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Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Strokovna ekskurzija

ITALIJA in SAN MARINO
4. – 6. oktober 2019

1. dan: Ljubljana-Padova-San Giovanni Rotondo
Odhod iz Ljubljane ob 06.00 zjutraj. Vožnja mimo Benetk do Padove, kjer si bomo
ogledali znamenitosti mesta in zgodovinski medicinski muzej (MUSME - Museum of the
History of Medicine of Padova), ki na inovativen in interaktiven način prikazuje razvoj
medicine. Po ogledu nadaljujemo pot proti San Giovanni Rotondu. Večerja in nočitev v
hotelu 3***.
2. dan: San Giovanni Rotondo-Monte Sant'Angelo-Barletta
Zajtrk. Dopoldne obiščemo bolnišnico v San Giovanni Rotondu (Casa Sollievo della
Sofferenza), ki je ena najsodobnejših bolnišnic v Evropi. V tamkajšnji baziliki si bomo
ogledali veličastne mozaike slovenskega umetnika p. Marka Ivana Rupnika. Popoldne je
izlet v lepo srednjeveško mesto Monte Sant' Angelo, ki stoji na vrhu hriba. Sprehodili se
bomo po živahnih ulicah in si ogledali tamkajšnjo cerkev, ki je na Unescovem seznamu
svetovne kulturne dediščine. Nadaljevanje poti v Barletto, mestece ob morju. Videli bomo
trdnjavo, ki jo je dal zgraditi Friderik II. ter velikanski kip neznanega cesarja, ki je tudi
simbol mesta. Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev.

3. dan: San Giovanni Rotondo-San Marino-Ljubljana
Zajtrk. Vožnja ob jadranski obali proti severu. Postanek v San Marinu, najstarejši
evropski republiki. Med sprehodom si bomo ogledali mestno hišo, mogočno obzidje s
stolpi in številne trge, nad katerimi se dvigujejo bogate meščanske palače, ulice pa vodijo
v številne trgovinice. Po ogledu vožnja proti Ljubljani in prihod v poznih večernih urah.

CENA: 230 evrov (najmanj 40 potnikov);
VKLJUČUJE: avtobusni prevoz in vse prevozne stroške, prenočevanje v hotelu 3*** na
osnovi polpenziona, vstopnine v muzeje, strokovno vodstvo, zdravstveno zavarovanje;
PLAČILNI POGOJI: 80 evrov do 23. septembra, razlika do 2. oktobra;
ODSTOPNINA (po želji, primer bolezni): 12 evrov.

