Odhod: 08.02.2018
»Morda je edini ključ za vstop v občudovanja vreden Leonardov um: prestopiti meje, se
povzpeti visoko in svet opazovati z nekega višjega
gledišča. Postati, z eno besedo, univerzalen.«
Stefano Zuffi
1. dan: 08.02. PIRAN – SIENA – SAN GIMIGNANO –
MONTECATINI TERME
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah do SIENE,
nenehne rivalke Firenc. Ogled mesta: stolnica, palače Chigi,
Piccolomini…znameniti trg Piazza del Campo, ki je prizorišče
prireditve Palio. Občudovali bomo mestno hišo s stolpom
Mangia.. Po ogledih in prostem času nadaljevanje vožnje do
SAN GIMIGNANA. Zaradi znamenite množice stolpov ga
lahko imenujemo tudi »renesančni Manhattan«. V mestecu
se nahaja tudi eden največjih muzejev mučilnih naprav.
Sprehodili se bomo po ozkih, pisanih uličicah, ki vabijo s
svojo ponudbo tipičnih toskanskih spominkov in specialitet.
Po uživanju ob sladoledu bomo mesto zapustili in se
odpeljali v Montecatini Terme, kjer bomo večerjali in
prenočili v hotelu.

2. dan: 09.02. MONTECATINI TERME – VINCI – PISA
– LUCCA – MONTECATINI TERME
Po zajtrku sledi vožnja do tipično toskanskega mesteca
VINCI, kjer bomo obiskali zanimiv in poučen muzej Leonarda
da Vincija. Po ogledu muzeja sledi vožnja proti PISI. Tam bo
naša pozornost namenjena svetovno znanemu poševnemu
stolpu, na katerega se bomo, če bo to možno, tudi povzpeli.
Dih nam bosta vzeli stolnica in krstilnica, ki se nahajata na
Trgu čudežev. Za zaključek dneva še postanek v mestu
LUCCA, mesto Giacoma Puccinija in ki je med drugim znano
po mogočnem obzidju, skozi katerega se bomo sprehodili do
zanimivih trgov, ozkih, zavitih uličic in tako začutili utrip tega
enkratnega mesta. Vrnitev v hotel, večerja in prenočevanje.

3. dan: 10.02. MONTECATINI TERME – FIRENCE PIRAN
Po zajtrku bo cel dan namenjen ogledu FIRENC. Firenške
cerkve, palače in muzeji hranijo dovolj umetnin za vse življenje. Ob prihodu v Firenze se bomo najprej zapeljali na razgledno
ploščad: Piazzale Michelangelo in zajeli panoramo mesta. Sledi spust z avtobusom do reke Arno in nato podroben ogled mesta:
Nacionalna knjižnica, Santa Croce, do nacionalnega muzeja Bargello in ene najstarejših firenških bolnišnic v Badia Fiorentina.
Postanek ob hiši Dante Alighieri, nadaljevanje do Palazzo Vecchio (voden ogled) in Loggia dei Lanzi, ki se nahajata na Piazza
della Signoria in kjer je znana galerija Uffizi, ena najpomembnejših ustanov v svetovni kulturi. Postanek ob Orsanmichele,
nakar se bomo posvetili lepemu trgu Piazza del Duomo s stolnico Santa Maria del Fiore, zvonikom Giotta, krstilnice…ter
nadaljevali do Palazzo Medici Riccardi, katero je po naročilu Cosima Medici starejšega zasnoval arhitekt Michelozzo in je bila
stanovanje in sedež Medici bank; dalje do stavbe Galleria dell'Accademia, kjer je na ogled originalni David in nato še do cerkve
San Lorenzo in kapele vladarjev Medici in začutili utrip tržnice usnja sredi Firenz. Oglede bomo nadaljevali do trga Republike,
pobožali divjega prašička in se podal čez Ponte Vecchio do Palazzo Pitti. Po končanih ogledih nekaj prostega časa, nakar sledi
vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah.

CENA: 169 €
V ceno, ki je izračunana ob minimalni udeležbi 40 dijakov je vključeno:
- avtobusni prevoz na relacijah po programu
- nastanitev v hotelu 3*** v kraju Montecatini Terme na osnovi dveh polpenzionov
- vsi ogledi po programu
- slovensko vodenje ekskurzije
- nezgodno zavarovanje vseh udeležencev ekskurzije
- stroški organizacije in DDV

V ceno NI zajeto:
- vse kar ni
navedeno v rubriki »
vključeno v ceno ».
- vstopnine – v
dogovoru s šolo –
podrobne
informacije na roditeljskem sestanku
- zavarovanje rizika odpovedi Zavarovalnice Triglav, ki znaša
8,- EUR in se ga lahko vplača samo ob prijavi.

Cena ob minimalni udeležbi 35 dijakov znaša 182,- EUR.

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA POTOVANJE so sestavni del programa in jih najdete tudi na naših spletnih straneh.
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