GARDSKO JEZERO in DOLOMITI
Ta program ponuja veliko užitkov za ljubitelje narave.
GARDSKO JEZERO s čudovito okolico ter predvsem cesto na zahodni obali, imenovano
GARDESANA, nudi obiskovalcu obilico skrivnosti in užitkov ob raziskovanju.
DOLOMITI pa so seveda pravi "biser" tega dela Italije, saj njihova lepota prevzame
vsakega obiskovalca.
Izlet tore za vse tiste ljubitelje gora in čudovite narave, ki želite spoznati nekaj več.
Tokrat bo zgodovine in ogledov cerkva zelo malo, pa vendar vam lahko zatrdimo, da
boste prišli na svoj račun vsi popotniki in ljubitelji izletov v naravo .

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

DOLOMITI

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 06.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči in po AC mimo Benetk in Verone do GARDSKEGA JEZERA. Prvi
postanek bomo naredili v mestecu na jugu jezera PESCHIERA. Sledi vožnja po vzhodni obali do mesteca GARDA, po katerem jezero nosi ime. Tudi tu
krajši postanek in nato nadaljevanje do mesta MALCESINE. Priporočamo obisk gore MONTE BALDO z žičnico (pogoj je lepo vreme), saj je z višine
1.800 m izjemen razgled na okolico in jezero. Sledi vkrcanje na ladjo in plovba proti severnemu delu jezera do mesta RIVA. Tu se bomo izkrcali, si
ogledali staro mestno jedro in se nato namestili v hotel v mestu, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo zapeljali po znameniti GARDESANI, nato pa vožnja po dolini Adiže do mesta BOLZANO, od tu v dolino VAL D' EGA, s krajšimi
postanki ob jezerih in na razglednih točkah Dolomitov. Postanek bo tudi na najvišji točki PRELAZ - PASO PORDOI in nato spust proti dolinam na
severnem delu Dolomitov. Še ogled mesta CORTINA D AMPEZZO, Proti domu se bomo vrnili preko mejnega prehoda Trbiž in nato preko Kranjske
gore do doma.

GARDESANA

RIVA DEL GARDA

RIVA DEL GARDA

SIRMIONE

CENA:
129,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
139,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
149,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

RIVA DEL GARDA

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
1 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk-namestitev v dvoposteljnih sobah, tuš, wc) v hotelu 3*, vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine, žičnico (17 €), ladjo (15 €) in ostale gostinske storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO dodatno nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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