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

Delta mogočne reke Pad
Čudovita umetnost in narava
FERRARA, DAMA PADA
COMACCHIO, BENETKE V MALEM, S KANALI IN MOSTOVI
PLOVBA PO PADU

Datumi
22.05. - 23.05.2021
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Opis poti
1. dan - Ferrara - Delizia del Verginese - San Vito Ferrarese:
Odhod iz Ljubljane ob 6. uri. Vožnja mimo Benetk v Ferraro.
Mesto ob Padu – imenujejo ga tudi “Dama Pada”, so z
renesančnim sijajem obogatili vojvode rodbine Este, ki so bili
veliki ljubitelji umetnosti in tudi pokrovitelji mnogih umetnikov.
Tu so delovali slavni slikarji, kiparji in arhitekti ter pesniki in
pisatelji, med njimi tudi pesnika Torquato Tasso in Ludovico
Ariosto. Ves ta blišč še danes odseva v številnih spomenikih, ki
so mesto uvrstili na Unescov seznam. Ogled glavnih
znamenitosti, kot so obzidje, renesančna Palača diamantov,
mogočen grad družine Este, Mestna hiša, veličastna romanskogotska katedrala z bogato okrašenim pročeljem …
Nadaljevanje vožnje po rodovitnem podeželju proti morju.
Spotoma bomo obiskali graščino z imenom Delizia del
Verginese, nekakšen majhen renesančni grad, ena od bogatih
podeželskih rezidenc družine Este. Čudovito belo pročelje s
stolpi, ki jih kontrastno obkroža rdeče opečno okrasje,
navdušuje! Ogledi.
Za konec dneva pa si bomo ogledali še romansko cerkvico sv.
Vida v kraju San Vito Ferrarese. Vožnja v hotel. Nastanitev,
večerja in nočitev.
(ta dan približno 390 km)
2. dan - Comacchio - plovba po delti reke Pad:
Zajtrk. Obiskali bomo Comacchio, ki leži v slikoviti delti reke
Pad. Mestece so zgradili na številnih otočkih, ki jih povezujejo
mnogi mostovi, med njimi so največji in najelegantnejši Trije
mostovi (Trepponti) iz prve polovice 17. stol., ki so postali
simbol mesta. Verjetno ni treba posebej poudarjati, da vse
skupaj močno spominja na Benetke. Poleg mostov in kanalov
pa ima mestece še eno znamenitost: muzej s staro rimsko
trgovsko ladjo, ki so jo čisto po naključju našli leta 1981. Z ladjo
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je na ogled tudi tovor in ladijska oprema. Izjemna najdba! Na
sprehodu po mestu bomo videli tudi urni stolp, katedralo z
zvonikom, kapucinske arkade … Meščani so se od nekdaj
preživljali z ribolovom, predvsem z lovom na jegulje v okoliških
lagunah. Zato bomo obiskali še vedno aktivno Staro
predelovalnico rib (ki je hkrati tudi muzej), kjer marinirajo in
konzervirajo slastne jegulje – tradicionalno mestno specialiteto.
Da bi se bolje spoznali s Padom in njegovo delto nas popoldne
čaka 3-urna plovba. Pluli bomo po glavnem kanalu delte, ki se
pred izlivom v morje razdeli na tri manjše rokave. Opazovali
bomo pokrajino s cvetočimi poplavnimi pasovi, trsjem in
peščenimi sipinami, ki so značilni za delto. Tu gnezdijo in živijo
številne vrste ptic kot so galebi, čaplje, morske srake …Pluli
bomo vse do izliva v morje ter občudovali mogočno reko,
zanimivo pokrajino ter igro ptic. Nato vrnitev mimo Benetk v
Ljubljano.
(ta dan približno 380 km)
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Podrobnosti o stroških
Cene:
129,00 € - pri najmanj 30 osebah
149,00 € - pri najmanj 20 osebah

Doplačila:
25,00 € - Enoposteljna soba:
11,00 € - Odpovedni riziko:
25,00 € - Prazen sedež:

Akontacija:
30% cene aranžmaja

Prijavnina:
15,00 €

V ceno je vračunano: prevoz s turističnim avtobusom, 1 polpenzion
(dvoposteljne sobe z lastnimi kopalnicami in WC) v hotelu s 3
zvezdicami, vožnja z ladjo po delti reke Pad, osnovno nezgodno
zavarovanje, vodstvo in organizacija. Vstopnine s pripadajočimi
lokalnimi vodstvi niso vračunane.
Povezava do pogojev zavarovanja odpovedi potovanja
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