ITALIJANSKA RIŽEVA POLJA
ČAS POTOVANJA: 2 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. dan: SLOVENIJA - BENETKE - PAVIA - CREMONA
Odhod avtobusa ob dogovorjeni uri izpred dogovorjenega mesta in vožnja v Italijo, mimo
Benetk in Verone do Gardskega jezera. Prvi postanek bomo naredili v mestu Pavio, ki je bilo
v srednjem veku prestolnica Lombardije. Tu so kronali kralje in cesarje, danes pa je
pomembno univerzitetno mesto, ki se ponaša s številnimi kulturnimi spomeniki. Sledil bo
panoramski ogled mesta na katerem si bomo ogledali dve cerkvi: San Michele in San Pietro
in Ciel d‘Oro. Videli bomo tudi grad Castello Visconteo iz 14. stol., v katerem je danes muzej.
Nato se bomo odpeljali do bližnje kartuzije Certosa di Pavia, ki predstavlja vrhunec
renesančne arhitekture v Lombardiji. Poleg cerkve si bomo ogledali tudi vojvodsko palačo in
križni hodnik, ki ga krasijo čudoviti reliefi. Po ogledih še vožnja proti Cremoni, kjer se bomo
nastanili v hotelu. Večerja in nočitev.
2. dan: CREMONA - RIŽEVA POLJA – VICENZA - SLOVENIJA
Po zajtrku kratek ogled mesta, kj svojo slavo dolguje velikemu izdelovalcu violin Antoniu
Stradivariju (1644-1737) in katerega spomenik si bomo tudi ogledali na glavnem trgu. Nato
se bomo odpeljali do Isole della Scala, kjer bomo videli polja italijanskega riža Ferron.
Italijani gojijo riž že od 15. stoletja, gojenje pa je spodbujal celo Leonardo da Vinci, saj je
prav on zasnoval gradnjo namakalnih kanalov za riževa polja ob reki Pad. Od takrat so
Italijani postali največji pridelovalci riža v Evropi, saj ga gojijo na kar 230.000 hektarijh.
Ogledali si bomo tudi rižarno iz leta 1650 in riževa polja ter se spoznali z načinom predelave
riža, nato nadaljevanje potovanja do Vicenze. Po prihodu v mesto, ki ga imenujejo tudi
»Benetke na kopnem«, se bomo sprehodili po slikovitem mestnem jedru ter si ogledali
številne renesančne stavbe: mestni muzej Palazzo Chiericati, prvo pokrito gledališče Teatro
Olimpico ter Baziliko na Piazza dei Signori. Zvečer vrnitev v Slovenijo, prihod domov 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 POTOVANJA LAHKO VKLJUČUJE:
 Prevoz z avtobusom na navedeni relaciji, cestnine in parkirnine po programu,
 1x polpenzion v hotelu 3* v okolici Cremone z nastanitvijo v 1/2 sobah,
 vse oglede po programu brez vstopnin,
 voden ogled riževih polj in proizvodnje riža,
 osnovno nezgodno zavarovanje,
 slovenskega vodnika,
 organizacijo in izvedbo izleta.
DOPLAČILA:
 Enoposteljna soba,
 Zavarovanje rizika odpovedi
 CORIS zavarovanje
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