CINQUE TERRE
Z VERONO in MANTOVO
Ligurska obala v Sredozemskem morju je v pokrajinskem pogledu nekaj posebnega, znamenite
CINQUE TERRE pa še toliko bolj. Vasice so zgrajene tik nad morjem, druge na strmih pečinah.
Človeku jemlje dih že pogled na te kraje. Včasih si zaželiš, da bi tod ostal za vedno in se
pomešal med številne ribiče, z njimi igral v pustih večerih briškolo, ali pa se v nedogled sprehajal
po stezicah vklesanih v živo skalovje strmih pobočij. Tu se je življenje zaustavilo pred stoletji in
tako bo teklo še naslednja stoletja, saj večina vasic nima niti cestne povezave. Edino ladje,
čolni in vlak so v stiku z zunanjim svetom. Ostaja mir, lepota narave in seveda v sezoni množica
turistov. Cinque Terre so naša uspešnica že nekaj let in prepričani smo, da bo tako tudi v
naprej, saj čar vasic vabi tudi vas.

VERONA

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN:
Odhod avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja preko Fernetičev in po italijanskih AC mimo Benetk do Verone. Sledi ogled starega mestnega jedra: TRG BRA,
ARENA, JULIJINA HIŠA, ZELENJAVNI TRG, GOSPOSKI TRG, KAMNITI MOST, STOLNICA, VODNI GRAD ... po kratkem počitku nadaljevanje
vožnje do mesta MANTOVA in ogled: VOJVODSKA PALAČA, STOLNICA, ROTONDA, PALAČA TEE. Po kratkem postanku vožnja preko Apeninov do
mesta ob obali (Tirenia , Marina di Massa ali Viareggio), namestitev v hotel, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku nas čaka seveda najlepši del potovanja. V programu je namreč raziskovanje znamenitih vasic CINQUE TERRE. Vasice so resnično nekaj
posebnega, zato bo odhod proti LIGURJI v zgodnjih jutranjih urah. V mestu LA SPEZIA se bomo vkrcali na ladjo (pogoj je lepo vreme, brez valov),
nato pa nas bo ladja popeljala po velikem zalivu La Spezia mimo otokov PALMARIA in TINO do slikovite vasicePORTOVENERE. Ta vasica sicer ne šteje
med Cinque Terre, pa vendar je njena slikovita lega na izpostavljenem skalnem polotoku s cervico Sv. Petra nekaj posebnega in vedno priljubljen cilj
Obiskovalcev. Mi se tu ne bomo izkrcali in se bomo z ladjo popeljali mimo previsnih sten do vasice RIOMAGGIORE. Od tu do naslednje vasice (najlepši
med njimi) MANAROLA, se bomo podali peš po Via del Amore (potka ljubezni), ki je vklesana v živo skalo. V Manaroli bomo imeli uro časa za počitek,
nato se bomo ponovno vkrcali na ladjo in se zapeljali do zadnje vasice MONTEROSSO. Tudi tu boste nekaj časa prosti za kosilo in oglede, ob 15.24 pa
se bomo odpeljali z vlakom skozi številne tunele in previse nazaj v La Spezio. Vožnja z avtobusom, mimo Parme, nazaj proti domu.

MANAROLA

MANTOVA

MANTOVA

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

VERNAZZA

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 15,00 €, vlak 2,00 €, potka ljubezni 5,00 €) ter vstopnine 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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