KORZIKA in CINQUE TERRE
Tokrat prava poslastica za ljubitelje dolgih potovanj. Pripravite športno
obutev in kar precej kondicije. Vozili se boste z avtobusom, ladjami in
vlakom. Videli boste otok KORZIKO in znamenite CINQUE TERRE.
Občudovali boste torej najlepše predele v Sredozemlju in se seznanili z
bogato zgodovino tega območja. Tudi Napoleonovo zgodovino bomo
spoznali, predvsem pa neizmerno uživali v čudoviti naravi in odlični hrani.

BONIFACIO

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA IZLETA
avtobus - ladja - vlak
CINQUE TERRE

1. in 2. Dan:
Ljubljana - Livorno - Bastia/Korzika - Bonifacio
Odhod sodobnega avtobusa ob 22.30. Vožnja do mejnega prehoda Fernetiči in po AC mimo Benetk, Padove in Firenc do Livorna. Naš prihod
je predviden ob 07.00, "čekiranje" za trajekt in ob 08.30 odhod ladje za Korziko. Plovba traja natanko štiri ure, na ladji imate praktično
vse od restavracij do trgovinic in bifejev.Ob 12.30 se bomo izkrcali v mestu BASTIA in se takoj podali na vožnjo po vzhodni obali proti
jugu otoka. Postanek za ogled najbolj južnega mesta BONIFACIO, ki je kakor mesto - utrdba na mogočni izpodjedeni skali verjetno
najlepše mesto Korzike. Po ogledu mestnih znamenitosti se bomo odpeljali v hotel, ki nas čaka v zalivu Porto Vecchio, večerja in nočitev.

CALANCHE

3. dan:
Bonifacio - Ajaccio - Calanche - Corte
Po zajtrku slovo od juga otoka in vožnja na zahodno stran do mesta SARTENE (postanek za ogled), nato do
glavnega mesta Korzike in obenem tudi rojstnega mesta Napoleona - AJACCIO. Nekaj časa za sprehod po
mestu, nato pa vožnja po precej zahtevni pa vendar neponovljivi cesti do znamenitosti otoka - to so
CALANCHE. Kdor ni videl te naravne znamenitosti ni videl Korzike, to je čudež narave in nekaj
neponovljivega. Nekaj časa boste prosti za fotografiranje, nato pa bomo nadaljevali mimo sanjskega mesteca
v ozkem zalivu PORTO, po najzahtevnejši in najlepši cesti, po rečnih dolinah in preko gorskega prelaza
Verghiu do mesta CORTE. Po namestitvi v hotel sledi ogled mesta in sprehod do trdnjave, degustacija tipičnih
korziških vin v najstarejši vinski kleti, večerja in nočitev.

4. dan: Corte - Bastia - Livorno - Marina di Massa
Po zajtrku boste prosti do 10.00 ure, nato pa odhod proti Bastii. Ob 13.30 imamo odhod trajekta, ob 17.30 se bomo izkrcali v Livornu, sledi
vožnja do mesta Marina di Massa, namestitev v hotel, večerja in nočitev.
5. dan: Cinque Terre - Ljubljana
Po zajtrku se bomo odpeljali do mesta La Spezzia, se ob 10.00 vkrcali na ladjo in se popeljali v znamenite CINQUE TERRE. To so vasice
zgrajene v strmih pobočjih Ligurske obale in večina sploh nima cestne povezave. Dostop je seveda najlepši z ladjo. Med plovbo pod strmimi
pobočji bomo spoznavali naslednje vasice: PORTO VENERE, RIOMAGGIORE. Tu se bomo za krajši čas izkrcali in se sprehodili po "potki
ljubezni" do MANAROLE, se bomo ponovno vkrcali na ladjo in se popeljali mimo vasic VERNAZZA do MONTEROSSO. Do 15.05 bomo
prosti, nato pa se bomo z vlakom odpeljali do La Spezzie, kjer nas čaka naš avtobus. Sledi še vožnja mimo Parme s krajšimi postanki do doma,
kjer bomo ob polnoči.

CENA:
399,00 € - pri udeležbi 45 - 48 oseb
429,00 € - pri udeležbi 40 - 44 oseb
449,00 € - pri udeležbi 35 - 39 oseb
GENOVSKI STOLP

CORTE

CENA vključuje: avtobusni prevoz (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 3 x polpenzion (večerja,
nočitev in zajtrk) v hotelih 3* - namestitev v dvoposteljnih sobah, stroške trajekta na Korziko in nazaj, osnovno nezgodno
zavarovanje, strošek vodenja in agencije.
DOPLAČILA za ladje, vlak, vstopnine in ostale storitve 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 !

International d.o.o., Turistična agencija
Iška 129/a, 1292 IG, tel: 01 367 3088, 051 377390, fax: 367 3156
www.nata-int.si, e-mail: nata@nata-int.si

