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IZLET ZA VSE GENERACIJE

VERONA – ZOO SAFARI – GARDSKO JEZERO –
GARDALAND
2 DNI

28. - 29.8.2021
1. DAN: sobota, 28.8.2021

VERONA – ZOO SAFARI - GARDA

2. DAN: nedelja, 29.8.2021

GARDALAND ali GARDSKO JEZERO

Odhod avtobusa iz Sevnice in vožnja mimo Ljubljano, po Vipavski dolini v Itaijo. Vožnja po avtocesti do Verone.
Postanek za krajši ogled mestnih znamenitosti: Trg Bra, Arena, Julijina hiša, Zeliščni trg, Gosposki trg, grobnice
Scaligerijev ... Nadaljevanje vožnje do parka Natura Viva, enega izmed večjih evropskih safari parkov, kjer se boste
najprej z avtobusom zapeljali med prosto živeče živali in doživeli občutek pravega safarija. Sledil bo še ogled drugega
dela parka, kjer je lepo urejen živalski vrt. Poleg bogate zbirke eksotičnih in domorodnih živali, si je v tem delu možno
ogledati tudi makete dinozavrov v naravni velikosti. Pozno popoldan se bomo zbrali na avtobusu in zapeljali do
bližnjega Gardskega jezera, kjer se bomo namestili v hotelu. Večerja in prenočevanje.

Po zajtrku se bomo razdelili na tiste, ki si želijo adrenalinskih avantur v GARDALANDU (vstopnina doplačilo) in tiste, ki
bomo uživali v čudivitih krajih ob GARDSKEM JEZERU (ogledi doplačilo). Pred zabavišnim parkom se bomo poslovili
od avaturistov do poznega popoldneva. Ostali se bomo podali na čudovit izlet ob največjem italijenskem jezeru. Prvi
postanek bo v Peschieri dell Garda. Mesto je nastalo na strateški točki izliva reke Mincio v Gardsko jezero in ga hitro
prepoznamo po mogočni vojaški utrdbi. Nato bomo nadaljevali do mondenega polotoka Sirmione, kjer je so že
Rimljani ustanovili termalno zdravilišče in se ga ta sloves drži še danes. Zanimiva arhitektura, mnoge restavracija in
trgovine nas bodo razvajale med obiskom. Sirmione si bomo ogledali tudi z vode, ko se bomo z gliserjem podali okoli
polotoka. Nato se bomo vkrcali na trajekt ter po jezeru zapluli do mesta Garda, kjer nas bo čakal avtobus. Sledil bo
obisk mesteca Lazise ter sprehod po obalni promenadi. Dan bomo zaključili pred zabavisšnim parkom Gardaland, kjer
se nam bo pridružil se preostali del skupine. Skupaj se bomo odpravili proti domu, kamor je prihod predviden v
poznih večernih urah.

Cena:

149 € na osebo;
osebo cena je izračunana pri udeležbi najmnaj 45 potnikov na avtobusu
159 € na osebo; cena je izračunana pri udeležbi najmanj 35 potnikov na avtobusu
Cena vključuje: avtobusni prevoz na navedeni relaciji s cestninami in mestnimi taksami, 1 polpenzion v hotelu 3* ob

Gardskem jezeru (dvoposteljne sobe, TWC), vstopnino v park Natura Viva, vstopnino v Gardaland oziroma karta za ladjico in
gliser pri izletu ob jezeru, oglede po programu brez vstopnin (razen navedenih), slovenskega spremljevalca, nezgodno
zavarovanje in organizacijo.

Možna doplačila ob prijavi:
–

enoposteljna soba

15 €

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA SO SESTAVNI DEL TEGA PROGRAMA!
Miren, 16.07.2021

