RIM, POMPEJI, NEAPELJ, FIRENCE
Dokaj zahteven izlet, vendar za prave ljubitelje zgodovine in čudovite italijanske pokrajine to ne
bo nikakršen napor. Spoznali boste namreč večno mesto RIM, se sprehodili po mestu NEAPELJ,
obiskali vulkan VEZUV, spoznali skrivnost POMPEJEV in se čudili lepotam umetnosti renesanse v
FIRENCAH.
Naš vodnik vam bo v teh dneh odlično predstavil bogato zgodovino Italije in vam razkril marsikatero
skrivnost te lepe dežele.

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA IZLETA:
RIM - TRG SV. PETRA

1. DAN in 2. DAN: RIM
Odhod sodobnega avtobusa ob 21.00 uri. Vožnja po AC mimo Benetk in Firenc do RIM-a. Naš prihod je predviden v jutranjih urah, zato bomo naredili
kratek postanek za osvežitev in okrepčilo, nato pa bomo začeli z ogledi: VATIKAN, CERKEV SV. PETRA, ANGELSKI GRAD. Nekaj časa bo tudi za
krajši počitek, pisanje razglednic ali kosilo. V večernih urah vožnja do mesta NEAPELJ, namestitev v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN:
NEAPELJ - VEZUV - POMPEJI
Po zajtrku si bomo v panoramski vožnji skozi Neapelj ustvarili svojo podobo o tem mestu. Nadaljevali bomo do vznožja enega najbolj znanih vulkanov na
svetu VEZUV. Vsi pohodniško razpoloženi se boste lahko tudi povzpeli do njegovega kraterja in ga tako še najbolje spoznali (doplačilo). Vsi skupaj
bomo nato nadaljevali pot do POMPEJEV, ki so najbolje ohranjeno rimsko mesto na svetu ravno zaradi tragedije leta 79, ko je Vezuv zasul mesto v
celoti in ga tako "ohranil" pod pepelom. Leta 1748 so se začela izkopavanja in arheologi so bili presenečeni nad najdbami, presenečeni pa boste tudi vi,
saj je mesto še danes lepo ohranjeno. Vožnja do hotela, večerja in nočitev.
4. DAN:
RIM
Po zajtrku bomo začeli z ogledi "večnega mesta": AMFITEATER (za ogled notranjega dela vstopnina), KONSTANTINOV SLAVOLOK, FORUM
ROMANUM, PALATIN, KAPITOL, BENEŠKI TRG, PALAČA VITORIO EMANUELLE, popoldanski del dneva pa: VODNJAK TREVI, PANTEON in TRG
NAVONA. V poznih popoldanskih urah odhod proti mestu FIRENCE, namestitev v hotel, večerja in nočitev.
5. DAN:
FIRENCE
Po zajtrku se bomo odpravili v mesto na oglede: STARI MOST na reki Arno, GALERIJA UFFIZI, GOSPOSKI TRG, CERKEV SV. KRIŽA (tu so
pokopani najpomembnejši meščani), STOLNICA in KRSTILNICA. Nekaj časa prosto tudi za okrepčilo in samostojne oglede, ob 15.00 uri pa odhod
proti domu kjer bomo v poznih večernih urah (predvidoma ob 23.00 uri).

RIMSKI PANTEON

POMPEJI

CENA:
319,00 € - pri udeležbi 45 potnikov
329,00 € - pri udeležbi 40 potnikov
349,00 € - pri udeležbi 35 potnikov

FIRENCE - STARI MOST

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 3 x večerja,nočitev
in zajtrk v hotelih 3* (namestitev v dvoposteljnih sobah tuš WC), vstopne takse za Rim in Firence,osnovno nezgodno zavarovanje, stroške
vodenja in agencije. DOPLAČILA za vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
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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