
NAZIV EKSKURZIJE: Južna Italija in Sicilija, 2020 

ORGANIZATOR EKSURZIJE 
(ime in priimek profesorja) 
 

Dr. Terezija Kürbus, prof. geografije 

TEMATSKA PODROČJA, ki jih 
pokriva ekskurzija 
 

Geografija, zgodovina, etnologija in klasična grška mitologija 
 
 
 
 

CILJI EKSKURUZIJE Spoznati najbolj aktivno vulkansko območje Evrope. 
Izbruh vulkana Vezuv v letu 79. našega štetja in uničenje Pompejev in 
Herculaneuma. 
Scila in Caribda: mit in realnost messinske ožine. 
Spoznati vlogo vulkana Etna na Siciliji (fizično in družbeno geografski 
vpliv). 
Zgodovina grške kolonije Nova Grecia. 
Nastanek in delovanje kriminalne združbe Mafia. 
 

DATUM IZVEDBE Od 07. 02. do 12. 02. 2020 
CENA EKSKURZIJE (glede na 
število potnikov) 

Najmanj 45 do zapolnitve avtobusa 415,00 € 
Od 36 do 44 potnikov 440,00 € 
Od 31 do 35 potnikov 455,00 € 
 
 

CENA VKLJUČUJE Cena vključuje: Prevoz na opisani relaciji s turističnim avtobusom, trajekt 
s kopnega na otok,  3x polpenzion v hotelu, plovba s trajektom z otoka na 
kopno (z večerjo in zajtrkom), vodenje, ogledi po programu (brez 
vstopnin), stroški treh profesorjev spremljevalcev, obvezno nezgodno 
zavarovanje v času avtobusnega prevoza, dodatno nezgodno zavarovanje 
z asistenco v tujini, organizacija potovanja in DDV.  
 

DOPLAČILA NA SAMI 
EKSKURZIJI 

Možna doplačila: odpovedni riziko 5% od vrednosti aranžmaja, ki se 
plača ob prvem obroku. 
Vstopnina Pompei, vzpon na Etno z gondolo, Arheološki park 
Siracusa, Palazzo Reale-Palermo. 

NAČIN POTOVANJA 
(avtobus, letalo) 

Avrobusni prevoz, trajekt med Kalabrijo in Sicilijo in ladja med 
Palermom in Neapljem. 

PLAČILNI POGOJI Po elektronski banki v štirih obrokih. 
TEHNIČNA IZVEDBA 
EKSKURZIJE (TA) 

METEOR, d.o.o. Cerklje na Gorenjskem 

OPIS PROGRAMA (opis 
ogledov, kaj vključuje cena) 

1.DAN: Odhod avtobusa je predviden ob 21.00 uri s parkirišča 
Dolgi most v Ljubljani. Sledi nočna vožnja preko Fernetičev, 
naprej proti jugu Italije (s postanki po potrebi). Spali bomo na 
avtobusu. 

2. DAN: V dopoldanskih urah bomo prispeli do Neaplja in bomo 
nadaljevali vse do Pompejev, kjer bomo ogledali  starodavno 
rimsko mesto, ki je leta 79 prenehal obstajat. Vulkanski pepel je 
prekril celo okolico in so mesto ponovno odkrili šele v 18. stoletju. 
Po okrepčilu v bližnjih lokalih se bomo podali do hotela. Sledi 



nastanitev, počitek ali pa prosti čas za sprehod do večerje in 
prenočevanje. 

3. DAN:  Po obilnem zajtrku bomo nadaljevali naše raziskovanje 
najbolj južnega dela Italije saj nas bo pot vodila po čudoviti obali 
Kalabrije vse do pristanišča Reggio de Calabria. Po sproščenem 
sprehodu in ogledu tega lepega mesta in pokušini najboljšega 
sladoleda v Italiji se bomo vkrcali na trajekt in po pol urah plovbe 
bomo že na največjem sredozemskem otoku. Opazovali bomo 
messinsko ožino ter ogledali bom znamenitosti istoimenskega 
mesta . Nadaljevali bomo potovanje mimo Taormina do Catanije 
na vzhodni obali, ki je pravi turistični magnet in nekdanja grška 
kolonija, kot je bila tudi celotna Sicilija v antičnem času. 
Nastanitev bo na obali Catanijske riviere. Sledi prosti čas do 
večerje, ter prenočevanje.   

4. DAN : Zjutraj se bomo odpravili na raziskovanje nevarne 
narave. Sledi  vožnja do Etne, najvišjega evropskega vulkana in 
simbola Sicilije. Posebej zanimivo bo opazovanje spreminjanja 
vegetacijskih pasov do višine 1900 metrov. Ob doplačilu je možen 
vzpon z gondolo do 2500 m in terenskimi vozili do višine 2900, 
kjer se bomo v spremstvu gorskih vodnikov sprehodili okoli 
trenutno najzanimivejših predelov okoli vulkana. Ko bomo spet v 
vznožju ognjenika se bomo odpravili v Siracuso, staro grško 
prestolnico Sicilije, mesto tirana Dionizija Velikega in matematika 
Arhimeda. Ogled glavnih mestnih znamenitosti: grško gledališče, 
Apolonovo svetišče, rimski amfiteater, starogrški kamnolomi z 
Dionizijevem ušesom, Arethusin vodnjak, stolnica. Po  vrnitvi v 
hotel nas čaka večerja in nočitev in tudi prosti čas za druženje. 

5. DAN: V jutranjih urah po zajtrku se bomo odjavili iz hotela in 
nadaljevali našo pot do Palerma, prestolnice Sicilije. Vozili se 
bomo skozi srce otoka, območja, kjer je nastala zloglasna 
kriminalna združba mafija. Ob postankih bomo ležerno prispeli do 
glavnega in največjega mesta kjer bomo ogledali: Normansko 
palačo, fontano Pretoria, stolnico s slovitimi vladarskimi grobovi... 
Nekaj prostega časa bo za obisk živahne tržnice, za sprehode po 
mestnem središču, mimo številnih fontan in parkov ali za obisk 
katerega od muzejev in galerij. Zvečer se bomo spet vkrcali na 
trajekt, se namestili v štiri posteljne kabine in po večerji nas čaka 
deset urna nočna plovba do Neaplja.  

6. DAN: Po prijetni noči na ladji in skromnem zajtrku nas čakajo 
lepote Neaplja. Tja bomo prispeli v zgodnjih jutranjih urah. Nekaj 
ur bo namenjenih tudi ogledu mesta, kjer si bomo med sprehodom 
ogledali: katedralo, Castel Nuovo, galerijo Umberto I… Na voljo 
bo nekaj prostega časa za nakup spominkov in okrepčilo. Po tem 
nas čaka okoli 13 ur dolga vožnja proti domu. Prihod v Ljubljano 
je predviden v poznih večernih urah.                                                     

 


