факультативна екскурсія до м.Дубровник (70 євро). 
Дорогою до Дубровника мандрівники також побачать регіон Бачинських озер і унікальну долину 
річки Неретва. Бажаючі можуть покупатися на дубровницьких пляжах 
Екскурсія по Дубровнику з місцевим гідом. Вільний час.Повернення у Спліт. Ночівля в готелі. 
 
День 7 Спліт - Водоспади річки Крка - Карловац 
Сніданок у готелі, виселення. Переїзд у Національній парк Крка. Прогулянка по Національному парку в 
районі наймогутнішого водоспаду Скрадинський Бук (46 м) (вхідний квиток 45 євро). 
Переїзд в місто Карловац. У Карловаці знаходиться найбільша в Хорватії броварня, який випускає пиво 
«Карловачко». Вечірня прогулянка вуличками старого міста. Ніч у готелі в Карловаці. 
 
День 8 Загреб 



Сніданок у готелі, виселення. Трансфер в аеропорт міста Загреб. Виліт в Україну. 
 
Додаткова інформація 
 
Розміщення по всьому маршруту в готелях 4 *. 
 
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, 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 
 


