BOLOGNA
BOLOGNA je brez dvoma najstarejše univerzitetno mesto v Italiji, slovi pa tudi po
izjemno lepem starem mestnem jedru s številnimi palačami, trgi, muzeji, galerijami in
seveda bogati kulinariki. Je glavno mesto dežele Emilija Romanja in zaradi vseh
omenjenih zadev tudi več kot vredna ogleda.
Staro mestno jedro je resnično nekaj posebnega. Večina palač je opečnih, pod njimi
potekajo arkadni hodniki, na Piazza Maggiore pa najdemo najlepše stavbe, palače in
baziliko Sv. Petronia, ki s svojo veličino resnično prevzame obiskovalca. Tu je tudi
Neptunov vodnjak, kjer je zbirališče meščanov in kjer se odvijajo poulični koncerti v
večernih urah. Bologna pa nudi ljubiteljem umetnosti tudi obisk Narodne galerije in
galerijo v Mestni hiši, v obeh pa boste spoznali številna dela italijanskin in svetovnih
mojstrov.

TRG MAGGIORE

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči in po AC mimo Benetk in Padove do Bologne. Naš prihod je predviden
ob 11.30 uri in takoj se bomo napotili na oglede starega mestnega jedra: PIAZZA MAGGIORE in PIAZZA NETTUNO. Tu je PALAZZO COMUNALLE,
BAZILIKA SV. PETRONIA, PALAZZO DEL PODESTA, CASA DI RE ENZO in NEPTUNOV VODNJAK. V bližini sta tudi oba znamenita POŠEVNA
STOLPA, ki sta simbol mesta in tudi PALAZZO DELLA MERCANZIA in BAZILIKA SV. PETRA. Po enournem počitku za okrepčilo se boste lahko
odpravili v največjo galerijo v mestu - PINACOTECA NAZIONALE in si ogledali impozantno zbirko slik različnih obdobij od 14. - 18. stoletja z najbolj
znano Rafaelovo sliko "Zamaknjenje Sv. Cecilije", ali pa si ogledali zbirko umetniških slik v Mestni hiši. Vsi ostali pa, ki se želite ta čas sprehajati po
mestu pa lahko izkoristite čas za nakupe v brezštevilnih trgovinah v mestu ali pa za sprehajanje po slikovitih ulicah. Poizkusite pa tudi testenine z
znamenito "Bolonezze" omako, ki je doma ravno tu.

CENA:
35,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
45,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
55,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
Stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in 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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