SREDOZEMSKI TROJČEK - Korzika, Sardinija, Sicilija
Tokrat vam predstavljamo “Sredozemski trojček”, torej tri najlepše otoke v Sredozemskem morju.
KORZIKA se ponaša z izjemno lepimi plažami, visokimi gorami in čudovitimi rečnimi dolinami. Posebnost so tudi
calanche, ki so prava igra narave.
SARDINIJA je znana po najlepših plažah, SICILIJA pa velja za najlepši otok od vseh treh. Presojo bomo
prepustili vam, vi pa nam prepustite, da vas popeljemo po lepotah otokov, vam razkažemo najlepše predele, vas
razvajamo z odlično hrano in vam predstavimo lokalna vina v izbranih vinskih kleteh.

PROGRAM OSEMDNEVNEGA POTOVANJA:

BASTIA - KORZIKA

1. in 2. dan:
Ljubljana - Livorno - Bastia - Calvi
Odhod sodobnega avtobusa ob 22.30 uri. Vožnja mimo Benetk, Bologne, Firenc do Livorna. Tu se bomo vkrcali na trajekt in ob 08.15 izplovitev proti Korziki. Ladja nudi
potniku restavracije in Duty Free.Ob 12,15 se bomo izkrcali v mestu BASTIA in takoj nadaljevali našo pot do mesta CALVI, ki velja za najbolj mondeno mesto na otoku,
namestitev v hotel in nato prvo raziskovanje mesta: Citadela in staro ribiško pristanišče. Večerja in nočitev.
3. dan:
Calvi - Corte - Scala di Santa Regina - Cascade di Aitone - Spelunca - Porto - Calanche - Ajaccio - Propriano
Po zajtrku nas čaka precej naporen dan potovanja po rečnih soteskah in ob zahodni obali otoka. Prvo si bomo ogledali staro mestno jedro z trdnjavo v mestu CORTE, se nato
spustili po najlepši rečni dolini otoka SCALA DI SANTA REGINA, se preko CALACUCCIE in neponovljive CASCADE d' A’ITONE zaustavili v SPELUNCI. Prizori na naši
poti bodo neponovljivi, saj cesta vodi v izsekanem pogorju , včasih nad prepadi, pa vendar vseskozi ob reki Golo do mesta PORTO. Od tu dalje se bomo vozili po zahodni obali
otoka, ki slovi po najlepših plažah in neponovljivih CALANCHE, ki so svojstvena "kamnita umetnina". SAGONE in TIUCCIA slovita po peščenih plažah brez primerjave, zato
bomo nekaj časa namenili seveda tudi počitku ob njih. Postanek pa bo veljal za ogled največjih znamenitosti mesta AJACCIO, ki je tudi glavno mesto otoka in rojstno
mesto Napoleona. Naš cilj tega dne pa je mesto PROPRIANO, kjer nas čaka hotel, večerja in nočitev.
4. dan :
Propriano - Sartene - Bonifacio - Sardinija
Po zajtrku se bomo zapeljali skozi najbolj korziško od vseh vasic, SARTENE, si vzeli nekaj časa tudi za fotografiranje LIONE DE ROCCAPINA in se posvetili ogledom
najlepšega mesta na otoku BONIFACIO, ki je zgrajeno na previsni steni in se ponaša z izjemno arhitekturo utrjenega mesta. V poznih popoldanskih urah vkrcanje na
trajekt in vožnja (eno uro) do SARDINIJE. Izkrcanje v SANTA TERESI in nato vožnja po severni strani otoka do mesta CASTELSARDO, ki slovi po izjemni slikovitosti
ulic, hiš in trgov. Prevzela pa vas bo izjemna lega nad morjem. Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
5. dan:
Castelsardo - Porto Torres - Alghero - Sassari - Costa Smeralda - Olbia
Po zajtrku vožnja do mesta ALGHERO, 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, nato pa vožnja po AC do
slovite plaže COSTA SMERALDA. Po krajšem postanku vožnja do OLBIE, vkrcanje na trajekt, večerja, nočitev v kabinah.
6. dan:
Civitavcchia - Pompeji - Neapelj
V jutranjih urah izkrcanje v mestu CIVITAVECCHIA in nato vožnja proti jugu. Postanek bo za ogled POMPEJEV, nato nadaljevanje do mesta NEAPELJ. Čas do vkrcanja na
trajek bomo izkoristili za oglede starega mestnega jedra. Zvečer vkrcanje, namestitev v kabinah, večerja in nočitev.
7. dan: Palermo - Monreale - Agrigento
V jutranjih urah pristanek v glavnem mestu PALERMO. Sledi ogled mestnih znamenitosti: Stolnica, Palatinska kapela, Kraljeva palača, Mestni park s tropkimi rastlinami.
ogled Katakomb in največje krščanske bazilike na otoku. ki se nahaja v vasici MONREALE. Tu si bomo ogledali izjemne mozaike in križni hodnik. Popoldan 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.
8. dan: Agrigento - Enna - Catania - Etna - Taormina - Catania
Po zajtrku odhod proti notranjosti otoka, krajši postanki v mestih ENNA in CATANIA, 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.
9. 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.

KORZIKA-CALANCHE

SARDINIJA

POMPEJI

SICILIJA-AGRIGENTO

VULKAN ETNA

CENA: 899,00 €
CENA je kalkulirana za udeležbo 42 - 48 potnikov na avtobus in vključuje najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja,
7 x polpenzion v hotelih 3*** in namestitev v kabinah na vseh omenjenih trajektih, 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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