
Povabilo v Italijo, deželo 
al dente testenin in kapučina, velikih umetnikov, škandaloznih politikov in prodornih mislecev, dežela 

mafije in romantike, oblikovanja in mode, uživanja v življenju in vere v družino. Italijani so izumili termometer, 
klavir, violino, pisalni stroj, vespo, kavni aparat, anestezijo, očala, opero in parmezan. 

CINQUE TERRE – NAJLEPŠIH 5 

PRVI DAN: CINQUE TERRE - LIGURSKA OBALA 
Odhod iz dogovorjenega mesta v zelo zgodnjih urah predvidoma ob polnoči. Po nas bo vodila po 
furlanski in padski nižini mimo rodovitnih polj in bogatih mest do grebena Apeninov naprej v 
deželo Toskano vse do La Spezie, kjer se bomo vkrcali na ladjico, ta nas bo pripeljala do območja 
Cinque Terre. Ime so dobile po petih slikovitih ribiških vasicah, ki ležijo vzdolž neokrnjene obale. 
Področje obkrožajo gore porasle z vinogradi, zato se tod ponašajo z vinom znanim po vsem svetu. 
Vasice pa so prav zaradi težke dostopnosti ohranile svojo nedotaknjenost, slikovitost in 
neobičajno arhitekturo. Na raziskovanje vasic, se bomo torej odpravili z ladjo, vrnili se bomo z 
vlakcem. Obalo, ki se razsteza le nekaj kilometrov je Unesco uvrstil na seznam svetovne naravne 
in kulturne dediščine. Ustavljali se bomo v vasicah, in se sprehajali po ulicah na strmih pobočjih. 
Kulinarični priboljšek, ki ga bomo lahko kupili in ga izdelujejo je znameniti pesto Genovese. O 
prihodu v hotel nas bo pričakala večerja. Nočitev. 
DRUGI DAN:  
Raziskali bomo severni del dežele, ki velja za zakladnico kulturno zgodovinskih spomenikov. Pričeli 
bomo v bližnji Pisi. Ogled Trga čudes, kjer stoji stolnica s krstilnico in znamenitim poševnim 
stolpom, kjer je Galileo Galilei dokazal, da Aristotelova teorija o pospešku padajočih teles ni 
pravilna. Naslednji postanek postanek bo v Bologni. Ogled najpomembnejših znamenitosti 
prestolnice dežele Emilija Romanja: Piazza Maggiore in Piazza del Nettuno, kjer stojijo Neptunov 
vodnjak, srednjeveška palača Palazzo Comunale in cerkev San Petronio - ena največjih gotskih 
cerkva v Italiji. Nekaj prostega časa in nadaljevanje vožnje proti domu. 

CENA: 168 € -  min. 45 plačnikov na 51 sedežnem avtobusu 
174€  - min. 40 plačnikov na 49 sedežnem avtobusu 

   184   -min. 35 plačnikov na avtobusu 
CENA VKLJUČUJE:  

• prevoz z avtobusom,

• cestne in ostale pristojbine,

• vstopne takse in parkirnine v mesta

• oglede zunanjosti mest,



• en polpenzion po programu v hotelu ***

• izlet v ladjo in vlakcem na Cinque Terre

• vodenje in organizacijo potovanja.

• DOPLAČILA PO ŽELJI, ob prijavi: riziko odpovedi 5%, dodatno zdravstveno zavarovanje z
asistenco v tujini 6€, vzpon na stolp v Pisi 22€,

DOPLAČILA PO ŽELJI, na poti: vstopnine, ki niso vključene po alinejo »cena vključuje. 

OPOMBA: nekatere cerkve so uvedle vstopnine: npr katedrala oz Duomo v Lucci cca 2€, karta za 
vstope v Pisi (Duomo, krstilnica, pokopališče, muzej sinopie), univerza v Bologni cca. 3,5€ , (cene 
se lahko spremenijo.) 


