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VABIMO NA DVODNEVNO STROKOVNO EKSKURZIJO V 
 

PADOVO, MILANO in BOROMEJSKE OTOKE 

3.6.2017 in 4.6.2017 

 
Odhod avtobusa: ob 5. uri / Slovenska Bistrica, avtobusna postaja 
 

1. dan, 3.6.2017: Slovenska Bistrica – Padova – vinska klet Soave – Milano  

Našo ekskurzijo po severni Italiji bomo pričeli z vožnjo mimo Ljubljane ter dalje po avtocesti do Padove, 
kjer bomo naredili prvi postanek. V mestu s srednjeveškimi trgi, drugo najstarejšo univerzo na svetu in žal v 
preteklosti s strateško-vojaškim centom za Mussolinijeve govore se bomo sprehodili po centru ter si ogledali 
veličastno baziliko sv. Antona Padovanskega. Nadalje nas bo pot vodila do univerze, Piazze Erbe, Pizze Frutti; vse 
do znamenite kavarne Pedrocchi. Sledilo bo nekaj prostega časa, nato pa nadaljevanje vožnje do vinske kleti 
na vinorodnem območju Soave, katero je najbolj poznano po belem vinu garganena. Ustavili se bomo v 
priznani vinski kleti, kjer nas čaka pokušina treh vrst vin z nevtralizatorji. Na poti do hotela se bomo ustavili 
še v prestolnici mode - Milanu. Po prihodu v prestolnico Lombardije se bomo najprej zaustavili pri 
impozantnem gradu Sforzesco, nato pa se po Via Dante sprehodili do trga Duomo, kjer dominirata veličastna 
katedrala in galerija Vittore Emanuele, skozi katero se bomo podali še do gledališča La Scala. Sledilo bo nekaj 
prostega časa, da bomo vsrkali vzdušje italijanske prestolnice mode, glamurja in nogometa. Morda se bomo 
podali na sprehod po ulici Via Napoleone, posejani z ekskluzivni butiki, s katerih se svetlikajo imena najbolj 
znanih modnih oblikovalcev ali pa zašli v kakšno kavarno, slaščičarno ali restavracijo; si privoščili 
italijansko kavo, slasten »gelatto« ali košček pizze. Lahko pa enostavno izberemo svoje mesto na stopnicah 
pred katedralo, kjer posedajo mladi iz celega sveta in opazovali pisani svet, ki hiti mimo nas. Sledila bo 
vožnja do hotela nakar se bomo po namestitvi odpravili na večerjo. Nočitev. 
 

2. dan, 4.6.2017: Boromejski otoki – Slovenska Bistrica 

Po zajtrku se bomo odpravili do kraja Baverno, kjer je izhodiščna točka za čudovite Boromejske otoke (Isole 
Borromee), ki jih obdaja jezero Maggiore in na katere zviška gledajo mogočni vrhovi italijansko-švicarskih 
Alp, medtem ko je celotna okolica jezera obdana z bujno mediteransko vegetacijo. Z ladjico se bomo 
popeljali do treh otokov: Isola Madre, Isola Bella in Isola dei Pescatori. Na otoku Isola Madre se bomo sprehodili 
po palači družine Borromeo, kjer še vedno stojijo izvirni portreti, velikanske postelje in drugo pohištvo te 
mogočne rodbine. Občudovali bomo botanične vrtove, ki so resnična eksplozija barv. Tukaj najdemo 
številčno sredozemsko rastje, kamelije, hibiskus, bambus, najrazličnejše rože ter okrasna drevesa. Eno izmed 



