SAN MARINO in BENETKE Z OTOKI
Prvi dan bomo namenili obisku mesteca in države obenem SAN MARINU. Ta republika je resnično nekaj
posebnega in je v svoji bogati zgodovini vedno uživala dovolj ugleda in spoštovanja. Danes je to predvsem
priljubljena točka turistov z vsega sveta, saj njihove trdnjave, obzidje, način življenja in seveda tudi zelo
ugodni nakupi kar kličejo po obisku.
BENETKE Z OTOKI pa so tudi izredno priljubljen cilj naših potnikov. Popeljali se bomo z ladjo na otok
čipkaric BURANO, pa na otok steklarjev MURANO, si ogledali največje znamenitosti samih Benetk in tako
na najlepši način zaključili naše raziskovanje. Vsak dan posebej boste našli nekaj novega in naš vodič vam bo
pri tem v veliko pomoč.

SAN MARINO

PROGRAM DVODNEVNGA IZLETA:

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 05.00 uri. Vožnja mimo Padove in Bologne do REPUBLIKE SAN MARINO. Takoj po prihodu se bomo napotili
na oglede največjih znamenitosti:VRATA SV. FRANČIŠKA, FRANČIŠKOVA CERKEV, VLADNA PALAČA, CERKEV SV. MARINA, TRDNJAVE in
OBZIDJE. Imeli boste možnost obiska katerega od številnih muzejev in galerij, čas pa bo tudi za kosilo in obvezno pisanje razglednic ali pa
nakupovanje v številnih trgovinah. V popoldanskih urah odhod do mesta RIMINI, namestitev v hotel, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili proti Benetkam, do naše izhodiščne točke PUNTA SABBIONI. Tu se bomo vkrcali na ladjo in se popeljali do prvega izmed
otokov na našem izletu - BURANO. Otok je sicer manjši, pa vendar je s svojo slikovito podobo in umirjenim načinom življenja pravo nasprotje Benetk.
Številne čipkarske delavnice in prijetna gostišča na vsakem koraku vas bodo presenetila. Naslednji je otok MURANO, kjer že stoletja izdelujejo
znamenito muransko steklo in eno od takih delavnic si bomo ogledali tudi mi in tako spoznali marsikatero skrivnost izdelave kar iz prve roke mojstra.
Popoldanski del dneva bomo spoznavali mesto BENETKE in njegove znamenitosti. Z ladjo bomo pristali ob Markovem trgu in se takoj napotili na
oglede: MOST VZDIHLJAJEV, DOŽEVA PALAČA, CERKEV IN STOLP SV. MARKA, STOLP Z URO, STARA IN NOVA PROKURATIVA in MOST
RIALTO. Ob 17.00 uri še povratek z ladjo do našega izhodišča in vožnja do doma.

SAN MARINO

MARKOV TRG

BENEŠKE GONDOLE

CENA:
109,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
119,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
129,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
SLIKOVITI OTOK BURANO

V ceni je vključeno: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 1 x večerja,
nočitev in zajtrk (namestitev v dvoposteljnih sobah, tuš, wc) v hotelu 3*, stroški vodenja in agencije.
DOPLAČILA za ladjo (15,00 €), vstopnine in ostale gostinske 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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