LAGO DI GARDA in LAGO MAGGIORE
Podalpska jezera Italije so posebnost brez primere. Naravna zaščita Alp in Dolomitov dajejo
krajem pod njimi idealne možnosti za rast mediteranskih rastlin. Lago di Garda in Lago Maggiore pa
so najlepša med vsemi. Vsako jezero zase se ponaša z neizmernimi lepotami in obisk obeh je skoraj
nujen. Znamenita GARDESANA (cesta okoli jezera), vožnja z žičnico na goro Monte Baldo in
idilično mestece Sirmione vas bodo prvi dan prevzeli s svojo slikovitostjo. Drugi in tretji dan pa se
bomo posvetili ogledom znamenitih BOROMEJSKIH OTOKOV v jezeru Lago Maggiore. Čudoviti
parki, vožnja z ladjo in lepa narava povsod, pa vas bodo presenetili.

GARDESANA

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN: Lago di Garda
Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 04.00 uri. Vožnja do mejnega prehoda Fernetiči in mimo Benetk in Verone do GARDSKEGA JEZERA.
Vožnja po vzhodni obali do mesta GARDA, ogled starega mestnega jedra in nato nadaljevanje do mesta MALCESINE. Z žičnico se bomo povzpeli na
1.800 m visoko goro MONTE BALDO od koder je izjemen razgled na jezero in vrhove Dolomitov. Po povratku vkrcanje na ladjo in plovba po jezeru na
sever do mesta RIVA. Namestitev v hotel, sprehod po starem mestnem jedru in večerja.
2. DAN: Lago Maggiore
Po zajtrku se bomo z vožnjo po zahodni obali jezera seznanili z GARDESANO, ki slovi kot najbolj slikovita cesta v Italiji. Postanek na skrajnem jugu
otoka za ogled najlepšega mesteca ob jezeru SIRMIONE. Poslovili se bomo od Gardskega jezera in se odpravili novim raziskovanjem naproti. Čaka
nas jezero LAGO MAGGIORE in njegovi BOROMEJSKI OTOKI. Prihod v mesto stressa v večernih urah, namestitev v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN: Lago Maggiore - Boromejski otoki - Vila Taranto
Po zajtrku se bomo vkrcali na ladjo in se popeljali okoli treh otokov ISOLA MADRE, ISOLA PESCATORI in ISOLA BELLA. Tu se bomo seveda tudi
izkrcali in si ogledali izjemno lepe parke otoka. Tu je tudi čudovita palača družine Borromeo. V parku je tudi letno gledališče in zagotavljamo vam, da
boste tu občudovali predvsem lepo urejene parke in bujno domišljijo Karla III., ki si je v 17. stol. vse skupaj sploh zamislil, za svojo ženo Isabello.
Popoldanski del dneva bomo namenili ogledu vile TARANTO in njenih parkov. Še vožnja do doma kjer bomo v poznih niočnih urah.

PARK NA OTOKU ISOLA BELLA

LAGO DI GARDA

CENA:
179,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
189,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
159,00 € - pri udeležbi 35 - 29 potnikov
VILA TARANTO

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