
 
 

SPECIALIST ZA ŠOLSKE EKSKURZIJE ŽE OD 1988. LETA 

 

 
Orel Celje, d.o.o., Stanetova 2, 3000 Celje, Slovenija 

Telefon: 080 2771; Mobilni: +386 41 437 002; Faks: +386 3 425 55 60 
e-pošta: tadej@orel-travel.si, splet: www.orel-travel.si, skype: orelcelje, facebook: turističnagencijaorelcelje  

 

TOSKANA Z ELBO 
1. dan: 23.9.2017 odhod ob 01:00 uri 

V zgodnjih jutranjih urah se odpeljemo iz Celja proti Italiji. Po prihodu v mesto umetnosti - Firence, se bomo 
podali na ogled znamenitosti. Frančiškanska cerkev Santa Croce, ki je zaradi številnih nagrobnikov pravi panteon 
slavnih Florentincev in Italijanov sploh, Piazza della 
Signoria s Pallazo Vecchio, Stari most s številnimi 
zlatarnami, katedrala s slavno Brunelleschijevo kupolo, 

Giottovim zvonikom in 
krstilnico… Ob zaključku 
ogledov bomo mesto 
občudovali še z razgledne 
ploščadi in piazzale 
Michelangelo. Pot bomo po avtocesti nadaljevali v Piso, nekdanjo pomorsko velesilo, 
ki s svojimi slavnimi spomeniki predstavlja enega izmed najpomembnejših 
arhitekturnih kompleksov na svetu. Na začetku si bomo ogledali veličastni Campo dei 
Miracoli s stolnico, krstilnico, slavnim visečim zvonikom ter pokopališčem 
Camposanto. Katedrala velja s svojo bogato razčlenjeno fasado, petimi ladjami in 

njihovo dragoceno opremo za najlepši primerek pisanske romantike in sodi med najsijajnejše sakralne 
spomenike v Italiji. Pred odhodom iz mesta se bomo ustavili še pri gotski cerkvici Santa Maria della Spina, ki jo 
krasi čudovita fasada s številnimi stolpiči. Nastanitev na ligurijski obali. Večerja, organizirano druženje in 
nočitev. 
 

2. dan: 24.9.2017 

Zgodnji zajtrk v hotelu in prevoz do Piombina, kjer se bomo vkrcali na trajekt, na krovu katerega bomo odpluli 
na največji toskanski otok Elbo in pristali v glavnem otoškem 
pristanišču Portoferraio, ki je hkrati prestolnica Elbe. Najprej se bomo 
sprehodili po mestnem jedru, ki ga obdaja obsežen sistem utrdb, kar 
nakazuje, da je bilo mesto eno glavnih oporišč toskanske in španske 
mornarice. Ogledali si bomo tudi hišo v kateri je živel odstavljeni 
francoski cesar Napoleon I. Iz razmeroma skromnega bivališča se 
odpira čudovit razgled na pristanišče in nekatere dele otoka. 
Raziskovanje Elbe bomo nadaljevali v bližnjem kraju San Martino, kjer 
bomo obiskali Napoleonovo letno rezidenco in vilo kneza Demidova. 
Elba je poznana kot otok z bujno sredozemsko vegetacijo, številnimi gozdovi pinij in čudovitimi majhnimi zalivi 
iz katerih se dvigajo visoki hribi in gore. Najvišjo točko predstavlja vrh Monte Cappane, ki seže kar 1018 m 
visoko. Med potjo se bomo ustavili na turistični kmetiji, kjer boste po svoji volji lahko poizkusili domače otoške 
pridelke in jih seveda tudi kupili. Povratek v Portoferraio in vožnja s trajektom na obalo. Prevoz do namestitve, 
kjer nas bodo čakali z večerjo. Nočitev.                                
 

3. dan: 25.9.2017 povratek ob ca. 24:00 uri 

Po zajtrku se bomo odpeljali do večnega florentinskega rivala, srednjeveške Siene. Mesto je svojo zlato dobo 
doživelo v 13. in 14. stol. V svoji urbanistični strukturi ima izrazito ločen civilni in sakralni del. Jedro prvega 
predstavlja originalno oblikovan trg Piazza del Campo, kjer dominira Torre del Mangia. Tamkajšnji Palazzo 
Pubblico, ki sta ga s freskami okrasila Simone Martini in Ambrogio Lorenzetti, velja za najelegantnejšo profano 
stavbo v vsej Toskani. Sakralni del Siene je strnjen okoli trga Piazza del Duomo s katedralo, ki je odličen primer 
toskanske gotike. Tu si bomo ogledali tudi znamenito knjižnico družine Piccolomini, ki jo je ob pomoči mladega 
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Raffaela z barvitimi freskami okrasil Pinturicchio. Popoldne bomo prispeli v San Gimignano, ki že od nekdaj slovi 
po številnih stolpih starih plemiških hiš. Čeprav se jih je do danes ohranila le še slaba petina, se je mesta zaradi 
njih prijel vzdevek srednjeveški Manhattan. Sprehod do trga Piazza della Cisterna in bližnje cerkve Collegiata. 
Povratek čez Apenine in po severni Italiji v Slovenijo, kamor bomo prispeli predvidoma pozno zvečer. 
 

 

Cena ekskurzije pri udeležbi do vsaj 45 oseb je 298€. 

 
Cena vključuje avtobusni prevoz z udobnim avtobusom, s cestninami in parkirninami, 2 prenočevanji v hotelih 
turistične kategorije na osnovi polpenziona, 3 x kosilo,  vse vstopnine po programu, vožnjo s trajektom na Elbo, 
stroške 1 učitelja spremljevalca na vsakih 15 prijavljenih, strokovnega vodenja in organizacije ekskurzije ter 
DDV, vstopnine po programu, zavarovanje rizika odpovedi, zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco. 
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