Circuit si sejur Italia – Pesaro 2018
Belgrad-Pesaro-Rimini-Ancona - Zagreb
Pentru grupuri intregi – data de plecare la alegere
Pesaro se afla pe coasta Marii Adriatice si este o statiune traditionala pe litoralul italian, foarte cunoscuta mai ales
de catre italieni, care se bucura de pese 100 de ani de conditiile de aici si de plaja superba. Pesaro are o populatie
de 90.000 de locuitori si este al doilea oras ca marime, dupa Ancona, din regiunea Le Merche. Orasul este in nordul
regiunii in apropiere de Rimini si este capitala provinciei Pesaro.
O celebritate nascuta in Pesaro este compozitorul Gioachino Rossini, datorita acestuia in fiecare vara in oras este
gazduit un festival de opera, spre bucuria locuitorilor si a turistilor.
Piata principala a orasului este Piazza del Popolo unde poate fi admirat si palatul Ducal. Casa lui Rossini poate de
asemenea sa fie vizitata. In Pesaro sunt mai multe muzee care pot fi vizitate: Casa Rossini, Muzeul Orasului, Muzeul
Oliveriano, ce contine exponate arheologice, dintr-o necropola din perioada Epocii fierului, din Novilara. Parcul
Miralfiore este perfect pentru plimbari relaxante si se gaseste dupa linia de cale ferata. In oras sunt si doua vile
istorice, Villa Caprile si Villa Imperiale cu gradini elegante, cu fantani si camere extraordinare. Plaja din Pesaro este
cu nisip fin, cu sezlonguri si tot felul de facilitati moderne, dar exista si zone in care se poate intinde prosopul, mai
ales in partea sudica, plaja Colle Ardizio.
PROGRAMUL EXCURSIEI CU AUTOCARUL :
ZIUA 1BUCURESTI- BELGRAD
Întâlnirea cu reprezentantul agenţiei la ora 6.00 (in fata parcului CAROL). Plecarea spre Serbia, pe traseul Bucureşti –
Portile de Fier – Belgrad. Tur de oras pietonal. Cazare hotel 3* in Belgrad.

ZIUA 2 Belgrad –Zona Pesaro
Mic dejun. Plecare spre Italia pe traseul Belgrad – Zagreb– Pesaro Cazare si cina la Hotel 3*( Hotel Baltic sau
similar)
ZILELE 3-7 Mic dejun si cina. Timp liber sau programe optionale:
Tur de oras Pesaro cu vizita obiectivelor turistice : Palatul Ducal , Casa lui Rossini ,Muzeul Orasului ,Vilele Istorice
.

Rimini -vizita

Provincia Rimini aflata in regiunea Emiliana-Romagna ofera aproximativ 15 kilometri de plaja la malul marii Adriatice,
fiind una dintre cele mai cunoscute zone turistice din Europa. Rimini este orasul care ni l-a daruit pe celebrul regizor
italian Federico Fellini.
Primul obiectiv turistic pe care il poti vizita in Rimini este Arcul lui Augustus. Construit in onoarea lui Cezar Augustus
Octavianus, Arcul lui Augustus este un monument care dateaza inca din anul 27 i.en, fiind una dintre cele mai vechi
arcade romane care a supravietuit trecerii timpului.
Pe structura Arcului sunt gravate reprezentari ale celor patru zeitati romane: Jupiter, Neptun, Apollo si Minerva.
Castelul Sismondo, Rimini. Construit in secolul XV-lea la ordinul lui Sigismondo Pandolfo Malatesta.
Templul Malatesta, Rimini: Considerat cea mai importanta biserica din oras, Templul Malatesta este opera
arhitectului Leon Battista Alberti.

