BENEŠKI KARNEVAL

GONDOLE OB MARKOVEM TRGU

Benetke - mesto na vodi, mesto bogate zgodovine in
neponovljive
arhitekture. So mesto gotike in renesanse, so mesto gondol in golobov, so pa
tudi mesto posebnega karnevala v času pustovanja.
Beneške pustne maske so posebnost v svetu in ta dogodek je treba "ujeti".
Lepota kostumov, mrkost mask in spokojnost samega mesta se zlijejo skupaj
v času pustovanja. Maske so del mesta že dolga stoletja in kot take so znane
po vsem svetu. Spoznajte jih z nami tudi vi. Ta program vam ponuja tudi
ogled največjih otokov. Tako boste spoznali najlepše otoke v akvatoriju,
izdelavo znamenitih čipk na otoku Burano in seveda tudi steklarskih umetnin
na otoku Murano.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane - parkirišče pri DOLGEM MOSTU (za zaključene
skupine odhod po želji) ob 05.30 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči in mimo mesta
Lido di Jesolo do Punte Sabbioni. Tu imate dve možnosti:
- prva skupina, ki bo želela preživeti ves dan na ogledu karnevala se bo odpeljala z ladjo
direktno na MARKOV TRG.
- druga skupina, ki bo želela raziskovati BENEŠKI AKVATORIJ, se bo vkrcala na drugo ladjo in
se odpeljala najprej na otok BURANO, ki slovi po slikovitosti hišic, številnih čipkarskih
delavnicah in odličnih gostiščih. Naše potovanje bomo nadaljevali do otoka MURANO, ki pa slovi
po številnih steklarskih delavnicah in trgovinah umetelnega stekla. Eno od delavnic si bomo tudi
ogledali in tako spoznali umetnost izdelave MURANSKEGA STEKLA. Potovanje z ladjo bomo
nadaljevali do centra Benetk, kjer pa si bomo ogledali naslednje mestne znamenitosti:

NAJLEPŠE SO SKUPINE

MARKOVO CERKEV, STARO in NOVO URADNIŠKO PALAČO, STOLP Z URO, DOŽEVO PALAČO, MOST VZDIHLJAJEV in MOST
RIALTO. Seveda boste določen čas preživeli tudi vi na občudovanju mask po katerih mesto slovi po vsem svetu. Tako prva kot tudi
druga skupina se bomo zbrali ob 17.45 pod stebrom s KRILATIM LEVOM (ob obali) in se nato ob 18.00 vrnili z ladjo do Punte Sabbioni,
kjer nas čaka avtobus za povratek proti domu. V Ljubljani bomo do polnoči.

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

TIPIČNA MASKA

CENA je kalkulirana za odhod iz Ljubljane (parkirišče Dolgi most)).
V ceni je vključeno: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja,
ekološko takso za vstop v Benetke, DDV, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za ladjo do Markovega trga in nazaj 8 €, za ves dan po otokih in nazaj 15 €.
PRIPOROČAMO dodatno nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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