TOSKANA
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
DATUM POTOVANJA: šolsko leto 2016/17
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. dan: CELJE - SIENA – SAN GIMIGNANO - CHIANTI - MONTECATINI TERME
Ob polnoči odhod z dogovorjenega mesta in vožnja s postanki preko Slovenije in Italije do
prečudovite Siene, kamor bomo prispeli v jutranjih urah. Ogled znamenitosti – trg Piazza del
Campo z mestno hišo, Katedralo, Dominikansko baziliko, rojstno hišo Sv. Katarine. Nadaljevanje
vožnje po vinorodnem območju Chianti, postanek za sprehod med vinogradi. Nato pa vožnja 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. Po ogledu mesta sledi vožnja do
znanega zdraviliškega mesta Montecatini terme, kjer se bomo namestili v hotelu. Večerja in
nočitev.
2. dan: MONTECATINI TERME - VINCI - PISA – MONTECATINI TERME
Po zajtrku vožnja v mesto Vinci, kjer si bomo ob doplačilu ogledali Leonardov muzej. Sledi vožnja
do Pise in ogled glavnih znamenitosti na Polju čudežev (poševni stolp, katedrala, krstilnica,
pokopališče). Po želji in doplačilu za check point, vožnja do mesta Lucca. Sprehod po notranjem
mestu ter ogled katedrale Sv. Martina, romanske cerkve Sv. Mihaela in ostalih znamenitosti. Krajši
počitek nato pa se bomo odpravili v bližnje gorice, na tipični toskanski kmečki turizem, kjer nam
bodo razkazali vinsko klet, nam predstavili pridelavo vina in olivnega olja. Sledi pokušina lokalnih
dobrot. Vožnja do hotela, večerja in nočitev.
3. dan: MONTECATINI TERME – FIRENCE – CELJE
Po zajtrku nadaljevanje vožnje do Firenc. Ogled mestnih znamenitosti Firenc. Zunanji ogledi:
Katedrale z krstilnico, Medičejske kapele, cerkve sv. Croce in Stare Palače z galerijo Uffizi, Stari
Most ter palačo Pitti. Pred odhodom proti domu nekaj prostega časa za samostojno raziskovanje
in nakup spominkov. Vrnitev domov v poznih večernih urah.

CENA POTOVANJA:
Pri 97-100 prijavljenih dijakih
Pri 94-96 prijavljenih dijakih
Pri 90-93 prijavljenih dijakih

164 EUR
169 EUR
174 EUR

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:









avtobusni prevoz na omenjeni relaciji (2x 55 sedežni avtobus), cestnine in parkirnine ter check
pointe v Italiji (Pisa, Vinci, San Gimignano, Siena, Montecatini Terme)
2 x polpenzion v hotelu 3* v Montecatini Termah v 3-posteljnih ali 4-posteljnih sobah,
obisk vinske kleti - tenute z degustacijo (4 vzorci vina, bruschetta, fettunta z oljčnim
oljem, toskanski pršut),
ostale oglede po programu brez vstopnin,
1x prosto mesto za spremljevalca na vsakih 15 dijakov,
osnovno nezgodno zavarovanje,
vodstvo in organizacijo potovanja,
DDV.

DOPLAČILA:
 VSTOPNINE:
 Muzej Leonardo da Vinci – 6 EUR,
 Krstilnica ali pokopališče ali muzej ali katedrala v Pisi – 5 EUR,
 Poševni stolp – 18 EUR,
 check point v Lucci – 130 € na avtobus,
 doplačilo za obogaten zajtrk v 3* hotelu – 6 €,
 doplačilo za 4* hotel Tuscany Inn – 16 €,
 enoposteljna soba v 3* hotelu - 40 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 EUR, v primeru, da zavarovanje sklene najmanj 15
oseb.
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
30.8.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.

CONDOR TRAVEL
Mariborska 212
3211 Škofja vas
TEL: 03 492 46 40
E-mail: groups@condor-travel.com

