
 

Едно незабравимо бизнес пътуване до Хърватска и Босна и Херцеговина 

ПРОГРАМА 

 

ДЕН 1 (17.09. неделя) 

Отпътуване от София в 09:00 часа по маршрут София - Загреб. Пристигане в Загреб в 20:00 

часа.Настаняване в 4 звезден хотел. Нощувка 

ДЕН 2 (18.09. понеделник) 

Закуска. Посещение на предприятия/ Индивидуални срещи според интереса на фирмите - от 

10:00 ч. до 13:00ч. Свобоно време - от 13:00 ч. до 16:00 ч. Бизнес форум  с бизнеса от Загреб, 

високопоставени гости от правителството и местните власти от 16:00 ч. . Официална вечеря с 

бизнеса от 20:00 ч. в ресторант. Нощувка. 

ДЕН 3 (19.09. вторник) 

Закуска. 09:00 ч- Отпътуване към Национален парк "Плитвички езера" *. Разглеждане на 

езерата по един от туристическите маршрути (препоръчва се носенето на удобни спортни 

обувки).  Време за разглеждане  - от 11:30 до 15:30.  Тръгване за Сплит. Пристигане в 18:30. 

Настянване в 4 звезден хотел .Свободно време. Възможност за разглеждане на Сплит. 

Нощувка. 

*Националният парк Плитвички езера е най-популярната туристическа атракция на Хърватска. 

Той е включен в списъка на ЮНЕСКО за историческо наследство през 1979 г. Красотата на 

националния парк се крие в неговите 16 езера, които са свързани чрез водопади и са 

разположени в гъсти гори, където можете да видите елени, мечки, вълци и някои редки птици. 

Националният парк покрива територия от около 300 кв.км. Езерата се намират на площ около 8 

км. 

ДЕН 4 (20.09. сряда) 

Закуска. От 10:00ч. до 14:00ч. посещения на предприятия/ индивидуални срещи според 

интереса на фирмите. От 14:00ч. до 18:00ч. свободно време. В 18:00ч. среща с бизнеса от Сплит 

в хотел 20:00ч. - Официална вечеря с бизнеса в ресторант. Нощувка. 

ДЕН 5 (21.09. четвъртък) 

Закуска.10:00ч.  - 17:00ч. Разходка с яхта из островите на Сплит + възможност за плажуване 

(необходима е предварителна заявка). Свободно време. Разглеждане на Трогир (пожелание). 

Нощувка. 

 

 

http://www.bohemia.bg/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0/479690/
http://www.nasamnatam.com/darjava/Harvatska.html


 

 

 

ДЕН 6 (22.09. петък) 

Закуска.10:00 ч. тръгване за Сараево. 14:30 пристигане в Сараево. Настаняване в 4 звезден 

хотел . Свободно време.16:00 - Бизнес форум  с бизнеса от Сараево, високо поставени гости от 

правителството и местните власти в хотел. 20:00ч. Официална вечеря с бизнеса. Нощувка. 

 

ДЕН 7 (23.09. събота) 

Закуска.  10:00 Тръгване от Сараево посока  Вишеград. 13:00 Пристигане и настаняване в 4 

звезден хотел . Свободно време/ посещение на забележителностите във Вишеград. 19:00 

Официална вечеря с бизнеса от Вишеград. Нощувка.  

ДЕН 8 (24.09. неделя) 

Закуска. 09:00 ч. Тръгване за София. Ориентировъчен час на пристигане - 15:00ч.  

 

Организаторите си запазват право да направят незначителни  корекции в програмата при 

необходимост.  Ако настъпят такива ще бъдете информирани своевременно.  

 

 

 


