TOSKANA in CINQUE TERRE
Tokrat vam predstavljamo potovanje po najlepšem predelu Italije. Spoznali boste Toskano v
najlepši predstavitvi ob gostoljubju in odlični hrani na pristavi kategorije 4*. Sprehajali se boste
po starih mestnih jedrih Siene, San Gimigniana in Volterre, se vozili z ladjico in vlakom v
znamenitih vasicah Cinque Terre, ter zadnji dan spoznali še Mantovo in Verono.
Pokušali bomo seveda tudi tipična toskanska vina in okusili tradicionalno kuhinjo tega področja.
Kljub malce napornemu programu boste vseeno zadovoljno pritrdili naši ugotovitvi, da je ta del
Italije res najlepši.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:

CINQUE TERRE - RIOMAGGIORE

1.DAN: San Gimignano- Siena-Volterra
Odhod avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja do mejnega prehoda Fernetiči in nadaljevanje poti po AC mimo Benetk, Padove, Firenc do mesta SAN
GIMIGNANO, ki velja za “toskanski biser” zaradi številnih stolpov in izjemne srednjeveške arhitekture za mogočnim obzidjem. Sledi vožnja do
mesta SIENA, ogled mestnih znamenitosti: Stolnica, Palača Chigi, palača Piccolomini, znameniti Campo. Sledi še kratek obisk mesta VOLTERRA ...
Zvečer prihod v mestece v osrčju Toskane, dobrodošlica in namestitev v pristavi 4* (bazen, tenis, fitnes, savna..), odlična - tipična toskanska večerja
in nočitev.
2. DAN: Cinque Terre
Po zgodnejm zajtrku se bomo odpeljali na sever do mesta LA SPEZIA. Tu se bomo ob 10.00 vkrcali na ladjo in se (pogoj je lepo vreme bre valov) vkrcali
na ladjo in se z njo popeljali v čudovit svet CINQUE TERR. Izkrcali se bomo v vasici RIOMAGGIORE in s enato peš podali po "potki ljubezni"
do vasice MANAROLA. Tu bomo prosti do 12.40 za malo počitka in se nato ponovno vkrcali na ladjo ter se mimo vasic CORNIGLIA ter VERAZZA
popeljali do konče vasice MONTEROSSO. Tu bomo prosti vse do 15,25 ko se bomo z vlakom vrnili v LA SPEZIO. Sledi še vožnja do mesteca MARINA
DI MASSA, namestitev v hotel, odlična večerja in nočitev.
3. DAN: Mantova-Verona- Ljubljana
Po zajtrku se bomo odpeljali do mesta MANTOVA. Slovi kot najlepše mesto dežele, saj je obdano z jezeri, v sterem mestnem jedru pa se sezanimo z
bogato zgodovino v srednjem veku. Po kratkempostanku za okrepčilo se bomo odpeljali do mesta VERONA. Sledi kratek sprehod po starem mestnem
jedru, ki je polno bogate zgodovine od rimskega imperija naprej. V poznih popoldanskih urah bomo Veron o zapustili in se vrnili nazaj proti domu.

SAN GIMIGNANO

SIENA

VOLTERRA

MANTOVA

CENA:
199,00 € - pri udeležbi 45 - 38 potnikov
219,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
239,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

VERONA - CERKEV SV.ZENA

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz, sve takse za ceste, vstopne takse, ekološke takse, 1 x polpenzion na pristavi 4* (tipična
toskanska hrana), 1 x polpenzion v hotelu 3* v mestu ob Sredozemskem morju, DDV, vodenje in stroški agencije.
Doplačila za ladjo, vlak in vstopnine lahko vključimo v osnovno ceno.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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