
PROGRAM SCIPIONE BORGHESE

ŠTIRIDNEVNO POTOVANJE  •  AVTOBUS 10.-13. NOVEMBER

T       ODHOD, CENA POTOVANJA, DOPLAČILA

ODHOD                            min. 45 oseb     min.35 oseb     min. 25 oseb
10. nov. 2016             179.- €       199.- €     239.- €
OD TEGA OB PRIJAVI:                         po dogovoru 
CENA VKLJUÈUJE:         prevoz s sodobnim turistiènim 
avtobusom po programu z vsemi pripadajoèimi 
stroški, namestitev v večposteljni sobi (prha, wc) v 
hotelu turistične kategorije, obroke po programu 
(Z-zajtrk, V-veèerja), stroške organizacije potovanja, 
kompetentno vodstvo, osnovno nezg. zav. in DDV.
DOPLAÈILO:                          25.- € za vstopnine, rezervacije 
ogledov in prevoze z metrojem.
DOPLAÈILA PO ÞELJI:               7.- € za zavarovanje rizika 
odpovedi, 5,91€ za zavarovanje Coris (cena velja za 
skupino najmanj 9 oseb).
Potovanje je mogoče plačati v treh zaporednih 
mesečnih obrokih: 22.09.2016 (59.- € in morebitna 
doplačila po želji),15.10.2016 (60.- €), in 5.11.2016 (50.- 
€).Pri plačilu zadnjega obroka se poravna morebitna 
razlika,nastala zaradi manjšega števila udeležencev.

RIM
Že veè kot dve tisoèletji velja mesto Rim za središče sveta. Danes je Rim prestolnica Italije, središèe kršèanstva in 
mesto, kjer ni mogoèe narediti niti koraka, ne da bi naleteli na bogate ostanke slavne preteklosti. Z mogoènimi 
razvalinami starorimskega mesta tekmujejo številne cerkve in palaèe, ki so jih dali sezidati papeži in njihove 
družine. Seznam umetnikov, ki so prispevali k velièini Rima, je neskonèno dolg. Na njem najdemo slavna 
imena, kot so Michelangelo, Rafaelo, Caravaggio in Bernini, ki so veèino svojih najveèjih umetnin ustvarili 
prav tukaj. Še posebej Bernini je z razkošnimi vodnjaki in urbanistiènimi projekti neizbrisno zaznamoval 
podobo mesta na sedmih grièih. Na ulicah Rima sreèamo vse narode in jezike sveta. Ljudje že tisoèletja pri-
hajajo v veèno mesto, da bi nasitili svojo potrebo po lepoti ali pa si z obiskom katere od papeških bazilik 
zagotovili dušni mir. Privošèite si ta neverjetno bogat program po tako ugodni ceni!

1. IN 2. DAN                                 ANTIČNI RIM
(V)                                                       700 KM

Odhod iz Ljubljane v poznih večernih urah 
v četrtek 10. novembra 2016. Nočna vožnja 
čez severno in srednjo Italijo do prestolnice 
RIM. Po prihodu si bomo najprej ogledali 
baročno mojstrovino, cerkev S.M. della Vitto-
ria. Kapela Cornaro se ponaša s slovitim Ber-
ninijevim kipom Zamaknjenost sv. Tereze, 
ki sodi med najsijajnejše umetnine baroka. 
Nato se bomo povzpeli še na grič Opij in se 
sprehodili do cerkve sv. Petra v verigah. Tu 
si bomo ogledali mogočni kip Mojzesa, ki 
ga je izklesal Michelangelo. Sprehod pre-
ko Foruma Romanuma, ki predstavlja srce 
antičnega Rima. Ostanki svetišč, slavolokov, 
bazilik in drugih zgradb pričajo o sijaju me-
sta, ki je v antiki vladalo vsemu Sredozemlju. 
Naš naslednji cilj bo čudovita Fontane di Tre-
vi, ki zaradi sijajne urbanistične ureditve sodi 
med najlepše tovrstne spomenike na svetu. 
Odmor za kosilo. Popoldne se bomo povz-
peli na grič Kapitol, od koder se odpira lep 
razgled na središče antičnega mesta - Forum 
romanum. Kapitolinski muzeji, ki veljajo za 
najstarejšo muzejsko ustanovo na svetu, nas 
bodo presenetili z bogatimi umetnostnimi 
zbirkami. Med številnimi antičnimi kipi po-
sebej izstopajo Kapitolinska volkulja, konje-
niški kip cesarja Marka Avrelija in t.i. Brutus. 
Muzej se lahko pohvali tudi z bogato sli-
karsko zbirko najvidnejših italijanskih moj-
strov (Tizian, Caravaggio, Veronese, Reni, 
Guercino...). Nadaljevanje poti do Koloseja. 
Veličastni Flavijski amfiteater je eden največ-
jih ostankov iz antičnega obdobja in priča o 
veščinah rimskih stavbarjev.V neposredni 
bližini stoji Konstantinov slavolok, ki sodi 
med zadnje cesarske slavoloke, ki so bili po-
stavljeni v mestu. Vožnja do hotela v okolici  
mesta. Namestitev. Veèerja in noèitev.
  

