
 

Maturantska ekskurzija Gimnazije Celje - Center 

TOSKANA IN ELBA 

23.9. – 26.9., BUS – BUS 
1. DAN: CELJE – FIRENCE   

V jutranjih urah se bomo iz odhodnega mesta odpravili proti Italiji. Pot nas bo vodila mimo Benetk, Bologne do Firenc. Firence so  

zibelka italijanske renesanse in nove evropske civilizacije. Kiparstvo, slikarstvo in arhitektura so tu dosegli svoj višek, imena kot so 

Giotto, Michelangelo, Cimabue, Botticelli so le nekateri izmed mnogih umetnikov, ki so dali Firencam in celemu svetu nešteta dela, ki 

nimajo para v svetovni zakladnici umetniškega ustvarjanja. V tem mestu se je rodil Dante Alighieri, tu je vladala znamenita rodbina 

Medici,… Sledi ogled največjih mestnih znamenitosti katedrale DUOMO, krstilnice, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte 

Vecchio, Pallazo Pitti in kosilo. Pozno popoldan vožnja proti hotelu. Namestitev in večerja v hotelu. (začetek strokovnega programa ob 

10.00, zaključek ob 16.00) 

 

 

3. DAN:     LUCCA – PISA 

Po zajtrku odhod iz hotela vožnja do mesta Lucce. Mesto, ki je ograjeno z mogočnim obzidjem in poraslim z drevesi. Znotraj obzidja pa 

se nahaja bogata dediščina palač, cerkva, trgov in ulic – le ta pa dajejo mestu očarljivo atmosfero, ki 

je ostala nedotaknjena v modernem času.  Lucca je bila že v srednjem veku znana po vsej Evropi  

zaradi Volta Santa (Sveti obraz), prinesenega iz Svete dežele, danes pa ga hranijo v katedrali Svetega 

Martina. Ogled glavnih mestnih znamenitosti.  Popoldan pa se odpravimo v mesto Pisa. Ogled mesta 

s poudarkom na trgu Piazza del Duomo. Ta trg spada med najlepše arhitekturne dosežke na svetu. 

Tu stojijo katedrala, krstilnica in  najbolj znan stolp na svetu - Poševni stolp v Pisi. Pozno popoldan se 

bomo odpravili do Piombina, kjer se bom vkrcali na trajekt proti Elbi. Po prihodu sledi namestitev v 

hotelu in večerja. (začetek strokovnega programa ob 10.00, zaključek ob 16.00) 

 

 

4. DAN:   ELBA      

Zjutraj po zajtrku bomo pričeli s spoznavanjem otoka in otoških znamenitosti. Ustavili se bomo tudi v 

največjem mestecu Portoferraio. Otok nas bo navdušil s svojo zeleno podobo; vinogradi, oljčni nasadi 

in palme dajejo otoku poseben značaj. Od zunaj si bomo ogledali Napoleonovo vilo, kjer je danes pinakoteka in knjižnica, nato pa še 

letno rezidenco. Čaka nas še rudnik mineralov. Navdušeni bomo nad resničnostjo prikaza dejavnosti, v trgovini pa bo odlična priložnost 

za nakupe. Sledi obisk lokalne vinske kleti, kjer bomo poskusili znamenito desertno vino Moschato. Pozno popoldan se bomo zapeljali 

v hotel in se pripravili na večerjo. (začetek strokovnega programa ob 10.00, zaključek ob 16.00) 

 

 

5. DAN:     ELBA – VOLTERRA – CELJE 

Po zajtrku se odpeljemo nazaj na celino, kjer se zapeljemo pogledat Volterro. Volterra je prijetno mestece v Toskani, ki ima več kot tri 

tisoč letno zgodovino. Za nas je najpomembnejše njeno najbolj zgodno obdobje, saj so tu našli ostanke pomembnega etruščanskega 

mesta. Tudi brez letnic in suhoparnih dejstev bi se dalo o Etruščanih, o ljudstvu neznanega izvora, mnogo povedati. Po ogledu Volterre 

se mimo Bologne in Benetk odpravimo proti Celju. Na odhodno mesto bomo prispeli ob večernih urah. (začetek strokovnega 

programa ob 18.00, zaključek ob 16.00) 

 

 
 
 



 

 
Cena: 299,00 €  

 
Cena vključuje: 

 Vsi avtobusni prevozi na omenjenih relacijah, 
 3 x nočitev s polnim penzionom v hotelu 3*** (več posteljne sobe, TWC, HTL***), 
 Trajektni prevoz na relaciji Piombino – Elba – Piombino  
 1 x profesor spremljevalec na 15 dijakov; 
 Vse oglede po programu z vstopninami; 
 Osnovno nezgodno zavarovanje in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini CORIS, 
 Strokovno vodenje cel čas potovanja (vodnik licenciran pri GZS), 
 Zavarovanje rizika odpovedi potovanja, 
 Organizacijo potovanja in DDV. 

 

 


