TOSKANA
FIRENCE, LUCCA, PISA, VOLTERRA, SIENA, SAN GIMIGNANO
Toskana je s svojimi vinorodnimi griči, odličnimi vini, neponovljivo arhitekturo in prijaznimi domačini resnično
nekaj posebnega v Italiji. Ta dežela je osrčje Italije, nekoč pa je bilo to območje osrčje Etruščanov. Mnoga
mesta imajo še danes svojo zasnovo ne temeljih te izjemno bogate civilizacije, ki je tu "gospodovala" vsaj 900
let PNŠ. Spoznajte veličastne Firence, skrivnostno Lucco, čudežno Piso pa umirjen San Gimignano in najlepše
mesto v Toskani - to je Siena. Vsako mesto zase ponuja nekaj posebnega, pa vendar se vsa nekako združujejo v
svoji izjemni arhitekturi in svojstveni umetnosti. To je Toskana, spoznajte jo tudi vi.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:
FIRENCE - KATEDRALA

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči in po AC mimo Benetk, Bologne do FIRENC. Takoj po prihodu v mesto
se bomo posvetili ogledom največjih znamenitosti mesta: KATEDRALA, KRSTILNICA,CERKEV SV. KRIŽA, STARA PALAČA, UFFIZI, STARI MOST na
reki Arno. Nekaj časa boste prosti vmes za kosilo, pisanje razglednic ali samo za kapučino. Ob 18.30 bomo mesto zapustili in se odpravili v bližnje
Montecatini Terme. Namestitev v hotel, večerja in nočitev.

2. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili do bližnjega mesta LUCCA. To čudovito mesto je zgrajeno na ostankih
starega Etruščanskega mesta. Obdano je z izjemno zanimivim obrambnim zidom, premore pa verjetno
najlepše cerkve v Toskani. Mi si bomo ogledali DUOMO-San. Martino, v kateri je osmerokotni Tampietto
z podobo križanega in izjemno kiparsko umetnijo Ilaire del Carretto ter številne umetniške slike
priznanih mojstrov. Sprehodili se bomo še do najlepšega trga v mestu Amfiteatro, ki je zgrajen na
temeljih bivšega rimskega amfiteatra (slika desno), spoznali pa bomo še cerkev San. Michaele, in rojstno
hišo skladatelja G. Puccini-ja. Po ogledih boste prosti za sprehod po edinstvenem zidu, ki obdaja mesto,
lahko pa se boste okrepčali v katerem od številnih gostišč v mestu. Nasledni naš cilj je mesto PISA.
Postanek za ogled krstilnice in katedrale ter seveda Poševni stolp. Po ogledu se bomo odpeljali do
končnega cilja tega dne - mestece v osrednjem delu Toskane kjer bomo v gosteh v hotelu 4*
(tipična toskanska pristava), odlična večerja in nočitev.

PISA-POŠEVNI STOLP

3. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili do mesta VOLTERRA. Sprehod po starem mestnem jedru: trg in palača
PRIORI, krstilnica, katedrala, staro rimsko gledališče ... Nadaljevanje do “mesta stolpov" - SAN
GIMIGNANO. To je mesto kjer so živeli Etruščani in Rimljani. To je mesto v katerem je 15 stolpov (v
srednjem veku jih je bilo 72) in je mesto, ki ima neponovljivo arhitekturo. Naš zadnji cilj ogledov pa je
mesto SIENA. Poznavalci pravijo, da je to najlepše mesto Italije. Njegova "skrivnost" arhitekture je
res nekaj posebnega. Ogledali si bomo znameniti trg Campo, palačo Pubblico, stolp Mangia, katedrala
(Duomo) in se sprehodili po skrivnostnih ulicah. Tu boste nekaj časa tudi prosti za okrepčilo, pisanje
razglednic in samostojne oglede (svetujemo vzpon na stolp - 500 stopnic).Po ogledu vožnja do doma kjer
bomo pozno.

SAN GIMIGNANO

CENA:
199,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
209,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
229,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

V ceni je vključeno: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
2 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3*/4*, vstopna taksa za Firence Lucco, Piso, Volterro, Sieno in san Gimignano stroške
vodenja in agencije.DOPLAČILA za vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
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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