SICILIJA - BUS - LADJA
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
obleganjem turistov. Leži na skrajnem jugu Italije in zavzema površino 25.708 km2. Ima znameniti
vulkan, 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.
OGNJENIK ETNA

PROGRAM ŠESTDNEVNEGA POTOVANJA: avtobus - ladja
1. DAN: Ljubljana - Neapelj - vkrcanje na ladjo
Odhod sodobnega avtobusa ob 06.00 uri. Vožnja po AC mimo Benetk, Bologne, Firenc, Rima do POMPEJEV-ogled. Po krajšem ogledu nadaljevanje do
NEAPLJA in vkrcanje na trajekt za SICILIJO. Po namestitvi v kabine bomo večerjali in se nato zabavali v katerem od lokalov na ladji..
2. DAN : Catania - Etna - Taormina
Po zajtrku pristanek v mestu CATANIA. Po izkrcanju se bomo odpravili na ogled ognjenika ETNA do prvih - malih kraterjev. Etna v zadnjem času precej
aktivno deluje tako, da se iz velikega kraterja na višini 3323 m vedno kadi. Na sam vrh kraterja se nikakor ne moremo povzpeti iz varnostnih razlogov.
Vožnja do enega najlepših mest na otoku - TAORMINA. Tu se bomo sprehodili po slikovitih in prijetnih ulicah vse do Grškega gledališča iz 3. Stol. Pr.Kr.
Postanek za izjemen razgled še na glavnem trgu (morda čas za pijačo), nato pa namestitev v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN : Taormina - Calatgirone - Agrigento
Takoj po zajtrku vožnja v notranjost otoka do mesteca CALATGIRONE, ki slovi kot center lončarstva na otoku. Po ogledu številnih delavnic in trgovin še
vožnja do mesta PIAZZA ARMERINA, kjer si bomo ogledali izjemne mozaike v Villa del Casale in se nato odpeljali na jug otoka do mesta AGRIGENTO, ki
slovi kot biser starogrške arhitekture. Podali se bomo v dolino templjev in si ogledali "Svetišče sloge" in še številne druge templje v dolini. Namestitev v
hotel ob morju, večerja in nočitev.
4. DAN: Agrigento - Selinunte - Palermo
Po zajtrku vožnja do mesta SELINUNTE kje je ohranjen izjemno lep tempelj - ostanek MAGNE GRAECIE. Nadaljevanje do mesta MARSALA za ogled
muzeja kjer hranijo kartažansko bojno ladjo. Naslednji postanek pa bomo namenili SEGESTI za ogled najbolje ohranjenega templja iz grških časov.
Vožnja v PALERMO, namestitev v hotel in nato večerni ogled mesta: Katedrala, Normansko kraljevo palačo (spodnja slika) z Palatinsko kapelo, mestni
park z izjemnimi ekzotičnimi drevesi.
5. DAN: Palermo - Catania - vkrcanje na ladjo
Po zajtrku vožnja v bližnji MONREALE kjer pa si bomo ogledali zanmenito baziliko v kateri so najlepši in najpopolnejši krščanski mozaiki na svetu.
Obiskali bomo tudi arkadni hodnik (216 dvojnih stebrov) in izjemno lep vrt katedrale. Povratek v Catanio, vkrcanje na trajekt, namestitev v kabine,
večerja, nočitev (zabava ?).
6. DAN: Neapelj - Gran Sasso - Ljubljana
Po izkrcanju v jutranjih urah se bomo vračali mimo Rima in znamenitih vrtov TIVOLI (morda celo postanek za obisk) v NP GRAN SASSO (izjemno
slikovita vožnja) do Jadranske obale in nato mimo Ancone, Bologne, Padove in Benetk do doma kjer bomo v poznih urah.
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CENA: 449,00 €
CENA je kalkulirana za udeležbo 45 - 48 potnikov na avtobus in vključuje prevoz s sodobnim avtobusom, vse takse za ceste parkiranja in
trajekte, 3 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelih ***, 2 x namestitev v 1/4 ali 1/2 kabinah, večerja in zajtrk na trajektu
Neapelj- Catania-Neapelj , DDV, dodatno nezgodno zavarovanje, vodenje in stroške agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in ostale gostinske storitve, enoposteljno sobo in dvoposteljno kabino na ladji.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
PRIPOROČAMO sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi potovanja.
OPOZORILO ! Dokončen program naredimo na osnovi naročila z vsemi točnimi podatki odhoda z ladjo in se program zaradi tega lahko
nekoliko prilagodi.
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