TOSKANA Z E L B O
LUCCA - PISA - FIRENCE
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1.dan: SLOVENIJA - LUCCA - PISA – COLLINE PISANE – LIGURIJSKA OBALA
Odhod modernega turističnega avtobusa ob polnoči z dogovorjenega mesta. Vožnja do
mejnega prehoda Fernetiči ter po italijanski avtocesti mimo Benetk, Bologne, Firenc in
znamenitega zdravilišča Montecatini Terme do bližnje Lucce, kjer bo postanek za ogled
slovite stolnice. Nadaljevanje vožnje v Piso, eno najlepših toskanskih mest, kjer je začel s
študijem in znanstvenim delom Galileo Galilei. Sledi degustaija vin na vinski cesti Colline
Pisane. Vožnja do hotela, nastanitev, večerja in nočitev.
2. dan: LIGURIJSKA OBALA – ELBA - LIGURIJSKA OBALA
Po zajtrku vožnja do pristanišča Piombino, kjer se bomo vkrcali na trajekt in odpluli na otok
Elbo. Ogled “Napoleonovega“otoka, ki je znan po zelo bujni vegetaciji: kaktusi, palme, oljčna
drevesa in vinogradi. Na otoku bomo videli tudi veliko gorsko verigo Monte Capanne, 1018
m. Vožnja po otoku s kratkimi postanki in ogledi Marciane Marine in Capolivera. Pokušina
nekaterih vrst vin in izdelkov, ki jih pridelujejo na otoku. Malica – hladen narezek. Prav tako
si bomo ogledali Napoleonove vile. Popoldan povratek na obalo in vrnitev v hotel. Večerja in
nočitev.
3. dan: LIGURIJSKA OBALA - FIRENCE – SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja proti Firencem. V kolikor nam bo to dopuščal čas bomo naredili kratek
postanek v mestecu Vinci, kjer se nahaja muzej Leonarda Da Vincia. Po prihodu v Firence
sledi 4 - urni ogled mestnih znamenitosti - Katedrale s Krstilnico, Medičejske palače, cerkve
St. Croce, palače Bargello in Stare Palače z galerijo Uffizi, Starega Mosta ter palače Pitti.
Popoldan bo čas za obisk muzejev in galerij in za kosilo. Vožnja proti Sloveniji 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 in kategorijo hotela.

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji (prevoženi kilometri,
cestnine, parkirnine, nastanitev za prevoznika),
 trajekt na Elbo in nazaj,
 2 x polpenzion v hotelu 3*/3* sup. v dvoposteljnih sobah,
 degustacija vina,
 malica na Elbi,
 kosilo v Firencah,
 oglede po programu z vstopnino v katedralo v Pisi in Napoleonove vile,
 vodstvo in organizacijo potovanja,
 DDV.
MOŽNA DOPLAČILA:
 enoposteljna soba,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 zavarovanje CORIS.
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