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Gremo na jug 

Ekskurzija v Italijo 
 

16.–19.10.2014 
 

 
 

 

Spoštovani člani in članice, Slovensko muzejsko društvo z ddr. Vereno Vidrih 

Perko vas tokrat vabi na jug Italije. Ekskurzija je obarvana močno arheološko, 

naš glavni cilj bodo Pompeji, cvetoče rimsko mesto, ki je bilo uničeno ob 

izbruhu Vezuva leta 79  po Kr. V Neaplju si bomo ogledali nekaj pomembnih 

točk, kot so stolnica sv. Genara, znamenita picerija pri Mateju, sprehodili po 

središču – ali se spustili v rimskodobno kanalizacijo in ostanke teatra pod 

zemljo (samo za tiste brez klavstrofobije in manj obilne). Obiskali bomo 

Paestum, kjer sredi polja in ruševin antičnega mesta stojijo trije prekrasni 

grški templji, ogledali si bomo tamkajšnji arheološki muzej. Nazaj grede 

bomo na kratko obiskali Sorento, eno najznamenitejših obmorskih mestec na 

tirenski obali. Na poti proti domu se bomo povzpeli na Monte Cassino, si 

ogledali znameniti najstarejši benediktinski samostan, kjer je Pavel Diakon 

napisal Zgodovino Langobardov in ki so ga zravnali z zemljo v zračni bitki za 

Monte Cassino. Poklonili se bomo stotisočim padlih na pobočjih okoli 

samostana v nesmiselni vojni vihri. 

Prva noč bo malce napornejša, toda spanje na avtobusu je znosnejše z udobno 

obleko in kakšno mehko blazino. S seboj vzemite osebne dokumente, doma 

pustite nakit, svetujemo obleko na čebulo, pohodne in rezervne čevlje, dežnik 

ali nepremočljivo vetrovko s kapuco, kakšen majhen prigrizek in obvezno 

VODO v nahrbtniku. Kavo imajo Italijani zares dobro! 
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PROGRAM 
 

Četrtek, 16. oktobra 

Nočna vožnja do Neaplja 

 

Petek, 17. oktobra 

Dopoldne: Neapelj, sprehod skozi mesto, pica pri Matteotu, ogled stolnice: kdor želi, si ta čas 

ogleda podzemni Neapelj z rimskim vodovodom in podzemnimi cisternami ter delom antičnega 

teatra (samo ožji od 35 cm! To ni šala!!) po želji obisk Arheološkega muzeja (8,00 €). 

Popoldne: odhod v Pompeje, Arheološki park. 

Zvečer: odhod v hotel in nastanitev. 

 

Sobota, 18. oktobra 

Dopoldne: vožnja do Paestuma, arheološkega najdišča z najbolje ohranjenimi grškimi templji, 

ogled muzeja in ostankov antičnega mesta. 

Popoldne: na vožnji v hotel kratek postanek v Sorentu. 

 

Nedelja, 19. oktobra 

Na vožnji proti domu ogled ene najbolj mogočnih samostanskih zgradb, srednjeveškega verskega 

in kulturnega središča in prostora legendarne bitke za Monte Cassino. 

 

 

 

ODHOD 
S PARKIRIŠČA  TIVOLI V LJUBLJANI,  16. oktobra  2014, ob 22.00 

PRIHOD 
V LJUBLJANO,  19. oktobra, v večernih urah 

CENA 
220,00 € za člane društva, ki so plačali članarino za 2014 in  270,00 € za nečlane  vključuje prevoz 

na relaciji kot v programu,  cestnine, takse, stroški 2 voznikov, namestitev v hotelu 4**** na bazi 2 

polpenzionov (zajtrk in večerja), zunanji ogledi, organizacija izleta, slovenski spremljevalec 

PRIJAVE 
s prijavnico do 30. septembra 2014 po pošti ali osebno ob delavnikih od 8. do 14. ure na 

Slovensko muzejsko društvo, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti 

darja.erman@siol.net  ali po faksu: 04 / 532 05 24. 

PLAČILO 
prvi obrok 50% ali v celoti do 30. septembra, drugi obrok 50% do 10. oktobra 2014 na  

TR: SI56 0700 0000 1446 845 (referenca prejemnika: SI00 2014-10, koda namena:OTHR,  

s pripisom »Gremo na jug«)  ali osebno na sedežu SMD  

Brez plačila prvega obroka prijava ne bo imela prednosti! 

DOPLAČILA  
morebitna turistična taksa v hotelu od 2,00 do 5,00 € 

vstopnina v Pompeje – 11,00 € po osebi 

vstopnina v arheološki muzej  v Paestumu 7,00 € po osebi 

DOPLAČILA PO ŽELJI 
enoposteljna soba - 40,00 € po osebi 

zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Coris -  od 9,20 € po osebi. 

 
Organizatorji si pridružujemo pravico do morebitne spremembe programa oziroma zaporedja ogledov, seveda v smislu 

boljše izvedbe le-tega ali zaradi nepredvidenih okoliščin na samem potovanju ! Vso odgovornost za izvedbo in potek 

ekskurzije ter za potnike nosi Street Tour Portorož, SMD zbira prijave in nudi vsebinsko strokovno podporo.Splošmna 

navodila za turistične aranžmaje so na  www.street-tour.com. 

mailto:darja.erman@siol.net
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