BOLOGNA, MODENA, MANTOVA in MARANELLO
FERRARI
V tem programu vam nudimo ogled dveh "biserov" med italijanskimi mesti.
BOLOGNA je brez dvoma najstarejše univerzitetno mesto v Italiji, slovi pa tudi po izjemno lepem starem mestnem jedru s številnimi
palačami, trgi, muzeji, galerijami in seveda bogati kulinariki. Je glavno mesto dežele Emilija Romanja in zaradi vseh omenjenih zadev tudi več
kot vredna ogleda.
MODENA pa je sinonim za bogastvo,lepoto in seveda izjemno arhitekturo starega mestnega jedra ob Velikem trgu (Piazza Grande).
FERRARI pa smo pustili za zadnji dan. Odpeljali se bomo namreč v mestece Maranello in obiskali razstavni salon - muzej znamenite
avtomobilske tovarne FERRARI. Tu boste spoznali celoten razvoj večine modelov, videli boste razstavljene motorje in avtomobile, lahko pa
boste seveda tudi preizkusili različne modele kar sami, saj je tu možno sesti in se popeljati z enim od številnih modelov. Ljubitelji Ferrarija se
boste torej lahko popeljali s svojim sanjskim avtom (doplačilo).
MANTOVA je v programu zadnji dan pri našem povratku. Mesto je zgrajeno ob jezeru, ki ga kar z treh strani obdaja. Ponaša pa se z izjemnim
starim mestnim jedrom in knežjo palačo, ki je v času gradnje veljala za največjo v Evropi.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:
1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči in po AC mimo
Benetk in Padove do BOLOGNE. Naš prihod je predviden ob 10.30 uri in takoj se bomo napotili v
center starega mestnega jedra. Tu si bomo ogledali: PIAZZA MAGGIORE, PIAZZA NETTUNO in
PIAZZA COMUNALE, z vsemi pomembnimi stavbami, povdarek pa bo na ogledu katedrale, ki je
posebnost v Italji, saj velja za največjo katedralo grajeno iz opeke. Mesto slovi tudi po dveh
poševnih stolpih in razgled z najvišjega (55 m) je brez dvoma posebno doživetje. Nekaj časa boste
prosti tudi za kosilo, sledi odhod in vožnja do mesta MODENA, ogled Velikega trga (Piazza Grande,
in seveda znamenite katedrale. Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
BOLOGNA - mesto stolpov

2. DAN:
Po zajtrku slovo od mesta in vožnja proti mestecu MARANELLO. Tik ob znameniti tovarni avtomobilov
FERRARI je namreč GALLERIA FERRARI, kjer si bomo ogledali veliko razstavljenih avtomobilov ter
njihovih agregatov. Tako se bomo sprehodili po zgodovini te znamenite tovarne. Po ogledu si boste največji
privrženci lahko privoščili še vožnjo z enim od številnih modelov, saj so v bližini kar trije ponudniki, ki vam
pod vodstvom inštruktorja nudijo vožnjo po mestnih ulicah Maranella.
Nadaljevanje naše poti do mesta MANTOVA. Tu se bomo sprehodili po starem mestnem jedru in
občudovali; Knežjo palačo, katedralo, cerkev Sv. Andreja in Rotondo. Čas bo za kosilo in nato povratek proti
domu.

FARRARI - POSKOČNI KONJIČEK

CENA:
109,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
119,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
129,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
MODENA

GALLERIA FERRARI

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*,
stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnino v Gallerio Ferrari, 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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