TOSKANA
ČAS POTOVANJA: 2 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. dan: SLOVENIJA - PISA – LUCCA - VINCI – MONTECATINI TERME
Odhod z dogovorjenega mesta ob dogovorjeni uri. Vožnja s postanki preko Slovenije in
Italije do Pise, kamor bomo prispeli v jutranjih urah. Sledi ogled glavnih znamenitosti na
Polju čudežev (poševni stolp, katedrala, krstilnica, pokopališče). Vožnja do mesta Lucca.
Sprehod po mestu ter ogled znamenitosti. Krajši počitek nato pa se bomo odpravili v bližnje
gorice, na tipični toskanski kmečki turizem, kjer nam bodo razkazali vinsko klet, nam
razložili pridelavo vina in olivnega olja. Sledi pokušina lokalnih dobrot. Popoldne se bomo
ustavili še v mestu Vinci, kjer si bomo ogledali Leonardov muzej. Sledi še vožnja do
Montecatini Term, nastanitev v hotelu 3*, večerja in nočitev.
2.dan: MONTECATINI TERME - SIENA – SAN GIMIGNANO - CHIANTI - SLOVENIJA
Po zajtrku sledi strokovni ogled hotela. Odhod in vožnja proti prečudoviti Sieni, kjer si bomo
ogledali znamenitosti – trg Piazza del Campo z mestno hišo, Katedralo, Dominikansko
baziliko, rojstno hišo Sv. Katarine. Nadaljevanje do San Gimignana, ki je znan predvsem po
tem, da je tu ostalo ohranjenih največ stolpičev, ki so sicer v času renesanse bili v vseh
večjih italijanskih mestih. Popoldne se bomo odpravili proti domu, kamor bomo prispeli v
poznih večernih urah.

INFORMATIVNA CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 avtobusni prevoz na omenjeni relaciji, cestnine in parkirnine ter check-pointe v Italiji
(Pisa, Lucca, Vinci, San Gimignano, Siena)
 1 x polpenzion v hotelu 3* v Montecatini Termah v tro in štiriposteljnih sobah,
 vstopnina v katedralo v Pisi in Sieni in Leonardov muzej,
 obisk lokalne vinske kleti z degustacijo (vina, bruschetta, fettunta z oljčnim oljem,
toskanski pršut),
 ostale oglede po programu brez vstopnin,
 osnovno nezgodno zavarovanje,
 vodstvo in organizacijo potovanja,
 DDV.
Prijavnina v višini 15 € že vključena v osnovno ceno.

DOPLAČILA:
 za enoposteljno sobo cca. 20,- EUR
 CORIS zavarovanje 4,08- EUR (tj. skupinska premija po osebi - zavarovanje do 3 dni, če
se za zavarovanje odloči najmanj 9 oseb)
 Osnovno zavarovanje rizika odpovedi – 7 €

Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali
do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona pravico do odpovedi potovanja (če se za potovanje ne prijavi vsaj
najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja). Cena potovanja je izračunana dne 20.05.2016 pri udeležbi najmanj- po tabeli.
Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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