UMBRIJA
Umbrija je mistično srce Italije, imenovana tudi TERRA DEI SANTI ali dežela svetnikov. To je
dežela, ki jo napolnjuje gričevnat svet poln viogradov, množica manjših mest in številne vasice
razkropljene po čudovito razgibani pokrajini. Umbrija je bila in je še vedno nekako v senci svoje
"večje sestre" Toskane, poznavalci pa upravičeno trdijo da po krivici. Assisi, Perugia, Gubbio,
Spello, Spoleto, Todi in Orvieto pa so vsak za sebe resnično pravi biseri arhitekture in izjemne
zgodovine. Pokrajina deluje na obiskovalca povsem drugače kot Toskana, saj tu prevladuje predvsem
duhovni mir. Morda ravno zaradi tega, ali pa je to čisti slučaj, ravno od tod izvirajo Sv. Frančišek,
Sv. Benedikt, Sv. Klara, Sv. Rita in Sv. Valentin.
ASSISI

PROGRAM TRODNEVNEGA POTOVANJA:

1. DAN:
Gubbio - Perugia
Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja mimo Benetk in Bologne do prvega postanka GUBBIO. To
izjemno mestece kar nekako izstopa od ostalih mest Umbrije. Ogled bomo začeli na PIAZZA di QUARANTA
kjer stoji cerkev sv. Frančiška z izjemnimi freskami iz leta 1510. Sledi ogled stavbe LOGGIA dei TIRATORI,
ki je edini primer take arhitekture v Italiji. PALAZZO dei CONSOLI pa je palača iz 14. stol. v kateri pa je
danes galerija in muzej. Ogledali si bomo tudi DUOMO in PALAZZO DUCALE in tako zaključili ogled mesta.
Nekaj časa bo seveda tudi za uživanje na trgu v katerem od prijetnih lokalčkov. Sledi še vožnja do PERUGIE,
namestitev v hotel, večerja in nočitev.

GUBBIO

2. DAN:
Perugia - Assisi - Spello - Spoleto - Perugia
Po zajtrku ogled največjih znamenitosti mesta DUOMO in FONTANA MAGGIORE, nato pa nadaljevanje poti do
bližnjega ASSISI-ja. To mestece je brez dvoma cilj številnih vernikov, saj je tu pokopan svetnik Frančišek. Njegovo
zgodbo in številne zanimivosti boste izvedeli ob obisku cerkve in njegovega groba. Ogledali pa si bomo tudi izjemno
poslikavo, ki jo je ustvaril Gotto in prikazujejo življenje Sv. Frančiška v 28 velikih podobah. V Assisiju pa si bomo
ogledali še osrednji mestni trg. Mestno hišo in Stolnico. Naslednji postanek bo v idiličnem mestecu SPELLO in se
sprehodili po ozkih ulicah vse do cerkve Santa Maria Maggiore. Končni cilj tega dne bo mesto SPOLETO. Slovi kot
najlepše umbrijsko mesto in to vam želimo tudi dokazati. Sprehod po starem mestnem jedru in seveda postanki ob
DUOMO - STOLNICI, PONTE DEI TORRI - mogočni most iz 14. Stol ter cervi SAN PIETRO, ki se ponaša z najlepšim
pročeljem v Italiji. Za slovo še uživanje na PIAZZA del MERCATO in nato povratek v Perugio. Večerja v hotelu in
nočitev.
SPOLETO

3. DAN:
Perugia - Todi - Orvieto
Po zajtrku se odpravimo proti idiličnemu mestecu TODI. Mestece zadnje čase vabi številne turiste vsega sveta
zaradi izjemne lege na gričku. PIAZZA DEL POPOLO je stičišče treh obrambnih zidov in tu je tudi najlepši del
mesta z DUOMO - STOLNICO, cerkvijo San Fortunato in še najpopolnejšo renesančno cerkvijo SANTA MARIA
DELLA CONSOLAZIONE. Zadnji del dneva in tudi potovanja bomo posvetili obisku mesta ORVIETO. Področje na
robu nekdanjega vulkana so poselže Etruščani in pozneje Rimljani.
Danes se množice turistov zginjajo predvsem zaradi najlepše gotske cerve v Italiji. Podatek, da so za izgradnjo
njenega pročelja rabili 300 let, da je sodelovalo 33 arhitektov in 152 kiparjev vam verjetno pove vse. Poleg ogleda te
izjemne lepotice pa bo čas tudi za spehod po starem mestnem jedru in nakup spominkov iz keramike ter pisanje
zadnjih razglednic. Popoldan slovo od mesta in tudi čudovite Umbrije. Vožnja preko Firenc in Bologne do Ljubljane.
Doma bomo v poznih večernih urah.

ORVIETO

CENA:
189,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
199,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
219,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
TODI

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz, 2 x polpenzion (večerja, nočitev in samopostrežni zajtrk) v hotelu 3* v Perugi, DDV, strokovno
vodenje in strošek agencije. DOPLAČILA za vstopnine in ostale storitve.
Priporočamo sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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