DOLOMITI
La Grande Strada delle DOLOMITI je Velika dolomitska cesta, ki so jo zgradili leta 1909
in pelje skozi najbolj privlačno pokrajino v Evropi v dolžini 110 km. Vodi nas preko visokih
prelazov, mimo gostih gozdov in divjih pokrajin, mimo slapov in jezer. Tako cesta kot
pokrajina vam včasih jemlje dih. Priroda je tu ob vsakem letnem času neponovljiva in
enkratna. Dolomiti štejejo preko 30 samostojnih gorskih masivov in nobeno drugo gorovje
v Evropi niti slučajno ni tako slikovito. So namreč stari koralni grebeni značilno rožnato
oranžne barve, skalne konice pa segajo visoko v nebo in kar kličejo po fotografiranju.
Preživite popotniški dan z nami in lepo naravo.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa ob 05.30 uri. Vožnja do menega prehoda Rateče in pri Trbižu na AC, vožnja po Kanalski dolini mimo mest
PONTEBBE in TOLMEZZO do jezera LAGO di SAURIS. Tu bo prvi daljši postanek za počitek in uživanje v čudoviti naravi, ki obkroža jezero. V
nadaljevanju nas čaka vožnja mimo čudovitih vasi raztresenih po dolini, ki jo obkrožajo mogočni vrhovi visoki preko 2000 m. CORTINA d
AMPEZZO pa je naš naslednji cilj. To olimpijsko mesto si bomo ogledali in nato nadaljevali po prekrasni Dolomitski cesti po dolinah in preko
prelazov do skrajno zahodne točke našega izleta. Mimo BOLZANA se bomo zapeljali severno od mesta v dolino gradov do Val SARENTINA, od
tu bomo zavili v najlepšo dolino Dolomitov VAL d EGA, ki je pravi koridor sotesk in slapov, prelazov in jezer. Postanek pri LAGO di CAREZZA, ki
velja za najlepše ob naši poti. Nadaljevanje poti po slikovitih predelih z mogočnimi gozdovi in vijugasti cesti na prelaz Marmolada. Čudoviti
razgledi, ki včasih jemljejo dih. Postanek še v mestu BELLUNO za ogled starega mestnega jedra, nato pa nadaljevanje poti mimo Pordenona do
doma, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah zelo utrujeni, pa vendar polni prelepih vtisov.

DOLOMITI

VAL D’EGA

DOLOMITI

CENA za skupine:
45,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
49,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
59,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

BOLZANO

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja,
DDV, osnovno nezgodno zavarovanje, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in 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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