LAGO DI GARDA

Gardsko jezero je zaradi svoje nadmorske višine 60 m in zaradi izredno visokih vrhov Alp,
ki ga obkrožajo na severu znano po izjemno mili klimi. Mediteranski vpliv daje možnosti
gojenja pomaranč, limon (še celo mestece na zahodni obali se imenuje LIMONE) in oljk, ki
rastejo do nadmorske bišine 300 m.Seveda pa mi potujemo tja zaradi izredno lepe narave
in slikovite pokrajine. Jezero je kar 113 krat večje od našega Bohinjskega in je največje v
Italiji. Mi se bomo dodobra seznanili z vsemi lepotami in značilnostmi jezera in okolice, se
vozili z ladjo in na koncu spoznali še najlepšo cesto severne Italije GARDESANA, ki je
dobesedno izklesana v strma pobočja.
Gardsko jezero je resnično posebnost Italije, spoznajmo ga.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

ZNAMENITA GARDESANA

Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja preko Fernetičev in nato po AC mimo Benetk, Padove in Verone do GARDSKEGA JEZERA. Prvi obisk
namenjamo mestecu PESCHIERA kjer bomo spoznali stari del mesta za utrjenim obzidjem. Tu bo tudi čas za prvi počitek in morda posedanje ob kavici.
Pot bomo nadaljevali po vzhodni obali do naslednjega postanka v mestu GARDA po katerem jezero tudi nosi ime. Mesto je izredno slikovito predvsem
pred Kapitanijsko palačo. Po kratkem postanku za sprehod se bomo odpeljali do mesta MALCESINE se vkrcali na ladjo in se z njo popeljali po jezeru.
Tako bomo spoznali mesteca tudi z drugega zornega kota in se na koncu izkrcali na severnem delu jezera v mestu RIVA. Tudi tu se bomo sprehodili po
starem mestnem jedru, si vzeli nekaj časa za kosilo in počitek, nato pa se bomo z avtobusom vračali po zahodni obali jezera. Tu bomo občudovali
Mojstrovino gradbenikov dvajsetih let "GARDESANO". To je izjemno slikovita cesta izklesana v strma pobočja gore Monte Tremalzo. Zadnji večji
postanek pa bo v mestecu na najbolj južnem delu otoka - SIRMIONE. Večina se bo strinjala z nami, da je to najlepše mesto ob jezeru. Izjemen
Scaligierijev "vodni" grad z dvižnim mostom, slikovite ulice polne trgovinic in lokalov in jezero z vseh strani, saj je mestece zgrajeno dobesedno na
otoku. Tu bomo preživeli preostanek časa do našega odhoda ob 18.00 uri.Čaka nas še dolga pot (370 km) do doma kjer bomo ob polnoči.

MALCESINE

SIRMIONE

POGLED Z MONTE BALDA

CENA:
49,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
59,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
69,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
RIVA DEL GARDA

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za ladjo, vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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