
 

 

 

 

 

 

 

Romanje idrijsko-cerkljanske dekanije 
TOSKANA in CINQUE TERRE 

23. - 26. april 
 

 

1. dan: Cerkno-Idrija-Italija-Firence-Siena 

Odhod v jutranjih urah in vožnja proti Italiji. Naš prvi daljši postanek bo v Firencah, ki se upravičeno 

ponašajo kot umetnostno središče Italije. Ogledali si bomo najpomembnejše spomenike tega 

čudovitega mesta: trg Signoria, cerkev sv. Križa, cerkev sv. Lovrenca, Giottov zvonik, stolnico, 

krstilnico, Stari most z značilnimi trgovinicami. Po maši nadaljujemo pot proti Sieni. Večerja in 

nočitev. 

 

2. dan: Siena-San Gimignano-Pisa 

Po zajtrku se odpravimo na ogled Siene, kjer je nekoč služboval škof Enej Silvij Piccolomini, kasnejši 

papež Pij II (1458-1464). Še pred tem je bil Piccolomini škof v Trstu in tako veliko potoval po 

slovenskih deželah in se zavzemal za graditev mnogih novih cerkva. Siena je najlepše mesto 

italijanske gotike in čudovit primer srednjeveškega načrtovanja mest, ki upošteva okoliško krajino. 

Kjer se stikajo trije griči, je tako nastal osrednji ovalni trg Piazza del Campo, kjer že stoletja 

prirejajo znamenito tekmo s konji. Spoznali bomo mogočno baziliko s kapelo svete Katarine, doma 

prav iz tega mesta. Glavni biser Siene pa je čudovita katedrala, ki je tudi izjemna umetniška 

stvaritev. Popoldne se odpeljemo do bližnjega San Gimignana, slikovitega toskanskega mesteca, ki 

se ponaša s številnimi plemiškimi hišami in obrambnimi stolpi. Pogled z mestnega obzidja nas bo 

popeljal med vinograde, kjer pridelujejo grozdje za znamenito vino Chianti. Za konec dneva nam 

ostane še fotografiranje pred znamenitim poševnim stolpom v Pisi. Večerja in nočitev.  

 

 
 

3. dan: Cinque Terre (z vlakom in ladjo) 

Zajtrk. Vožnja v La Spezio. Celodnevni izlet z ladjo in vlakom na Cinque Terre, kar pomeni Pet dežel. 

Kratka gorska veriga, vzporedna z Apenini, se strmo spušča v morje, vmes so male dolinice, kjer so 

med morjem in pečinami zrasle ljubke vasice: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola in 

Riomaggiore. Pet jih je in od tod tudi njihovo ime. Ležijo v edinstveno obdelani pokrajini in so težko 

dostopne. Med slikovitimi ribiškimi vasicami ležijo vinogradi, ki se v terasah dvigujejo proti vrhu, 

tam pa jih obkrožajo pinije. Tej spokojni in nenavadni lepoti je podelil priznanje tudi Unesco, saj jo 

je uvrstil na seznam svetovne dediščine. Večkrat se bomo ustavili, se sprehodili po vaseh, 

občudovali staro arhitekturo, si po želji privoščili dobro kosilo v kakšni od tradicionalnih gostiln ... 

Pozno popoldne vožnja z vlakom skozi slikovite tunele in previse nazaj v La Spezio. Vrnitev v naš 

hotel. Večerja in nočitev. 



 

4. dan: Carrara-Idrija-Cerkno 

Zajtrk. Vožnja v Carraro, ki leži le nekaj kilometrov od morja. Svoj sloves dolguje po vsem svetu 

znanemu belemu marmorju - kararskemu marmorju, ki ga tukaj lomijo že od antičnih časov. 

Ogledali si bomo glavne znamenitosti, predvsem pa romansko-gotsko katedralo, kjer se bohotijo 

umetnine iz domačega marmorja. Po želji se nato po zanimivem cestnem sistemu odpeljemo v gore, 

kjer so mogočni kamnolomi (izlet traja približno eno uro). Prav tukaj je veliki Michelangelo izbiral, 

kateri izmed velikanskih blokov bi bil primeren za njegove izjemne mojstrovine. Pravijo, da se je v 

kamnolomih zadrževal po več mesecev. Sprehod po panoramski poti s pogledom na divjo pokrajino 

in na zares gigantski način lomljenja marmorja nas bo navdušil. Slišali bomo vse o postopku rezanja 

kamna, načinu transporta več deset ton težkih blokov... Lahko pa bomo tudi kupovali umetnine iz 

tega čudovitega kamna. Vrnitev v dolino in nato mimo Padove in Benetk v domače kraje. 

 

 

CENA: 329 evrov; 
 

VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, 3 nočitve v hotelih 3***, tri polpenzione, oglede s slovenskim 

vodnikom, celodnevni izlet z vlakom in ladjo na Cinque Terre, strokovno in duhovno vodstvo (vsak 

dan imamo sveto mašo), nezgodno zavarovanje;  

 

DOPLAČILA PO ŽELJI: vstopnine v posamezne cerkve, izlet v Carrarske rudnike z džipi (cca 15 

evrov); 

 

ODSTOPNINA (po želji, v primeru bolezni): 16 evrov; 

 

DOPLAČILO PO ŽELJI: enoposteljna soba 65 evrov. 

 

 


