PO ''BELLI'' ITALIJI - IZ RIMA DO VEZUVA IN NAZAJ V VATIKAN

17. – 19. oktober 2019

Pompeji, Rim, Vatikan, Vezuv
Rim, večno mesto, srce antičnega imperija in glavno mesto naše
zahodne sosede. Mesto, ki se ob bregovih reke Tibere
razprostira na sedmih gričih in obenem mesto, v katerem se
nahaja najmanjša država na svetu. Rim je olimpijsko prizorišče
in obenem sedež pomembnih mednarodnih institucij. Predvsem
zaradi bogate zgodovinske in kulturne dediščine in s tem
nepreglednega števila muzejev in arhitekturnih znamenitosti
ter verskega pomena, ki ga ima kot središče krščanstva, je
mesto, ki ga letno obiščejo milijoni turistov.

Vir: Royalty-Free Stock Photo,
https://www.dreamstime.com/asterixvs_infohttps://www.dreamstime.com/asterixvs_infohttps://ww
w.dreamstime.com/asterixvs_info

1. dan, četrtek, 17. oktober 2019, v svetovni zakladnici umetnosti
Odhod v sredo zvečer; vožnja mimo Ljubljane do mejnega prehoda Fernetiči,
nadaljevanje, s postanki, po avtocesti A4 mimo Trsta in Benetk do Padove; v
dopoldnevu nadaljujemo mimo Bologne ter po Sončni avtocesti preko Apeninov
in Firenc, Rima, prihod v Večno mesto, kjer se bomo najprej ustavili v Lateranu
in nadaljevali sprehod namenjen spoznavanju antičnega (kolosej, forum,
Panteon) in baročnega Rima (trg Navona, vodnjak Trevi, Španske stopnice).
Oglede bomo razdelili na dva dela, izpustiti odmor in užival v središču svetovne
umetnosti. Po ogledih se bomo nastanili v hotelu, kjer bomo večerjali in prespali.
Vir: Royalty-Free Stock Photo, https://www.dreamstime.com/tomas1111_info

2. dan, petek, 18. oktober 2019, po poteh kataklizme
Po zajtrku se bomo napotili do Neaplja. Petkov dan bomo namenili obisku Pompejev
in Vezuva. 200km južneje od antičnega Rima so se pred slabima dvema tisočletjema
nahajale cvetoče antične naselbine. En dan jih je spremenil za vedno. Zato najprej obisk
Pompejev, antičnega mesta, ki ga je leta 79 izbruh
vulkana izbrisal z obličja zemlje, arheologi pa so ga
rekonstruirali v eno najlepših antičnih najdb. V
popoldnevu se bomo povzpeli še na ''povzročitelja'' ognjenik, ki trenutno (že 70 let) počiva in si z
razgledne točke ogledali za Evropo redek pojav. V
poznem popoldnevu se bomo vrnili v hotel; večerja
in nočitev.

Vir: arhiv Gimnazije Litija

Vir: arhiv Gimnazije Litija

3. dan, sobota, 19. oktober 2019, v največji cerkvi najmanjše države
Po zajtrku bomo obiskali najmanjšo državo na svetu – Vatikan. Najprej si bomo ogledali del najbogatejšega muzeja na
svetu – Vatikanske muzeje; sprehodili se bomo skozi znamenito Sikstinsko kapelo, kjer zadnja stoletja volijo
papeže, da bi občudovali največje delo največjega med velikani umetnosti - Michelangela, si ogledali največjo
krščansko cerkev sv. Petra in nato še na istoimenski glavni trg, ki je čudovita stvaritev še enega velikana umetnosti Berninija. Po prostem času bomo v popoldnevu zapustili Večno mesto. Vožnja po poti prihoda proti domu, vrnitev v
domače kraje v nočnih urah.
Cena znaša po osebi znaša ob udeležbi najmanj 45 oseb 262 evrov (plačilo na več obrokov) in vključuje:
-prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, vključno z vsemi cestninami, cestnimi pristojbninami, parkirninami in
taksami ter mestno pristojbino za Rim; -pristojbino za obisk parka Vezuv; -Coris nezgodno zavarovanje za tujino;
-2 x polpenzion (zajtrk, večerja) v dvoposteljnih sobah hotela kategorije **** (Rim); -vstopnine za vse oglede iz
programa; -turistična taksa v Rimu (2x);
Doplačilo: riziko odpovedi: 15 evrov

