BOROMEJSKI OTOKI, GRADOVI V DOLINI AOSTE in MONT BLANC
Lago Maggiore je drugo največje Italijansko jezero. Posebnost so Boromejski otoki Isola Madre,
Isola Bella in Isola dei Pescatori. Mi se bomo izkrcali na otoku Bella, saj so tukaj čudoviti parki okoli
palače,ki jo je dal zgraditi Karel III. v 17. stoletju. V naslednjih dveh dnevih, pa bomo spoznali
dolino Aoste in njene izjemne gradove, ki se kar vrstijo po vsej dolini vse do tunela pod Mont
Blancom. To najvišjo Evropsko goro bomo tudi spoznali, saj se bomo z žičnico popeljali do najvišje
razgledne ploščadi pod vrhom te mogočne gore. Izlet torej za ljubitelje narave in zgodovine.

ISOLA BELLA

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN: Lago Maggiore
Odhod sodobnega avtobusa ob 04.30. Vožnja mimo Benetk in Verone do jezera LAGO MAGGIORE. V mestecu Stresa se bomo vkrcali na ladjo in se
popeljali mimo otokov Madre in Pescatori do najlepšega otoka ISOLA BELLA. Po izkrcanju sledi sprehod po čudovitih parkih in ogled palače, ki jo je
Karel III. Gradil za svojo ženo Isabello. Po ogledu otokov in izkrcanju, se bomo odpeljli še do vile Verbania. Pred odhodom v hotel še ogled veličastnega
spomenika Karlu Boromejskemu. Hotel bomo imeli ob jezeru, večerja in nočitev - večerni sprehod ob jezeru bo več kot prijeten.
2. DAN: San Martino - Bard - Varres - Issogne - Fenice - Aosta
Po zajtrku se odpeljemo v dolino Aoste. Prvi postanek bomo naredili že na samem vhodu v dolino za ogled najlepšega in najstarejšega mostu v Italiji.
San Martino je star 2.100 let in je zaradi svojega kamnitega loka prava paša za oči. Nadaljevali bomo do vasice BARD in prvega od gradov za ogled.
VARRES nima kaj posebno pomebne notranje opreme, je pa fascinanten zaradi svoje dominantne lege na visoki skali in zaradi izredno velikih soban.
ISSOGNE pa je naš naslednji grad za oglede. Tu pa boste presenečeni nad bogato opremljenimi sobanami in muzejsko zbirko. Zadnji od današnjih
gradov bo FENIS, ki velja za najlepšega med vsemi. Izjemna lega ter še vedno avtntična opema vas bo prevzela. Končni cilj tega dne je mesto AOSTA.
Namestitev v hotel, večerja in nato večerni sprehod po mestu.
3. DAN: Mont Blanc - St. Pierr - Sarre - Aosta
Po zajtrku odhod proti vasici LA PALUD, kjer se bomo z žičnico povzpeli na razgledno ploščad PUNTA HELBRONNER. Ob lepem vremenu so prizori
neponovljivi, saj se bo pred vašimi očmi bohotil MONT BLANC in seveda tudi številni drugi gorski vrhovi. Po vrnitvi se bomo ponovno posvetili
raziskovanju skrivnostnih gradov v dolini Aoste. Prvo si bomo ogledali ST. PIERRE v katerem je zanimiva zbirka rastlin in živali s tega področja. Drugi
na vrsti pa je grad SARRE. Ta grad je bil tudi lovska rezidenca kraljeve družine Savoi. Številne dvorane krasijo lovske trofeje, bogato opremljena
notranjost pa vas bo presenetila. Čaka nas še vožnja do doma kjer bomo v poznih večrnih urah.

AOSTA

MOST V SAN MARTINU

ČUDOVITI GRAD FENIS

ISSOGNE

CENA:
189,00 € - pri udeležbi 45-48 oseb
209,00 € - pri udeležbi 40-44 oseb
212,00 € - pri udeležbi 35-39 oseb
FENIS

Cena vključuje, najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, 2 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3*, DDV,
vodenje in organizacijo.
DOPLAČILA: vse vstopnine in gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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