LAGO DI GARDA IN DOLOMITI
Gardsko jezero je s svojo izjemno lego pod Alpami prava poslastica za turiste in obiskovalce. Tisočletja
stara zgodovina je pustila sledove na vsakem koraku, zato je obisk mest in naselij ob jezeru pravi užitek.
Mediteranski vpliv je ustvaril izjemne pogoje za rast limon, pomaranč in drugega južnega sadja, vrtnin in
oljk. Tudi turizem je izjemna panoga in obiskovalec ima res kaj videti. Idilična mesteca kot so GARDA,
MALCESINE in RIVA, pa čudovita cesta GARDESANA, ki vodi po zahodni obali jezera prevzamejo še
tako zahtevnega gosta.
Drugi dan nas bodo spremljale lepote DOLOMITOV, saj se bomo vozili po izjemnih dolinah ter soteskah,
ki so prava paša za oči in nato preko CORTINE D' AMPEZZO nazaj proti domu.

VERONA - GROBNICE SCALIGERI

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. Dan: Verona - Gardsko jezero
Odhod avtobusa ob 06.00 uri. Vožnja po AC s krajšimi postanki do VERONE za ogled starega mestnega jedra (Arena, trg Bra, trg Erbe, Gosposki trg,
Stolnica). Nadaljevanje do mesteca Gardskega jezera in mesta GARDA po katerem nosi jezero ime. Tu si bomo ogledali staro mestno jedro in se nato
odpeljali do mesteca MALCESINE, kjer se bomo vkrcali na ladjo in se odpeljali z njo po jezeru na sever vse do mesta RIVA DEL GARDA, se namestili
v hotel, večerja in nočitev. Po večerji boste prosti za obisk starega mestnega jedra, kjer je obilica lokalčkov tik ob jezeru, morda celo kateri z glasbo.
2. dan: Riva del Garda - Dolomiti
Po zajtrku se bomo odpravili na občudovanje znamenite ceste GARDESANA, ki jo je dal graditi Musolini in je resnično prava paša za oči, saj je
dobesedno vklesana v strma pobočja tik nad jezerom (zgornja slika). Postanek bo v vasici LIMONE, nato pa po isti poti nazaj proti Rivi in od tu na sever
do BOLZANA, nato pa po izjemno lepih ledeniških dolinah v osrčje DOLOMITOV in preko prelaza PASO DI PORDOI do Cortine d Ampezzo in
Tolmezza in preko mejnega prehoda Podkoren. Postanek za večerjo (dogovor) in nato prihod v Ljubljano v poznih urah.

DOLOMITI

SIRMIONE

CENA:
119,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
129,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
139,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

RIVA DEL GARDA

CENA vključuje: 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 3*,strošek vodenja in agencije.
DOPLAČILA za ladjo, 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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