SAN MARINO, RIMINI, RAVENA
San Marino je posebnost med "žepnimi državicami" Njena tisočletna zgodovina je zelo zanimiva in obisk
"državice" na gori Titano je skoraj obvezen del naše ponudbe. Štiri trdnjave in čudovit razgled z vrha na
okolico, čudovite stavbe zgrajene ob ozkih in strmih ulicah, številni muzeji in cerkve vas bodo navdušili.
Navdušeni pa boste tudi nad ponudbo po brezštevilnih trgovinah mesta, saj San Marino velja za brezcarinsko
cono. Kljub temu, da je monetarno in vojaško vezan na Italijo, ima ta državica svojo vojsko, denar, znamke in
tudi samostojnost. Ima celo svojo nogometno in lokostrelsko reprezentanco in še marskikaj zanimivega.
Na tem izletu pa boste videli še stari del mesta Rimini, zvečer pa se zabavali v kateri od številnih diskotek v
mestu, zadnji dan pa spoznali Raveno, ki slovi po bizantinskih mozaikih.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:

SAN MARINO - VLADNA PALAČA

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 04.30. Vožnja s krajšimi postanki mimo Benetk in Bologne do REPUBLIKE SAN MARINO. Takoj po prihodu se bomo
napotili na oglede največjih znamenitosti: PETROVA VRATA, PETROVA CERKEV, VLADNA PALAČA, CERKEV SV. MARINA, TRDNJAVE in
OBZIDJE. Imeli boste možnost obiska katerega od številnih muzejev in galerij, čas pa bo tudi za zelo ugodne nakupe usnjenih izdelkov in tehničnih
aparatov. Proti večeru odhod proti mestu RIMINI, namestitev v hotel v strogem centru mesta, večerja in nočitev zabava po želji.
2. DAN:
Po zajtrku odhod avtobusa na ogled starega dela mesta. RIMINI je namreč izredno lepo mesto in mi vam želimo pokazati AVGUSTOV SLAVOLOK,
TEMPELJ MALATESTA in TIBERIJEV MOST, ki velja za najstarejšega v Italiji (2.000 let). Popoldanski del dneva boste preživeli v mestu kjer je
brez števila trgovin in lokalov, večerja v hotelu in nočitev (zabava ?).
3. DAN:
Po zajtrku odhod iz mesta in vožnja do mesteca CLASSE za ogled bazilike SAN APOLLINARE in nato obisk mesta RAVENA. Ogledali si bomo
Dantejevo grobnico in baziliko SAN VITALE ter MOVZOLEJ GALLA PLACIDIA. Sledi še vožnja do doma kjer bomo v poznih večernih urah.

SAN MARINO

RIMINI

RAVENA

CENA:
159,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
169,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
179,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
IZJEMNI BIZANTINSKI MOZAIKI

V ceni je vključeno: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja,
DDV, 2 x polpenzion v hotelu 3*, osnovno nezgodno zavarovanje, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO dodatno nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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