
 

 

VERONA IN BOLOGNA 
BUS – BUS, 3 DNI;  17.3. – 19.3.2017 

1. DAN: SLOVENIJA – VERONA – BOLOGNA 

V zgodnjih jutranjih urah se bomo iz odhodnega mesta odpravili proti Italiji. Pot nas bo vodila skozi mejni prehod Fernetiči, 

mimo Benetk proti Veroni. Po prihodu v eno najbolj romantičnih mest na svetu sledi ogled mestnega jedra: Trg Bra z areno, 

trg Erbe, trg Seniorjev, skupaj pa se bomo ob pogledu na znameniti balkon spomnili ljubezenske zgodbe med Romeom in 

Julijo. Po ogledu boste imeli na voljo  nekaj prostega časa za samostojno raziskovanje mestnega jedra in kosilo v lastni režiji. 

V popoldanskih urah se bomo z avtobusom odpravili naprej proti Bologni. Po prihodu sledi namestitev v hotelu, večerja in 

nočitev.  

2. DAN: BOLOGNA 

Po zajtrku se bomo odpravili na prizorišče slovitega sejma COSMOPROF, kjer bomo preživeli večji del dopoldneva. V 

popoldanskih urah se bomo odpravili proti mestnemu jedru, kjer si bomo ogledali cerkev sv. Dominika, trg Maggiore, baziliko 

sv. Petronija,… Sledi prosti čas za samostojne oglede in nakupe. Proti večeru se bomo vrnili v hotel. Večerja in nočitev.  

3. DAN: BOLOGNA – BENETKE – SLOVENIJA   

Po zajtrku se bomo odpravili iz Bologne in se odpravili proti Sloveniji. Še preden pa prispemo v domovino, pa sledi kratek 

postanek v Benetkah, kjer boste imeli priložnost za kosilo in za nakup zadnjih spominkov. V popoldanskih urah se bomo z 

avtobusom odpravili nazaj proti Sloveniji. Na odhodno mesto bomo prispeli v večernih urah.  

Cena: 149,00 € (ob prijavi vsaj 45 potnikov) 

Cena vključuje:  

- Prevoz z sodobnim turističnim avtobusom; 

- Cestnine in ostale pristojbine; 

- 2x polpenzion v hotelu (TWC, več posteljne sobe); 

- Turistično takso; 

- Strokovno vodenje s strani licenciranega vodnika; 

- Organizacijo izleta in DDV; 

- Osnovno nezgodno zavarovanje.  

Cena ne vključuje:  

- Zavarovanje rizika odpovedi potovanja: 9,00€ 

- Zavarovanje z asistenco v tujini CORIS: 5,00€ 

- Vstopnina na sejem COSMOPROF: 15,00€ 

 

 

*Program je okviren in se ga na željo naročnika po potrebi spreminja; posledično enako velja za ceno in način odplačevanja. 