3. DAN                                               VATIKAN
(Z-V)                                                       50 KM

Po zajtrku vožnja do Vatikana, kjer se bomo 
najprej ustavili na trgu sv. Petra. Sijajen trg 
eliptične oblike je eden najlepših primerov 
velikopoteznega urbanizma in velja za eno 
največjih Berninijevih mostrovin. Monu-
mentalno baziliko sv. Petra, ki so jo gradili veè 
kot sto let, krasijo številni grobovi papežev in 
drugi kipi, ki so jih izklesali Bernini, Canova, 
Pollaiuolo, Arnolfo di Cambio, Michelan-
gelo in Thorvaldsen. Izjemna je tudi zbirka 
mozaikov, ki krasijo cerkvene stene, strop in 
kupole. Proti doplačilu bo možen vzpon na 
kupolo, s katere se odpira izjemen razgled 
na Vatikan in središče Rima. Opoldne se 
bomo sprehodili do Tibere in si ogledli zu-
nanjščino Angelskega gradu. Na drugi strani 
Tibere se bomo ustavili na Piazza Navona, 
ki slovi po baroènih Berninijevih fontanah. 
Trg je nenavadno obliko podedoval po anti-
čnem stadionu cesarja Domicijana, ki je stal 
na tem mestu. Prosto za kosilo. Nato bomo 
prispeli do Panteona. Eden najlepših antiènih 
templjev slovi kot mojstrovina rimskih 
arhitektov in statikov. Stavbo še posebej od-
likuje kasetirana kupola, ki je najveèja tovrstna 
antièna konstrukcija. Pot bomo nadaljevali do 
slavnih Španskih stopnic na Piazza di Spagna. 
Trg ima nenavadno obliko peščene ure in 
ga krasi vodnjak v obliki čolna. Sledi ogled 
zbirke v muzeju Borghese, ki stoji sredi naj-
večjega rimskega parka Villa Borghese. V 
razkošno opremljenih prostorih bomo lahko 
poleg številnih antičnih umetnin občudovali 
obsežno zbirko del baročnega kiparja Berni-
nija ter številna druga dela velikih mojstrov 
renesančnega in baročnega slikarstva (Rafaela, 
del Sarta, Botticellija, Tiziana, Caravaggia, 
Rubensa), ki jih je zbral kardinal Borghese. 
Povratek v hotel. Večerja in nočitev. 

4. DAN                                                   TIVOLI
(Z)                                                         730 KM

Po zajtrku se bomo napotili proti TIVOLIJU, 
ki je od antike naprej sinonim za čudovite 
parke in vile. Ogled ostankov cesarske vile, 
ki jo je dal postaviti eden najveèjih rim-
skih vladarjev Hadrijan. Številne zgradbe, 
dvorišèa in vrtovi prièajo o kultiviranosti rim-
skega sveta, ki je ravno v Hadrijanovi dobi 
doživel svoj zadnji vrhunec. Sprehod po 
ostankih vile bo tudi priložnost za sprostitev 
sredi slikovite pokrajine, kjer antiène razva-
line in bohotna narava ustvarjajo edinstveno 
skladno celoto. Nato se bomo povzpeli v 
središče mesta in si ogledali èudovit park 
pri Villi d'Este, ki slovi po številnih fontanah, 
vodnih igrah in bogati kiparski dekoraciji. 
Park je zasnovan na poboèju pod vilo, kar 
je arhitektom omogoèilo oblikovanje vrste 
perspektiviènih drevoredov. Vrtovi Villa 
d'Este veljajo za vrhunec italijanske parkovne 
ureditve in so vplivali na razvoj vrtov po vsej 
Evropi. Po ogledu vile bo še nekaj časa na-
menjenega za sprehod po mestnem središču. 
Zgodaj popoldne vožnja proti severu. Pot 
nas bo vodila mimo Orvieta, Firenc, Bologne 
in Benetk proti Sloveniji. Povratek v Ljubljano 
v veèernih urah. 

IJ

T informacije: 080-20-68 • info@arslonga.siorganizator potovanja: Ars longa d.o.o.

T                   POGOJ I

Za udeležbo na potovanju veljajo splošni 
pogoji Akademske potovalne agencije Ars 
longa, ki so objavljeni v Katalogu potovanj 2016 
in na spletnih straneh www.arslonga.si. Denar, 
dokumente in druge vrednostne predmete je 
potrebno imeti vedno neposredno pri sebi. 
Tako organizator kot hoteli in prevozniki ne 
morejo prevzeti odgovornosti za izgubljeno, 
ukradeno ali poškodovano prtljago in druge 
vrednostne predmete.


