RAVENA
Tokrat imamo pravo poslastico za ljubitelje zgodovine in umetnosti. Ravena je namreč mesto
čudovitih trgov in predvsem cerkva v katerih se boste čudili neponovljivim mozaikom bizantinskega
izvora. Še danes so v takem sijaju kot v VI. stoletju. Razkošje barv in smiselna tematika
posameznih prizorov se prepletata iz prizora v prizor. Obiskovalcu jemlje dih ob pogledu nanje, ga
vrača za tisoč in več let nazaj, obenem pa mu nehote zastavlja vprašanje večnosti. Tu se je namreč
čas zaustavil pred mnogimi stoletji in ljudje ob obisku prestolnice bizantinske umetnosti nehote
doživijo "kulturni šok". Iz bazilike v baziliko se prepleta ena sama misel - zakaj ? Tudi največji
Italijanski pesnik Dante je izbral ravno Raveno za svoj zadnji dom, tu je namreč umrl in zakaj je
izbral ravno to mesto ? To in še več boste izvedeli od našega vodnika.
RAVENA

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:

Odhod sodobnega avtobusa ob 05.30 uri. Vožnja mimo Benetk do našega končnega cilja RAVENE. Prvi postanek bomo naredili v predmestju CLASSE,
kjer je postavljena čudovita BAZILIKA SAN APOLLINARE. Tu se bomo prvič spoznali z čudovito bizantinsko umetnostjo mozaikov.Bazilika je prava
zakladnica te umetnosti, videli pa boste tudi številne salkofage pomembnih dostojanstvenikov Ravenske cerkvene oblasti. Vsak zase je prava
pravcata umetnina. Sledi vožnja do centra mesta kjer bomo pričeli z ogledi največjih znamenitosti: LJUDSKI TRG, se sprehodili do Dantejeve
Grobnice, nato pa bomo imeli nekaj časa za kosilo in počitek. Popoldne se bomo odpravili v največjo in najlepšo BAZILIKO SAN VITALE. K baziliki
spada še ogled MOVZOLEJA GALLA PLACIDIJE. Kot že rečeno, prava paša za oči in ljubitelji umetnosti boste brez dvoma prišli na svoj račun. Ob
18.00 odhod proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

RAVENA - LJUDSKI TRG

BAZILIKA SAN VITALE

BIZANTINSKI MOZAIKI

CENA:
45,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
49,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
59,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
MOVZOLEJ GALLE PLACIDIE

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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