BENETKE z otoki in VERONA
Naj vas popeljemo v Benetke po vseh večjih otokih. Spoznajte otok čipk in živopisanih hišic ob
mirnih in čistih kanalih BURANO (slika levo), 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 pa seveda vedno lepa in občudovanja vredna VERONA, s svojo izjemno
zgodovino, številnimi mostovi preko Adiže, trgi, amfiteatrom in seveda Romeom in Julijo. Izlet
torej za ljubitelje zgodovine in umetnosti.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:
KRILATI LEV SV. MARKA

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 06.30 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 spoznavali mesto BENETKE in njegove znamenitosti. Z ladjo
bomo pristali ob Markovem trgu in se takoj napotili na oglede: MARKOV TRG, Doževa palača, Markova cerkev, zvonik Sv, Marka, Stara in Nova
uradniška palača. Popoldan se bomo sprehodili še do mostu Rialto in se nato z vaporettom vrnili po slikovitem Velikem kanalu nazaj na Markov trg.
Zvečer namestitev v hotel v mestu LIDO DI JESOLO, večerja, nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili proti VERONI. Takoj po prihodu v mesto bomo začeli z raziskovanjem najlepših kotičkov tega čudovitega mesta, ki mu
daje pečat reka Adiža s svojimi mostovi. Spoznali bomo: TRG BRA in ERBE, AMFITEATER, JULIJINO HIŠO, GROBNICE SCALIGERI, STOLNICO,
CERKEV SV. ANASTAZIJE, KAMNITI MOST, SCALIGERIJEV MOST in GRAD. Seveda boste imeli čas tudi za samostojne obiske, priporočamo pa
seveda ogled zbirke v gradu Scaligeri. Ob 18.00 se bomo poslovili od Verone in se vrnili domov, kjer bomo pred polnočjo.

SLIKOVITE HIŠICE OTOKA BURANO

DOŽEVA PALAČA V BENETKAH

MOST SCALIGERI

CENA:
119,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
129,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
139,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

VERONA - DANTEJEV SPOMENIK

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
1 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk-namestitev v dvoposteljnih sobah, tuš, wc) v hotelu 3*,
strošek vodenja in agencije.
DOPLAČILA za ladjo (15,00 €) in vstopnine ter 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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