ROMANTIČNA VERONA Z ŽIVALSKIM VRTOM IN
NEPOZABNIM MESTOM SIRMIONE

1.DAN: LAŠKO-CELJE-LJUBLJANA – 1. 1. DAN: SLOVENIJA - VERONA
Odhod izpred dogovorjenega mesta.Prihod v Verono v dopoldanskih urah, kjer bomo oglede nadaljevali peš. Začeli
bomo pri mestnih vratih in gradu Castelvecchiu, ki ga je v obrambne namene postavila družina Scava l. 1355. Danes
je v njem muzej. Pot na nas bo vodila do Duoma, glavne cerkve v Veroni in vse njene zanimivosti in freske si bomo
ogledali znotraj. Mimo bazilike Sv. Anastazije po ozkih ulicah do enega izmed najstarejših trgov Verone Piazza delle
Erbe. Tukaj bomo videli palačo Maffai, staro mestno hišo Torre dei Lamberti, in hišo pravice Casa dei Giudici,
vodnjak,... Ozke ulice nas bodo popeljale do ene najbolj znanih hiš v Veroni, do hiše Shakespearove Julije in do
balkona, kjer ji je njen Romeo vztrajno dvoril. Ulica se na koncu razpre v znameniti trg Piazza Bra, kjer zagledamo
Areno, ponos Verone. V poletnih mesecih tukaj pripravljajo operni festival, mi pa si ga bomo ogledali še znotraj. Iz
trga boste lahko videli še Palazzo della Gran Guardia, in mestno hišo imenovano Palazza Barbieri. Tukaj boste imeli
nekaj prostega časa za samostojne oglede, pozno kosilo in nakupe. V zgodnjih večernih urah sledi vožnja do hotela in
nastanitev. Nočitev.
2.DAN: VERONA – PARK NATURA VIVA – SIRMIONE – LAŠKO
Po zajtrku se bomo odpravili v park Natura Viva ob Gardskem jezeru. Park sestavljata dva dela. V prvega se bomo
podali z avtobusom saj v tem delu parka, živali kot so žirafe, zebre, lame in še mnogo drugih živijo ter se gibajo
prosto po parku. Drugi del parka pa si boste ogledali peš, kjer vas čaka veliko vrst živali, park dinozavrov, terarij,
igrala, hranjenje živali in še in še. Po ogledu parka pa se bomo odpeljali do mesteca, ki ga nekateri poimenujejo kar z
pravljičnim mestom Sirmione. Mesto leži na konici 4 km dolgega polotoka na južni obali Gardskega jezera in je znano
po srednjeveškem gradu in termalni vodi, ki na površje privre kar s temperaturo 69 °C. Vhod v staro mestno jedro je
skozi grajski most. Na sprehodu skozi mesto bomo imeli priložnost videti grad Scaligerov in videti ozke tlakovane
uličice, ki dajejo mestu poseben pridih. Ustavili se bomo na glavnem trgu, kjer boste imeli čas za kosilo in nakupe ali
pa boste preprosto uživali ob razgledu na Gardsko jezero. Ob 17h sledi vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v
poznih večernih urah.
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