TURIZEM
TURISTIČNO PLANINSKI IZLET (4-dnevni izlet)

GORE NAD GARDSKIM JEZEROM
1. dan
četrtek
Odhodu avtobusa v jutranjih urah z dogovorjene lokacije. Sledi vožnja mimo Ljubljane in Benetk do
VICENZE. Na razgledni točki Monte Berico si bomo ogledali tamkajšnjo baziliko ter uživali v lepem
razgledu. V zgodovinskem središču mesta se bomo seznanili z najpomembnejšimi Palladijevimi
stvaritvami (gotska mestna hiša, Palazzo Chiericati, Loggia, Teatro Olimpico…). Nato vožnja do Ville
Rotonde - najprepoznavnejše Palladijeve podeželske vile, ki je bila zgled številnim drugim dvorcem po
svetu in izpričuje izjemno povezanost renesanse z antiko. Zunanji ogled. Nadaljevanje vožnje do kraja
SOAVE, znanega po kakovostnih belih vinih, kjer si bomo privoščili manjšo degustacijo. Sledi vožnja do
največjega italijanskega jezera LAGO DI GARDA, kjer se bomo nastanili v hotelu*** na severnem delu
jezera. Večerja in nočitev.
2. dan
petek
Po zajtrku se bomo zapeljali ob obali Gardskega jezera do kraja MALCESINE, kjer se bomo vkrcali na
gondolo. Posebnost gondole, ki sprejme 80 oseb je v tem, da se med vožnjo vrti okoli svoje vertikalne osi
in omogoča čudovite razglede po okolici, od ravnic Padske nižine do vrhov Dolomitov. Z gondolo bomo
premagali 1670 metrov višinske razlike do zgornje postaje na višini 1760m, kjer bo izhodišče naše hoje za
raziskovanje vrhov Monte Balda. Glede na našo kondicijsko pripravljenost bomo lahko izbirali med
dvema vrhovoma. Ena skupina se bo v približno dveh urah povzpela na CIMA DELLE POZZETTE na
višini 2132m, tisti z več kondicije pa se bomo po prvotnem spustu za 400 metrov povzpeli na MONTE
ALTISSIMO na 2079m, ki ga bomo dosegli po približno treh urah in pol hoda. Sledi hoja nazaj na
izhodiščno točko ter spust z gondolo v Malcesine, kjer bomo imeli prosto za individualno pohajkovanje po
srednjeveškem mestu.
3. dan
sobota
Zajtrku sledi vožnja do enega najbolje ohranjenih in avtentičnih srednjeveških mestec v italiji – CANALE
DI TENNO, kjer bo izhodišče naše hoje na MONTE SAN PIETRO. Po približno uri hoda bomo prišli do
koče na višini 974m, od koder je čudovit razgled na severni del gardskega jezera. Od koče je še približno
20 minut hoda do vrha. Sledi spust v dolino do čudovitega jezera LAGO DI TENNO, ki s svojo smaragdno
bravo, katera spominja na reko Sočo privablja številne občudovalce narave. Skupne hoje do vrha in nazaj
bo za dve do tri ure. Po oddihu na jezeru se bomo odpeljali do kanjona VARONE s slapom, ki je
največja naravna znamenitost območja. Veliko je slapov na svetu, a malo, ki bi ustvarili tekom 20.000 let
tako veličastno žrelo, skozi katerega s silno močjo prodira velika količina vode. Curki vode so tenki, vidni
kot megla, bučanje je močno, skoraj oglušljivo. Slap se pojavlja v 70m dolgi skalni razpoki – žrelu, kjer
voda pada kar 98m globoko. Opazovali ga bomo z dveh točk, med katerimi je speljana čudovita pot skozi
privatni, lepo vzdrževan botanični vrt. Popoldan vrnitev v hotel.
4. dan
nedelja
Po zajtrku vožnja v smeri proti domu do kraja SIRMIONE, ki velja za najbolj slikovito mestece na jezeru,
ki se nahaja na istoimenskem polotoku. Že Rimljani so poznali blagodejnost tamkajšne klime, danes pa je
mestece arhitekturni biser z živahnimi malimi trgovinicami. Ogledu mesta sledi vožnja do botaničnega
parka SIGURTA, ki se razprostira na 50 ha površine in je čudovit primer kombiniranega
francosko/angleškega sloga vrtne umetnosti. Prosti čas v parku bomo izkoristili za sprehode, med katerimi
nas bodo spremljali nasadi rož, okrasnega grmičevja, drevoredov, ribnikov in širina angleških travnikov.
Sledi vožnja mimo Padove, Benetk in Ljubljane proti domu.

CENA:

345 eur (pri vsaj 45 udeležencih izleta)

ali

315 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:
 50 eur/osebo za vstopnine po programu: vrt Ville Rotonda, degustacija vin v kraju Soave, kanjon Varone, park Sigurta, povratna
vozovnica z gondolo na Monte Baldo
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

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

