CINQUE TERRE
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. dan: SLOVENIJA – CREMONA - PARMA - LIGURIJSKA OBALA
Odhod modernega turističnega avtobusa (mesto in čas odhoda po dogovoru). Vožnja po
slovenskih in italijanskih avtocestah mimo Benetk in Padove do Cremone. Postanek za
jutranjo kavico in krajši ogled mesta, ki je znano po najboljših izdelovalcih violin. Sprehodili
se bomo mimo stare mestne hiše in stolnice, ki se ponaša z mogočnim zvonikom.
Nadaljevanje vožnje do Parme. Po prihodu v mesto Giuseppa Verdija, Artura Toscaninija in
še mnogih znanih italijanskih umetnikov si bomo ogledali znamenitosti kot so: Piazza
Pilotta, Piazza Garibaldi in Piazza della Pace. Čas za oddih ter za malico. Ob kozarčku vina
bomo za malico poskusili njihove specialitete kot so: siri in pršuti ter spoznali zgodbo in
proces po katerem pridelujejo sloviti parmezan. Popoldan se bomo odpeljali do obale,
nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. dan: LIGURIJSKA OBALA - CINQUE TERRE - PORTOVENERO – LIGURIJSKA OBALA
Po zajtrku se bomo odpeljali do mesta La Spezia od koder se bomo z ladjo ob 10.00 uri
podali na celodnevni izlet v Cinque Terre. Ladjica se bo ustavila na polotoku Portovenero,
kjer si bomo ogledali gotsko cerkvico iz 13. Stoletja . Krajši postanek tudi v vasici Vernaza. Z
ladje bomo občudovali prečudovite italijanske tipične vasice, kjer ima človek občutek, da je
obstal čas. Ob 13.00 uri bomo prispeli v vasico Monterosso, kjer se bomo izkrcali. Kmečka
idila, prisrčni ljudje, zanimiva arhitektura in dobra hrana nas bodo zadržali, da si bomo
vzeli čas za malico in poskusili eno izmed njihovih tipičnih jedi. Popoldne vrnitev z vlakom v
La Spezio. Po želji in če bo čas dopuščal se bomo ustavili še v kateri drugi vasici Cinque
Terre. Vožnja do hotela. Nekaj časa za osvežitev, večerja ter nočitev.
3. dan:LIGURIJSKA OBALA – MODENA IN FERRARI MUZEJ – MANTOVA – SLOVENIJA
Po zajtrku sledi vožnja do Modene, kjer si bomo ogledali prečudovito romansko katedralo iz
12. stoletja, ki je posvečena Sv. Geminianu ter palačo Ducale. Po želji vožnja do Maranella
ter obisk Ferrari muzeja. Nadaljevanje vožnje proti Mantovi. Ogled glavnih mestnih
znamenitosti: trg Mantegna z renesančno cerkvijo Sv. Andreja, mnoge palače,... Po želji še
pozno kosilo na poti proti domu. Vrnitev proti domovini kamor bomo prispeli v poznih
večernih urah.

CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo izračunamo glede
na želeno število potnikov, vključenih storitev, kategorijo hotela in termin potovanja.

CENA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji, cestnine v Italiji,
 2 x polpenzion v izbranem hotelu 3* ali 4* v dvoposteljnih sobah,
 degustacija v Parmi (sir in pršut),
 malica – lokalne specialitete v lokalni restavraciji 2.dan v eni izmed vasic Cinque Terre
(sardelice / lignji , brusketa in limona ter kozarček vina),
 izlet v Cinque Terre- odhod z ladjico ter vrnitev z vlakom,
 oglede po programu,
 odlično vodstvo in
 organizacijo potovanja ter DDV.

MOŽNA DOPLAČILA:
 enoposteljna soba,
 vstopnina v Ferrari muzej,
 pozno kosilo na poti domov,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 CORIS zavarovanje.
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