Aritours vas vabi na romanje

TOSKANA

CINQUE TERRE in BOLOGNA

1. dan:
Murska Sobota – Bologna – Montecatini Terme
Odhod iz Murske Sobote mimo Maribora, Celja, Ljubljane in po Vipavski dolini. Vožnja v Italijo in
naprej mimo Benetk, Padove in Ferrare v BOLOGNO, prestolnico pokrajine Emilia-Romagna. Mesto, ki
je danes upravno, trgovsko, kulturno in gospodarsko središče ter sedež nadškofije, slovi po
najstarejši evropski univerzi, ustanovljeni že v 11. stol., znameniti bolonjski slikarski šoli in najboljši
italijanski kuhinji, zato tudi ime »la grossa«. Po prihodu se zapeljemo na grič nad mestom, kjer stoji
mogočno romarsko svetišče »Madonna di San Luca«, ki so ga naši predniki poznali pod imenom
»Mati Božja pri Bologni na Laškem.« V veličastni baziliki zgrajeni leta 1723, do katere vodi iz mesta
pokriti arkadni hodnik dolg kar 3,7 km, hranijo čudodelno podobo-ikono Marije z Jezusom. Le to naj
bi po izročilu naslikal sam evangelist Luka, v takratni tukajšnji samostan, pa naj bi jo v sredini 12.
stol. iz Bizanca prinesel romar po imenu Teoklej. Po maši in ogledu sijajnih umetnin s katerimi so
cerkev obogatili slikarji Pestrini, Guido Reni, Vittorio, Bigari in drugi, se z avtobusom spustimo v
Bologno. V zgodovinskem središču mesta si ogledamo največje znamenitosti: mogočno gotsko cerkev
Sv. Petronija iz 14. stol., palačo Kralja Enza in Neptunov vodomet iz 16. stol., druge lepe palače,
slovita »viseča stolpa«, zgrajena v 12. stol., … Maša. Vožnja v prestižno toskansko zdraviliško mesto
MONTECATINI TERME. Večerja in nočitev v hotelu.
2. dan:
Cinque Terre – Lucca – Montecatini Terme
Po zajtrku vožnja do mesteca Portovenere, kjer se začenja sloviti Golfo dei Poeti in kjer so navdih
našli mnogi slavni pesniki in umetniki, tudi Byron. Na čudovitem polotoku si ogledamo gotsko
cerkvico sv. Petra iz 13. stoletja ter se nato z ladjo podamo na izlet v CINQUE TERRE. Pet slikovitih
ribiških vasic stisnjenih ob strmo obalo je UNESCO leta 1998 uvrstil na seznam svetovne naravne in
kulturne dediščine. Okoli ribiških pristanišč so nanizane arhitekturno zanimive hiše prijetnih pastelnih
barv, nad njimi pa se strmo dvigajo divje pečine. Na sprehodu po vasicah, kjer se zdi, da se je čas
ustavil, lahko v enem od mnogih gostišč pokusimo tipično hrano in svetovno znano vino Rossese ter
prisluhnemo prisrčnim domačinom in šumenju morja. Najprej z ladjo, nato pa z vlakom se podamo
od vasice do vasice, za konec pa se po želji sprehodimo še po “ Via del amore”. Z vlakom se vrnemo
v La Spezio in se nato z avtobusom odpeljemo nazaj v Toskano v srednjeveško mestece LUCCA.
Ogledamo si stolnico - delo največjih italijanskih umetnikov, hišo v kateri je živel veliki italijanski
skladatelj Giacomo Puccini (zunanji ogled), se sprehodimo po tihih srednjeveških ulicah, ... Po maši
vožnja nazaj v hotel, večerja in nočitev.
3. dan:
Siena – Murska Sobota
Po zajtrku vožnja v SIENO, ki slovi kot eden največjih biserov Toskane. V cerkvi sv. Dominika hranijo
del relikvij zaščitnice mesta in ene najpomembnejših osebnosti krščanske zgodovine sv. Katarine
Sienske, ki jo je papež Janez Pavel II. leta 1999 razglasil za sozavetnico Evrope.
Svetnica je s svojimi pismi dosegla mir med različnimi poglavarji, s svojim zgledom je vplivala na
spreobrnjenje mnogih zakrknjenih grešnikov, najbolj znana pa je po svojem vplivu, ki ga je imela na
vrnitev papeža iz avignonske sužnosti v Rim. Maša. Najslavnejši del zgodovine mesta sega v čas med
12. in 16. stoletjem. Iz tega obdobja so se ohranili tudi najpomembnejši umetniški spomeniki. Mestna
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hiša Palazzo Publico - najlepša gotska stvaritev v Toskani stoji na polkrožnem trgu Piazza del Campo,
ki je dvakrat letno prizorišče najstarejše tradicionalne srednjeveške igre v Italiji imenovane Palio, v
kateri se predstavniki mestnih četrti pomerijo v vratolomni dirki s konji. Nedaleč od trga stoji čudovita
stolnica s krstilnico, ki je bila ob začetku gradnje predvidena kot največja cerkev v Italiji in je največji
spomenik v mestu. Notranjost krasijo kipi papežev, marmornata prižnica Nicole Pisana, znameniti
mozaiki s prizori iz stare zaveze, Piccolominijeva knjižnica s slavnimi freskami, … Pod stolnico pa še
krstilnica sv. Janeza, kjer se za gotsko fasado skriva s freskami poslikana prostorna dvorana s krstnim
kamnom. Preostane nam le še vožnja nazaj proti domu, kamor se vrnemo v poznih nočnih urah.
CENA: 249 EUR (45 potnikov), 289 EUR (35 potnikov)

