
Vabljeni za izlet "Klasična Grčija s Peloponezom"

Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Brda vabi na 6 dnevni izlet v Grčijo, od 12.
do 17. oktobra 2018.

  

Prijave sprejema agencija NOMAGO. Prijavite se čimprej oz. najkasneje do 31. avgusta 2018
. Ob prijavi se vplača akontacijo v višini 50 € in se uredi vse potrebno za potovanje.

  

Odhod je predviden v zgodnjih jutranjih urah in Brd in Nove Gorice. Končne informacije o
odhodu bomo podali po zaključku prijav.

  

PRIJAVE IN INFORMACIJE:

  

- NOMAGO Nova Gorica, Kidričeva 20,
tel.: 05 330 31 21,
m: +386 41 311 022

  

- Unitri Brda
tel.: 041 393 309
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Srčno vabljeni.

  

PROGRAM IZLETA:

  

1. DAN
NOVA GORICA – ANCONA – GRČIJA              
odhod iz Dobrovega in Nove Gorice v jutranjih urah in transfer v Ancono, od kjer se bomo
vkrcali na ladij  in v popoldanskih urah izpluli proti Grčiji. Večerja fakultativno v dveh
restavracijah in preživeli večer ob glasbi. Nočitev na ladji.

  

2. DAN
IGOUMENITSA – METEORA – DELFI
Po jutranjem pristanku v Igoumenitsi vožnja v Ioannino in sprehod po srednjeveškem mestnem
jedru z bizantinsko utrdbo. Nadaljevanje vožnje proti samostanom Meteora, ki se strmo
vzdigujejo na strmih osamelcih, uvrščene tudi na Unescov seznam svetovne dediščine. Zaradi
lokacije so bili samostani povsem neosvojljivi tudi v času turških vpadov in so tako ohranili
pravo bogastvo pozno bizantinske umetnosti, ki je nastajalo znotraj samostanskih zidov. Po
ogledu enega izmed slikovitih samostanov vožnja proti mestu Delfi, večerja in nočitev v okolici.

  

3. DAN
DELFI - ATENE
Po zajtrku ogled kraja najslavnejšega oraklja antičnega sveta, preročišča v Delfih. Sprehod po
arheološkemu parku s sveto cesto, svetega izvira, zakladnice, Apolonovega templja, gledališča,
stadiona in telovadišča. Pot bomo nadaljevali v grško prestolnico. Sledi panoramski ogled Aten.
Postanek na trgu Syntagma, kjer se bomo ustavili ob nekdanji kraljevi palači, danes stavbi
parlamenta s častno stražo Evzoni. Zapeljali se bomo mimo neo-klasične akademije, univerze
in nacionalne knjižnice, ki vas bodo zagotovo očarale. Sledi sprehod po živahni četrti Plaka in
večerja s folklorno. Vožnja v hotel na obrobju mesta in nočitev.

  

4. DAN
ATENE – EPIDAUROS – TOLO/NAPFLION  
Po zajtrku se bomo podali na Akropolo, ki je na Unescovem seznamu kulturne dediščine, za
doplačilo vstopnine pa si bomo ogledali Partenon in arheološki muzej na Akropoli. Nato se
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bomo spustili do Agore in do Hefajstovega templja. Nadaljevanje poti do Korintskega prekopa,
ki so ga začeli graditi že Rimljani in predstavlja enega največjih gradbenih dosežkov v antični
Grčiji. Postanek za ogled strmih prepadnih sten antičnega ladijskega kanala. Sledi vožnja do
Epidavra, najbolje ohranjenega antičnega gledališča (doplačilo vstopnina). Po zaključenem
ogledu se bomo podali na ogled družinskega muzeja, kjer nas bodo seznanili z izdelavo
značilne grške pijače ouzo. Vožnja v hotel, večerja in nočitev.

  

5. DAN
NAPFLION – MIKENE – PATRAS    
Po zajtrku se bomo sprehodili po Napflionu, ki velja za najlepše mestece vzhodnega
Peloponeza. Sprehodili se bomo po mestu do stare mošeje, kasneje stavbe parlamenta. Na
trgu treh admiralov bomo izvedeli o junaški bitki Grkov, Angležev in Rusov proti
turško-egipčanski mornarici in se ustavili ob bavarskem levu, ki ga je dal postaviti Ludvik
Bavarski. Postanek na promenadi za slikanje utrdbe Bourtzi, ki je zgrajena na morski čeri pred
mestom ter sprehod po morski promenadi pod beneško utrdbo. Nadaljevanje poti v Mikene,
ogled arheološkega najdišča ter vožnja v Patras, vkrcanje na trajekt in plovba proti Italiji.

  

6. DAN
GRČIJA – GRADARA – NOVA GORICA  
Pristanek v Anconi v popoldanski urah. Zadnji ogled na naši poti bomo namenili v celoti
ohranjenem srednjeveškem naselju Gradara iz 13.stoletja, z obzidjem, vrati, obrambnimi stolpi
in velikim gradom, ki ga v svoji Božanski komediji opeva Dante ter povezuje z ljubezensko
zgodbo med Paolom in Francesco. Nadaljevanje vožnje proti domu, kamor bomo predvidoma
prispeli v poznih večernih urah.

  

Cena:
456 EUR pri 46 potnikih na avtobusu
481 EUR pri 40 potnikih na avtobusu
516 EUR pri 34 potnikih na avtobusu

  

Splošni pogoji so sestani del ponudbe in so vidni na spodnji povezavi: https://www.nomago.si/s
plosni-pogoji#turist

  

CENA VKLJUČUJE
storitev avtobusnega prevoza, namestitev v hotelu 3*/4* lokalne kategorije v dvoposteljnih
sobah na osnovi polpenziona od tega 1x folklorna večerja,  zunanji ogledi po programu,
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vodenje, stroške organizacije, namestitev v  štiri posteljnih kabinah na ladji brez obrokov,  DDV.

  

CENA NE VKLJUČUJE
Doplačilo za dvoposteljne kabine 44 EUR po osebi za obe smeri, enoposteljna soba, večerje in
zajtrki na ladji, vstopnine v arheološka najdišča, vse kar ni izrecno navedeno pod »cena
vključuje«, zavarovanja za tveganja odpovedi bolezni v višini 3,15% aranžmaja oz. min. 6,51
EUR, zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini.

  

POTOVALNI DOKUMENT
osebna izkaznica ali potni list.
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