SAN MARINO, RIMINI, BOLOGNA
SAN MARINO je resnično nekaj posebnega na Apeninskem polotoku. Je v Italiji pa vendar je
samostojen kot republika. Ima izredno bogato zgodovino, čudovite trdnjave in poleg zgodovinskih
znamenitosti še obilico trgovin.
RIMINI je resda obmorsko turistično mesto, pa vendar nudi ljubiteljem zgodovine v svojem
starem mestnem jedru na ogled veliko izjemno lepih arhitekturnih spomenikov.
BOLOGNA pa je najstarejše univerzitetno mesto v Italiji in eno najstarejših v Evropi. Staro
mestno jedro pa nudi obiskovalcu marsikatero prijetno presenečenje. Številni trgi, palače,
galerije in fontane so edinstvene ravno tu in ravno zaradi tega moramo to mesto tudi spoznati.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:
SAN MARINO

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči in mimo Benetk, Padove in Bologne do prvega postanka za oglede Republika SAN MARINO. Mesto, vasica, država San Marino je dobilo ime po Marinu, ki je državico ustanovil in je še danes popolnoma samostojna. Mi
si bomo ogledali: MESTNA VRATA, PETROVO CERKEV, MESTNO HIŠO, KATEDRALO SV. MARINA, vse tri TRDNJAVE in preživeli nekaj časa tudi
v nakupovanju v brezštevilnih trgovinicah v mestu, saj je tu resnično vse namenjenu ravno ugodnim nakupom usnja, tehničnih izdelkov in žganih pijač.
Ob 15.00 uri se bomo odpravili proti mestu RIMINI. Postanek za ogled starega mestnega jedra: AVGUSTOV SLAVOLOK, TEMPELJ MALATESTA,
GRAD SIGISMONDA, PALAČA ARENGO, TIBERIJEV MOST (star 2.000 let). Sledi še vožnja do hotela v središču turističnega dela mesta, večerja
in po želji seveda zabava v kateri od številnih diskotek v mestu.
2. DAN:
Po zajtrku vožnja do Bologne. Naš prihod je predviden ob 10.30 uri in takoj se bomo napotili na oglede starega mestnega jedra: PIAZZA MAGGIORE,
PIAZZA NETTUNO, in PIAZZA COMUNALE z vsemi pomembnimi stavbami. Po enournem počitku za okrepčilo se bomo 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". Ker nas čaka še dolga vožnja do doma (370 km), zato se bomo iz mesta odpravili ob 17.00. Doma bomo ob polnoči utrujeni,
pa vendar bogatejši za lepa spoznanja, saj je Italija resnično ena najlepših dežel, polna čudovite zgodovine na vsakem koraku.

SAN MARINO

RIMINI-AUGUSTOV SLAVOLOK

RIMINI

BOLOGNA-TRG MAGGIORE

CENA:
109,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
119,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
129,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

BOLOGNA - KATEDRALA

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*, osnovno nezgodno zavarovanje,
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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