TURIZEM
TURISTIČNO PLANINSKI IZLET (4-dnevni izlet)

APUANSKE ALPE - TOSKANA
1. dan
četrtek
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah z dogovorjene lokacije. Nadaljevanje vožnje po avtocesti z
vmesnimi postanki mimo Benetk, Bologne, Firenc do mesta LUCCA. Rojstni kraj komponista Giacoma
Puccinija nas bo navdušil s čudovitim mestnim jedrom, kjer bomo lahko občudovali številne renesančne
vile ter bogato romansko cerkveno arhitekturo. V katedrali bomo občudovali čudovit renesančni kip
Illarie del Carretto, obiskali bomo čudovit renesančni vrt palače Pfanner, za ogrevanje pred naslednjim
dnem pa se bomo povzpeli na edinstven srednjeveški stolp, visok skoraj 45 metrov visok, na vrhu
katerega je zasajen manjši vrt z drevesi. Po oddihu na amfiteatralnem trgu se bomo povzpeli na
najlepše ohranjeno mestno obzidje v Italiji. Štiri kilometre, kolikor meri njegova dolžina, bomo prehodili
kot dodatno ogrevanje pred naslednjim dnem. Vožnja do hotela, nastanitev, večerja in prenočevanje.
2. dan
petek
Po zajtrku se bomo odpeljali v La Spezio, od tam pa z vlakom v nacionalni park CINQUE TERRE, ki
sestoji iz petih obmorskih vasic. Vasi so med seboj povezane s slikovito peš potjo. Približno 6 ur je
zmerne hoje med vsemi petimi vasicami, kjer je vsaka za sebe nekaj edinstvenega, zaradi česar je tudi
celotno območje uvrščeno v UNESCO-v seznam svetovne dediščine. Hoja poteka po pobočju, poraslim z
mediteranskim rastjem ter bogato kultiviranim z vinsko trto in oljčnimi nasadi ter je tudi višinsko
razgibana, zato zahteva pohodniško opremo. V MONTEROSSU bo prosti čas za kosilo, ko bomo lahko
pokušali tipične ligurske specialitete, kot npr. pesto genovese. Ob zaključku pohoda se bomo (po želji)
lahko okopali v čistih vodah ligurskega morja. V LA SPEZIO se bomo vračali z ladjo, ki nam bo
omogočila ogled pokrajine in vasi tudi z morske strani. Večerja in nočitev.
3. dan
sobota
Po zajtrku vožnja v slikovito vasico ob vznožju APUANSKIH ALP, v okolico mesta CARRARA –
območja poznanega predvsem po čudovitem belem marmorju. Od tam se bomo peš odpravili v hrib
proti številnim obstoječim kamnolomom ter raziskali del pobočja, kjer je že Michelangelo izbiral material
za izdelavo svojih svetovno znanih skulptur. Štiri-urni hoji sledi vrnitev v dolino ter obisk in ogled enega
izmed še aktivnih kamnolomov. Po ogledu muzeja marmornih skulptur na prostem se bomo podali v
notranjost gore, kjer si bomo lahko ogledali enega izmed največjih podzemnih kopov belega marmorja.
Carrarski beli marmor zaradi svoje čistosti velja za najbolj cenjenega izmed vseh marmorjev. Popoldan
sledi vrnitev z avtobusom do hotela, večerja in nočitev.
4. dan
nedelja
Zajtrk in odhod iz hotela. Vožnja do razgledišča v osrčje APUANSKIH ALP do razgledišča na višini cca
1300 metrov, od koder je čudovit razgled na obalo Tirenskega in Ligurskega morja. Od tod se bomo peš
podali na goro, ki s svojimi 1750 metri nadmorske višine predstavlja enega izmed višjih vrhov. Vzpon
zaradi kopaste oblike gore ni pretirano zahteven in traja približno dve uri. Z vrha je razgled na spodaj
ležeča obmorska letoviška mesta, kot so Viareggio (mesto največjega pustnega karnevala v Italiji), La
Spezia (tretje največje vojaško pomorsko oporišče v Italiji), vključno s Carraro in Masso, od koder beli
marmor potuje po svetu.
Po sestopu se bomo zgodaj popoldan vkrcali na avtobus ter mimo Firenz, Bologne in Benetk napotili
proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

CENA:

360 eur (pri vsaj 45 udeležencih izleta)

ali

395 eur (pri vsaj 35 udeležencih izleta)

V ceno je vključeno:
 prevoz s turističnim avtobusom, cestnine, parkirnine in okoljske takse
 3 x polpenzion v dvoposteljni sobi v htl *** (doplačilo za enoposteljno sobo je 75 eur/osebo)
 zunanji ogledi po programu, organizacija potovanja
 turistično vodenje 1. in 4. dan, spremljava planinskega vodnika 2. in 3. dan
Doplačilo za vstopnine:
 35 eur/osebo za vstopnine po programu: vrt palače Pfanner, muzej katedrale z znano skulpturo Ilarie del Carretto, stolp Guinigi,
vlak v Cinque terre, ladja Cinque terre, kamnolom Carrara
Podrobnejše informacije in prijave na:



planart.turizem@gmail.com
031-307-713




WWW.PLANART-TURIZEM.COM
PLANART Dejan Planko s.p., Cesta Dolenjskega odreda 11a, 1294 Višnja Gora

Splošni pogoji PLANART s.p. so sestavni del programa
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