VERONA
Verona je eno najlepših mest v Italiji. Ponaša se z izjemno zgodovino staro 2000 let. Na
vsakem koraku lahko obiskovalec spoznava sledove minule zgodovine in kulture. Izjemno
pomembna lega mesta je ves čas burne zgodovine odločilno vplivala na prebivalce, ki so
menjavali svoje gospodarje iz stoletja v stoletje.
Na našem izletu bomo spoznali vse najpomembnejše zgradbe, spomenike in trge. Popeljali
vas bomo v zgodovino na poseben način. Spoznavali boste rimsko pa srednjeveško in
novejšo zgodovino. Spoznajte to izjemno mesto ob razlagi poznavalcev tega mesta.
Pridružite se popotnikom naše agencije tudi vi.

PROGRAM ENODNEVNEGA IZLETA:
ARENA

Odhod sodobnega avtobusa ob 05.00 uri. Vožnja preko Fernetičev in po avtocesti do VERONE. Naše oglede bomo pričeli na trgu BRA, ki velja za
največjega v mestu. V njegovi okolici se nahajajo: MESTNA HIŠA, ARENA, KAPITANIJSKA PALAČA in veliko meščanskih zgradb iz srednjega
veka. Sprehodili se bomo še do rimskih vrat - LEVJA VRATA in izkopanin stare rimske vile, nato pa se bomo posvetili ogledu najbolj slikovitega
trga v mestu PIAZZA ERBE. Trg je resnično nekaj posebnega, saj ga obkrožajo izjemno lepe in zgodovinsko pomembne zgradbe in spomeniki. Tu
obiskovalec dobi občutek, da se je vrnil za dolga stoletja nazaj. Trg je namreč zgrajen na ostankih rimskega foruma in je dolga stoletja kot
osrednji trg mesta nespremenjen.
Sledi še ogled GOSPOSKEGA TRGA in grobnic najbolj cenjene veronske družine vladarjev Scaligeri. Sprehod mimo cerkve Sv. Anastazije do
KAMNITEGA MOSTU in nato obisk STOLNICE. Tu boste spoznali znamenito Tizzianovo sliko Marijinega vnebovzetja in arheološke izkopanine
prvotne predhodnice cerkve. Nekaj časa boste tudi prosti, ob 18.00 uri pa se bomo poslovili od mesta. V Ljubljani bomo pozno.

GROBNICE DRUŽINE SCALIGERI

RIMSKA VRATA

KAPITANIJSKA PALAČA

CENA:
35,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
45,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
55,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

MESTNI PARK

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik),
vse takse za ceste in parkiranja, DDV, stroške vodenja in agencije.
Priporočamo sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
Posameznih vstopnin in gostinskih storitev ne vključuje.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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