
Že v 19. stoletju je evropsko plemstvo cenilo sredozemsko podnebje in mediteransko vegetacijo
mondenega zdraviliškega mesteca Merano. V mestecu, ki se nahaja ob vznožju južnotirolskih
Alp, je večkrat zatočišče našla cesarica Sissi, obiskovali so ga pa tudi številni bogati meščani in
znani umetniki kot sta Richard Strauss in Franz Kafka. Mestece je svoj čar ohranilo vse do
današnjih dni, k njegovi prepoznavnosti pa so močno pripomogli vrtovi v njegovi okolici. Mi jih
bomo odkrivali v času cvetličnega festivala.

PROGRAM

1.    dan:
Odhod avtobusa iz Lendave v zgodnjih jutranjih urah, vožnja mimo Ljubljane in pobiranje
potnikov na poti. Popoldan si bomo ogledali perlo južne Tirolske – vrtove gradu
Trauttmansdorff, ki se razprostirajo na površini 12 hektarjev v obliki naravnega amfiteatra, z
80 različnimi cvetličnimi površinami. Vrtovi gradu prikazujejo 4 različne vrtne svetove in se
ponašajo z rastlinjem iz celega sveta. Tihi gozdni vrtovi prikazujejo eksotične miniaturne
rastline iz Amerike in Azije, topli sončni vrtovi očarajo s svojim sredozemskim pridihom, značilne
pokrajine Južne Tirolske nudijo vpogled v izvirno avtohtono floro, impresivni vodni in terasasti
vrtovi pa predstavljajo evropsko vrtno arhitekturo s stopnicami in vodotoki. Edinstveno
povezavo narave in umetnosti zagotavlja 11 umetniških paviljonov, v prostorih gradu pa se
nahaja interaktivni muzej, ki prikazuje zgodovino razvoja turizma na južnem Tirolskem. Sledil
bo voden ogled mesteca Merano in ob koncu dneva skupna večerja. 
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C E N A  V K L JU Č U J E :

- Prevoz (štart iz Lendave, mimo Ljubljane in Beljaka) z 2 voznikoma, 
- cestnine in pristojbine, 
- prenočitev v dvo- ali triposteljnih sobah z zajtrkom v penzionu sredi vinogradov,
- spremstvo vodnika z licenco pri GZS,
- vse oglede zunanjosti po programu, 
- vstopnino v izbrane vrtove: vrtovi Trauttmansdorffa, tropski vrt Raffeiner,                
   vrtovi Kränzelhof, Vrt poželenja, vrt Giardini Gusto,
- lokalnega vodnika v Meranu, 
- večerjo v penzionu (1. dan), 
- voden ogled vinske kleti in degustacijo 3 vin, 
- večerjo v lokalni gostilni (2. dan), 
- organizacijo in izvedbo potovanja,
- DDV.

2.    dan:
Drugi dan se bomo v dopoldanskih urah sprehodili po promenadi Trappeiner. Slednja slovi kot
ena najlepših višinskih promenad v Evropi in nudi čudovit razgled na okolico Merana. Na poti
bomo videli mešanico alpskega in tropskega rastlinja: pinije, cedre, olivna drevesa, evkaliptus,
agave, aloje… Sledil bo sprehod po mestni promenadi, ki bo ta vikend služila kot prizorišče
cvetličnemu festivalu. Na promenadi se bo predstavilo več kot 60 domačih in tujih gojiteljev
cvetja. Po mestu bo možno občudovati iz cvetja narejene inštalacije in figure, na osrednji tržnici
pa bo možen tudi nakup gomoljev, kvalitetnih rastlin in vrtnarskega orodja. V popoldanskem
času si bomo ogledali tropski vrt vrtnarije Raffeiner, ki slovi po vzgoji več kot 300 različnih vrst
orhidej. Sledila bo vožnja do posestva Kränzelhof. Nenavadno grajeno srednjeveško stavbo
sredi posestva obdajajo vinogradi in 7 vrtov. Podali se bomo na voden ogled posestva in
degustirali izbrana vina iz sto let stare kleti, nakar si bomo ogledali vrtove in številne
raznovrstne umetniške skulpture in inštalacije. Po ogledu se bomo odpravili na skupno večerjo.

3.    dan:
Po zajtrku se bomo odpravili proti vasici Pochi. Sprehodili se bomo po stezici sredi gozda, kjer je
umetnica Sieglinde Tatz – Borgogno postavila 200 svojih kipov in tako oblikovala poseben
muzej na prostem, ki ga je poimenovala Vrt poželenja. Skulpture so izdelane iz marmorja,
brona in keramike, stojijo in ležijo v travi ter vabijo obiskovalce k postanku in k razmišljanju.
Sledila bo vožnja do znamenite Verone. Tukaj si bomo najprej ogledali vrt družine Giusti. Vrt
odraža modo za časa 16. stoletja in je razdeljen na več raznolikih zelenih površin: labirint,
francoski vrt, vrt skulptur ter privzdignjen vrtni del, od koder se razprostira lep pogled na
Verono. Po ogledu se bomo sprehodili čez mesto do znamenite Julijine hiše in amfiteatra ter se
najkasneje ob 16.00 uri odpravili proti domu. Domov bomo prispeli v poznih večernih urah.

C E N A  P O T O V A N J A :

Zaradi organizacijskih razlogov prijave sprejemamo do 25. 3. 2023.                                                     

- 390,00 EUR / osebo ob prijavi 30 oseb
- 460,00 EUR / osebo ob prijavi 22 oseb 
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Doplačila: 
- Turistična taxa: 0,85 EUR/osebo/noč
- Enoposteljna soba: 20,00 EUR/noč

Možna doplačila: 
- Riziko odpovedi potovanja: 21,00 EUR
- Zavarovanje z asistenco v tujini: 6,00 EUR

Plačilo ob prijavi: 150,00 EUR.
Možnost plačila na 3 obroke (februar, marec, april). 
Udeleženci dobijo dogovorjeno število položnic, katere poljubno plačujejo. Pogoj za
udeležbo je 100% plačilo najkasneje 14 dni pred odhodom. 
Za potrditev prijave se smatra plačan prvi obrok.

V primeru zvišanja stroškov goriva in vstopnin si pridržujemo pravico do spremembe cen.
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