SARDINIJA
Sardinija je drugi največji italijanski otok. V pokrajinskem pogledu se popolnoma razlikuje od celine.
Njene obale so izjemno lepe, notranjost razgibana, prebivalci pa resnično samosvoji. Sem turisti ne
prihajajo zaradi muzejev in galerij, sem prihajajo zaradi številnih naravnih lepot. Costa Smeralda
(Smaragdna obala) je brez dvoma najlepša plaža na otoku in sem prihajajo na dopust svetovne
zvezde in pomembni ljudje. Čisto kristalno morje vam omogoča popolnoma varno uživanje lepot morja
in peščenih plaž. Mi vam v tem programu nudimo kratko predstavitev severnega dela otoka, saj vsega
enostavno ne gre brez daljšega potovanja. Spoznali boste najlepše predele na severu in seveda
znamenito že prej omenjeno plažo.
COSTA SMERALDA

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA POTOVANJA:

1. DAN: Ljubljana - Lucca - Pisa - Livorno - vkrcanje na ladjo
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.30 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči in po AC mimo Benetk, Bologne in Firenc do prvega postanka za
oglede - mesto LUCCA. Tu si bomo ogledali izjemno staro mestno jedro z baziliko Sv. MARTINA, rojstno hišo skladatelja G. PUCCINIJA in PIAZZA
AMFITEATRO. Naslednji postanek bo v bližnjem mestu PISA za ogled TRGA ČUDES (Poševni stolp, Katedrala in Krstilnica). Čaka nas še vožnja do
pristaniškega mesta LIVORNO. Ob 18.30 vkrcanje na trajekt in ob 19.30 izplovitev ladje proti SARDINIJI. Namestitev v štiriposteljnih kabinah,
samopostrežna večerja in zabava v katerem od lokalov na ladji.
2. DAN: Olbia - Porto cervo - Capo d’Orso - Castelsardo - Porto Torres - Alghero
Ob 06.00 prispemo na OLBIO in po zajtrku izkrcanje. Takoj se bomo odpravili na raziskovanje otoka. Prvo si bomo vzeli čas za ogled najlepše plaže na
otoku COSTA SMERALDA, čas za "kavico" pa bo v mondenem letovišču PORTO CERVO. Sledi vožnja po severnem delu otoka mimo “nuragov” do prve
od številnih znamenitosti otoka CAPO D ORSO. Nadaljevanje poti do mesta SANTA TERESA, kjer je trajektno pristanišče za Korziko. Naslednji
postanek pa bo v mestu CASTELSARDO, ki slovi po izjemni slikovitosti ulic, hiš in trgov, prevzela pa vas bo še izjemna lega utrjenega mesta nad
morjem. PORTO TORRES pa je naš naslednji cilj za ogled starega mestnega jedra. Sledi še vožnja do mesta ALGHERO, nastanitev v hotel, večerja in
nočitev.
3. DAN: Alghero - Capo Caccia (Neptunova jama) - Sassari - Olbia - vkrcanje na ladjo
Po zajtrku krajši sprehod po starem mestnem jedru, nato pa vožnja do polotoka CAPO CACCIA za obisk NEPTUNOVE JAME, ki slovi kot svetovna
znamenitost. Čudovite podzemne dvorane z jezerci, kapniki in kristali se razprostirajo na površini 2.500 m2. Po ogledu sledi vožnja v notranjost
otoka do mesta SASSARI, ki je drugo največje mesto na otoku. Ogledali si bomo stari del mesta z zanimivo mešanico slogov arhitekture številnih
oblastnikov. Po ogledu še obisk cerkvice Sv. TROJICA, ki slovi kot izjemen romanski arhitekturni spomenik brez primerjave na otoku. Sledi vožnja
skozi notranjost otoka do Olbie, vkrcanje na ladjo in ob 21.00 izplovitev, namestitev v kabine, večerja, zabava in nočitev.
4. DAN: Livorno - Cinque Terre - Ljubljana
Po zgodnjem zajtrku izkrcanje v Livornu in vožnja v Ligurijo do mesta LA SPEZZIA. Ob 10.00 vkrcanje na ladjo za obisk znamenitih CINQUE TERRE,
ki slovijo kot biser ligurske obale. Vasice zgrajene na previsnih stenah imajo večinoma dostop samo z ladjo ali vlakom, mi pa jih bomo spoznali na
najlepši možen način. Med plovbo se bomo tudi izkrcali in se vmes sprehodili tudi peš po znameniti "POTKI LJUBEZNI", uživali v izjemni arhitekturi in
predvsem slikovitosti ribiških hišic nad strmo obalo. Ob 15.00 uri se bomo do La Spezzie vrnili z vlakom in nato z našim avtobusom preko Parme do doma
kjer bomo predvidoma ob 22.30 uri.

IGRA NARAVE V CAPO D’ORSO

CASTELSARDO

NEPTUNOVA JAMA

NURAGI

CENA: 399,00 €
CENA je kalkulirana za udeležbo 42 - 48 potnikov in vključuje: najsodobnejši avtobusni prevoz, stroške trajekta in namestitve v
štiriposteljnih kabinah z večerjo in zajtrkom na liniji Livorno - Olbia - Livorno, 1 x polpenzion v hotelu 3* v mestu Alghera,
stroški ladje in vlaka v Cinque Terre, DDV, vodenje in stroške agencije. Posameznih vstopnin ne vključuje.
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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