TOSKANA, OTOK ELBA in CINQUE TERRE
TOSKANA je ena najlepših pokrajin Italije. Njena bogata zgodovina in čudovita narava vas bosta zagotovo
presenetila. Za oglede smo izbrali idilična in tudi zelo pomembna mesta mesta, gostoljubje pa nam bo nudilo manjše
mesto 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, presenečeni boste !
PISA

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA IZLETA:
1. DAN :
Ljubljana, Lucca, Pisa
Odhod sodobnega avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja s krajšimi postanki do našega prvega cilja. LUCCA je edinstvena po svoji arhitekturni zasnovi in tu si
bomo ogledali cerkev S. Martino, kjer hranijo kar nekaj izjemnih umetnin (osmerokotni Tampietto s Kristusovo podobo, Illaria del Carretto in
Tintorettovo sliko Zadnja večerja). Tudi trg in cerkev Sv. Mihaela bomo spoznali in rojstno hišo skladatelja Giacoma Puccinija, nato pa nadaljevali do
mesta PISA. Tu se bomo posvetili ogledu TRGA ČUDEŽEV (KRSTILNICA, KATEDRALA in POŠEVNI STOLP). Vožnja do hotela - pristave, odlična
večerja in nočitev.
2. DAN: otok Elba
Po zajtrku vožnja do mesta PIOMBINO, vkrcanje na trajekt (plovba traja eno uro) in celodnevni ogled otoka ELBA: PORTOFERRAIO,
NAPOLEONOVA VILA, PORTO AZZURO (obisk brusilnice mineralov), nekaj časa tudi prosto za nakupe in kosilo, nato pa vkrcanje na trajekt in
povratek v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN:
Voltera, San Gimignano, Siena
Po zajtrku vožnja v najlepši predel Toskane. Obiskali bomo mesto VOLTERRA in SAN GIMIGNANO, ki slovi kot mesto stolpov in izjemne zgodovine.
Naslednji postanek bo v mestu SIENA. Poznavalci ga uvrščajo v sam vrh toskanski mest. Ogledali si bomo znamenti trg Campo, kjer se odvijajo
vsakoletne dirke imenovane Palio, Stolnico, Mestno hišo z znamenitim stolpom in se sprehodili po izjemnem starem mestnem jedru. Vožnja do mesta ob
Sredozemski obali, namestitev v hotel, večerja in nočitev.
4. DAN: Cinque Terre, Parma, Ljubljana
Po zajtrku se bomo odpeljali do mesta LA SPEZIA, se ob 10.00 vkrcali na ladjo in se podali na odkrivanje čudovitih vasic CINQUE TERRE. Plovbo bomo
prekinili v vasici RIOMAGGIORE in se peš podali po znameniti "potki ljubezni" do najlepše vasice MANAROLA. Tu bo tudi čas za kavico in
fotografiranje izjemne arhitekture, nato pa se bomo ponovno vkrcali na ladjo se popeljali do zadnje vasice MONTEROSSO. Tu bo čas za kosilo in
samostojne sprehode ter nakupe spominkov. Ob 15.24 se bomo z vlakom odpeljali do mesta La Spezia kjer nas čaka naš avtobus - povratek proti domu s
krajšimi postanki. Doma bomo ob 01.00 uri naslednjega dne.

CINQUE TERRE-MANAROLA

ELBA-VILA SAN MARTINO

SAN GIMIGNANO

SIENA-NOTRANJOST KATEDRALE

CENA:
279,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
299,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
319,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
VOLTERRA

V ceni je vključeno: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV,
2 x polpenzion v hotelu-pristavi 4*, 1 x v hotelu 3*, stroške trajekta za Elbo, vstopnih taks za Lucco, Piso, Volterro, San Gimignano
in Sieno, strošek ladje in vlaka v Cinque Terre, strošek vodenja in agencije.
PRIPOROČAMO sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi potovanja.
DOPLAČILA za vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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