PRVOMAJSKA TOSKANA
bivanje v samostanu, kjer so snemali film Angleški pacient
PROGRAM POTOVANJA

DATUM: 26. 4. - 2. 5. 2019

1. dan: Odhod iz Ljubljane ob 7. uri in vožnja do sosednje Italije. Nadaljevanje vožnje do
Toskane in postanek v Greve in Chianti, med vinorodnimi griči in neokrnjeno naravo.
Sprehod, med katerim bo čas tudi za kakšno kosilce (po želji) in nadaljevanje vožnje do
osrčja Toskane, kjer bomo prenočevali. Tokrat nam bodo postlali v nekdanjem
benediktinskem samostanu, katerega gradnja sega v 14. stoletje. Samostan je bil kar
nekajkrat prenovljen, so pa v njem še delno ohranjene freske renesančnega slikarja
Sodome in križni hodnik iz 18. stoletja, pa tudi skromne meniške celice, v katerih je
možno prenočiti (kopalnice so onstran hodnika). Mnogim so prav te skromne meniške sobice s pogledom na vrt z
limonovci in bazenčkom z zlatimi ribicami najbolj všeč. Bivanje je možno tudi v prijetno opremljenih udobnih dvo-,
tro- ali štiriposteljnih apartmajih, ki se nahajajo v stavbi poleg vhoda v samostan, kjer je bila prej uprava samostana.
Po prihodu se bomo namestili v izbrane sobe in si malce odpočili, nato pa (po želji) odšli na sprehod do Castelmuzia,
kjer se nahajajo ostanki iz Etruščanskih časov. Povratek in prenočevanje.
2. dan: Po pravem toskanskem zajtrku, ki ga naša gostiteljica Ornella pripravi z
ljubeznijo, se bomo podali na izlet v Pienzo, 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 v Montepulcianu, mestecu, ki leži
na vrhu hriba, obdanega z vinogradi. Montepulciano je ena izmed najbolj poznanih
vinorodnih pokrajin v Italiji. Sprehod skozi mestece, kjer si lahko ogledate 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. Povratek
v namestitev in prosti čas za relaksacijo in sprehod med griči. Prenočevanje.
3. dan: Po zajtrku vožnja v Montecchiello, staro vasico, ki je uspela ohraniti svoje srednjeveško srce. Tu najdete
ostanke srednjeveških utrdb in obrambnih zidov. Nekaj podobnega je tudi San Quirico D’Orcia, kamor se bomo še
podali. Prosti čas za kakšno kosilce in sprehod, nato pa še obisk starega zdraviliškega kraja Bagno Vignoni, kjer je še
danes vidna zaščitena srednjeveška lesena kopališka struktura. V sodobno opremljenem bližnjem hotelskem bazenu
pa se je seveda možno tudi kopati. Vrnitev v namestitev. Prenočevanje.
4. dan: Po zajtrku nas čakata dva toskanska bisera, San Gimignano s svojimi stolpiči in
Siena z veličastnim trgom Campo. Ogled obeh mestec in čas za kosilo. Povratek v
namestitev in prenočevanje.
5. dan: Po zajtrku vožnja v Orvieto, ki stoji na skalnatem grebenu. Prekrasno mestece z
impozantno cerkvico na obiskovalcu pusti globok vtis. Popoldan povratek v namestitev.
Prenočevanje.

6. dan: Po zajtrku vožnja proti Crete Senesi, kjer so v tem letnem času zeleni hribčki posejani z makovimi svetovi. V
osrčju Crete Senesi se nahaja Asciano, kjer lahko najdemo ostanke iz časov Etruščanov, Rimskega imperija in obdobja
vladanja Longobardov. Zapeljali se bomo še v Rapolano in se nato vrnili v namestitev.
7. dan: Po zajtrku slovo od gostiteljev in vožnja mimo Cortone, culturno-umetniškega središča v dolini Val di Chiana ,
ki si jo bomo ogledali in si vzeli nekaj prostega časa tudi za kavico ali kosilo. Sledi še pot proti domu, kamor bomo
prispeli v poznih večernih urah.
Cene na osebo s polpenzionom:
699 € namestitev v dvoposteljni sobi (na voljo dve sobi)
762 € namestitev v malem apartmaju za dve osebi (na voljo en apartma)
822 € namestitev v velikem apartmaju za dve osebi (na voljo en apartma)
570 € namestitev v apartmaju za 4 osebe (na voljo en apartma)
Prevoz je predviden s kombijem ali mini busom, odvisno od števila prijav.
Cena vključuje: prevoz s kombijem na navedenih relacijah s cestninami, nafto,
parkirninami, stroške šoferja z namestitvijo, namestitev v samostanu v izbranih sobah,
tipični toskanski zajtrki in večerje s pravimi domačimi sestavinami, izleti po programu,
stroški organizacije in rezervacij, osnovno nezgodno zavarovanje za čas potovanja, DDV.
V ceno ni vključeno: morebitni dodatni stroški, morebitne vstopnine, pijača pri obrokih.
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.
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 toursovega 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.

