TOSKANA ZA SLADOKUSCE
Toskana je ena najlepših dežel v Italiji. Gričevnata pokrajina polna vinogradov in oljčnih in
sončničnih nasadov, izjemna stara mestna jedra, bogata zgodovina, odlična vina in prijetni
domačini.
Na našem izletu vam bomo pokazali najlepše predele dežele, vas popeljali v najlepša mesta, vas
seznanili z bogato zgodovino in vas razvajali z odlično hrano in izbranimi vini. Gostoljubje nam bo
nudilo namreč osebje čudovite pristave - hotela 4*.
Spoznajte torej Toskano na naš način ob odličnem vodenju.

IZJEMNA TOSKANSKA POKRAJINA

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:

1.DAN:
San Gimignano - Siena
Odhod avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja do mejnega prehoda Fernetiči. Nadaljevanje poti po AC mimo Benetk, Padove, Firenc do mesta SAN
GIMIGNANO . Sprehod med znamenitimi stolpi, ki dajejo mestecu videz "srednjeveškega Manhatna". Ogled kleti, kjer pridelujejo tipično vino
VERNACCIO in degustacija. Naš naslednji cilj je mesto SIENA, ogled mestnih znamenitosti: Stolnica, Palača Chigi, palača Piccolomini, znameniti
Campo ... Zvečer prihod v srednjeveško medičejsko pristavo kategorije 4* v osrednji Toskani, tipična toskanska večerja in nočitev.
2. DAN:
Montalcino - Pienza
Po zajtrku vožnja po južnem delu Toskane. Najprej se bomo sprehodili skozi srednjeveški MONTALCINO, ki ga poznamo po odličnem vinu
BRUNELLO, katerega bo možno pokušati na gradu. V opoldanskem času si bomo ogledali renesančno mestece PIENZA, ki ga je dal postaviti
ustanovitelj Ljubljanske škofije Silvius Eneas Piccolomini, papež Pij II. V poznih popoldanskih urah povratek na pristavo, večerja in nočitev. Na tej
pristavi pridelujejo kar nekaj vrst vin, povdarek pa bo seveda na pokušini njivega vina CHIANTI.
3. DAN:
Firence
Po zajtrku slovo od pristave in vožnja do FIRENC. Po ureditvi formalnosti za vstop v mesto (plačilo posebne takse) se bomo posvetili mestu
renesanse: stolnica, krstilnica, cerkev Sv. Križa, Stari most, Trg Republike...
Popoldan odhod iz mesta in vožnja nazaj proti Sloveniji. Naš povratek je predviden v poznih večernih urah.

PIENZA

MONTALCINO

SAN GIMIGNANO

SIENA

CENA:
199,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
209,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
219,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

MONTALCINO

V ceni je vključeno: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, vstopne takse za
vsa mesta, DDV, 2 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v pristavi 4*, stroške vodenja in agencije.
Doplačilo za degustacijo vin in vstopnine.
PRIPOROČAMO dodatno nezgodno zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !

International d.o.o., Turistična agencija
Iška 129/a, 1292 IG, tel: 01 367 3088, 051 377390, fax: 367 3156
www.nata-int.si, e-mail: nata@nata-int.si

