Vabimo vas na 17. počitnice Radia Ognjišče v italijansko Kalabrijo, za katero
pravijo, da so “Evropski Karibi”. Pot do počitniškega cilja in nazaj domov
nam daje priložnost, da se bomo ustavili v nekaterih lepih mestih, ki so
bogata s svojim zgodovinskim, umetniškim in duhovnim sporočilom. Med
drugim se bomo ustavili na grobu apostola in evangelista Mateja v Salernu
ter obiskali tisoč let staro Marijino božjo pot v Foggi.

KALABRIJA
Južno srce Italije

Kalabrija

10 dni/9 noči

Produkt: ROKALA

ODHOD: 15. 6. 2019

Na prstni konici italijanskega škornja leži ta slikovita pokrajina z bogato starogrško preteklostjo, ki jo »objemata« Tirensko in
Jonsko morje z majhnimi, s skoraj zasanjanimi zalivi, nenavadnimi skalnimi formacijami in neokrnjeno naravo. Jonsko obalo
zaradi obilnega spomladanskega cvetenja imenujejo tudi jasminova obala, medtem ko se Tirenska zaradi svojega prelepega
barvnega odseva ob sončnem zahodu imenuje tudi „vijoličasta obala”. Kalabrija velja za nebrušen diamant, ki očara z gostoljubjem, lepoto, kulinariko in tradicijo. Je dežela, ki seže v srce in vsak obiskovalec hitro ugotovi, da je življenje na tem koščku
nebes preprosto lepo!

15. 6. 2019 SLOVENIJA - LJUBLJA- munale in Verdijevega gledališča. pomeni, da tudi tišina govori. VrniNA – AREZZO – FIUGGI TERME I Popoldne nadaljevanje vožnje proti tev v hotel v popoldanskih urah.

večerja
Ob 03.00 zbor vseh avtobusov na
parkirišču na Dolgem mostu v Ljubljani (iz drugih krajev v Sloveniji
ustrezno prej). Vožnja po avtocesti,
z vmesnimi postanki, mimo Benetk
do dežele Toskane in sicer do prikupnega mesta Arezzo, rojstnega
kraja slovitega pesnika Francesca Petrarce. Najprej sveta maša v stolnici
ob 11.30. Po maši sprehod in ogled
mesta. Arezzo se vam bo predstavil s
svojo srednjeveško osnovo. S cerkvijo
Santa Maria della Pieve in čudovitim
velikim trgom (Piazzo Grande), ki je
zaradi trapezne oblike in čudovitih
palač okoli njega služil kot kulisa filma
La vita e Bella (Življenje je lepo). Po
ogledih in okrepčilu bomo pot nadaljevali proti jugu Italije. Nastanitev v
različne hotele na poti med Rimom in
Neapljem (predvidoma v kraju Fiuggi
terme). večerja in prenočevanje.

jugu do dežele Kalabrije, kjer je naš
cilj mesto Rossano Calabro oziroma
okolica le tega, kjer se nahaja počitniški hotel.

OSTALI IZLETI: V času počitnic

glede na časovnice se boste lahko
odločili tudi za nekatere dodatne
izlete, katerih vsebina in cena bosta
javljena naknadno.

V času počitnic na obali Jonskega
morja bomo obiskali mestece PAOLA
in staro benediktinsko opatijo iz 10.
23. 6. 2019 ROSSANO CALABRO
stoletja Santa Maria del Patire.

18. 6. 2019 ROMANJE V PAOLO

Po zajtrku vožnja na zahod Kalabrije,
do dobrih 100 km oddaljenega mesta
Paola, ki je znano po svetišču svetega Frančiška Paolskega iz 15. stoletja. Že svetnik si je želel, da bi ta kraj
postal kraj molitve za puščavnike in
vernike. Prvotni mali oratorij je bil
tekom zgodovine večkrat povečan.
Danes kompleks združuje staro baziliko, novo cerkev, stari križni hodnik in
16. 6. 2019 FIUGI TERME - SALER- samostan. V svetišču bo sveta maša.
NO - ROSSANO CALABRO | za- Po času, namenjenem za osebno pobožnost in okrepčilo se bomo vrnili v
jtrk, večerja
Po zajtrku vožnja do Salerna, ki je hotel.
znano po grobu apostola Mateja.
V katedrali, ki je posvečena njemu, 20. 6. 2019 OBISK OPATIJE SANbomo imeli sveto mašo in se po njej TA MARIA DEL PATIRE
sprehodili po ozkih in slikovitih ulicah Po zajtrku vožnja do 30 km oddalsredišča (Via dei Mercaniti in in Corso jene opatije, ki leži na nadmorski višiVittorio Emanuele) ter nazaj ob ure- ni 600 m. V svetišču, ki je lep primer
jeni obmorski promenadi do mestne romanske arhitekture, bo sveta maša.
hiše in lepo urejenih vrtov Ville Co- Obisk nudi priložnost spoznanja, kaj

– FOGGIA – OKOLICA ANCONE
I zajtrk, večerja

Po zajtrku pot nazaj proti Sloveniji.
Na poti se bomo ustavili na obrobju mesta Foggia, pri baziliki, ki je
posvečena Božji Materi Mariji. Ta romarski kraj ima tisočletno tradicijo.
Po sveti maši bomo nadaljevali do
okolice Pescare. Nastanitev v različne
hotele, večerja in prenočevanje.

