MANTOVA

MANTOVA je mesto, ki se nam ob prihodu predstavi kot čipka na vodi. Utrjeno staro mestno jedro je zgrajeno na polotoku in ga z treh strani
obdaja voda. Reka Mincio je ustvarila naravno danost, domačini pa z pridnimi rokami tri velika jezera. "Male Benetke" je zato kar pravšen
izraz, ki se pogosto uporablja pri predstavitvi mesta. Največje znamenitosti so Vojvodska palača (Palazzo Ducale), Stolnica Sv. Petra (Duomo),
cerkev Sv. Andreja, Kapitanijska palača, Škofovska palača, Rotonda in seveda na koncu še palačaTe. Mantova očara obiskovalca s svojo
renesančno predstavitvijo, tu pa je doma tudi znameniti Rigoletto, dvorni norec Mantovskega vojvode čigar zgodbo poznamo iz Verdijeve
istoimenske opere. Vredno dolge poti in seveda našega napora.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja preko Fernetičev, mimo Benetk in Verone do MANTOVE. Naš prihod je predviden v opoldanskih
urah. Posebno doživetje je vožnja po mostu ki vodi v center mesta. Prvo si bomo ogledali osrednji trg (Piazza Sordello), VOJVODSKO PALAČOvstopnina (Palazzo Ducale), STOLNICO (Duomo), KAPITANIJSKO PALAČO (Palazzo Bonacolsi) . Krajši odmor bo tudi za kosilo nato pa nadaljevanje
ogledov: ZELENJAVNI TRG (Piazza Erbe), ROTONDA - STOLP Z URO (Torre del Orologio), MESTNA PALAČA, CERKEV SV. ANDREJA. Predno se
bomo odpravili z mesta se bomo z avtobusom zapeljali v DVOREC TE (vstopnina). Še povratek proti domu kjer bomo okrog polnoči.

VOJVODSKA PALAČA

CENA:
49,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
55,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
65,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

CENA vključuje najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, DDV, osnovno nezgodno zavarovanje,
Stroške vodenja in agencije.
Vstopnin in gostinskih storitev ne vključuje.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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