
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Program 2 

Odhod: 22.aprila 2023              
            »Morda je edini ključ za vstop v občudovanja vreden Leonardov um: prestopiti meje, se 

povzpeti visoko in svet opazovati z nekega višjega gledišča. Postati, z eno besedo, univerzalen.« 
                                                Stefano Zuffi 

 
1. dan 22.04.2023: NOVO MESTO – CORTONA – AREZZO 
– MONTECATINI TERME 
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah do enega najlepših in 
najpomembnejših etruščanskih mest: CORTONE. S čudovito lego 
severno od jezera Trasimeno. V zgodovino se je zapisala med 
drugim tudi s pohodom Hanibala in 2.punsko vojno. Prevzelo nas 
bo mogočno obzidje s sedmimi mestnimi vrati, skozi katera 
vstopimo v tipične ozke srednjeveške ulice, ki nas popeljejo do 
mogočnih starih palač na ljubkih trgih, ki so očitno privabili že 
Medičejce, ki so si uredili utrdbo in verjetno tudi režiserja filma 
'Pod toskanskim soncem'. Nekaj prostega časa. Nadaljujemo v 
srednjeveški dragulj v Toskani, v AREZZO, rojstno mesto 
Francesca Petrarce in Giorgia Vasarija in baziliko San Francesco, v 

kateri je mojstrovina renesančnega slikarstva – cikel fresk v 
kapeli Bacci. Mesto s številnimi lokalčki in trgovinicami s 
tipičnimi spominki ter pristnimi lokacijami filma 'La vita e bella'. 
Številne palače, cerkve, patricijske hiše in impozantni 'Piazza 
Grande' so prava paša za oči. V mestu zlatarjev nam bo 'Dolce 
far niente' zagotovo dobro del in bo pravi balzam za zaključek 
našega dne. Sčledi vožnja v Montecatini Terme. Nastanitev v 
hotelu. Večerja. Prenočevanje.  

 2. dan 23.04.2023: MONTECATINI TERME –  VINCI – PISA 
– LUCCA – MONTECATINI TERME  
Zajtrk. Vožnja do tipično toskanske vasice VINCI. Obisk hiše in  

zanimivega, poučnega muzeja Leonarda da Vincija. Sledi vožnja 
proti PISI s svetovno znanim poševnim stolpom in čudovito 
stolnico s krstilnico na Trgu čudežev. Po prostem času postanek 
v mestu Giacoma Puccinija: LUCCA, z mogočnim obzidjem, 
zanimivimi trgi, ozkimi, zavitimi uličicami… Prosti čas. Povratek v 
hotel. Večerja. Prenočevanje. 

3. dan 24.04.2023: MONTECATINI TERME –  FIRENCE – 

NOVO MESTO 
Zajtrk. Dan bo namenjen ogledu FIRENC. Firenške cerkve, palače 
in muzeji hranijo dovolj umetnin za vse življenje. Vzpon na 
razgledno ploščad: Piazzale Michelangelo in občudovanje 
panorame mesta. Sprehod skozi mesto bo zajel: Nacionalno 
knjižnico, Santa Croce, nacionalni muzej Bargello, eno 

najstarejših firenških bolnišnic v Badia Fiorentina, hiša Dante Alighierija, Palazzo Vecchio, Loggia dei Lanzi na Piazza della 
Signoria, galerija Uffizi, Orsanmichele, Piazza del Duomo s stolnico Santa Maria del Fiore (notranji ogled), zvonikom Giotta, 

krstilnico…Palazzo Medici Riccardi, cerkev San Lorenzo s kapelo vladarjev Medici z utripom tržnice usnja sredi Firenz… trg 
Republike, Ponte Vecchio in Palazzo Pitti. Seveda bo dovolj prostega časa tudi za samostojno raziskovanje mesta, za kakšen 
dober obrok, drobne nakupe… V popoldanskih urah sledi vožnja proti domu, kamor bomo prispeli predvidoma v večernih urah.  

 



 CENA: 248 € za min 45 dijakov/avtobus  

 
V ceno, ki je izračunana ob minimalni udeležbi 45/40/35/30 dijakov/avtobus je 
vključeno: 
- avtobusni prevoz na relacijah po programu 
- nastanitev v hotelu 4**** v kraju Montecatini Terme na osnovi dveh polpenzionov 
- vsi ogledi po programu  
- slovensko vodenje ekskurzije 
- odpovedno zavarovanje Zavarovalnice Triglav 
- nezgodno zavarovanje vseh udeležencev ekskurzije Triglav  
- stroški organizacije in DDV 

 

 
 
 
 
 
 
 
V ceno NI zajeto: 
- vstopnine – na licu mesta predvidoma 15 € 
- turistična taksa 
 
Cena za minimalno 40 dijakov/avtobus 265 €. 
Cena za minimalno 35 dijakov/avtobus 288 €. 
Cena za minimalno 30 dijakov/avtobus 313 €. 

 

Plačilo na tri obroke po izstavljenih položnicah. 

 
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA POTOVANJE so sestavni del programa in so vam na voljo na naših spletnih straneh ali v 
agenciji ! Za to potovanje veljajo splošni pogoji za strokovna potovanja in zaključene skupine.  
Opomba: Pridržujemo si pravico do spremembe vrstnega reda ogledov. 
Cena je izračunana 15.09.2022.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Topniška 35, 1000 LJUBLJANA 
info@unitours.si, www.unitours.si 

 


