LAGO di GARDA in SAFARI PARK

Gardsko jezero je s svojo izjemno lego pod Alpami prava poslastica za turiste in obiskovalce.
Tisočletja stara zgodovina je pustila sledove na vsakem koraku, zato je obisk mest in naselij
ob jezeru pravi užitek.
Mediteranski vpliv je ustvaril izjemne pogoje za rast limon, pomaranč in drugega južnega
sadja, vrtnin in oljk. Tudi turizem je tu izjemna panoga in obiskovalec ima res kaj videti.
Idilična mesteca kot so SIRMIONE, PESCHIERA in GARDA, pa čudovita cesta GARDESANA,
ki vodi po zahodni obali jezera bodo prevzela tudi vas. Popeljali pa vas bomo tudi v Safari park
in na 1.800 m visok vrh Monte Baldo nad mestom Malcesine, od koder je izjemen razgled na
jezero.
GARDSKO JEZERO-RIVA

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 06.00 uri. Vožnja s krajšimi postanki do GARDSKEGA JEZERA. Prvi postanek bo v mestu PESCHIERA. Tu se bomo
zadržali za prve oglede: STARO MESTNO JEDRO, MESTNA VRATA in OBRAMBNI ZID. Pot bomo nadaljevali po vzhodni obali jezera do mesta
GARDA, po katerem nosi jezero ime. Postanek za ogled starega mestnega jedra, počitek za kosilo in pisanje razglednic, nato pa nadaljevanje do
mesta MALCESINE. Tu se bomo z žičnico povzpeli na 1800 m visoki MONTE BALDO od koder je izjemen pogled na jezero. Po vrnitvi namestitev v
hotel, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili na ogled SAFARI PARKA, kjer so živali v naravnem okolju, mi pa jih bomo opazovali iz avtobusa. Sledi vožnja do mesteca
Malcesine, kjer se bomo vkrcali na ladjo in se popeljali z njo do mesta RIVA, nato pa po zahodni strani nadaljevali z avtobusom po čudoviti cesti, ki
se imenuje GARDESANA in vodi po slikoviti obali. Številni tuneli, mostovi, nad prepadi sklesana in ponekod tik ob jezeru zgrajena cesta je prava
atrakcija jezera. Postanek pa bo v mestecu SIRMIONE , kjer bo tudi čas za kosilo, počitek in pisanje razglednic.
Odhod proti domu bo ob 18.00 uri in vožnja do doma.

GARDSKO JEZERO

CENA:
109,00 € - pri udeležbi 45 - 48 oseb
119,00 € - pri udeležbi 40 - 44 oseb
129,00 € - pri udeležbi 35 -39 oseb

VOŽNJA MED LEVI BO PRAVO DOŽIVETJE

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*, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in ostale 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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