
ROMANJE v PUGLIO in ogled 
CAMPAGNE 
Odhod: 27.04. 01.05.2023

CENA POTOVANJA: 

460,00 € - min. 45 oseb

Gospod, postavi me v svojo bližino,
da bom čutil tvojo navzočnost,
saj si mi že po svojem bistvu blizu.
Potem se lahko nadme zgrne ves pekel
in ne bom se bal, . je le del vsakodnevne molitve Sv. 
patra Pija.

1. dan (četrtek): AJDOVŠČINA – LORETO – 
SAN GIOVANNI ROTONDO

Odhod avtobusa v jutranjih urah iz dogovorjenih 
krajev. Vožnja v Italijo in s krajšimi postanki mimo 
Benetk, Bologne ter Ancone v LORETO. Mesto 
slovi kot največje in najbolj priljubljeno Marijino 
romarsko središče Italije. V mogočni baziliki stoji 
Nazareška hišica, o kateri pripoveduje izročilo, da 
so jo sem prinesli angeli iz Nazareta in da je v njej 
bivala Sveta Družina. Maša ter sprehod po trgu 
Matere božje, kjer se bohotijo mogočni vodomet 
in številne palače, delo slavnih italijanskih stavbe-
nikov. Nadaljevanje vožnje ob obali Jadranskega 
morja v SAN GIOVANNI ROTONDO. Večerja in 
nočitev v hotelu.

2. dan: SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE 
SANT’ANGELO

Zajtrk. Ves današnji dan je namenjen obisku SAN 
GIOVANNI ROTONDO. V tukajšnjem kapucinskem 
samostanu je živel in deloval vse do svoje smrti 
Francesco Forgione, ki si je redovno ime pater Pij 
izbral pri 23. letih, ko je bil posvečen v duhovnika. 
Skoraj vse življenje je nosil stigme – znamenja 
Kristusovih ran in je bil izredno priljubljen spoved-
nik. Leta 1999 ga je papež Janez Pavel II. po enem 
najkrajših postopkov v zgodovini Cerkve razgla-
sil za blaženega in nato leta 2002 za svetnika. 
Obiščemo svetnikov grob v kripti nove moderne 
cerkve, katere hodnik in grob je z veličastnimi mo-
zaiki obogatil jezuit p. Marko Rupnik. Ogledamo si 
še staro samostansko cerkev in muzej s spominsko 
sobo. Tekom dneva pristopimo še h križevemu potu 
ter obiščemo tamkajšnjo bolnišnico »hišo lajšanja 
trpljenja«. Pozno popoldne vožnja v kraj MONTE 
SANT’ANGELO in ogled romarske cerkve sv. 
Mihaela, kjer je prvo svetišče stalo že v davnem 5. 
stol., ko se je nadangel Mihael prikazal krajevnemu 
škofu. Vrnitev v San Giovanni Rotondo ter večerja 
in nočitev v hotelu.

3. dan: SAN GIOVANNI ROTONDO – BARI -
ALBEROBELLO – MATERA

Po zajtrku sledi vožnja v apuljsko prestolnico 
BARI, ki je bil v preteklosti središče bizantinske 
oblasti v Italiji. Še posebej znamenito je to mesto 
za otroke, saj je tukaj pokopan njihov veliki do-
brotnik sv. Miklavž. V srcu starega mestnega jedra, 
kjer se srečamo z že skoraj arabskim vrvežem, stoji 
mogočna bazilika sv. Nikolaja, ki so jo zgradili v 
11. stol., da bi vanjo pokopali svetnikove posmrtne 
ostanke. Po maši v kripti ob svetnikovem grobu, si 
ogledamo bogato opremljeno notranjost z veliko 
dragocenostmi: ciborij iz 12. stol., škofovski pre-
stol in lepe freske. Sledi kratek sprehod po mestu. 
Vožnja v osrčje čudovite Apulije, v slikovito pokra-
jino Trulli, ki slovi po istoimenskih nenavadnih 
stožčastih bivališčih, ki jih občudujemo v mestecu 
ALBEROBELLO. Pozno popoldan še vožnja v 
Matero, ki leži na pobočju griča v osrčju sosednje

 

 
Obvezna doplačila na kraju samem:– turistična
taksa v hotelu: približno 2,50 EUR na noč.

