SICILIJA
Sicilija je res nekaj posebnega. Zadnjih 2500 let so tod vladale številne sredozemske sile in puščale tako
arhitekturne kot kulturne vplive. Otok je še danes mešanica nasprotij med "znanim" in "neznanim", med
razumljivim in nerazumljivim, med lepoto in grobostjo, med prijaznostjo domačinov in navalom turistov. Leži
na skrajnem jugu Italije in zavzema površino 25.708 km2. Ima znameniti vulkan Vezuv (3323m), številna
čudovita obmorska mesteca, vznemirljivo notranjost, izjemne kulturne spomenike in seveda nepozabno
kulinariko. Domačini so do turistov prijazni in z veseljem vam ustrežejo na marsikatero prošnjo. Sicilija je res
polna nasprotij, pa vendar ravno zaradi tega neponovljiva. V tem programu se bomo vozili z ladjo od Neaplja
do Catanie in nazaj. Ladja je namreč komfortna in nudi potniku popolen komfort v dvoposteljnih kabinah.
PALERMO - STOLNICA

PROGRAM ŠESTDNEVNEGA POTOVANJA:

1. DAN: Slovenija - Neapelj
Odhod avtobusa v jutranjih urah. Vožnja mimo Rima do Neaplja. Vkrcanje na ladjo za Sicilijo, namestitev v kabine, večerja, zabava , nočitev.
2. DAN: Palermo - Monreale
V jutranjih urah pristanek v glavnem mestu PALERMO. Sledi ogled mestnih znamenitosti: Stolnica), Palatinska kapela, Kraljeva palača, Mestni park s
tropkimi rastlinami...Namestitev v hotel, popoldan pa ogled Katakomb in največje krščanske bazilike na otoku. ki se nahaja v vasici MONREALE. Tu si bomo
ogledali izjemne mozaike in križni hodnik. Po krajšem sprehodu večerja v hotelu in nočitev.
3. DAN: Selinunte - Agrigento
Po zajtrku se bomo odpeljali po AC na JZ del otoka. Tu se bomo namreč v obmorskem mestu SELINUNTE zadržali za ogled dveh izmed (včasih) sedmih
templjev, ki pa so danes najmogočnejši na otoku. Po ogledu bomo nadaljevali po slikoviti cesti do mesta AGRIGENTO in se najprej seznanili z DOLINO
TEMPLJEV in si ogledali "SVETIŠČE SLOGE". Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
4. DAN: Agrigento - Etna - Taormina - trajekt
Po zajtrku odhod proti notranjosti otoka in nato po AC na vzhodni del. Čaka nas obisk največje znamenitosti, OGNJENIK ETNA, ki zadnje čase zelo
dejavno kliče obiskovalce z vsega sveta. Mi se bomo povzpeli do najvišje možne varne točke za ogled, nato pa vožnja do obmorskega mesta TAORMINA.
Preostanek dneva bomo namenili ogledu mesta, se povzpeli do starega Grškega gledališča, se sprehajali po izjemno slikovitih ulicah ali ob obali ter uživali
še zadnje trenutke na otoku. Še vožnja do pristanišča Catania, vkrcanje, namestitev v kabine, večerja, zabava in nočitev.
5. DAN: Neapelj - Ljubljana
V jutranjih urah izkrcanje v Neaplju in nato vožnja po AC skozi Nacionalni park GRAND SASSO, ki ponuja prečudovite prizore in slikovito vožnjo. Vozili
se bomo nato ob Jadranski obali, mimo Ancone, Bologne in Benetk do doma.

OGNJENIK ETNA

PALERMO - GLEDALIŠČE

AGRIGENTO - SVETIŠČE SLOGE

MONREALE - KATEDRALA

TAORMINA

PALERMO - TRŽNICA

PALERMO - PARK

CENA: 339,00 €
CENA je kalkulirana za udeležbo 42 - 48 potnikov na avtobus in vključuje najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja,
2 x polpenzion in namestitev v kabinah na ladji Neapelj - Palermo in Catania - Neapelj, 2 x polpenzion v hotelih 3*,
DDV, dodatno nezgodno zavarovanje, stroške vodenja in agencije.
Doplačila za vstopnine in ostale gostinske storitve.
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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