TOSKANA ZA LJUBITELJE UMETNOSTI
FIRENCE, SIENA
FIRENCE so mesto renesanse, mesto številnih galerij in muzejev. So mesto umetnosti in ravno zaradi tega smo pripravili poseben program izleta za
ljubitelje umetnosti. Ponaša se namreč z največjo umetnostno galerijo v Italiji in eno največjih nasploh v svetu - UFFIZI. V svojih 45 sobanah
ponuja na ogled neprecenljivo vrednost umetnin 14., 15. in 16. stol., vodilnih avtorjev Italije, Holandije, Španije in Nemčije. Povdarek vodenja bo
na ogledu največjih znamenitosti mesta, obisku Katedrale in Krstilnice, znamenitega Starega mostu, cerkvi sv. Križa in največjih trgov. Spoznali pa
boste seveda tudi imena, ki so še kako zaznamovala zgodovino mesta: Medičejci, Dante, Michelangelo, Galileo, Machiavelli in drugi pomembneži.
SIENA pa velja za drugo najlepše mesto v Toskani. Večina poznavalcev se strinja, da je mesto popolno nasprotje Firenc, saj s svojo veličino, mirom
in arhitekturo morda še bolj privlači obiskovalce.
PISA pa s svojim Trgom čudes nekako izstopa od večine drugih mest v Toskani. Ob pogledu na Krstilnico, Katedralo in Poševni stolp obiskovalec
resnično "sprejema" čudeže in trg zapušča z mešanimi občutki - zakaj tako seveda vse o tem ob našem obisku.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:
1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči in po AC mimo Benetk in
Bologne do FIRENC. Naš prihod v mesto je predviden v opoldanskih urah. Takoj po prihodu bomo imeli nekaj
časa prosto za počitek, nato pa se bomo podali na ogled največjih znamenitosti mesta: STOLNICA,
KRSTILNICA, DANTEJEVA HIŠA, CERKEV SV. KRIŽA, v kateri je pokopanih 270 pomembnih meščanov (
Galileo, Giberti, Michelangelo in Machiavelli, pa so samo najpomembnejši). Sprehodili se bomo mimo
PALAZZO VECCHIO še do STARAGA MOSTU (Ponte Vechio), ki je za nekatere obiskovalce največja
znamenitost mesta.
Namestitev v hotel v mestu, večerja in nočitev. Po večerji priporočamo nočni sprehod po mestu.

PALAČA PITTI

DETAJL BRONASTIH VRAT

2. DAN:
Po zajtrku povratek v mesto in nadaljevanje ogledov. Tokrat se bomo posvetili obisku znamenite galerije UFFIZI, ki
slovi kot ena največjih galerij na svetu. Tu je v 45 sobanah in dvoranah več tisoč likovnih del svetovnih mojstrov.
Letno jo obišče 1.5 milijona obiskovalcev. Vodenje z umetnostnim zgodovinarjem je tu skoraj nuja in to priložnost
vam ponujamo mi. Za prave ljubitelje umetnosti je ves dan premalo za ogled veličastne zbirke umetnin, pa vendar po
želji uredimo še obisk in ogled Palače Pitti, ki je bila v zgodovini kar 200 let domovanje znamenite družine Medici,
danes pa je v njej veličastna zbirka del velikanov likovne umetnosti: Tintoretto, Giorgione, Velasquez, Murilla,
Rubens in seveda drugi. Proti večeru bomo zapustili mesto in se odpravili proti jugu. Namestitev v hotel 4* - pristava
kjer bomo deležni odlične toskanske kuhinje in seveda domačega Chiantija.

3. DAN:
Po zajtrku se bomo posvetili obisku mesta VOLTERRA. Tu si bomo ogledali enega največjih muzejev
etruščanske umetnosti. Sprehodili se bomo med veličastno zbirko eksponatov. Naslednji postanek pa velja
narediti v mestu SIENA. Čaka nas impozantni trg CAMPO kjer je tudi mestna palača PALAZZO PUBBLICO
kjer si bomo ogledali odličen muzej MUSEO CIVICO. V osemnajstih sobanah je na ogled izjemna zbirka
toskanskih umetnikov, posebnost pa so freske mojstrov kot so Aretino in Beccafumi. Žal bomo morali mesto
zapustiti saj nas čaka še dolga pot nazaj proti domu kjer bomo po polnoči.
Za nami bodo trije dnevi občudovanja enkratne umetnosti, verjetno boste navdušeni nad lepotami
etruščanskih najdb , prevzeti od neponovljve renesanse in začudeni nad izjemno arhitekturo. Toskana je
pač samo ena in prepričani smo da boste več kot navdušeni tudi nad lepoto pokrajine.

ETRUŠČANSKA UMETNOST

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

CENA vključuje, najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste in parkiranja, vstopno takso za Firence, Volterro in Sieno,
2 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3*/4*, DDV, vodenje in organizacijo.
DOPLAČILA: vse vstopnine lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO: dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizira odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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