BOLOGNA in RAVENA
V tem programu vam nudimo ogled dveh "biserov" med italijanskimi mesti.
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.
RAVENA pa je v svetu najbolj poznana po bizantinskih mozaikih, ki jih je v številnih cerkvah na pretek. Pa
vendar niso samo mozaiki tisti, ki vabijo turiste od blizu in daleč. Ravena je mesto prijetnih in mirnih ulic, trgov
in parkov, je mesto čudovitih palač in ne nazadnje tudi zadnje počivališče največjega italijanskega pesnika
Danteja.
Program torej za ljubitelje umetnosti, slikarstva in zgodovine. Dva naporna dneva raziskovanj in ogledov, pa
vendar več kot zadovoljne vas bomo pripeljali nazaj v Slovenijo bogatejše za novo spoznanje.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

BOLOGNA-NEPTUNOV TRG

1. DAN:
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 10.30 uri in takoj se bomo napotili v center starega mestnega jedra. Tu si bomo ogledali: PIAZZA MAGGIORE, PIAZZA NETTUNO in
PIAZZA COMUNALE, z vsemi pomembnimi stavbami. Sledi namestitev hotel, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku slovo od mesta in vožnja proti obali Jadranskega morja. Kratek postanek lahko naredimo (po želji seveda) v mestu IMOLA, kjer si bomo na
hitro ogledali dirkališče Enzza Ferrarija za FORMULO 1. Prve oglede pa bomo namenili mestecu CLASSE, kjer imajo eno najlepših cerkva - SV.
APOLINARIJ. Cerkev se ponaša z izjemno bogatimi bizantinskimi mozaiki in je za ljubitelje umetnosti prava paša za oči in duha (spodnja slika). Po
ogledu nas čaka še mesto RAVENA, tu pa si bomo ogledali: DANTEJEVO GROBNICO, LJUDSKI TRG z imenitnimi palačami, BAZILIKO SAN
VITALE in MOVZOLEJ GALLE PLACIDIE. Tako bazilika, kot movzolej se ponašata z najlepšimi bizantinskimi mozaiki izven Bizanca in so brez
primere v svetu. Po ogledih odhod proti domu, kjer bomo v poznih večernih urah.

BOLOGNA

BOLOGNA-TRG MAGGIORE

RAVENA-BAZILIKA SAN VITALE

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

BOLOGNA

RAVENA

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*, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za 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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