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APULIJA 
 

1. Dan: 22.9.2017 Odhod avtobusa ob 17.00 uri in vožnja mimo Benetk, Padove, nočna vožnja mimo 

Bologne in Riminija proti jugu.  

 

2. Dan: 23.9.2017 Prihod v Bari. Staro mestno jedro je pravi labirint uličic in trgov. Poleg razsežnega 

gradu, ki ga je dal postaviti cesar Friderik II., je v mestu še vrsta izjemnih sakralnih spomenikov. 

Kosilo v mestu in vožnja v Brindisi. Namestitev v hotelu, večerja in organizirano druženje. 

Prenočevanje. 

3. dan: 24.9.2017 Po zajtrku bomo nadaljevali s potepom po »peti apeninskega škornja« in se zapeljali 

do rta SANTA MARIA DI LEUCA, ki je najjužnejša točka Apulije. Vmes ogled mesta LECCE, ki se 

ponaša s sijajno baročno arhitekturo. Sprehodili se bomo mimo številnih baročnih palač in si ogledali 

Basilico di Santa Croce. Po kosilu vožnja v Taranto, ogled mesta, namestitev. Po večerji družabne 

aktivnosti in prenočevanje.  

4. Dan: 25.9.2017 Po zajtrku vožnja v Matero in ogled naselbine I SASSI DI MATERA, ki so jo prvi 

naseljenci izkopali v tuf in velja za eno najstarejših naseljenih področij v Italiji. Vožnja v 

ALBEROBELLO, kjer si bomo ogledali najlepše primere samosvoje ljudske arhitekture (trulli), za 

katero so značilni okrogli tlorisi in stožčaste strehe. Nenavadne stavbe, ki tvorijo pravo mestno četrt, 

na daleč delujejo kot pravljična vas. Kosilo in vožnja v Rimini. Večerja v hotelu in organizirana zabava 

v enem izmed mnogih klubov. Povratek v hotel, prenočevanje.  

5. Dan: 26.9.2017 Po zajtrku prosto za uživanje na plaži, kosilo v hotelu in krajši ogled mesta. Vožnja 

proti Sloveniji z vmesnimi postanki in predvidenim povratkom ob ca. 24:00 uri.  

 
CENA:  297€ (min 45 dijakov) 

 

CENA VKLJUČUJE: 3 x polpenzion v hotelu 3***, 4x kosilo, prevoz s turističnim avtobusom, cestnine, 

parkirnine, vodenje in organizacijo, vstopnine po programu, strošek spremljevalcev (1/15 dijakov), dnevnice 

spremljevalcev, zavarovanje rizika odpovedi, zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco (coris) 
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