VERONA, GARDSKO JEZERO, DOLOMITI

Trodnevni program izleta pred vami je za ljubitelje narave in zgodovine. Prvi dan se bomo spoznavali
z zgodovino izjemnnega mesta Verona, drugi dan pa bomo občudovali lepo naravo Gardskega jezera.
Z žičnico se bomo povzpeli na 1.800 m visoki Monte Baldo od koder je izjemen pogled na jezero in
visoke vrhove Alp in Dolomitov. Vozili se bomo tudi z ladjo, spoznavali mesteca ob jezeru,
občudovali "Gardesano" - cesto na zahodni obali jezera (slika desno) in zadnji dan uživali v
neponovljivi lepoti Dolomitov. Obakrat bomo gostje hotela v mestu Garda in tudi na ta način
spoznavali "lepote Italije". Tri dni torej lepot narave in izjemne zgodovine. Italija nam to ponuja na
vsakem koraku, je pač neponovljiva.
VERONA - ARENA

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 06.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda Fernetiči in po AC mimo Benetk in Padove do VERONE. Naš prihod je
predviden ob 10.45 in takoj se bomo napotili na trg BRA. Tu bo kratka predstavitev zgodovine mesta, spoznali pa bomo tudi najpomembnejše stavbe v
okolici trga: AMFITEATER (slika zgoraj), KAPETANIJSKA PALAČA, SPOMENIK VITTORIO EMANUELLE, SPREHAJALIŠČE LISTON,
OBČINSKO PALAČO... Čas bo tudi za kosilo ali kavico, nato pa bomo ob 14.00 uri nadaljevali z ogledi mesta: TRG ERBE, JULIJINA HIŠA, GOSPOSKI
TRG, GROBNICE SCALIGERO, STOLNICA, PETROV MOST, STARI GRAD IN MOST SCALIGERO.. Ob 18.00 se bomo odpeljali do Gardskega
jezera. Namestitev v hotel v mestu GARDA, večerja in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo odpeljali do mesteca MALCESINE. Tu se bomo z žičnico odpeljali na 1.800 m visoko goro MONTE BALDO od koder je čudovit
razgled na jezero, Alpe in Dolomite. Tu boste prosti urico časa za sprehode po neokrnjeni naravi, nato pa se bomo po vrnitvi vkrcali na ladjo in se
popeljali na nasprotno stran jezera mimo mesteca LIMONE in pod cesto Gardesana do mesta RIVA. Po izkrcanju bomo prosti nekaj časa za kosilo, nato
pa se bomo z avtobusom odpeljali po najbolj slikovitem delu - po GARDESANI (slika desno zgoraj), ki vodi skozi tunele in mostove, ponekod pa je
speljana tik nad jezerom, saj je dobesedno vklesana v strmi masiv. Na južnem delu jezera je najlepše mestece SIRMIONE in tu bomo zadnji del dneva.
Ozke in slikovite ulice, Stari grad z dvižnimi vrati, idilični mali trgi in številne trgovinice s spominki vas bodo dodobra zaposlili do odhoda. Vrnitev v
hotel v Gardi, večerja in nočitev.
3. DAN:
Po zajtrku se bomo odpeljali proti severu do mesta BOLZANO in od tu v dolino VAL d EGA, ki je pravi kanjon sotesk in slapov, od koder se odpirajo
neponovljivo pogledi na visoke vrhove masivov Catinaccio, Latemar, na jezero Lago di Carezza. VELIKA DOLOMITSKA CESTA je bila zgajena leta 1909
v dolžini 110 km in je prava "pravljica" za vse ljubitelje narave. Vodi nas preko visokih prelazov (slika levo) po divji naravi in skozi gozdove vse do
CORTINE d AMPEZZO. Tu bo tudi postanek za opoldanski odmor, nato pa s krajšimi postanki vožnja preko mejnega prehoda Rateče in skozi Kranjsko
goro do doma.

VERONA-SAN ZENO

DOLOMITI-PASO PORDOI

DOLOMITI

GARDESANA

CENA:
169,00 € - pri udeležbi 45 - 45 potnikov
179,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
189,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
GARDSKO JEZERO

CENA vključuje: najsodobnejši prevoz z avtobusom (klima, video, hladilnik), vse takse za ceste in parkiranja, DDV, 2 x polpenzion
(večerja, nočitev in zajtrk) v hotelu 3*, strošek vodenja in agencije.
DOPLAČILA za ladjo, žičnico, vstopnine in ostale storitve lahko vključimo v osnovno ceno.
PRIPOROČAMO sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi potovanja.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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