KORZIKA - z vlakom po otoku
Korzika velja zaradi svojih naravnih lepot za “biser sredozemskih otokov”. Da je res tako, se moramo
podati v notranjost otoka in spoznavati vse te izjemne lepote, ki jih je na otoku v izobilju.
Tokrat pa je pred vami posebnost za ljubitelje Korzike. Nov program po katerem vas popeljemo v
notranjost otoka kar z vlakom. Tako boste spoznali najlepše doline in planine otoka, saj vas proga pelje
od Bastie, preko Corte in Vizzavone do glavnega mesta Ajaccio. Od tu dalje pa seveda z našim avtobusom
na raziskovanje otoških lepot.
Od znamenitosti boste spoznali: Bastio, Ajaccio, Sartene, Bonifacio, Corte, videli boste čudovite plaže,
izjemne rečne doline, gorske vrhove, uživali v kristalno čistem morju in odlični hrani ter vinu.
VISOKOGORSKA PROGA

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA IZLETA:

1. in 2. dan:
Ljubljana - Livorno - Bastia - Corte - Ajaccio
Odhod sodobnega avtobusa ob 22.30 uri. Vožnja mimo Benetk, Bologne, Firenc do LIVORNA. Tu se bomo vkrcali na trajekt in ob 08.15
izplovitev proti Korziki. Ob 12,30 se bomo izkrcali v mestu BASTIA. Čas do odhoda vlaka bomo izkoristili za ogled mesta; staro pristanišče,
katedralo sv. Janeza Krstnika, Citadela, Glavni trg. Ob 15.50 se z vlakom popeljemo v notranjost otoka do osrednjega mesta na otoku CORTE.
Včasih glavno mesto otoka, danes pa glavno univerzitetno mesto. Nadaljevanje poti preko prelaza VIZZAVONA, vse do glavnega mesta na
otoku AJACCIO. Tu bomo ob 19.13 na postaji nas počaka naš avtobus,namestitev v hotel, večerja in nočitev.
3. dan:
Ajaccio - Sartene - Bonifacio - Porto Vecchio
Po zajtrku se bomo odpravili na ogled središča mesta z Napoleonovo rojstno hišo in katedralo. Čas bo tudi za kosilo, nato pa nadaljevanje
vožnje do mesta PETRETO BICCISANO. Tu je namreč spominsko obeležje naše letalske nesreče leta 1981, kratek postanek in nato
nadaljevanje do mesta SARTENE. To mestece velja za najbolj slikovito gorsko naselje na otoku. Ogled osrednjega trga, katedrale z
znamenitim križem in verigo (Cattenaccio) in sprehod po slikovitih ulicah mesta. Naslednji obisk velja mestu BONIFACIO, ki pa je med vsemi
mesti resnično pravi "biser". Prvo se bomo popeljali z ladjo na ogled mesta z morske strani in občudovali visoke previsne stene na katerih je
mesto zgrajeno. Sledi še sprehod po mestnem središču, ki je v območju mogočne Citadele vse do “mesta mrtvih”.
Po ogledu nadaljevanje poti do mesta PORTO VECCHIO, namestitev v hotel, večerja in nočitev.
4.dan: Porto Vecchio - Corte - Restonica
Po zajtrku še nekaj časa za kopanje, saj bo naš hotel tik ob lastni plaži. Vožnja tokrat po dolini reke Tavignano do mesta CORTE. Tu se bomo z mini busi
odpeljali v najlepšo dolino otoka RESTONICO. Narava je bila tod izjemno bogata in obiskovalec ima kaj videti. Sledi namestitev v hotel, obisk
najstarejše vinke kleti v mestu, degustacija tipičnih korziških vin, večerja v hotelu in nočitev.
5. dan: Corte - Bastia - Livorno - Ljubljana
Po zajtrku še ogled mesta, sprehod do Citadele in nato vožnja do pristaniškega mesta Bastia. Vmes postanek za ogled mostu NOVU. V Bastii boste do
odhoda na trajekt prosti za nakupe na “bolšem trgu”, ki tu poteka vsako nedeljo dopoldan na osrednjem trgu. Ob 13.00 vkrcanje na trajekt in ob 13.30
izplovitev, plovba v trajanju štiri ure, ob 17.30 izkrcanje v Livornu. Vožnja s krajšimi postanki preko Apeninov do doma kjer bomo v poznih nočnih urah.

BASTIA - STARO PRISTANIŠČE

GENOVEŠKI STOLP

SIMBOL KORZIKE

CORTE

CENA:
429,00 € - pri udeležbi 45 - 48 oseb
439,00 € - pri udeležbi 40 - 44 oseb
469,00 € - pri udeležbi 35 - 39 oseb
Cena vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (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 v obe smeri,strošek vlaka na Korziki,
osnovno nezgodno zavarovanje, stroški vodenja in agencije.
Priporočamo dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
Opozarjamo na izredno visoke cene izvenpenzionske ponudbe (hoteli, restavracije, gostišča, bari, diskoteke) !
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