APULIA
SKRAJNI IN NEODKRITI JUG ITALIJE

Apulija je posebnost za turiste, ki žele nekaj novega. Je neodkrita pokrajina juga Italije. Polna
je zgodovine, saj so si tod podajali roke Grki, Langobardi in Normani. Je polna čudovih cerkva
in posebnosti brez primere - to so TRULLI in SASSI . Trulli so čebelnjakom podobne hiše
grajene iz kamenja, Sassi pa so v kamen sklesana bivališča in tako prve kot druge najdemo samo
tod v Evropi. Poleg vsega pa je pokrajina nedotaknjena, saj je jug Italije nerazvit. Kdo ve,
morda pa ne bo več tako tudi v bodoče.

PROGRAM PETDNEVNEGA IZLETA:
GRAD IZ 13. STOL. "CASTEL DEL MONTE"

1. in 2. DAN: Gargano
Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 17.00 uri. Vožnja po AC mimo Benetk, Ancone in Pescare do mesteca CAGNANO na GARGANU. Namestitev
v hotel *** ob obali, počitek, kosilo in če bo lepo vreme kopanje na čudoviti plaži. Večerja in nočitev.
3. DAN: Alberobello - Lecce - Copertino - Taranto
Pričeli bomo z ogledi največjih znamenitosti. Vozili se bomo proti jugu in se prvič zaustavili pri mestu ALBEROBELLO. Tu so zgrajene edinstvene
stavbe imenovane TRULLI, nato pa bomo nadaljevali do mesta LECCE. Mesto slovi po izjemno lepi katedrali Sv. Križa in je pravi biser baroka. Naslednji
postanek bo v COPERTINU za ogled gradu (1540), nato pa vožnja do TARANTA, namestitev v hotel, večerja in nočitev.
4. DAN: Taranto - Matera - Vieste
Po zajtrku vožnja do MATERE kjer si bomo ogledali znamenita bivališča vklesana v skalovje. Obisk je resnično posebnost, saj boste videli tudi pravo
cerkev in stotine bivališč.
Nadaljevali bomo do mesta CASTEL DEL MONTE in si ogledali znamenito trdnjavo iz 13. stol., ki jo je dal zgraditi Friderik II. Je ena največjih v
Evropi in ena najbolj skrivnostnih. Še povratek do hotela v mestu VIESTE, večerja in nočitev.
5. DAN: Viesta -Ljubljana
Po zajtrku se bomo poslovili od prelepe Apulije in se podali nazaj proti domu, kamor bomo prispeli ob polnoči.

MATERA

TRULLI

COPERTINO

CENA:
249,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
269,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
289,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
MATERA

Cena vključuje: najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, 3 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3*, DDV,
vodenje in organizacijo. DOPLAČILA: vse vstopnine in gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO: dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizira odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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