TOSKANA IN CINQUE TERRE
TOSKANA je brez dvoma najlepša pokrajina Italije. Razgibani grički polni vinogradov in oljčnih
nasadov, obsežna polja sončnic, prijetni hoteli, izjemna stara mestna jedra čudovitih mest,
odlična hrana in najboljša vina - to je Toskana in tako bi vam radi predstavili. Firence, Siena,
San Gimignano in Volterra ter še Pisa in Lucca, so mesta na naši poti ogledov.
CINQUE TERRE ali PET DEŽEL (pet vasic) so brez dvoma posebnost v Liguriji in tudi v Italiji.
Razgibanost obale, visoka, ponekod nedostopna pobočja niso bila idealna za poselitev in vedno
znova se čudimo zakaj so ravno tu prebivalci zgradili svoja bivališča. Odgovor dobimo samo z
obiskom teh vasic. Očarljive vasice, prijazni prebivalci, prečudovita obala in pokrajina in bogato
morje polno rib. To vam bomo pokazali na našem izletu in prepričani smo, da boste navdušeni.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:
FIRENCE - KRSTILNICA IN KATEDRALA

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja mimo Benetk in Padove ter preko Apeninov do glavnega
mesta Toskane - FIRENCE. Takoj po ureditvi formalnosti za vstop v mesto se bomo podali na ogled
največjih znamenitosti: KATEDRALA, ZVONIK, KRSTILNICA CERKEV SVETEGA KRIŽA, STARA
PALAČA, GALERIJA UFFIZI, STARI MOST NA REKI ARNO. Ob 17.30 uri bomo zapustili mesto in se
odpravili proti jugu, namestitev v hotel, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se odpravimo naoglede: SIENA in trg Campo, Mestna hiša, Stolp Mangia in katedrala. SAN
GIMIGNANO in znameniti stolpi, stolnica ter obzidje. Za konec še VOLTERRA, kjer si bomo poleg
stolnice in krstilnice ogledali še Etruščanski muzej. Vrnitev v isti hotel, odlična toskanska večerja.

SAN GIMIGNANO

3. DAN:
Tokrat bo zajtrk zelo zgodaj, saj nas čaka kar 150 km vožnje do mesta LA SPEZIA. Tu se bomo ob 09.45 vkrcali na ladjo in ob 10.00
odpluli proti nacionalnemu parku CINQUE TERRE. Vasice so prava paša za oči in duha, saj so zgrajene na previsnih stenah tik nad
morjem. Atraktivnost deželici dajejo tudi vinogradi in oljčni nasadi, ki so v terasah tik nad morjem. Mi se bomo izkrcali v prvi od vasic
RIOMAGGIORE in se peš podali po "potki ljubezni" do naslednje vasice MANAROLA. Tu bomo imeli nekaj malega časa tudi za
kozarček znamenitega vina "Cinque Terre", za katerega je že Plinij pisal, da je to vino za bogove. Ob 12.40 se bomo ponovno vkrcali na
ladjo in se odpeljali mimo vasic CORNIGLIA in VERNAZZA do zadnje vasice MONTEROSSO. To pa dovolj čas za kosilo, morda
kopanje v morju, nakupe njihovih značilnih produktov (vino, dodatki za testenine, ročno izdelane testenine, oljčno olje, likerji ..). Ob
15.24 se bomo z vlakom odpeljali nazaj do La Spezie kjer nas čaka naš avtobus. Še vožnja preko zahodnih Apeninov mimo Parme,
Bologne do doma kjer bomo po polnoči.

CENA:
229,00 € - pri udeležbi 45 - 48 oseb
239,00 € - pri udeležbi 40 - 44 oseb
249,00 € - pri udeležbi 35 - 39 oseb
CINQUE TERRE-POTKA LJUBEZNI

POROVENERRE

CENA vključuje najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, vstopne takse za mesta Firence, Siena. Volterra, San
Gimignano, 2 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk - dvoposteljne sobe), DDV, strošek za ladjo, in vlak, osnovno zavarovanje,
strošek našega vodiča in agencije. Doplačilo za vstopnine.
Priporočamo sklenitev zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del pogodbe.
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