MILANO IN
JEZERO MAGGIORE
ČAS POTOVANJA: 2 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. dan: SLOVENIJA – SIRMIONE – MONZA – JEZERO MAGGIORE
Odhod modernega avtobusa ob dogovorjeni uri z dogovorjenega kraja in vožnja do mejnega
prehoda Fernetiči. Nato nadaljevanje poti po Italiji do mesta Sirmione, ki leži na polotoku na
južni obali jezera Garda. Sprehodili se bomo po mestu, mimo gradu Scaliger iz 13.stoletja, po
ozkih tlakovanih ulicah in si vzeli čas za kavo. Nato nadaljevanje do Monze, mesta, ki je najbolj
znano po dirkališču Atodromo Nazionale Monza, kjer se odvija velika nagrada Italije. V poznih
popoldanskih oziroma zgodnjih večernih urah prihod ob jezero Maggiore in nastanitev v
izbranem hotelu. Večerja in nočitev.
2. dan: BOROMEJSKI OTOKI – ARONA - SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo podali na “križarjenje” po jezeru Maggiore. Z ladjo se bomo najprej
odpeljali do otoka »Isola Bella«. Ogled vrtov in palače, ki se nahajajo na otoku. Nato vožnja
na otok Madre ter ogled vrtov z bujnim tropskim rastlinjem in vile, ki se nahaja na otoku.
Sledi še vožnja na otok ribičev. V popoldanskih urah vožnja do Arone. Ogled spomenika
Karlu Borromejskemu, nato vožnja mimo Milana, Verone, Benetk in čez mejni prehod
Fernetiči do doma, 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 avtobusom na omenjeni relaciji, cestnine in parkirnine,
 hotelsko gostinske storitve (1 x polpenzion v hotelu 3*),
 vožnjo z ladjico po jezeru Maggiore in ogled treh otokov,
 ostale oglede po programu brez vstopnin,
 osnovno nezgodno zavarovanje,
 slovenskega vodnika,
 organizacijo in izvedbo izleta.

MOŽNA DOPLAČILA




enoposteljna soba,
zavarovanje rizika odpovedi,
CORIS zavarovanje.
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