
 

 

BENETKE 
SREDNJA ŠOLA SLOV. BISTRICA, odhod 23.04.2022/ šifra IT-02-1 
 

Odhod iz Slov. Bistrice ob 05.00. Vožnja z vmesnim postankom na relaciji Slov. Bistrica, 

Ljubljana, Postojna, Razdrto, Fernetiči. Prestop meje in nadaljevanje do rta Punta Sabbioni. Sledi 
plovba z ladjico po Beneški laguni v BENETKE, do trga Sv. Marka. Izkrcanje in skupen ogled 

mesta: most vzdihljajev, Piazzeta, doževa palača, trg Sv. Marka. Notranji ogled bazilike sv. Marka. 
Nato še sprehod do mosta Rialto in kanala Grande. Sledi ogled kakšne galerije (v dogovoru s 
profesorjem), samostojno predajanje vrvežu na veličastnih beneških trgih in odkrivanje 
skrivnostnih uličic in mostov. Ob dogovorjeni uri vrnitev z ladjico do rta Punta Sabbioni. Vožnja 
proti Sloveniji, prestop meje in nadaljevanje vožnje do Ljubljane, Celja, in Slov. Bistrice. Prihod 

domov v poznih večernih urah. 

 
CENE: 52 EUR/min 45 dijakov, 
 57 EUR/min 40 dijakov,   Račun za plačilo boste prejeli na e-mail naslov. 
 64 EUR/min 35 dijakov,        PLAČILO je potrebno PORAVNATI do torka, 
 73 EUR/min 30 dijakov.  19. 4. 2022. 
 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, vstopne takse, cestnine in parkirnine, 

vodenje in organizacijo. 
Vključeno: vožnja z ladjico v obe smeri in vstopnina za baziliko sv. Marka*. 
*ogleda bazilike ni mogoče vnaprej rezervirati, ampak je potrebno počakati v vrsti za vstop.     

 
Možno doplačilo:  

- za zavarovanje rizika odpovedi (bolezen, poškodba, okužba s Covidom ...) = 5 EUR/osebo (ob 

prijavi), galerija. 
 

V času obstoja nevarnosti širjenja virusa Covid-19, bo program izveden v skladu s priporočili NIJZ in 

veljavnimi ukrepi v tej zvezi na celotni poti. Za vstop v Italijo je trenutno potrebno izpolnjevanje pogojev 
PCT (polno cepljeni ali z dokazilom o prebolelosti, ki ni starejše od 6 mesecev, HAG test veljaven 48 ur).  

POMEMBNO: Vstop v baziliko, muzeje in ustanove trenutno še veljajo strožji pogoji – PC. Prav tako je 

obvezna ali priporočena uporaba FFP2 maske.    
 

Dodatno se lahko odločite za katero izmed razstav in prireditev v okviru beneškega bienala (glejte 
spodnjo povezavo) ali obisk katerega izmed muzejev. Potrebne so rezervacije.   

https://www.theartnewspaper.com/2022/02/03/the-best-exhibitions-to-see-during-venice-biennale-2022  

 

Izračuni so narejeni po cenah in pogojih na dan 31.03.2022. V primeru podražitev storitev, ki so sestavni 

del aranžmaja za več kot 2%, se cena lahko spremeni. 
 

Splošni pogoji potovanja so sestavni del programa in so na voljo na prodajnih mestih! 

https://www.theartnewspaper.com/2022/02/03/the-best-exhibitions-to-see-during-venice-biennale-2022

