TOSKANA ZA SLADOKUSCE
Toskana je resnično ena od najlepših dežel Italije. Razgibana pokrajina z vinorodnimi griči,
številna mesta z izjemno zgodovino in svojstveno arhitekturo, prijazni domačini, odlična vina,
najboljše olčno olje in še marsikaj. Želimo vam prikazati Toskano v dveh dneh, čeprav vemo, da je
to težko. Toskana enostavno zahteva več dni.
Na našem raziskovanju bomo spoznali San Gimignano, Volterro in Sieno. Že naslov programa pove,
da je program narejen za sladokusce, torej vas bomo popeljali v osrčje Toskane, vas namestili v
vrhunsko "haciendo" kategorije 4* kjer boste deležni tipične toskanske kuhinje. Prepustili se boste
izboru hrane, ki jo pripravljajo odlični kuharji, preizkusite njihova domača vina in uživajte še ob
pogledu na toskanske griče in se na koncu okopajte še v bazenu, so to sanje ? Ne to je vse res in
zagotavljamo vam še odlično vodenje naših vodnikov, poznavalcev Italije. Krenimo torej na pot.

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:
1. DAN:
San Gimignano - Volterra
Odhod sodobnega avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja do mejnega prehoda Fernetiči in po AC mimo Benetk, Bologne in Firenc do našega prvega postanka za
oglede. To je mesto SAN GIMIGNANO. Mesto slovi kot najbolj srednjeveško toskansko mesto in ravno zaradi tega vas bo njegova arhitektura
presenetila. Ponaša se namreč s številnimi stolpi, mogočni trdnjavi in izjemni katedrali znani predvsem po freskah.
Naslednje mesto ki ga bomo obiskali je VOLTERRA. Tudi to mestece, na visokem griču, je obdano s srednjeveškim obzidjem, ki varuje mogočno
trdnjavo, ponaša pa se s starim rimskim gledališčem, izjemnim muzejem etruščanske umetnosti, ter osrednjim trgom “Piazza Priori”, obkroženim s
palačami pomembnih meščanov. Sledi še obisk vinske kleti in degustacija tipičnih toskanskih vin in nato vožnja do našega končnega cilja - hotel pristava kategorije 4*, namestitev po sobah, odlična toskanska večerja (več kot 10 predjedi, solata, sadje, sladice, sladoled - vse samopostrežno),
glavno jed postrežejo, ter seveda še vino Chianti in nočitev. (Pristava ima velik plavalni bazen in zato ne pozabite kopalk.)
2. DAN:
Siena
Po zajtrku se bomo odpravili do mesta SIENA. Mesto imajo poznavalci Toskane za lepše od Firenc, saj je arhitektura tu nekaj posebnega. Ogledali si
bomo: trg Campo z Mestni hišo, se (morda) povzpeli na stolp Mangia, občudovali fontano in se sprehodili po izjemni katedrali.
Tu bo čas tudi za kosilo, nakupe spominkov in vina za domov. Slovo od mesta in vožnja mimo Firenc ter preko Apeninov, mimo Bologne, Padove in Benetk
do doma kjer bomo približno ob polnoči.

SAN GIMIGNANO

VOLTERRA

CENA:
129,00 € - pri udeležbi 45 - 48 oseb
139,00 € - pri udeležbi 40 - 44 oseb
149,00 € - pri udeležbi 35 - 39 oseb

SIENA - KATEDRALA

V ceni je vključeno: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja,
DDV, 1 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk-namestitev v dvoposteljnih sobah tuš,wc) v hotelu - pristavi 4*,
vstopne takse za mesta Volterra, San Gimignano in Siena, stroške vodenja in agencije.
DOPLAČILA za vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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