CENA V LETU 2014!

Cena je izračunana novembra 2013.

V ceno je vključeno: avtobusni prevoz po programu, cestnine, parkirnine in vstopne takse za
toskanska mesta, 2 polpenziona v hotelu 3*/4* (dvoposteljne sobe, TWC), vožnja z ladjo in vlakom v
Cinque Terre, vstopnine v stolnico in krstilnico v Pisi ter katedralo v Sieni, strokovno in duhovno
vodstvo, organizacija in izvedba romanja, nezgodno zavarovanje in DDV.
Možna doplačila: enoposteljna soba 50 EUR.
Odstopnino v znesku 12 EUR vam nudimo v kolikor bi zaradi bolezni, smrti v družini ali višje sile
potovanje morali odpovedati. Če se odločite zanj, mora biti vplačano skupaj z akontacijo. Vsako
naknadno sklepanje zavarovanja je neveljavno. Ob predložitvi uradnega pisnega potrdila vam vrnemo
vsa vplačila, obdrži se le plačilo zavarovanja, prijavnina in administrativni stroški. Če potnik ne prične
potovanja na dan, ki je določen kot začetek potovanja in le tega pred začetkom ne odpove, nima
pravice do uveljavljanja vračila vplačil na osnovi plačane odstopnine.
Prijavnina: 13 EUR na prijavnico, ne glede na število oseb.
Način plačila: 50 EUR ob prijavi, ostalo na obroke pred odhodom.
Splošni pogoji so sestavni del programa in so objavljeni na spletni strani www.aritours.si
Pridržujemo si pravico do zvišanja cene, če pride do spremembe v cenah prevozov ali gostinsko hotelskih storitev, v
primeru višje sile ali premajhnega števila prijavljenih pa potovanje odpovedati. Dovoljujemo si možnost manjše
spremembe programa, vendar ne v škodo njegove vsebine.

Aritours že 21 let z vami in za vas
 21 let izkušenj = agencija vredna zaupanja
 skrbno izbrane poti = z nami vedno doživite več
 odlično strokovno in duhovno vodstvo
 tkanje prijateljskih vezi = berite »Naše vezi«
 ugodne cene in plačilo na obroke brez obresti

romanje z Aritoursom = zajamčena kakovost
Obilo prijetnih romarskih doživetij vam želi vaša agencija Aritours!
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