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( 6 дана)

Превоз удобним туристичким аутобусом који није старији од 5 година, број
седишта мора бити већи или једнак од укупног броја путника
Tуристичког водича обезбеђује туристичка агенција по један на сваки
аутобус.
Смештај у хотелу са *** звездице у Лидо ди Јесоло - 2 полупансиона,
Смештај у хотелу са *** звездице у Риминиу - 3 полупансиона
У цену урачунати све улазнице према планираном садржају путовања (
улазнице у дискотеке и забавни парк), као и осигурање ученика.
Плаћање у 8-9 месечних рата, финансирање од стране родитеља ученика.
Реализација април 2012. год.

Екскурзија ученика трећих разреда је испланирана да задовољи постављене
васпитне, образовне и рекреативне циљеве као што су: продубљивање знања и
развијање свести ученика о култури ренесансе и савремене Италије. Допринеће
стицању самосталности ученика, одговорности и тачности, спремности за дружење
у пару и у групи и сналажењу на другом говорном подручју. Овако предвиђена
екскурзија је усаглашена са пројектом Школског развојног планирања који ће се
реализовати у току шк.2010/2011 год. са темом „Римски цареви рођени на
просторима Србије“
Путовање почиње у раним јутарњим сатима, преко Хрватске и Словеније.
Долазак у Лидо ди Јесоло планиран је у вечерњим сатима, смештај у хотел, вечера,
дискотека и ноћење.
Другог дана после доручка предвиђен је полазак за Венецију. По доласку
разгледање града: канал Гранде, мостови Скалци, Риалто и Академија, Дуждева
палата, Тамница, мост Уздаха, Врата смрти, Трг, Звоник и Базилика Св.Марка и
крква Санта Марија де ла Салуте. Након обиласка планиран је полазак за Римини.
Смештај у хотел, вечера и ноћење.
Трећег дана је планиран обилазак Риминија: Катедрала, Августов
славолук, Тиберијев мост. Посета забавном парку „Мала Италија“. Полазак за
Равену, град чувен по мозаицима. По доласку разгледање: Базилика Сан Витале,
Дантеов гороб, маузолеј Гала Плациди. Након разгледања наставак пута за Сан
Марино. Обилазак најстарије и најмање Републике на свету смештене на падинама
прелепе планине Титан. Шетња трговачким парком истоименог главног града уз
разгледање фантастичне тврђаве Рока. Одлазак до палате Капетана на тргу
Републике са којег се пружа сјајан поглед на околину. Увече је планиран након
вечере одлазак у дискотеку.
Четвртог дана после доручка је одлазак у целодневно разгледање
Фиренце: Трг Микеланђела и Видиковац, тргови Дуомо и Сан Ђовани, Катедрала и
Крстионица, Дантеова кућа, Стари дворац, трг и дворац Сењорије, галерија Уфици,
Понте Векио. Након разгледања Фиренце планиран је повратак у хотел вечера и
ноћење.

Петог дана је предвиђен полазак за Верону. По доласку обилазак града:
Трг Бра, Палата Мафеиано, „Берлина“, Арена, Трг Ербе, Јулијина кућа и балкон,
Стуб срама, трг Сињорија, Дантеов споменик, Базилика Сан Зено, Кастелвекио,
Јулијин гроб. Наставак пута ка Падови. Обилазак града: Пратоде ла Вале, Трг
Санто, споменик Гатамелати и Базилика Сан Антонио.
Полазак за Лидо ди Јесоло, смештај у хотел, вечера и ноћење.
Шести дан у јутарњим сатима је предвиђен полазак за Трст ради
разгледања града: Канал Гранде, Зоне Понте Роса и Трг уједињења Италије са
Градском кућомј и фонтаном „Четири континента“. Посета највећој Српској
Правосланој цркви западног света Св. Спиридона из 19 века. Наставак пута преко
словеније и Хрватске за Инђију. Повратак за Инђију у вечерњим часовима (до 24
сата).

