
                            

VERONA  
Mesto ljubezni in umetnosti 

18. – 19. februar 2017 
 

V sodelovanju s Slovenskim umetnostnozgodovinskim društvom vas vabimo v 
Verono, mesto, katerega ime je v svet ponesel William Shakespeare z ljubezensko 
zgodbo Romea in Julije. Tokrat nas v mesto vabijo, poleg drugih znamenitosti,  
številne razstave, ki so na ogled v času našega obiska. V muzeju Casltelvecchio si 
bomo, poleg stalne postavitve, ogledali še razstavo »Antonio Balestra. Nel segno 
della Grazia« (V znamenju miline), v 
Palazzo della Gran Guardia pa 
razstavo »Maya. Il linguaggio della 
bellezza« (Maji. Govorica lepote) in v 
Arena Museo Opera po želji razstavo 
Picassa (Figure 1906-1971). 
   
Program potovanja:  
1. dan: sobota, 18. februar 
Odhod avtobusa s parkirišča Dolgi most v 
Ljubljani ob 7.00.  Vožnja čez mejni prehod Fernetiči v Italijo do Verone. Ogled mestnih 
znamenitosti: živahni trg Piazza delle Erbe z odprto tržnico in s številnimi srednjeveškimi 
palačami, kot so mestna palača, baročna palača Maffei, katedrala, antična fontana »Madona 
Verona« … Sprehodili se bomo do trga Piazza dei Signori, ki slovi po monumentalnih 
nagrobnikih vladarske rodbine Scaligeri in kipu Danteja Alighierija. Obiskali bomo rojstno hišo 

Julije in znameniti balkon… Po prostem času za kosilo sledi 
ogled gradu Castelvecchio, kjer se nahaja eden od 
pomembnejših muzejev v Italiji in Evropi. Muzej je bil 
restavriran po načrtih arhitekta Carla Scarpe v letih 1957-
1975 in zajema 
približno 30 
soban. Ogledali si 
bomo stalno 

zbirko, Digitalni muzej Carla Scarpe, 
razstavo baročnega kiparja Antonia Balestre 
V znamenju miline in manjšo razstavo 
ilustracij Giovannia Battiste Piazzette, ki jih 
je navdihnila pesnitev Torquata Tassa 
Osvobojeni Jeruzalem ter je posvečena eni od najbolj dragocenih tiskanih knjig založnika 
Giambattista Albrizzija, objavljene leta 1745 v Benetkah. Po želji si boste lahko ogledali še 
razstavo Picassa (Figure 1906-1971). Na ogled je približno 90 del. 
Zvečer vožnja do hotela in nočitev. 
 
2. dan: nedelja, 19. februar 
Po zajtrku ogled razstave v Palazzo della Gran Guardia »Maya. Il 
linguaggio della bellezza« (Maji. Govorica lepote). Razstava 
predstavlja podrobnosti o številnih bogastvih tega ljudstva v 
predkolumbijskem času. Na ogled je več kot 250 del, skozi katera bomo 
spoznali lepoto umetnosti in kulture Majev. Po prostem času za kosilo 
sledi ogled dveh cerkva. Najprej cerkve Sant'Anastasia, ki se nahaja v  



 
 
 
 
 
starem mestnem jedru in velja za enega od pomembnejših gotskih spomenikov v Veroni. 
Posebno pozornost bo namenjena delom kiparja Pietra di 

Carniola. Nato sledi ogled cerkve San 
Zeno Maggiore, imenovano tudi San 
Zenone. To je brez dvoma ena od lepših 
romanskih cerkva v Italiji. Med številnimi 
umetniškimi deli cerkev hrani 
mojstrovino Andrea Mantegne  

La pala di San Zeno.  
Popoldan vrnitev proti domu, kamor prispemo v večernih urah.  
 
Cena:  95€ (namestitev v sobi za dve osebi), 85€ (za študente, v sobi za štiri osebe)  
Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, vse cestne pristojbine in mestno 
takso, 1x nočitev z zajtrkom v hotelu **** v Veroni, ogled Verone, vodenje turističnega 
vodnika, zavarovanje potnikov in organizacijo potovanja. 
 
Doplačila:  
- 1/1 soba 30 € 
- vstopnine: Castelvecchio-vse razstave 6€, Maji. Govorica lepote 14,50€ (študentje 7€), 
Sant'Anastasia in San Zeno, Maggiore 5€ 
Vstopnice za razstavo Picasso (Figure 1906-1971) lahko kupite in rezervirate na: 
http://www.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&a
ction=tickets&erid=1750543&includeOnlybookable=false&x10=1&x11=picasso  
Primerna ura je v soboto 18. 2. 2017 po 17.30 uri (razstava je odprta do 19.30). 
 
Odpovedni riziko znaša 5% od vrednosti aranžmaja. 
 
Rok prijave: 23. 1. 2017, oziroma do zasedenosti. 
 
Način plačila: teden dni po prejemu računa. 
 
Cena je izračunana pri udeležbi najmanj 40 potnikov. Pri nižjem številu potnikov se cena 
preračuna. 
 
Splošna navodila in določila za turistične aranžmaje so sestavni del programa.  

 

 
 

PRIJAVE IN INFORMACIJE: 
Maona Piran, Cankarjevo nabrežje 7, 6330 Piran 

GSM: 031 630 680, tel: 05 6734520, elektronska pošta: maona@maona.si 
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