QUO VADIS d.o.o.
Vodnikova 130, SI-1000 Ljubljana

Toskana za sladokusce s kuharsko delavnico
S kuharsko delavnico priprave domačih testenin, raguja in še česa!
Toskana je ena najlepših pokrajin Italije. Mehka razgibanost
gričev posejanih s cipresami, oljkami in vinogradi ter čudovita
arhitekturna dediščina, nad katero se razliva zlata svetloba,
pritegne vsakogar, zlasti pa umetnike, ki so že od nekdaj radi
ustvarjali tukaj.

Datumi
15.03. - 17.03.2019
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Opis poti
1. dan - Vinci - Cerreto Guidi:
Odhod iz Ljubljane ob 6. uri. Vožnja mimo Benetk in čez
slikovite Apenine v Toskano, ki je ena najlepših pokrajin
Italije. Mehka razgibanost gričev posejanih s cipresami, oljkami
in vinogradi ter čudovita arhitekturna dediščina, nad katero se
razliva zlata svetloba, pritegne vsakogar, zlasti pa umetnike, ki
so že od nekdaj radi ustvarjali tukaj. Vožnja v Vinci. Obisk
izredno zanimivega Leonardovega muzeja v gradu, ki nam
bo približal tega velikega genija italijanske renesanse:
arhitekta, slikarja, kiparja in izumitelja – zapeljali se bomo
tudi do njegove rojstne hiše sredi oljčnih gajev.
Nadaljevanje poti do vasice Cerreto Guidi. Na najvišji točki
sredi vasi kraljuje vila Medičejcev, do katere vodi mogočno
stopnišče. Sredi 16. stol. jo je dal zgraditi Cosimo I., služila pa je
za lovski dvorec. Lepo obnovljena vila je danes narodni muzej,
ki se, poleg imenitnih soban, odlikuje še po bogatih zbirkah
portretov Medičejcev in lovskega orožja. Nato vožnja proti
našemu hotelu. Nastanitev. Večerja in nočitev.
2. dan - Pisa - kuharski tečaj:
Zajtrk. Vožnja v Piso, še eno znamenito toskansko
mesto. Ogledi največjih in svetovno znanih arhitektonskih
stvaritev na tako imenovanem Trgu čudežev – Campo dei
Miracoli: katedrale, krstilnice, pokopališča Campo Santo
in pa zvonika oz. poševnega stolpa. Prosto za samostojno
raziskovanje ali kosilo po želji. Nato nas čaka kuharski tečaj
priprave značilnih italijanskih domačih testenin! Najprej si bomo
na tipični toskanski kmetiji ogledali vinograde in oljčne nasade,
razložili nam bodo, kako pridelujejo odlično toskansko vino ter
oljčno olje. Nato se bomo na kuharski delavnici naučili
priprave domačih testenin, ragu omake in še
česa! Vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
3. dan - Arezzo - Cortona:
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Zajtrk. Vožnja v Arezzo, ki se sonči sredi toskanskih
vinogradov in sadovnjakov vrh griča. Sprehod po
starodavni citadeli nam bo ponudil prekrasen panoramski
razgled na mesto z okolico. Korenine mesta segajo daleč nazaj:
Arezzo je bilo pomembno etruščansko, kasneje kot Arretium
cvetoče rimsko mesto, v srednjem veku pa svobodna komuna,
ki je v 14. stol. prešla v roke Firenc. Mesto je do danes z lepimi
cerkvami in slikovitimi palačami ohranilo romantični
srednjeveški videz. Mesto ima dolgo tradicijo v umetnosti. Že v
času Etruščanov je tukaj znana posebna keramika, Rimljani so
ponesli njeno slavo v svet, saj so čudovito izdelane vaze
koralne barve z imenom “aretini” uporabljali v vsem rimskem
imperiju, od Francije do Sirije. V Arezzu se je rodil Mecen,
pesnik, prijatelj cesarja Avgusta in “mecen” največjih genijev
svojega časa, Vergila, Horaca in Properca. Tudi v kasnejših
časih je Arezzo izstopal po velikih umetnikih, kot so Guido
d’Arezzo (997-1050) – začetnik sodobne notne pisave, pesnik
Petrarca (1304-1374), pesnik Pietro Aretino (1492-1556), slikar,
arhitekt in zgodovinar Giorgio Vasari (1511-1574) in pa slikar
Piero della Francesca (1420-1492), ki je mestu zapustil
najžlahtnejše umetnine. Najprej si bomo ogledali Veliki trg
(Piazza Grande), ki s svojimi romanskimi, gotskimi,
renesančnimi in baročnimi palačami nudi pravi arhitekturni
pregled in zato sodi med najslikovitejše trge v Italiji. Sledi ogled
izjemne romanske cerkve Santa Maria della Pieve,
katedrale ter gotske cerkve sv. Frančiška, kjer se bomo še
posebej posvetili čudovitim freskam Piera della Francesce –
“Legenda o Svetem Križu”. Vožnja v bližnjo Cortono, ki se s
svojim srednjeveškim obzidjem razprostira na griču
sredi oljčnih gajev. Sprehod po starem mestu, kjer se je rodil
slavni Luca Signorelli (1450-1523), z ogledom glavnih
znamenitosti. Vrnitev v Ljubljano.
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Podrobnosti o stroških
Cene:
215,00 € - pri najmanj 45 osebah
255,00 € - pri najmanj 30 osebah

Doplačila:
12,75 € - Odpovedni riziko:
36,00 € - Enoposteljna soba:

Akontacija:
80,00 €

Prijavnina:
15€

V ceno je vračunano: prevoz s turističnim avtobusom, 2 polpenziona
(dvoposteljne sobe z lastnimi kopalnicami in WC) v hotelu s 3
zvezdicami, kuharska delavnica, osnovno nezgodno zavarovanje,
vodstvo in organizacija. Vstopnine s pripadajočimi lokalnimi vodstvi
niso vračunane.
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