KORZIKA
Sredozemski otok Korzika slovi kot najlepši med vsemi. Njegova raznolika pokrajina kar
kliče k raziskovanju. Visoke gore, prečudovite rečne doline, peščene plaže, čisto
morje, odlična kulinarika in najboljša vina - to je Korzika. Ne smemo pa pozabiti na
čudovite prebivalce in njihovo prijaznost. Vse to povezuje Korziko v eno najlepših
destinacij, z lahkoto pa pozabimo tudi na visoke cene ki tod veljajo.
Korzika je torej posebnost in vredno jo je obiskati večkrat. Samo tako jo bomo
spoznali v najlepši podobi in samo tako nam bo resnično prirasla k srcu. V ta otok in
njegove lepote se zagledaš že prvič in ne pozabiš ga nikoli več.

TRDNJAVA BONIFACIO

PROGRAM TRODNEVNEGA POTOVANJA:

1. in 2.DAN:
Odhod avtobusa ob 22.30, nočna vožnja do mesta Livorno, vkrcanje na trajekt in ob 08.15 izplovitev. Plovba traja štiri ure in ob 12.15
izkrcanje v mestu BASTIA. Naše potovanje po otoku bomo začeli z vožnjo do osrednjega mesta v notranjem delu CORTE. Nekoč
glavno mesto otoka, danes pa eno najpomembnejših. S panoramskim vlakcem se bomo popeljali do Citadele in si nato ogledali še osrednji
trg. Obisk ene najstarejših vinskih kleti in degustacija vin. Sledi vožnja preko gorskega prelaza VIZZAVONA (alternativa je vožnja z
visokogorsko železnico) vse do glavnega mesta AJACCiO. Namestitev v hotel, večerja v restavraciji in nočitev.
3. DAN:
Po zajtrku sledi ogled mesta: pristanišče, tržnica, trg Fosch, Napoleonova rojstna hiša, stolna
cerkev, trg De Gaulle ... Slovo od mesta in vožnja proti jugu. Prvi postnek bo v vasici PETRETTO
BICISANO kjer se bomo zaustavili za obiska spominskega obeležja naše letalske nesreče.
Nadaljevanje do mesta SARTENE za ogled cerkve kjer hranijo znameniti križ in verigo
(Cattennaccio), še sprehod po starem delu mesta in nato nadaljevanje mimo “Levjega kralja” do
najlepšega mesta na otoku BONIFACIO. Povzpeli se bomo do Citadele zgrajene na 65 m visokem
previsnem klifu tik nad zalivom, ogledali pa si bomo še katedralo in "mesto mrtvih". Mesto si bomo
ogledali tudi z morske strani, saj se bomo popeljali z ladjico pod visokimi previsi in med drugim tudi v
“morsko jamo”. Po kratkem oddihu za razgled in uživanje ob kavi sledi vožnja do mesta PORTO
VECCHIO, namestitev v hotel, večerja v restavraciji, večerni sprehod po starem delu mesta.

4. DAN:
NAPOLEON
Po zajtrku sledi vožnja proti mestu BASTIA. Pred vkrcanjem na trajekt si bomo ogledali stari
del mesta, znameniti trg St. Nicolas in uživali v nakupih na "bovšjaku", ki na tem trgu poteka vsako
Nedeljo dopoldan. Ob 13.00 vkrcanje na trajekt in ob 13.30 izplovitev. V Livornu se bomo izkrcali ob 17.30 in nato vožnja nazaj
proti domu. V Ljubljani bomo ob 01.30 uri.

CENA:
329,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
359,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
379,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

AJACCIO

BONIFACIO

CENA vključuje: najsodobnejši avtobusni prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, DDV, strošek trajekta v obe smeri, 2 x nočitev in
zajtrk v hotelu 3*, 2 x večerja v restavraciji, osnovno zavarovanje, strošek vodenja in agencije.
Doplačila za panoramski vlakec 5,00 €, Napoleonova rojstna hiša 5,00 €, ladjica v Bonifacu 12,00 € ...
Splošni pogoji poslovanja so sestavni del ponudbe.
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