KORZIKA, SARDINIJA in CINQUE TERRE

CALVI

Oba otoka veljata za prava "bisera" med sredozemskimi otoki. Vse kar res morate videti na
potovanju po teh dveh otokih vam bomo pokazali z velikim veseljem, saj smo prepričani, da oba
otoka tudi zelo dobro poznamo.
KORZIKA je v pokrajinskem pogledu povsem samosvoja, saj premore izredno visoke planinske
vrhove, izjemne rečne doline in čudovite plaže . Posebnost so tudi mesta, ki so skoraj vsa močno
utrjena in v katerih dominira "citadela".
SARDINIJA pa je v pokrajinskem pogledu povsem drugačna, slovi po najlepših plažah, izjemni
kulinariki in svojstvenem življenju.
Kljub veliki razdalji in številnim kilometrom navkljub boste z programom izjemno zadovoljni, saj
lepota obeh otokov prevzame vsakega obiskovalca.

PROGRAM PETDNEVNEGA POTOVANJA - avtobus - ladja
1. in 2. dan:
Ljubljana - Livorno - Bastia - Calvi
Odhod sodobnega avtobusa v petek ob 22.30 uri. Vožnja mimo Benetk, Bologne, Firenc do Livorna. Tu se bomo vkrcali na trajekt in ob 08.30
izplovitev proti Korziki. Ladja nudi potniku restavracije in Duty Free.Ob 12,30 se bomo izkrcali v mestu BASTIA in takoj nadaljevali našo pot do
mesta CALVI, ki velja za najbolj mondeno mesto na otoku, namestitev v hotel in nato prvo raziskovanje mesta: Citadela in staro ribiško pristanišče.
Večerja in nočitev.
3. dan:
Calvi - Corte - Scala di Santa Regina - Cascade di Aitone - Spelunca - Porto - Calanche - Ajaccio - Propriano
Po zajtrku nas čaka precej naporen dan potovanja po rečnih soteskah in ob zahodni obali otoka. Prvo si bomo ogledali staro mestno jedro z trdnjavo v
mestu CORTE, se nato spustili po najlepši rečni dolini otoka SCALA DI SANTA REGINA, se preko CALACUCCIE in neponovljive CASCADE d'
A’ITONE zaustavili v SPELUNCI. Prizori na naši poti bodo neponovljivi, saj cesta vodi v izsekanem pogorju , včasih nad prepadi, pa vendar vseskozi
ob reki Golo do mesta PORTO. Od tu dalje se bomo vozili po zahodni obali otoka, ki slovi po najlepših plažah in neponovljivih CALANCHE, ki so
svojstvena "kamnita umetnina". SAGONE in TIUCCIA slovita po peščenih plažah brez primerjave, zato bomo nekaj časa namenili seveda tudi
počitku ob njih. Postanek pa bo veljal za ogled največjih znamenitosti mesta AJACCIO, ki je tudi glavno mesto otoka in rojstno mesto Napoleona.
Naš cilj tega dne pa je mesto PROPRIANO, kjer nas čaka hotel, večerja in nočitev.
4. dan :
Propriano - Sartene - Bonifacio - Sardinija
Po zajtrku se bomo zapeljali skozi najbolj korziško od vseh vasic, SARTENE, si vzeli nekaj časa tudi za fotografiranje LIONE DE ROCCAPINA in se
posvetili ogledom najlepšega mesta na otoku BONIFACIO, ki je zgrajeno na previsni steni in se ponaša z izjemno arhitekturo strogu utrjenega
mesta. V poznih popoldanskih urah vkrcanje na trajekt in vožnja (eno uro) do SARDINIJE. Izkrcanje v SANTA TERESI in nato vožnja po severni
strani otoka do mesta CASTELSARDO, ki slovi po izjemni slikovitosti ulic, hiš in trgov. Prevzela pa vas bo izjemna lega nad morjem. Namestitev v
hotel, večerja in nočitev.
5. dan:
Castelsardo - Porto Torres - Alghero - Sassari - Costa Smeralda - Olbia
Po zajtrku vožnja do mesta ALGHERO, krajši sprehod po starem mestnem jedru, nato pa vožnja do polotoka CAPO CACCIA za obisk NEPTUNOVE
JAME, ki slovi kot svetovna znamenitost. Čudovite podzemne dvorane z jezerci, kapniki in kristali se razprostirajo na površini 2.500 m2. Po ogledu
sledi vožnja v notranjost otoka do mesta SASSARI, ki je drugo največje mesto na otoku. Ogledali si bomo stari del mesta z zanimivo mešanico slogov
arhitekture številnih oblastnikov, nato pa vožnja po AC do slovite plaže COSTA SMERALDA. Po krajšem postanku vožnja do OLBIE, vkrcanje na
trajekt, večerja, nočitev v kabinah.
6. Dan: Olbia - Livorno - Cinque Terre - Ljubljana
Po zgodnjem izkrcanju vožnja v Ligurijo do mesta LA SPEZZIA. Ob 10.00 vkrcanje na ladjo za obisk znamenitih CINQUE TERRE, ki slovijo kot biser
ligurske obale. Vasice zgrajene na previsnih stenah imajo večinoma dostop samo z ladjo ali vlakom in mi jih bomo spoznali na najlepši možen način.
Med plovbo se bomo tudi izkrcali in se sprehodili peš po znameniti "POTKI LJUBEZNI", uživali v izjemni arhitekturi in predvsem slikovitosti
ribiških hišic nad strmo obalo. Ob 15.00 uri se bomo do La Spezzie vrnili z vlakom in nato z našim avtobusom preko Parme do doma kjer bomo
predvidoma ob 22.30 uri.

CENA:
499,00 € - pri udeležbi 45 - 48 oseb
529,00 € - pri udeležbi 40 - 44 oseb
549,00 € - pri udeležbi 35 - 39 oseb
COSTA SMERALDA

CASTELSARDO

CENA vključuje najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, DDV, stroške trajekta na Korziko, iz Korzike na Sardinijo in
s Sardinije v Livorno, 2 x polpenzion v hotelih 3* na Korziki, 1 x polpenzion v hotelu 3* na Sardiniji (namestitev v dvoposteljnih
sobah), 1 x na ladji (namestitev v štiriposteljnih kabinah), osnovno nezgodno zavarovanje, DDV vodenje in stroške agencije.
Doplačilo za stroške ladje v Cinque Terre in povratek z vlakom, vstopnine in ostale gostinske storitve.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
Splošni pogoji poslovanja so sestavni del ponudbe.
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