BENETKE

Benetke - mesto na vodi očarajo vsakega obiskovalca. So čudež gradbeništva
preteklih stoletij in en sam spev lepote in umetnosti. Preko 110 cerkva, 20
galerij, tisoč palač in stotine kanalov vas spremlja na vsakem koraku.
Gondole in golobi so simbol mesta, ki je v preteklih stoletjih ustrahovalo
številne države ob Jadranskem in Sredozemskem morju. Benetke so še danes
očarljive in lepe in upajmo, da bo tako tudi v bodoče saj kisel dež počasi in
sigurno uničuje ta dragoceni biser arhitekture. Spoznajte bogato zgodovino
"Serenisime", podajte se z nami na raziskovanje in prepričani smo, da boste
nad mestom navdušeni. Benetke so namreč samo ene in kot take edinstvene v
svetu.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

BENEŠKE GONDOLE

Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 05.30 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči in po AC do PUNTE SABBIONI. Vkrcanje na ladjo
redne linije in plovba do MARKOVEGA TRGA. Povzpeli se bomo na "balkon" cerkve Sv. Marka in od tu spoznavali znamenite stavbe okoli trga:
Zvonik, Mestno uro, Staro in Novo "Prokurativo", Biblioteko, Napoleoniko in Levji trg. Ogledali si bomo tudi znamenite kipe konj (originale), kakor
tudi notranjost cerkve Sv. Marka. Še sprehod do Doževe palače in Mostu vzdihljajev, nato pa boste nekaj časa prosti za samostojno potepanje,
uživanje ob kapučinu, ali pa lenarjenje ob obali. Lahko pa izberete še dodatno možnost ogleda, zato vas bomo povabili na sprehod po slikovitih ulicah
vse do ene največjih znamenitosti mesta - MOST RIALTO. Lahko pa se odločite za ogled muzeja Corier, ali pa Doževo palačo. Zbor na dogovorjenem
mestu ob 17.00 uri in povratek do parkirišča na Punti Sabbioni. Odhod z avtobusom iz Benetk je predviden ob 17.30 uri . V Ljubljani bomo ob 23.00

DOŽEVA PALAČA

CERKEV SV. MARIJE ZDRAVJA

RIALTO

CA D’ORO

CENA za skupine:
29,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
35,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
39,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

GONDOLE

V ceno je vključen najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, strošek ekološke takse za vstop v Benetke, DDV,
osnovno nezgodno zavarovanje, strošek vodenja in agencije.
Obvezno doplačilo za strošek ladje v obe smeri.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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