FIRENCE
Firence so mesto renesanse, mesto številnih galerij in muzejev. So mesto umetnosti in ravno zaradi tega
smo pripravili poseben program izleta za ljubitelje umetnosti. Mesto se namreč ponaša z največjo
umetnostno galerijo v Italiji in eno največjih nasploh v svetu - UFFIZI. V svojih 45 sobanah ponuja na
ogled neprecenljivo vrednost umetnin 14., 15. in 16. stol., vodilnih avtorjev Italije, Holandije, Španije
in Nemčije. Kljub visoki vstopnini se obisk poplača in zagotavljamo vam, da boste prevzeti ob pregledu
ene največjih umetniških zbirk na svetu.
Seveda pa boste spoznali vse mestne znamenitosti pod vodstvom našega vodenja.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:
CERKEV S. KRIŽA

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči in po AC mimo Benetk in Bologne do Firenc. Naš prihod v mesto je
predviden v opoldanskih urah. Takoj po prihodu bomo imeli nekaj časa prosto za počitek, nato pa se bomo podali na ogled največjih znamenitosti mesta:
STOLNICA, KRSTILNICA, DANTEJEVA HIŠA, CERKEV SV. KRIŽA, v kateri je pokopanih 270 pomembnih meščanov - Galileo, Giberti, Michelangelo
in Machiavelli, pa so samo najpomembnejši. Sprehodili se bomo mimo PALAZZO VECCHIO še do STARAGA MOSTU - PONTE VECCHIO, ki je brez
dvoma največja znamenitost mesta.Do odhoda iz mesta boste nekaj časa še prosti za pisanje razglednic, ob 19.00 uri pa se bomo z avtobusom odpeljali
do hotela v bližnje MONTECATINI TERME, namestitev, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku odhod avtobusa v mesto. Priporočamo obisk GALERIJE UFIZZI . Tu boste lahko ves čas na ogledu izjemne zbirke slik številnih umetnikov
vsega sveta ali pa bomo namenili čas za ogled ostalih znamenitosti mesta. Ob 15.00 bomo mesto zapustili, doma bomo pozno.

STARI MOST NA REKI ARNO

V MUZEJU PITTI

MESTO KIPOV

KATEDRALA

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

V ceni je vključeno: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, vstopna taksa za
mesto, DDV, 1 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk-namestitev v dvoposteljnih sobah, tuš, wc) v hotelu 3*,
stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in ostale gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO dodatno nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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