TURIZEM

CINQUE TERRE

(nočna vožnja + dvodnevni izlet)

1. dan
petek, 11. 09. 2015
Odhod avtobusa z zbirnega mesta v Ljubljani ob 23. uri. Nočna vožnja po Italiji mimo Benetk, Padove, Bologne proti
zahodno italijanski obali
2. dan
sobota, 12. 09. 2015
Jutranji prihodi v PORTOVENERE, kjer se bomo po jutranji kavi in ogledu slikovite vasice vkrcali na ladjo ter odpluli v
CINQUE TERRE – območje petih ribiških vasic, stisnjenjih ob strmo obalo, ki so zaradi zanimive arhitekture,
nedotaknjene narave ter nedostopne lege pod Unescovo zaščito. Tipično in slikovito podobo vseh vasic si bomo ogledali
z morske strani. Za sprehod po vasicah se bomo izkrcali v Vernazzi in nato v zadnji vasici Monterosso, kjer si bomo vzeli
tudi prosti čas za raziskovanje lokalne kulinarike, pa kateri je Ligurija svetovno znana. Iz Monterossa se bomo z vlakom
odpeljali v slikovito Manarolo. Ogledu vasice sledi vrnitev z vlakom v La Spezio, od tam pa z avtobusom do hotela.
Večerja in nočitev.
3. dan
nedelja, 13. 09. 2015
Po zajtrku vožnja proti severu v MANTOVO - majhno mesto z bogato zgodovino ter veliko kulturnozgodovinskih
znamenitosti, ki s svojimi šarmom in dušo vedno znova preseneča obiskovalce. Ogledali si bomo čudovite trge, mnoge
prelepe palače, stolpe in spomenike. Nadaljevanje vožnje proti severu do GARDSKEGA JEZERA in obisk slikovitega
letovišča SIRMIONE, kjer so zaradi čudovite lege na polotoku, termalnih vrelcev ter blagodejne klime letovali že antični
Rimljani. V mestecu, prepredenim z ozkimi ulicami, trgi, številnimi butiki in znamenitimi »gelateriami« si bomo vzeli prosti
čas za uživanje v ambientu najbolj znanega kraja ob jezeru. Pozno popoldne vožnja mimo Benetk proti Sloveniji. Prihod
domov v poznih večerno/nočnih urah.

CENA:

139,00 eur
155,00 eur

(pri vsaj 45 udeležencih izleta)

(pri vsaj 35 udeležencih izleta)
V ceno je vključeno:
 prevoz s sodobnim in udobnim turističnim avtobusom, cestnine in parkirnine
 kombiniran prevoz z ladjo in vlakom v Cinque terre
 1 x polpenzion v dvoposteljni sobi v htl ***
 zunanji ogledi po programu
 osnovno nezgodno zavarovanje potnikov
 organizacija potovanja ter spremstvo turističnega vodnika z licenco
Doplačila (po želji):
 riziko odpovedi potovanja v primeru dokumentirane višje sile: 10 eur/osebo
 namestitev v enoposteljni sobi: 25 eur/osebo
Podrobnejše informacije in prijave na:

WWW.PLANART-TURIZEM.COM

dejan.planko@gmail.com

+ 386 31 307 713

PLANART Dejan Planko s.p., Cesta Dolenjskega odreda 11a, 1294 Višnja Gora
Splošni pogoji PLANART s.p. so sestavni del programa.

PLANART Dejan Planko s.p., Cesta Dolenjskega odreda 11a, 1294 Višnja Gora
licenca turističnih vodnikov: TV0219
licenca za organiziranje potovanj: 1646  licenca za prodajo potovanj: 1647