24. 6.2019 OKOLICA ANKONE –
POMPOSA – SLOVENIJA I zajtrk

Po zajtrku vožnja naprej proti Sloveniji
in postanek za sveto mašo v Pomposi. Kraj je znan po eni najpomembnejših benediktinskih opatij srednjega
veka, ki je sestavljena iz samostanske cerkve z zanimivimi freskami in
talnimi mozaiki, edinstvenega nad
50 metrov visokega romanskega
zvonika in pa sodne palače. Po sveti
maši sledi prevoz domov, kamor je
vrnitev predvidena večernih urah.

HOTEL FUTURA CLUB ITAKA kopalnico s tušem in sušilcem za lase.
NAUSICAA 4* – Rossano Calabro Brezžični internet je na razpolago
samo v skupnih prostorih hotela.
TERMIN: 15.6 – 24.6.2019
https://www.futuravacanze.it/

Futura Club Itaca sestavljata dva hotela NAUSSICA 4* in ITAKA 4*, skupno
s 559 sobami. Kompleks je oddaljen
10 km od središča mesteca Rossano
Calabro na jonski obali regije. Kompleks je poznan po odličnih storitvah
in po velikem vodnem parku.

PLAŽA: Plaža je peščeno-prodna-

ta z lahkim dostopom v morje. Na
bivalno enoto (sobo) so vključeni
senčnik in dva ležalnika (ali stola).
Položaj senčnika je določen in oštevilčen glede na sobo. Za ležalnike in
senčnike v prvi in drugi vrsti ob morju
se zaračuna doplačilo.
BAZENI: V kompleksu je 6 bazenov (olimpijski bazen, 2 večja bazena
RESTAVRACIJA: V ponudbi počit- za odrasle, 2 otroška bazena in hidro
nic sta samopostrežni zajtrk in sam- masažni bazen). Ležalniki in senčniki
opostrežna večerja s pripravo hrane ob bazenu so brezplačni za goste hopred gostom (showcooking). Jedilniki tela.
so mešani mednarodni in lokalni. Pri
večerji je vključena tudi voda (v vrču), AQUAPARK: Proti doplačilu se lahbrezalkoholna pijača v ponudbi ho- ko obišče največje vodno zabavišče v
telskega avtomata za pijačo in koza- regiji Park Odissea 3000, ki se razteza
NASTANITEV: Hotel je paviljonske- rec hišnega vina.
na 80.000 m2.
ga tipa in razdeljen na enonadstropne enote (hiške). Sobe so opreml- GOSTINSTVO: Kompleks je oprem- NAKUPI: V sklopu kompleksa sta
jene s telefonom, televizijo, klimatsko ljen s 4 bari, ki so locirani na glavnem manjši market in boutique. V bližini
napravo, malim hladilnikom, sefom, trgu (1), ob bazenih (2), in na plaži (1). hotela pa je tudi supermarket.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz iz različnih krajev v Sloveniji* / 2 polpenziona na poti po programu v hotelih 3* (brez
pijače pri večerji) / 7 polpenzionov v dvoposteljnih sobah v hotelu 4* (pijača pri večerji vključena) / oglede po poti / 2 izleta v
Kalabriji (Paola in stara opatija) / dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini / stroške vodenja in organizacije potovanja / ddv.
DOPLAČILA OB PRIJAVI:
• administrativni stroški prijave 18 €,
• enoposteljna soba v hotelu: 200€
• zavarovanje rizika odpovedi v višini 4,2 % osnovne cene.
Ostalo, kar ni navedeno v postavki cena vključuje.
ODHODI AVTOBUSOV bodo (ob zadostnem številu prijav*) iz naslednjih krajev:
• ŠTAJERSKA / Maribor, Celje,
• GORENJSKA / Kranj, Škofja Loka
• PRIMORSKA / Vrtojba, Ajdovščina
• NOTRANJSKA / Postojna, Logatec,
• OSREDNJA SLOVENIJA / Ljubljana, Domžale, Vrhnika
• DOLENJSKA / Novo mesto, Brežice
* Odhodi iz teh krajev bodo izpeljani ob prijavi najmanj 20 potnikov.
ODPOVED POTOVANJA – STROŠKI ODPOVEDI
• do 45 dni pred potovanjem administrativni stroški odpovedi (ASO) 18 € in 160 €
za obvezne hotelske stroške odpovedi,
• od 45 do 31 dni pred odhodom ASO 18 € in 320 € hotelske stroške odpovedi,
• od 30 do 10 dni pred odhodom ASO 18 € in 480 € hotelske stroške odpovedi,
• od 10 do 1 dan pred odhodom ASO 18 € in 640 € stroškov odpovedi potovanja,
odpoved na dan odhoda ali neudeležbe brez odpovedi 100 % cene aranžmaja in
ASO 18 €.
DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE z asistenco v tujini je pripravljeno v
sodelovanju z zavarovalnico Vzajemna.

TERMIN: 15. 6. – 24. 6.2019
ČAS POTOVANJA: 10 dni | 9 noci

CENA NA OSEBO:

OD

799 €

POPUSTI:
odrasla oseba na 3. ležišču: 80 €
CENA ZA OTROKE:

• Otrok do 3 leta (skupaj z dvema odraslima, brez lastnega ležišča): 100 €
• Otrok 3-16 leta na tretjem ležišču: 599 €
• Otrok 3-16 leta na četrtem ležišču: 499 €

Doplačilo vodnikom na poti: za dodatne izlete, ki niso v ceni.

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje družbe Kompas d. d so sestavni del programa. Objavljeni in splošno dostopni so na spletnem naslovu www.kompas.si. Skladno
z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do spremembe cene (če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov)
in skladno z 902. členom istega zakonika pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebno za izvedbo programa.

080 19 60 I Poslovalnice Kompas d.d. I www.kompas.si

