ITALIJA – EXPO MILANO

DATUM IZVEDBE: 21. - 22. AVGUST 2015
Doživite Italijo kot je še niste. Expo – svetovna razstava, Milano – mesto mode, športa in kulture ter odlična
večerja na vrnitvi v Sloveniji, kjer bomo ob dobri hrani strnili doživetja dveh dni! Zdaj je čas, da si zagotovite svoj
sedež na dvodnevnem potovanju in pozdravite Italijo kot mlado punco: »Ciao bella!«
1. DAN SLOVENIJA - MILANO IN EXPO
Odhod v zgodnjih jutranjih urah izpred TIC Moravske Toplice. Vožnja do Milana, poslovnega in mondenega
središča Italije. Po prihodu v glavno mesto Lombardije do razstavišča EXPO, ki se razteza na več kot milijon
kvadratnih metrih, paviljonske konstrukcije, ki so lahko velike od petsto do pet tisoč kvadratnih metrov, pa
zavzemajo le del te ogromne površine… Expo, ki ga prirejajo od sredine 19. stoletja vsakih pet let in traja šest
mesecev, je namenjen predstavitvi dosežkov človeštva svetovni javnosti. Tema EXPA 2015 je hrana, geslo
razstave pa je Nahraniti planet, energija za življenje (Feeding the Planet, Energy for Life); na razstavi sodeluje 144
držav, med njimi tudi Slovenija. Po ogledu vožnja do hotela, namestitev in kratek informativni sprehod po okolici
hotela. Vrnitev v hotel, nočitev.
2. DAN MILANO - VEČERJA V SLOVENIJI
Po zajtrku ogled prestolnice Lombardije. Milano je pomembno mesto visoke italijanske kulture s posebnim
življenjskim utripom in slogom, kjer si bogata preteklost in vznemirljiva sedanjost podajata roki.
Ogled elegantnega in svetovljanskega mesta bomo pričeli na trgu veličastnem Piazza Duomo z istoimensko
stolnico, ki je tretja največja cerkev v Evropi, njena gradnja pa je potekala več kot petsto let. Sledi sprehod pod
arkadami galerije Vittorio Emanuele, kjer se bomo čudili vrsti najlepših modnih trgovin. Sprehod bomo zaključili
pri morda najpomembnejši operni hiši na svetu - Teatro alla Scala. Za športne navdušence proti doplačilu
možnost obiska stadiona San Siro (11€ na osebo, obvezna potrditev ob rezervaciji).
Nekaj prostega časa za samostojno raziskovanje, nakupe ali obiske muzejev. V popoldanskem času vrnitev proti
Sloveniji, kjer bomo hitro po prečkanju meje vtise zbirali za skupno mizo pri večerji.
Po večerji vrnitev proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.
Cena na osebo:
129€ pri udeležbi vsaj 40 potnikov
Doplačila:
vstopnica Expo približno 32€ na osebo
V ceno je vključeno:
avtobusni prevoz z vsemi cestnimi pristojbinami in parkirninami; nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v Milanu v
dvoposteljnih sobah, turistična taksa, oglede zunanjosti po programu; večerjo v Sloveniji drugi dan, nezgodno
zavarovanje, turistično spremstvo, organizacijo in izvedbo ter DDV.
Za izvedbo veljajo splošni pogoji organizatorja Gor turizem, dostopni na sedežu agencije.
Končno obvestilo prejmejo potniki 5 dni pred odhodom.
Doplačila: vstopnine po želji
Za prestop meje je obvezen veljaven osebni dokument. Ne pozabite na evropsko kartico zdravstvenega
zavarovanja!

Rok za potrditev: 20. 7. 2015
Informacije in rezervacije: TIC Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice
Janja in Jožica, tel. št. 02 538 1520
GOR TURIZEM d.o.o. Rogašovci 12, 9262 Rogašovci; www.gorturizem.si, info@gorturizem.si
Tel: +386(0)25571014, GSM: +386(0)41689635

