UMBRIJA
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. dan: SLOVENIJA – GUBBIA - PERUGIA
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja proti Sežani in naprej na relaciji Benetke –Bologna
– Cesena. Potovanje čez Apenine in v zgodnjih popoldanskih urah prihod v “zeleno” Umbrijo,
ki velja tudi za najbolj mistično med italijanskimi pokrajinami. ”. Prvi daljši postanek bomo
naredili v mestu Gubbia. Znamenitosti mesta so stare ulice in hiše z oranžnimi opekami.
Ogledali si bomo cerkev sv. Frančiška z zanimivim ciklom fresk, loggio dei Tiratori, ki je v
Italiji najbolje ohranjen primerek sicer redkega tipa stavbe, Palačo konzulov iz 14. stoletja z
zvonikom, ki je danes muzej, v katerem hranijo egubinske tablice z napisi v latinščini in
etruščini ter Gosposki trg. Sledi vožnja proti Perugii, nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

2. DAN: PERUGIA - ASSISI – SAGRANTINO - SPOLETO
Po zajtrku ogled Perugie, prestolnice Umbrije in njenih znamenitosti: stolnice, fontane
Maggiore, ki sta jo izdelala Nicola in Giovanni Pisano in je eden najlepših v Italiji ter starega
mestnega jedra. Nadaljevanje poti v Assisi, ki velja za zibelko frančiškanov. Ogled prelepe
bazilike Sv. Frančiška, ustanovitelja frančiščanskega meniškega reda, kjer je tudi pokopan
ter sprehod po mestu mimo templja Minerve ter cerkve Santa Chiara. Nato se bomo odpeljali
na vinsko cesto Sagrantino v bližini kraja Montefalco, kjer bomo imeli pokušino vin s tega
odličnega vinskega okoliša. Dobre volje se bomo odpeljali naprej do Spoleta, po mnenju
mnogih najlepšega umbrijskega mesta. Ogled znamenite romanske cerkve sv. Eufemije,
stolnice in ponte delle Torri, mogočnega mostu in akvadukta iz 14. stoletja. Lahko boste
kupili tudi cenjeno umbrijsko oljčno olje, ki je najboljše v spoletski dolini. Vrnitev v Perugio,
večerja in prenočitev.

3. DAN: TODI - ORVIETO – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo poslovili od Perugie in se odpeljali v prisrčno mestece Todi. Njegova lega
je izredna, saj leži na velikem hribu nad Tibero. Ogled romanskogotske stolnice, trga piazza
del popolo s palačo priorjev. Pot nas bo vodila v Orvieto, ki leži na skalnatem griču, od koder
je prekrasen pogled na dolino. Ogledali si bomo najlepšo gotsko katedralo v Italiji, v
prijetnih uličicah pa bomo lahko kupili keramiko, čipke in odlično vino. Vrnitev domov
mimo Firenc in Bologne proti Ljubljani. Predviden prihod 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 VKLJUČUJE:
 avtobusni prevoz na omenjeni relaciji, cestnine in parkirnine v Italiji
 hotelsko - gostinske storitve po programu v hotelu 3* (2 x polpenzion )
 1 x degustacija vin s prigrizkom v vinorodnem okrožju Sagrantino
 oglede po programu brez vstopnin
 vodstvo in organizacijo potovanja

DOPLAČILA:
 za enoposteljno sobo,
 kosilo ali večerja na povratku,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 CORIS zavarovanje.
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