BENETKE Z OTOKI IN FURLANIJA
Naj vas popeljemo v Benetke po vseh večjih otokih. Spoznajte otok BURANO, otok čipk in
živopisanih hišic ob mirnih in čistih kanalih, pa MURANO, ki slovi po desetinah steklarskih
delavnic in ne nazadnje tudi same BENETKE, ki so nam vedno pri srcu in v mestu odkrijemo
vedno kaj novega. Prenočili bomo v mestu Lido di JESOLO, ki je najbolj turistično mesto
na tem območju.
Drugi dan bomo spoznali zanimive kraje v Furlaniji, ki so še kako povezani z našo
zgodovino. Ogledali si bomo GONARS, OGLEJ (AQUILEJO), GRADEŽ in nazadnje še
znameniti dvorec MIRAMARE.
OTOK MURANO

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.30 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči in po AC do naše izhodiščne točke PUNTA SABBIONI. Tu se bomo
vkrcali na ladjo in se popeljali do prvega izmed otokov na našem izletu - BURANO. Otok je sicer manjši, pa vendar je s svojo slikovito podobo in
umirjenim načinom življenja pravo nasprotje Benetk. Številne čipkarske delavnice in prijetna gostišča na vsakem koraku vas bodo presenetila.
Naslednji je otok MURANO, kjer že stoletja izdelujejo znamenito muransko steklo in eno od takih delavnic si bomo ogledali tudi mi in tako spoznali
marsikatero skrivnost izdelave kar iz prve roke mojstra. Popoldanski del dneva bomo namenili ogledu mesta Benetke: MARKOV TRG in CERKEV,
DOŽEVA PALAČA, STARA IN NOVA PROKURATIVA, MESTNI STOLP Z URO, MOST VZDIHLJAJEV in RIALTO.
Zvečer še povratek z ladjo do našega izhodišča, nato pa namestitev v hotel v mestu LIDO di JESOLO, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili na oglede in raziskovanja Furlanije. Postanek bo v GONARSU za ogled spomenika borcem Soške fronte nato pa se bomo
zaustavili v OGLEJU. Zgodovinska - rimska pomembnost mesta je nekoč uvrščala to mesto na četrto po vrsti takoj za Rimom, Milanom in Capuo. Mi si
bomo ogledali baziliko, ki spada med najpomembnejše krščanske spomenike na svetu predvsem zaradi izjemnih mozaikov. GRADO pa je naslednji po
vrsti za naš ogled. Sledi še vožnja do mesteca DEVIN (ogled gradu) in nato zadnji postanek pred Trstom za ogled dvorca MIRAMARE. Nadvojvoda
Ferdinand Maksimilijan je zgradil ta prečudovit dvorec na previsni skali tik nad morjem. Njegova okolica, urejeni parki in predvsem plaže v bližini so
najbolj priljubljen cilj tržačanov in seveda tudi turistov. Dvorec je odprt za javnost in zato si bomo vzeli čas tudi mi za sprehod po sobanah in
dvoranah. Doma bomo v večernih urah.

BENEŠKE GONDOLE

MOST RIALTO

OGLEJ - KATEDRALA

CENA:
89,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
99,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
109,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
DEVINSKI GRAD

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja,
DDV, vstopna taksa za Benetke, 1 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk-namestitev v dvoposteljnih sobah, tuš, wc)
v hotelu 3*, strošek vodenja in agencije.
DOPLAČILA za strošek ladje (15,00 €), vstopnine in ostale gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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