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Toskanski biseri: FIRENCE * PISA 
 
 

PROGRAM POTOVANJA: 30.- 31. 3. 2012 

 
1.dan: ….. – LJUBLJANA – FIRENCE 

Na pot bomo krenili iz Ljubljane ob 5.00 uri z vožnjo do prehoda Fernetiči in nadaljevanje poti s krajšimi 

vmesnimi postanki preko Furlanije Julijske krajine in Benečije do Emilie Romanije, kjer se nam bo na 869 m 

visokem prelazu preko Apeninov odprl pogled na »SONČNO TOSKANO«. Vožnja do glavne privlačnosti 

Toskane – FIRENC. Firenške cerkve, palače in muzeji hranijo dovolj umetnin za vse življenje. Mesto si 

bomo ogledali s sprehodom skozi mesto:  SANTA CROCE, UFIZZE, PALAZZO VECCHIO, BARGELLO, PONTE 
VECCHIO, PALAZZO PITTI in nenazadnje katedralo MARIJE ROŽNE  ter krstilnico.  

V večernih urah vožnja v MONTECATINI TERME, ki sodijo med najlepše ohranjena rimska kopališča. 

Namestitev v hotelu , večerja in prenočevanje. Priporočamo večerni sprehod po tem čudovitem, 

starodavnem mestecu. 

 
2.dan: PISA –  LUCCA - SLOVENIJA 

Po zajtrku vožnja v PISO, ki je eno najlepših in najpomembnejših toskanskih mest. V Pisi je začel svoj 

študij in znanstveno delo Galileo GALILEI. Daljši postanek bo namenjen ogledu prelepega romanskega 

mesta z znamenitimi spomeniki na PIAZZA del DUOMO, ki ga imenujejo tudi TRG ČUDES s poševnim 
stolpom, ki se je zaradi peščenih temeljev začel nagibati skoraj od prvega dne, ko so ga začeli graditi (l. 

1173). Ogled trga, katedrale, krstilnice,…  

Sledila bo krajša  vožnje do LUCCE, ki je poleg Firenc in Siene najprijetnejše toskansko mesto. Starinska 

mreža ulic je obdana z obzidjem, je polna palač, muzejev in romanskih cerkva. Najlepša je cerkev San 
Michele in Foro, najdragocenejše umetnine pa so zbrane v Duomo di San Martino z zelo staro ikono 

križanega Kristusa,…. Daljši postanek za ogled, kavico,…..   

Povratek v Slovenijo  v popoldanskih urah, prihod domov v poznih večernih urah. 

 

 
VKLJUČENO:  avtobusni prevoz  na opisani relaciji, cestnine in druge pristojbine, zunanji ogledi po 

programu (brez vstopnin), hotelsko namestitev turistične kategorije 3* (sobe 1/3 in 1/4 TWC) na bazi 

polpenziona , nezgodno zavarovanje, organizacijo in vodenje potovanja. 

 
 

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA so sestavni del tega programa in so vam na voljo v vseh naših poslovalnicah. 

 

 

»Vi samo uživajte! 
Mi vaša potepanja jemljemo resno!« 

 


