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TOSKANA Z ELBO
Vabimo vas, da se nam pridružite na potepanju po zeleni Toskani ter po otoku Elba, zadnjem
domovanju francoskega cesarja Napoleona. Pravljično lepa pokrajina, imenitna mesta, ki ohranjajo
svojo podobo izpred stoletij še danes. Veličastne Firenze, Pisa … biseri italijanske kulturne
dediščine!

Datum: 26.4.-28.4.2023

1.dan: MURSKA SOBOTA – FIRENZE –MONTECATINI TERME
Odhod avtobusa ob 00.15 uri in vožnja proti Italiji preko mejnega prehoda Fernetiči v Toskano do njene

prelepe prestolnice - Firenz. Prvi postanek bomo naredili na razgledni točki Piazzale Michelangelo, od
koder se nam odpre lep pogled na srednjeveški in renesančni biser, skozi katerega se vije reka Arno.
Zatem se bomo sprehodili mimo najpomembnejših znamenitosti: cerkev Sv. Križa, mestna hiša in gosposki
trg, skozi čudovito stebrišče palače Uffizi do znamenitega mosta Ponte Vecchia. Preko mosta se razlega
palača Pitti, ki je bila nekoč povezana s posebnim hodnikom z mestno hišo in Uffizi. Sprehod nadaljujemo
na Piazza Duomo s krstilnico in katedralo Santa Maria del Fiore, Giottov zvonik. Nekaj prostega časa. Ob
dogovorjeni uri odhod in vožnja do Monecatini Term. Nastanitev v hotelu. Večerja in nočitev.
2.dan: MONTECATINI TERME - OTOK ELBA - PISA - MONTECATINI TERME
Zajtrk v hotelu in nato vožnja do pristanišča Piombino, od koder se s trajektom odpeljemo na bližnji otok
Elbo, ki je bil zadnje bivališče francoskega cesarja Napoleona. Ogledali si bomo Napoleonovo rezidenco
nato pa se peljali na ogled tega prekrasnega otoka. Obiskali bomo Porto Azzuro, degustirali lokalne pijače
ter si ogledali rudnik s poldragimi kamni. V popoldanskih urah povratek na obalo in vožnja do bližnje Pise,
na desnem bregu ustja reke Arno v Ligursko morje. Obiskali bomo Trg čudes s poševnim stolpom in
stolnico s krstilnico. Povratek v naš hotel. Večerja. Nočitev.
3. dan: MONTECATINI TERME - MODENA - MURSKA SOBOTA
Po zajtrku se odpeljemo do Modene, obiskali bomo Muzej Enzo Ferrari.V futurističnem več kot 2500
kvadratnih metrov velikem paviljonu bomo občudovali razstavljene avtomobile Ferrari prav tako pa nas
bodo popeljali v zgodovino Enza Ferrarija, ki je leta 1947 proizvedel prvi avtomobil s to blagovno znamko.
Po ogledu nadaljujemo pot proti domu, kamor prispemo v večernih urah.

CENA: 292,00 EUR (pri udeležbi 45 potnikov)
312,00 EUR (pri udeležbi 40 potnikov)



Cena vključuje:
- avtobusni prevoz po programu,
- cestnine in vstopne takse v Firence in Piso,
- trajekt na otok Elbo in nazaj,
- nastanitev v hotelu 3*,
- 2 x polpenzion,
- vstopnino v Muzej Enzo Ferrari,
- zunanji ogledi po programu,
- vodenje vodnika,
- stroške organizacije izleta,
- nezgodno zavarovanje potnikov,
- ddv.

Doplačilo po želji:
- zavarovanje rizika odpovedi v primeru bolezni ali smrti v ožjem sorodstvu - 17€ po osebi,
- skupinsko zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 4,30€ po osebi,
- enoposteljna soba 20€ po osebi na noč.

Cena je izračunana pri udeležbi 45/40 potnikov.
Za potovanje je potrebna osebna izkaznica!
Prijava: Turistična agencija Center turizem d.o.o.
Ponudba je veljavna do 10.01.2023 !
Plačilni pogoji: pred odhodom !
Splošni pogoji so sestavni del potovanja in so na voljo v agenciji Center ali na spletni strani www.mojcenter.net.
Opomba: Pridržujemo si pravico do spremenjenega vrstnega reda ogledov.
V primeru velike podražitve cen goriva, ki bi lahko imelo za posledico dvig prevoznih stroškov, si pridružujemo pravico do
korekcije končne cene, kar bomo potrdili s pismeno izjavo prevoznikov!


