OTOK ELBA, TOSKANA IN CINQUE TERRE
TOSKANA je ena najlepših pokrajin Italije. Njena bogata zgodovina in čudovita narava vas bosta zagotovo presenetila. Za oglede smo izbrali v prvem
delu idilično mestece LUCCA in znamenito PISO, v drugem delu pa "prave bisere" : VOLTERRO, SAN GIMIGNANO in SIENO. Gostoljubje pa nam bo
nudilo manjše mesto Tirenia tik ob obali Sredozemskega morja.
OTOK ELBA je posebnost te pokrajine. Čudovite plaže, razgibana obala in visoki gorski masivi si kar podajajo roke. Minerali in poldragi kamni z tega
otoka pa so tako in tako znani po vsem svetu. Obiskali bomo eno od brusilnic in se popeljali z vlakcem po namišljenem rudniku, videli pa bomo tudi
Napoleonovo vilo, da o panoramski vožnji po otoku ne govorimo.
CINQUE TERRE pa smo izbrali za zadnji del izleta. Te znamenite vasice vpete v strma pobočja Ligurske obale vas bodo zagotovo prevzele. Vožnja z
ladjo vam bo približala vse vasice, ki dominirajo na nedostopnih pobočjih in do marsikatere od njih sploh ni cestne povezave. Tu si bomo oddahnili v
najlepši vasici Manarola, ki preseneti vsakega obiskovalca s svojo lepoto.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:
1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja s krajšimi postanki do našega prvega cilja - mesto SIENA. Mesto velja
za pravi biser toskanske zgodovine in arhitekture. Mi si bomo ogledali katedralo in trg Campo. Povzpeli se bomo na
znameniti stopl in obiskali tudi muzej v Mestni palači (oboje doplačilo). Sledi Vožnja do hotela v osrčju Toskane, odlična
večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili do mesta PIOMBINO, se vkcali na trajekt za otok ELBA in se po eni uri plovbe izkrcali v
glavnem mestu PORTOFERRAIO . Po izkrcanju sledi panoramska vožnja po otoku. Postanek bo za ogled Napoleonove vile
San Martino in nato na južno stran vse do najlepšega mesta PORTO AZZURRO. To bo seveda najdaljši postanek za ogled
ene od brusilnic mineralov, tu je tudi namišljeni rudnik v katerega se lahko popeljete z vlakcem. V mestu je veliko trgovin

SIENA

Z minerali in poldragimi kamni, zato so nakupi tu skoraj obvezni. V popoldanskih urah vkrcanje na trajekt in vožnja proti severu vse do mesta
MARINA DI MASSA. Tu se bomo nemestili v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN:
Po zgodnjem zajtrku odhod proti LIGURIJI. V mestu LA SPEZIA se bomo ob 10.00 vkrcali na ladjo in se z njo popeljali na ogled znamenitih vasic
CINQUE TERRE. Vasice so prava paša za oči in srce, saj so "vpete" v strma pobočja in večina nima niti cestne povezave. Mi se bomo izkrcali v vasici
RIOMAGGIORE in se peš podali po "potki zaljubljencev" do najlepše med vsemi, imenovane MANAROLA. Tu se je čas zaustavil pred stoletji, zato
bomo dobro uro namenili za počitek in fotografiranje najlepših predelov vasi. Ponovno se bomo vkrcali na ladjo in se vozili do zadnje vasice
MONTEROSSO. Povratek bo po krajšem počitku z vlakom do La Spezie in nato še vožnja do doma, kamor bomo prispeli ob polnoči.

ELBA-PORTOFERAIO

ELBA - NAPOLEONOVA VILA

CINQUE TERRE

CINQUE TERRE

CENA:
229,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
239,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
259,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
TOSKANSKA POLJA SONČNIC

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 - namestitev v dvoposteljnih sobah, tuš, WC) v hotelu-pristavi 4* in hotelu 3* (oba hotela imata bazen),
stroške trajekta, ladje in vlaka, "potka ljubezni", osnovno nezgodno zavarovanje, 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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