NEPOZABNA APULIJA
20. - 27. 5. 2022
PROGRAM POTOVANJA:
1. dan: BARI, OSTUNI, GALLIPOLI
Transfer do letališča pri Benetkah in polet letala proti Bariju ob 11:10, pristanek ob 12:30. Vožnja do belega mesta Ostuni in ogled.
Nadaljevanje vožnje do hotela v Gallipoliju, ki leži na jugozahodnem delu Apulije in namestitev v hotelu. Nekaj prostega časa za
osvežitev in nato ogled mesta z vodnikom. V večernih urah povratek v hotel, večerja in prenočevanje.
2. dan: LECCE, OTRANTO, GALLIPOLI
Po zajtrku vožnja v Lecce, baročni čudež juga Italije, za katerega bi lahko rekli, da med ulicami skriva nešteto zgodb in legend.
Zgodovina mesta sega v čas 6. stoletja pr. n. št.. Po ogledu nekaj prostega časa in vožnja v Otranto, kjer si bomo, med drugim,
ogledali grad Aragonese, se sprehodili ob morju in morda namočili prste v kristalno čisto vodo. Povratek v hotel, večerja in
prenočevanje.
3. dan: PORTO CESAREO, GALLIPOLI
Po poznem zajtrku vožnja do polotoka Porto Cesareo, kjer stoji stolp Torre Caesarea iz 16. stoletja, ki ga je dal zgraditi Karl V. Dan bo
namenjen ogledu najpomembnejših znamenitosti in uživanju na čudoviti peščeni plaži, kjer si boste med bogato ponudbo lahko
privoščili tudi osvežitev s koktejlom, kavo, pojedli kosilo... Za tiste, ki bi si želeli obalo ogledati z morske strani, pa je možno doplačilo
za izlet z barko (ne pozabite na kopalke in sončno kremo). V večernih urah povratek v hotel, večerja in prenočevanje.
4. dan: LOCOROTONDO, MATERA
Po zajtrku se bomo s prtljago poslovili iz hotela in se odpeljali v Locorotondo, znano kot eno najlepših mest na jugu Italije. Ogled in
nekaj prostega časa, popoldan vožnja v hotel, ki bo to in naslednjo noč v Materi. Večerja in prenočevanje.
5. dan: ALBEROBELLO, MATERA
Po zajtrku vožnja v Alberobello, ki slovi po svojih čudovitih belih hiškah s sivo, zašiljeno streho, imenovanih Trulli. Zakaj so takratni
prebivalci začeli graditi hiše v tako posebni obliki pa boste izvedeli na samem ogledu mesta. Popoldan nekaj prostega časa in
povratek v Matero, večerja in prenočevanje.
6. dan: ALTAMURA, POLIGNANO A MARE
Po zajtrku vožnja do starega mesta Altamura, ogled katedrale in arheološkega muzeja (po želji) ter nadaljevanje vožnje v Polignano a
Mare, ki se kiti s svojo lepoto na vzhodni strani pete. Ogled mesta in namestitev v hotelu. Prosti čas za morebitno kosilo, kopanje....
Večerja v hotelu in prenočevanje.
7. dan: MONOPOLI, POLIGNANO A MARE
Po zajtrku vožnja v Monopoli, kjer se bohoti prekrasna baročna katedrala z visokim zvonikom. Ogled in nekaj prostega časa za kosilo,
kavico... Popoldan povratek v hotel, večerja in prenočevanje.
8. dan: BARI, LJUBLJANA
Po zajtrku odhod proti Bariju in polet letala proti Benetkam ob 13:05, pristanek ob 14:25 in transfer proti Ljubljani.

Cena:

1.090 € (min 20 prijav),

1.190 € (min. 15 prijav)

1.290 € (min. 10 prijav)

POPUSTI:
- 100 € vsi, ki imate paket spomladanskih predstav 2022 v SNG Maribor
V ceno je vključeno: transfer do Benetk, letalska vozovnica do Barija in nazaj (vključena 1 ročna prtljaga do 8 kg in 1 do 20 kg),
nastanitev v dvoposteljnih sobah s polpenzionom v hotelih s 4* (pri večerjah je vključeno ½ l vode in ¼ l vina), vodeni ogledi s
slovenskim vodnikom z licenco, stroški rezervacij in organizacije potovanja, nezgodno zavarovanje za čas potovanja, DDV.
V ceno ni vključeno: nastanitev v enoposteljni sobi (doplačilo 160 €), morebitna kosila, vstopnine za znamenitosti, turistična taksa v
hotelu (se plača na licu mesta), napitnine, morebitni dodatni stroški, ki niso omenjeni v programu.
Zavarovanje rizika odpovedi 80 €, zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco 13 € (zavarovalna vsota 25.000 €).
Prijave zbiramo do zasedenosti prostih mest na email naslov info@ines-tours.si. Ob prijavi potrebujemo ime in priimek, naslov,
rojstni datum, številko osebnega dokumenta, številko mobilnega telefona.
Pred vstopom v Italijo si mora na spletni strani https://app.euplf.eu/#/ vsaka stranka sama urediti elektronsko prijavo.
Ob prijavi vam pošljemo predračun, v katerem bodo razvidni vsi podatki za vaša plačila. Plačilni pogoji: 40 % ob prijavi, 60 % do 1 .5.
2022.
S 1. 5. 2022 bo Italija predvidoma ukinila obvezno uporabo maske v vseh zaprtih prostorih in preverjanje PCT potrdil.
Veselimo se vaših prijav in novih doživetij!
Ljubljana, 11. 4. 2022

