DVOREC MIRAMARE IN OGLEJSKA KATEDRALA
Sosednja Italija nam ponuja resnično veliko prijetnih presenečenj na vsakem koraku. Tokrat je
pred vami izlet v bližnje zamejstvo, kjer pa bomo spoznali dva izjemna zgodovinska spomenika.
DVOREC MIRAMARE je bil zgajen leta 1870 za nadvojvodo Ferdinanda Maksimilijana in ima
izjemno lego na previsni skali tik nad morjem. Tudi park je izjemno lepo urejen in kar kliče
obiskovalca na sprehod.
OGLEJ pa je danes mesto pozabljeno od množičnega turizma, pa vendar se ponaša kot
najpomembnejše arheološko najdišče v Italiji. Oglej je bil namreč zaradi trgovskih poti četrto
najpomembnejše mesto v rimskem imperiju. Danes se ponaša z baziliko iz 4. stoletja in
izjemnimi mozaiki v njej.
Izlet torej z malo vožnje in veliko prijetne zgodovine.

DVOREC MIRAMARE

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa ob 08.00 uri. Vožnja do mejnega prehoda Fernetiči in skozi TRST do dvorca MIRAMARE. Tu si bomo najprej "privoščili"
jutranjo kavico in razgled na obalo, nato pa se bomo posvetili ogledu prenovljene notranjosti dvorca. Po želji in doplačilu lahko organiziramo lokalno
vodenje v slovenskem jeziku. Ogled dvoran, stalne zbirke in okolice z parkom traja dobri dve uri in tako bomo na najlepši način zaokrožili in končali
obisk dvorca. Sledi še sprehod po parku, nato pa bomo nadaljevali po izjemno slikoviti obmorski cesti do mesteca OGLEJ. Naš obisk velja ogledu ene
najstarejših katedral v pokrajini in seveda izjemnim mozaikom, ki prekrivajo tla bazilike. Naslednji postanek bo na dvorcu v DEVIN-u. Grad je v
privatni lasti in se ponaša z izjemno lepo opremljenimi sobanami in čudovito urejenim parkom. Zadnji del dneva bomo preživeli na prijetni turistični
kmetiji v lsti zamejskih Slovencev, kjer bomo postreženi z odlično damačo hrano. Povratek proti domu v večernih urah.

DVOREC MIRAMARE

DEVINSKI GRAD

CENA:
29,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
33,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
37,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

OGLEJSKA KATEDRALA

CENA vključuje najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste, DDV, stroške vodenja in agencije.
Doplačila: vstopnina v dvorec MIRAMARE 4,00 € odrasli in 2,00 € otroci,
dvorec Devin 7,00 € odrasli in 3,50 € otroci,kosilo po izbranem jedilniku od 15€ - 25€.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
spletni naslovi: www.castello-miramare.it
www.aquileia.it
www.castellodiduino.it
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