Cinque Terre - Pet dežel, 3 dni
Avtobus, hotel 3*; polpenzion; iščemo sopotnico
– Genova, ‘la Superba’
– z ladjo in vlakom do slikovitih in pisanih vasic Cinque Terre
– Parma, mesto umetnikov
– Mantova, ujeta med tri jezera

29.10.2022 do 31.10.2022
1 - Zvizzz
Obris Ligurije spominja na slavolok, saj se dežela na eni strani odpira proti Tirenskemu
morju, na drugih dveh pa proti Alpam oz. Apeninom. Kljub majhnosti sta tu narava in človek z
roko v roki ustvarila sijajne spomenike, ki so očarali številne popotnike.
Morje, ki že od nekdaj obliva ligurske obale, je oblikovalo številne zalivčke in slikovite
pečine. Najlepši med njimi ležijo med petimi očarljivimi vasicami, ki se jih je oprijelo ime
Cinque Terre ali Pet dežel. To je svet, kjer se človek zave svoje majhnosti ob silni moči
narave, ki se je na tem kraju potrudila ustvariti nepozabno pokrajino.
1. dan LJUBLJANA – GENOVA – okolica LA SPEZIE. . Zbor potnikov v Ljubljani v
zgodnjih jutranjih urah. Vožnja po avtocesti z vmesnimi postanki do Genove, evropskemu
mestu kulture leta 2004, ki ga je Petrarka poimenoval La Superba – Vzvišena. Ogled
nekaterih mestnih znamenitosti: mestna katedrala San Lorenzo, trg Piazza San Matteo. Po
želji lahko obiščemo največji italijanski akvarij. Vožnja ob obali Ligurskega morja, nastanitev
v hotelu, večerja in prenočevanje. (avtobus, H, V)
2. dan okolica LA SPEZIE – CINQUE TERRE – okolica LA SPEZIE. . Zajtrk. Celodnevni
izlet po Petih deželah – Cinque Terre, kakor jih imenujejo domačini. Izplujemo v La Spezii,
plujemo po Zalivu poetov in se ustavimo v pristanišču Portovenere, na skrajni vzhodni točki
Riviere di Levante. Nadaljujemo s plovbo in opazujemo slikovite vasice, ki so se ugnezdile v
globoke zalive ali na prepadne pečine. UNESCO je ta del obale, ki se v dolžino razteza 8 km,
uvrstil na seznam svetovne naravne in kulturne dediščine. Ustavimo se v Vernazzi, ki jo krasi
splet ozkih ulic in arkad. Nadaljujemo do vasi Monterosso al Mare. Prosto za kosilo. Od tu
naprej se do vasic odpeljemo z vlakom. Nadaljujemo v Manarolo, imenovano ‘biser v kroni’;
stisnjena je za peščeno sipino in obkrožena s prepadnimi hribi. Sprehodimo se po ozkih
ulicah, ki po strmih pobočjih vodijo do zaliva in morja. Občudujemo lahko tudi bujno
mediteransko vegetacijo z nasadi oljk, trte in agrumov. Domačini tu ljubeče izdelujejo sloviti
“pesto genovese”. Mimo vasi Riomaggiore se z vlakom vrnemo v La Spezio, sledi vožnja do
hotela, večerja in nočitev. (ladjica, vlak, H, ZV)

3. dan okolica LA SPEZIE – PARMA – MANTOVA – LJUBLJANA. . Zajtrk. Vožnja do
Parme. Pršut, parmezan, vino lambrusco, testenine, pa tudi cela vrsta srednjeveških
spomenikov, odlična operna hiša, številne kavarne in ekskluzivne trgovine so Parmo umestili
med najuspešnejša italijanska mesta. Med njimi so prav Parmo izbrali za spomenik dobremu
življenju in hrani. Ogledamo si mestnie znamenitosti na trgih Pilotta, Garibaldi in della Pace.
Nadaljevanje vožnje proti Mantovi, mestu Francesca Gonzage in pesnika Vergila, ki je
obdano kar s tremi jezeri. Obiščemo cerkev sv. Andreja, se ustavimo pred mogočno doževo
palačo, ki velja za eno največjih evropskih palač in končamo pri rotundi. Vožnja mimo Verone
proti Ljubljani, kamor prispemo v večernih urah. (Z, avtobus)
V primeru neugodnih vremenskih razmer ladja ne izpluje, do vasic se odpeljemo
zgolj z vlakom.
Cenovni podatki:
Cena potovanja
razpisni program

Redna cena
255 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 25 - 34 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 35 - 44 oseb
Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV ** - PAKET A
Doplačilo za enoposteljno sobo
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 5 dni kritje S - posamično
Akvarij Genova
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 3 dni, posamično, S kritje - starost nad 75
let
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

Aktualna cena
255 EUR

44,00 EUR
20,00 EUR

4,56 %
45,00 EUR
10,20 EUR
22,00 EUR
10,46 EUR

3,50 %
10,00 %
15,00 %

Cena (najmanj 45 udeležencev) vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, cestnine,
parkirnine, vstopne pristojbine v mesta, vožnjo z ladjo in vlakom, 2 x nočitev v hotelu 3* s
polpenzionom, slovenskega vodnika in zunanje oglede po programu, pripravo in organizacijo
potovanja.
Obvezna doplačila (na osebo): lokalno predpisana turistična mestna pristojbina (na
recepciji hotela) – znesek bo znan na kraju samem.

V vasicah Cinque Terre napovedujejo plačilo vstopne mestne takse. V kolikor se napoved
uresniči, se bo znesek takse dodal h končnem znesku potovanja.
Namestitev je predvidena ob ali v bližini ligurske obale in ne nujno v kraju La Spezia.
Doplačila po želji:
– Akvarij: prijaviti se je potrebno pred potovanjem, cena 22 eur
POTREBNI DOKUMENTI: Slovenci potrebujemo veljaven potni list ali osebno izkaznico.
ZDRAVJE: Priporočamo, da s sabo vzamete evropsko kartico zavarovanja. Lahko pa
sklenete dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 25
PRIPRAVA POTOVANJA: 23.05.2022
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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