njih je tudi gigantska sekvoja pred palačo, ki jo je tornado leta 2006 močno poškodoval in za katere obstoj še 
danes vlagajo velike napore. Na otoku Isola Bella se nahaja še ena palača s čudovitimi sobanami in 
nepozabnimi vrtovi, kjer pavi ponosno razkazujejo svoje perje med cvetovi najrazličnejših oblik in barv. 
Med cvetnimi terasami stojijo kipi članov družine Borromeo, za vedno zagledani v obzorje. Za konec bomo 
obiskali še Isolo dei Pescatori - otok ribičev in turizma. Otok obkroža promenada z veliko izbiro restavracij, 
šarmantnih gostiln in trgovinic s spominki. Sledilo bo nekaj prostega časa do odhoda ladjice, za morebitno 
kosilo. Po vrnitvi na celino se bomo z avtobusom zapeljali do Arone, kjer se med gozdovi skriva spomenik 
Karla Boromejskega. Do gradnje Kipa svobode v New Yorku je bil slednji najvišji na svetu. Pogumneži se 
lahko podajo na višinsko potovanje v ozko notranjost spomenika ter pokukajo skozi uho ali oko, od koder 
se odpira fantastičen razgled na jezero z okolico. Sledil bo povratek proti domu, kamor bomo prispeli v 
večernih urah. 
Cena ekskurzije: 
MALI BUS 15 PAX 20 PAX 25 PAX 28 PAX 

234,9 € 198,3 € 176,3 € 166,9 € 

VELIKI BUS 30 PAX 35 PAX 40 PAX 45 PAX 

173,4 € 161,2 € 152,1 € 145,1 € 

Cena zajema: 

�  avtobusni prevoz 

�  vse oglede zunanjosti po programu 
�  ogled kleti in pokušino treh vrst vin z nevtralizatorji (kruh, sir, itd.) 
�  hladno malico iz avtobusa prvi dan ekskurzije 
�  prevoz na 3 otoke in nazaj v kraj Baverno + vstopnine 
�  1 x polpenzion v hotelu 4*, www.hotelpioppeto.it: cca. 50 min vožnje do kraja Baveno (večerja: 3 

hodi, pojačan zajtrk) 
�  turistično spremstvo in organizacijo potovanja 
�  ddv 

 

Doplačila po želji ob rezervaciji:   enoposteljna soba: 25€ 
 

Obvezen potovalni dokument: veljavna osebna izkaznica ali potni list! 
Priporočamo zavarovanje rizika odpovedi v višini 5% od zneska aranžmaja. Prav tako priporočamo, da si 
uredite veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali dodatno zdravstveno zavarovanje z 
asistenco v tujini pri Vzajemni ali Zavarovalnici Sava. 
Splošni pogoji so sestavni del programa in so vam na voljo v agenciji! 
 

EKSKURZIJA BO REALIZIRANA PRI PRIJAVI NAJMANJ 28 OSEB. 
ZA NEČLANE VELJA POLNA CENA, KI JE ODVISNA OD ŠTEVILA PRIJAVLJENIH. 
PRIJAVE SE ZBIRAJO DO ZASEDENOSTI PROSTIH MEST OZIROMA DO 26.4.2017. 
 

PRIJAVE SPREJEMA:  
Prijave na mail: oliver@oliver-turizem.si  ali na tel.: 031 620 865 
Ekskurzije se lahko udeležijo obrtniki in njihovi partnerji ter pri njih zaposleni delavci in njihovi partnerji ter 
upokojeni obrtniki in upokojeni delavci in njihovi partnerji. 
 

Ob prijavi plačate akontacijo 65 EUR do 5.5.2017, razliko pa do 25.5.2017. Za člane OOZ Slovenska Bistrica, ki 
imajo plačano članarino, bo zbornica prispevala 20 EUR na posameznega člana. 
 

Delavci, zaposleni pri obrtnikih, za katere se plačuje prispevek za izobraževanje, plačate ob prijavi 65 EUR. 
Razliko bo kril Sklad za izobraževanje delavcev pri samostojnih podjetnikih Slovenska Bistrica. 
 

Nakazila se bodo vršila na agencijo OLIVER TURIZEM, na transakcijski račun: SI56 0443 0000 1743 592  
namen: BOROMEJSKI OOZ, sklic: SI99 
 

VLJUDNO VABLJENI! 
 

Predsednik OOZ Slovenska Bistrica 
Milan Skrbiš l.r. 

Predsednik Sklada za izobraževanje 
Cvetko Bezget l.r. 

 


