TOSKANA MALO DRUGAČE
San Gimignano, Siena, Chinciano terme, Montepulciano,
Pienza, Sant’Antimo, Montalcino, Firenze
PROGRAM POTOVANJA, DATUM: 24. - 26. 5.
2019
1. dan: Odhod iz Ljubljane ob 5. uri in vožnja do sosednje Italije. Nadaljevanje
vožnje do Toskane in postanek v San Gimignanu, enem najbolj romantičnih srednjeveških mestec, ki je
obdano z obzidjem in znano po svojih mnogih, v nebo segajočih stolpih. Sprehod skozi mesto do stolnice iz
12. stoletja, kjer se nahajajo Ghirlandaiove freske. Vožnja do Siene, ki slovi po svojih imenitnih
srednjeveških opečnatih zgradbah. Sprehodili se bomo do opsrednjega trga del Campo, kjer stojijo Palazzo
Pubblico, Mestna hiša, stolp del Mangia iz 14. stoletja, od kjer je prečudovit
razgled na lepoto, ki ga obdaja. Nadaljevanje vožnje v Chianciano terme in
namestitev v hotelu. Večerja in prenočevanje.
2. dan: Po pravem toskanskem zajtrku se bomo podali v Montepulciano,
mestece, ki leži na vrhu hriba, obdanega z vinogradi. Montepulciano je ena
izmed najbolj poznanih vinorodnih pokrajin v Italiji. Sprehod po mestnih ulicah,
kjer si bomo ogledali pomembno renesančno cerkev Sv. Biagia, zgrajeno v zač.
16. stol., delo arhitekta Giuliana di Sangalla. Ker bo ravno pravi čas za obed, bo na voljo tudi nekaj prostega
časa. Nadaljevanje poti proti Pienzi, kjer je večina arhitekturnih znamenitosti iz 15. stol.. Sprehod skozi
mesto do katedrale in palače Piccolomini ter nekaj prostega časa za kavico,
sladoled... Naš naslednji postanek bo Sant’Antimo, kjer bomo obiskali bivši
benediktinski samostan, danes je to opatija. Na poti proti hotelu bomo naredili še
kratek postanek v Montalcinu, ki je znan po zelo okusnem vinu Brunellu. Postanek
v utrdbi in kratek ogled. Povratek v namestitev in večerja. Prenočevanje.
3. dan: Po zajtrku vožnja v Firence, ki so renesančni biser, v katerega se človek
lahko vrača kar naprej in se ga nikoli ne naveliča. Najprej se bomo ustavili na razgledni točki, od koder se
mesto prav lepo vidi, nato pa se zapeljali v center. Sprehodili se bomo do katedrale Santa Maria del fiore,
mimo Stare palače (Palazzo Vecchio) in do Starega mostu. Kdor si želi, lahko obišče tudi kakšno galerijo.
Popoldan pot proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

Cena aranžmaja:

189 € pri udeležbi vsaj 30 oseb oziroma
258 € pri udeležbi minimalno 20 oseb

Cena vključuje: prevoz z modernim avtobusom na navedenih relacijah s
cestninami, nafto, parkirninami, mestne takse, stroške šoferja z namestitvijo,
namestitev v dvoposteljnih sobah v hotelu s 3* na bazi polpenziona, oglede po
programu (brez morebitnih vstopnin), stroške organizacije in rezervacij, osnovno
nezgodno zavarovanje za čas potovanja, DDV.
V ceno ni vključeno: morebitni dodatni stroški, morebitne vstopnine, pijača pri
obrokih.
Doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi: 30 €
Ob prijavi potrebujemo naslednje podatke: ime in priimek, rojstni datum, naslov, e-mail, telefonsko
številko. Po prejemu prijave vam bomo poslali račun za akontacijo potovanja.
Plačila se izvršijo na poslovni račun: SI56 0201 2001 0153 731, SWIFT: LJBASI2X.
Plačilni pogoji: Ob rezervaciji je potrebno plačilo 30 € cene aranžmaja, preostali znesek je potrebno
poravnati do 10. 5. 2019-. Plačilo je možno tudi na obroke.
Priporočamo vam zavarovanje rizika odpovedi, ki znaša 4,30 % cene potovanja.
Cene za izlete in potovanja so navedene v programih in veljajo od dneva objave programa. Ines tours d.o.o.
si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen do 20. dne pred samim potovanjem, v primeru, ko je
število udeležencev manjše od razpisanega ter v primeru sprememb cen hotelskih, prevoznih in drugih
storitev, na osnovi katerih je potovanje izračunano. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do 10%. Če
podražitev cene preseže 10%, ima kupec pravico do prekinitve pogodbe. Za vsa plačila velja objavljena cena
v EUR. Ines tours d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na
kraju samem in kot predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na
kraju samem oz. v tujini.
Potnik naj na nepravilnosti oz. pomanjkljivosti opozori Ines tours-ovega vodiča, predstavnika oziroma
pooblaščeno lokalno agencijo tudi na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko
rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni opozoril
na napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, velja, da se je potnik
strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z
zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.
Ljubljana, 24. 2. 2019

