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OBVESTILO O POTOVANJU:  

EKSKURZIJA V RAVENNO, SAN MARINO, RIMINI 
 

Le še nekaj dni nas loči od odhoda v Italijo. S tem obvestilom vam posredujemo še zadnje informacije 

in napotke, brez katerih skorajda ne morete na pot. 

 

PREVOZNIK: Izletnik Celje 
 

VODNIKA: JANKO FRITZ (gsm 040 578 100) 
 

ODHOD AVTOBUSA:  23.3.2017 ob 04:00 uri zjutraj izpred Gimnazije Celje Center 

 

 

Namestitev: HOTEL BLUMEN, Viale G. Dati, 11, 47049 Viserba RN, Italija – ista 

namestitev obe noči – zajtrk, večerja 

  
1. dan, 23. 3. 2017  
Zbirališče potnikov ob dogovorjeni uri in vožnja v Italijo. Na poti v Rimini se ustavimo v Ravenni - večina ljudi, ki 
pride v Ravenno, pričakuje samo mozaike in je presenečena, ko odkrije tako privlačno mestece kot katero koli 
drugo v Italiji. Res so mozaiki edina stvar, vredna ogleda, toda po labirintu ulic v središču mesta je prav prijetno 
pohajkovati. Po ogledu mesta vožnja v Rimini, namestitev v hotelu 3*, večerja in prenočevanje.  
 
2. dan, 24. 3. 2017 
Po zajtrku vožnja v 25 km oddaljeni San Marino, najstarejšo evropsko republiko. Zapeljemo se v mesto San 
Marino, ki leži na zahodnem pobočju pod najvišjo točko države, Monte Titano (749 m). Po legendi so mesto 
ustanovili krščanski begunci iz območja otoka Raba, leta 301. Od tedaj je mesto postalo zbirališče kristjanov, ki 
so bežali bred rimskim preganjanjem. Ogledamo si nekatere zanimivosti tega mesteca; Trg svobode z vladno 
palačo, vrata in cerkev Sv. Frančiška, bazilika Sv. Marina. Nekaj prostega časa za samostojne sprehode in oglede. 
Po končanih ogledih in ob dogovorjeni uri vračanje v hotel, večerja. Po večerji skupno druženje. Nočitev.  
 
3. dan, 25. 3. 2017  
Zajtrk. Po zajtrku sledi vožnja do Ferrare, ki je uvrščena na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Ogledali 
si bomo staro mestno jedro z impozantnim gradom Estense, palačo diamantov, staro univerzo, kjer so študirali 
Kopernik in Paracelsius. Popoldan vožnja proti Sloveniji z vmesnimi postanki, s predvidenim povratkom v Celje v 
večernih urah. 

 

Nekaj drugih napotkov za potovanje: 
 Za potovanje potrebujete veljavni osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico). Prosimo 

preverite veljavnost pred odhodom. 

 Italija je v monetarnem euro območju, valuta je € 

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije Rim 

Via Leonardo Pisano 10 

00197 Rim 

Italija 
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Telefon: (+) 39 06 80 914 310  

Faks: (+) 39 06 80 81 471  

E-pošta: vri(at)gov.si 

Dežurna številka: (+) 39 335 80 64 552 

 

Vremenska napoved (okvirno): za vaše obdobje potovanja je predvideno delno do pretežno oblačno 

vreme z morebitnimi kratkotrajnimi padavinami, s temperaturami čez dan okrog 14-15°C. Svetujemo 

udobno obutev in večplastna oblačila, primerna prehodnemu letnemu času.  
 

Posebna opozorila: mesta, ki jih boste na potovanju obiskali veljajo za varna, vendar previdnost 

vsekakor ni odveč. Svetujemo, da denarnice ne nosite na vidnejših mestih, prav tako pazite na torbice. 

Še enkrat Vas opozarjamo, da pred začetkom potovanja PREVERITE VELJAVNOST OSEBNEGA  

DOKUMENTA in seveda - NE POZABITE GA DOMA! 
 

 

http://@orel-travel.si
http://www.orel-travel.si/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,xtkBiqx0uk');

