LAGO MAGGIORE - BOROMEJSKI OTOKI in MILANO
Lago Maggiore se nahaja na severu Italije na nadmorski višini 193 m in je drugo največje jezero
Italije s površino 213 km2. Njegova dolžina je 66 km, na najširšem delu pa meri 12 km. Največja
izmerjena globina je 372 m, izjemno pa je zaradi svojih otokov Isola Madre, Isola Bella in Isola dei
Pescatori. Čudoviti parki in palače vas bodo zagotovo prevzeli, saj vsak otok zase ponuja svoje
posebnosti.
V tem programu boste spoznali tudi mesto Milano, ki slovi po najlepši operni stavbi Italije ter izjemni
katedrali. Povzpeli se bomo med 2.245 kipov svetnikov na pročelju in strehi, ter od tam občudovali
tudi mesto pod seboj.Doživite torej ta del Lombardije pod odličnim vodenjem našega vodnika.

ISOLA BELLA

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči in mimo Benetk do našega prvega cilja - MILANO. Čaka nas ogled
izjemne katedrale iz leta 1386, ki premore kar osem ladij, izjemne vitraže, umetniške slike in kipe. Vspon na streho pa nudi obiskovalcu še izjemen
razgled na okolico. Naslednji ogled bo namenjen operni hiši, ki slovi kot najlepša v Italiji. Nekaj časa bo še za sprehod do Galerije, nato pa vožnja
domesta STRESSA, ogled mogočnega kipa Karlu Boromejskemu, nastanitev v hotel, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku nas čaka jezero MAGGIORE in njegovi BOROMEJSKI OTOKI. Vkrcali se bomo na ladjo in se popeljali okoli treh otokov ISOLA MADRE,
ISOLA PESCATORI in ISOLA BELLA. Tu se bomo seveda tudi izkrcali in si ogledali izjemno lepe parke otoka, tu je tudi čudovita palača družine
Borromeo. V parku je tudi letno gledališče in zagotavljamo vam, da boste občudovali predvsem lepo urejene parke, številne pave in bujno domišljijo
Karla III., ki si je v 17. stol. vse skupaj sploh zamislil, za svojo ženo Isabello. Po vrnitvi z otokov še ogled VILE VERBANIA, ki se ponaša z izjemnimi
vrtovi. Čaka nas še vožnja do doma kjer bomo v zelo poznih večernih urah.

ČUDOVITI PARKI IN NOTRANJOST DVORCA

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

GOTSKA KATEDRALA V MILANU

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, 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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