Vizita Urbino & Castelul Gradana

Urbino este unul dintre cele două capitale ale provinciei Pesaro-Urbino, care se află în partea de nord a regiunii italiene
de Marche. Orasul Urbino, considerat un site Patrimoniului Mondial cu"UNESCO și monument național italian, acesta este
cu siguranta o destinatie preferata. Gabicce Mare face parte din Riviera Adriatică.
Se poate vizita :
Monumentul principal Palazzo Ducale cu turnurile sale distinctive în față. Clădirea găzduiește, de asemenea, Muzeul
Galleria Nazionale delle Marche, unde puteți vedea lucrări majore precum La Muta de Raphael,Veduta della Città
Ideale de Piero della Francesca și Învierea "de Titian.
Alături de Palazzo Ducale, există multe alte obiective turistice, inclusiv catedrala din Urbino și Oratoriul Sfântului
Ioan Botezătorul (Oratorio di San Giovanni Battista), care conține o fresce bine conservate de la geboeders Jacopo
și Lorenzo Salimbeni în 1416 , Galeria Națională a Marche, Raphael Casa,Casa de poezie ( fostul muzeu al orasului ,
Classroom "Beautiful Gerit" Cetatea Albornoz, Muzeul de Laboratorul de Fizica a Universitatii, Albani Diocesan
Muzeul și Peșterile Catedrala, Gradina Botanica, Teatrul Sanzio,
Castelul Gradara este o cetate medievala, care este situat în orașul de Gradara, Marche, în Italia. Acesta este
protejat de doi pereți, dintre care cel mai îndepărtat extinde timp de aproape 800 de metri, ceea ce face structura
impunatoare. Deosebit de frapant este punctul de vedere al cetății și satul istoric de bază pe timp de
noapte. Castelul este unul dintre cele mai vizitate monumente din regiune și este scena de evenimente muzicale,
muzeu și artistice. Gradara fost, de poziția geografică, încă din timpuri străvechi o răscruce de trafic și oamenii: în
timpul Evului Mediu cetatea a fost una dintre principalele teatre de ciocniri între milițiile loiale papalitatea și
familiile turbulente Romagna și Marche.
Situat la 142 de metri deasupra nivelului mării, cu Republica San Marino, Rimini și Carpegna în fundal, Gradara
reprezintă o combinație urban și arhitectural extraordinar. Legenda spune că acest castel a fost scena a celebrului
și tragică poveste de dragoste a lui Paolo și Francesca, prins în brațele celuilalt și ucis de Gianciotto, soțul lui
Francesca. Acesta poveste de dragoste a fost imortalizat de Dante în lucrarea sa Divina Comedie.
ZIUA 8 Pesaro– Postojna
Mic dejun. Plecare spre Slovenia. Oprim si vizitam cea mai mare pestera din Europa - Postojna (20 euro/pers taxa de
intrare), apoi plecam catre Zagreb. Cazare Hotel Zagreb 3*.
ZIUA 9/10 Zagreb – Bucuresti.
Dimineata vizitam orasul vechi si Catedrala. La pranz plecam spre tara. Se circula in cursul noptii si se ajunge
dimineata.
Tarif : 690 euro/pers – lunile iulie si august 2018
Tariff : 490 euro/pers – lunile mai si iunie 2018

TARIFUL INCLUDE:

Grup minim 30 persoane

- transport cu autocar clasificat cu A/C, taxe autostrăzi, parcări;
- 2 nopti tranzit cu mic dejun la hotel 3* - Belgrad si Zagreb;
- 6 nopţi cazare cu demipensiune Pesaro hotel 3*;
- asistenţă însoţitor de grup.
Tariful nu include:
- Asigurare medicalǎ de călătorie (obligatorie) – 25 Lei/pers;
- intrǎrile la obiectivele turistice; alte taxe şi cheltuieli personale; ghid turistic local; asigurarea storno recomandată;
- Programele opţionale: Rimini - 15 € /pers; Urbino- 20 € /pers; Postojana 20 euro/pers

Inscrierea se face un avans de 100 euro/pers,
diferenta se achita cu maxim 21 de zile inainte de data plecarii.

Sediul agentiei noastre:Sos Vergului,Nr.35,Bl.K4,Sc.A,Parter,ap.4
Telefon:031.425.24.17;Mobil:0723.651.180;0786.543.354
Email:katytravel1@gmail.com;katytravel2@gmail.com
www.katytravel.ro

