
 

 
Bakovska 29 a, 9000 Murska Sobota                 www.apms.si 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

_____________________________________________________________________________________________________ 
SPLOŠNI POGOJI TA KLAS SO SESTAVNI DEL PONUDBE, najdete jih na spletni strani www.apms.si ali na prodajnem 
mestu! PROGRAM VELJA KOT KONČNO OBVESTILO! Možno doplačilo RIZIKA ODPOVEDI velja v primeru nezgode, 
uradnih pozivov in elementarnih nesreč.Vsak potnik je dolžan pred odhodom preveriti veljavnost osebnega dokumenta 
oz. potnega lista. 

INFORMACIJE IN REZERVACIJE 
TA KLAS izleti in potovanja: 02/ 530 16 52, fax: 02/530 16 55 

e-mail: info.klas@apms.si 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENETKE Z OTOKI Burano in Murano 
 

Odhod: 2.7.2016 ob 2.00 uri z avtobusne postaje M. Sobota 
 

Program enodnevnega izleta: 
Sledi vožnja mimo Postojne in čez mejni prehod Fernetiči  do pristanišča PUNTA SABBIONI. Tu se 
bomo vkrcali na panoramsko ladjico in se prepustili valovom BENEŠKE LAGUNE. Na prvem postanku 
na otoku BURANO se nam bo razprostrl pogled na prijetno poslikane ribiške in obrtniške hišice, polne 
čipkarskih delavnic. Po ogledu tradicionalnega načina šivanja čipk in po mini nakupih se bomo 
odpravili na otoček MURANO, znan po več stoletni obrti oblikovanja muranskega stekla. V steklarskih 
delavnicah nas bodo ponosno sprejeli, saj svojo tradicijo izredno cenijo. Predstavili nam bodo 
ustvarjanje umetnin iz pihanega ali vlečenega stekla. Čas bo tudi za ogled številnih trgovin s 
steklarskimi izdelki in nakup spominkov. Sledila bo plovba mimo otoka San Michaele in izkrcanje v 
legendarnem mestu na vodi, v BENETKAH, ki je sedež dežele Veneto in province Venecije. Mimo 
cerkve Santa Maria dei Miracoli se bomo odpravili proti središču mesta do trga Sv. Marka, kjer stoji 
veličastna Markova bazilika in mogočen stolp z astronomsko uro in črncema, enega številnih simbolov 
mesta. Sledil bo zunanji ogled najmogočnejše in najbolj reprezentativne stavbe, Doževe palače. 
Občudovali bomo 98,6 m visok zvonik "campanille" in se sprehodili mimo znamenitega mostu 
vzdihljajev. Do 18.00 ure bomo imeli prosto, kjer bomo lahko izkoristili romantične kotičke mesta za 
oblikovanje izrednih fotografij. Nato pa se bomo vkrcali na ladjo in zapluli nazaj na Punto Sabbioni,  od 
koder se bomo z avtobusom po isti poti odpeljali nazaj proti domu. Domov bomo prispeli do 2.00 ure 
zjutraj.   

 

Cena na osebo:     

62,00 €  pri udeležbi 45 in več  oseb,   67,00 € pri udeležbi 40 - 44 oseb 

73,00 € pri udeležbi 35 - 39 oseb 
( v primeru večjega ali manjšega števila oseb se cena ustrezno preračuna) 

 
Cena vključuje:  prevoz s turističnim avtobusom na omenjeni relaciji, stroške cestnin in parkirnin, 
vožnja z ladjo,  osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, vodenje  in organizacijo izleta. 
Murska Sobota, 6.4.2016, A14/16 