Opcijski ogledi se izvedejo skladno s časom.

Organizator potovanja: TA Kompas Ajdovščina

.

enoposteljna soba 120 EUR, vstopnine
v ceno potovanja niso vštete in jih potnik po želji
poravna na kraju samem

Doplačila:

dežele Bazilikate. MATERA slovi po starem delu 
mesta z imenom “Sassi di Matera”. Sassi so pra-
davna bivališča v naravnih jamah ali pa izklesana 
v skale, le redka so še naseljena. Večerja in nočitev
v hotelu.

4. dan: MATERA - PIETRALCINA - POMPEI

Zajtrk. Ogled MATERE. Po panoramski cesti
“Strada dei Sassi” se bomo napotili mimo 
najznačilnejših jamskih prebivališč in cerkva, ki 
jih lahko imenujemo urbanistični čudež davnine. 
Leta 1993 jih je Unesco uvrstil na seznam sve-
tovne kulturne dediščine. Približno na polovici poti 
obiščemo še kraj PIETRELCINA, kjer se je leta 
1887 rodil pater Pij. Obiskali bomo njegovo ro-
jstno hišo in farno cerkev ter se v mislih priporočili 
temu priljubljenemu svetniku. Nato nadaljujemo 
pot proti Neaplju ob Sredozemskem morju, ki velja 
za eno najbolj slikovitih mest v Italiji, slovi pa tudi 
po čudovitem zalivu. Če bo vreme dopuščalo, se 
bomo na slikoviti ognjenik VEZUV tudi povzpeli in 
od tu imeli lep pogled na neapeljski zaliv. Večerja 
in nočitev v hotelu.

5. dan (ponedeljek): POMPEI - MONTE CASSINO 
-AJDOVŠČINA

Po zajtrku nas čaka ogled POMPEJEV, slavno 
arheološko najdišče, ki ga je leta 79 ob izbruhu 
bližnjega Vezuva pokril vulkanski pepel. Pod njim 
so znanstveniki našli številne vile iz tedanjega 
časa, upravne stavbe, amfiteater, terme. Po ogledih 
se odpeljemo proti benediktinskemu samostanu 
MONTE CASSINO. Tu je pokopan sv. Benedikt, 
ustanovitelj reda benediktincev. Po ogledu samo-
stana, v katerem se je razvilo izdelovanje mozaikov 
in fresk, imam tu še zadnjo mašo na poti. Nato nas 
čaka pot mimo Rima in preko toskanske pokrajine 
proti domu. Domov prispemo v poznih večernih
urah.

CENA POTOVANJA: 460,00 EUR min. 45 oseb

480,00 EUR pri udeležbi najmanj 40 oseb
510,00 EUR pri udeležbi najmanj 35 oseb
550,00 EUR pri udeležbi najmanj 30 oseb

Cena (pri najmanj 45 udeležencih) vključuje: 
avtobusni prevoz in vse prevozne stroške, 
prenočevanje v dvoposteljnih sobah v hotelih 3*** 
na osnovi polpenziona, strokovno in duhovno vod-
stvo, zdravstveno zavarovanje;

Ajdovščina, december 2022

PE GEA Šempeter
Trg I. Roba 4, 5290 Šempeter pri Gorici

Slovenija
Tel: +386 5 3936117, +386 5 3936116

E-mail: info@gea-ta.si

Goriška cesta 23, 5270 Ajdovščina
Slovenija

Tel:+386 5 3664 000
Gsm:+386  51 331 447

E-mail: info@kompas-ajdovscina.s




