OTOK ELBA in CINQUE TERRE
OTOK ELBA je posebnost te pokrajine. Čudovite plaže, razgibana obala in visoki gorski masivi si kar podajajo
roke. Minerali in poldragi kamni z tega otoka pa so tako in tako znani po vsem svetu. Obiskali bomo eno od
brusilnic in se popeljali z vlakcem po namišljenem rudniku, videli pa bomo tudi Napoleonovo vilo, San
Martino,saj je Napoleon tu preživel kar devet mesecev v izgnanstvu. Elba pa ponuja tudi čudovito
panoramsko vožnjo, ki se ponekod dviga visoko nad morjem, drugod pa tik ob čudoviti obali.
CINQUE TERRE pa smo izbrali za zadnji del izleta. Te znamenite vasice vpete v strma pobočja Ligurske
obale vas bodo zagotovo prevzele. Vožnja z ladjo vam bo približala vse vasice, ki dominirajo na nedostopnih
pobočjih in do marsikatere od njih sploh ni cestne povezave. Tu si bomo oddahnili v najlepši vasici Manarola,
ki preseneti vsakega obiskovalca s svojo lepoto.

MINERALI Z ELBE

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN :
Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 03.00 uri. Vožnja s krajšimi postanki mimo Benetk, Bologne in Firenc do pristaniškega mesta PIOMBINO.
Tu se bomo vkrcali na trajekt, ter se po uri plovbe izkrcali v mestu PORTOFERRAIO. Naše oglede otoka Elba bomo pričeli v DOLINI KERAMIKE,
kjer je tudi Napoleonova vila San Martino. Po ogledu vožnja po vzhodni obali, preko goratega dela otoka na skrajni sever. Tu so previsne stene
“zaslužne” za izjemno slikovito vožnjo. Po krajših postankih na vmesnih točkah se bomo za daljši čas zaustavili v najlepšem mestu PORTO AZZURO,
kjer si bomo ogledali tudi brusilnico mineralov ter manjši (umetni) rudnik mineralov. Čas bo tudi za nakupe, v večernih urah pa ponovno vkrcanje na
trajekt in po izkrcanju vožnja do mesta na Ligurski obali. Namestitev v hotel bo v poznih večernih urah, večerja in nočitev.
2.DAN:
Po zajtrku odhod proti mestu LA SPEZIA, kjer se bomo ob 10.00 vkrcali na ladjo in se z njo popeljali na ogled znamenitih vasic CINQUE TERRE .
Vasice so prava paša za oči in srce, saj so "vpete" v strma pobočja in večina nima niti cestne povezave. Vozili se bomo po veličastnem ZALIVU
POETOV, mimo trdnjav in vojaških pomorskih baz ter otokov. Izkrcali se bomo v vasici RIOMAGGIORE in se peš podali po "potki zaljubljencev" do
najlepše vasice med vsemi, imenovane MANAROLA. Tu se je čas zaustavil pred stoletji, zato bomo dobro uro namenili za počitek in fotografiranje
najlepših predelov vasi. Ponovno se bomo vkrcali na ladjo in se vozili mimo CORNIGLIE in VERNAZZE do zadnje vasice MONTEROSSO. Povratek bo
po krajšem počitku z vlakom do La Spezie in nato še vožnja do doma, kamor bomo prispeli po polnoči.

ELBA

VILA SAN MARTINO

RIOMAGGIORE

MONTEROSSO

CENA:
139,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
149,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
159,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
VERNAZZA

V ceni je vključeno: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
1 x polpenzion v hotelu 3*, stroške trajekta za Elbo, strošek vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine, ladjico v Cinque Terre in vlak.
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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