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Strokovna ekskurzija »Poklicno in strokovno izobraževanje in
usposabljanje v Furlaniji in Benečiji (Italija)«
1. dan (6.05.2010): LJUBLJANA – SPILIMBERGO – SAN DANIELE DEL FRIULI
Odhod iz Ljubljane ob 07:30 uri in vožnja mimo Ajdovščine proti Italiji. Prihod v Spilbergo v Furlaniji in ogled
največje in najpomembnejše šole mozaika v Evropi, »Scuola Mosaicisti del Friuli« (hospitiranje pri pouku
pogovor z učitelji in vodstvom, ogled delavnic, seznanitev s programi usposabljanja in izobraževanje na
formalnimi in neformalnimi ravni, seznanitev s programom in rezultati poletne šole mozaika…). Pot nas bo
nato vodila V San Daniele del Friuli, ki je znan po številnih pršutarnah, kjer si bomo ogledali pršutarno,
spoznali skrivnosti sušenja znamenitega pršuta ter ogled zaključili z degustacijo. Vožnja v Vicenzo z vmesnimi
postanki in namestitev v hotelu. V kolikor bo čas dopuščal panoramski ogled mesta. Večerja in prenočevanje.
Dodatne informacije: Scuola Mosaicisti del Friuli. http://www.scuolamosaicistifriuli.it/
2. dan (7.05.2010): VICENZA
Po zajtrku bo dan v celoti namenjen strokovnim obiskom. Srečanje v Združenju za industrijo province Vicenza
- Associatione industriale della provincia di Vicenza in pogovor o podpori podjetništvu, podjetniškem
izobraževanju in usposabljanju, o sodelovanju med izobraževalci, podjetji in institucijami, ki za povezovanje
skrbijo. Sledi obisk ene najboljših evropskih business šol v Evropi CUOA, ki se ukvarja z izobraževanjem in
usposabljanjem vodij, managerjev, podjetnikov, direktorjev, ogled šole, pogovor z vodstvom šole o programih,
povpraševanju po njihovih storitvah, sodelovanju s podjetji, financiranju… www.cuoa.it
Po zaključenih obiskih sledi zunanji ogled mestnih znamenitosti starega središča »Palladijevega« mesta, ki ga
krasijo številne palače. Od grajskega trga nas bo pot vodila do Basilice Palladiane in znamenitega Teatro
Olimpico. Gledališče je bilo namenjeno samo izbrancem tedanjega časa, oder pa je v duhu renesanse
postavljen v obliki antičnega gledališča od katerega se vije pet glavnih tebanskih ulic. Gledalcu pa pričara
občutek, kot da je na antičnem trgu.
3. dan (8.05.2010): MANTOVA – LJUBLJANA
Po zaključenem obisku se bomo podali do bližnjega griča, kjer se sicer nahaja cerkev Madonna dei Monti
Berici, od koder se obiskovalcu nudi panoramski pogled na Vicenzo. Nato nas bo pot vodila v Mantovo, ki je
doživela vrhunec v dobi dinastije Gonzaga. Postanek za ogled mestnih znamenitosti: trga Piazza Sordello,
stolnice, trga Piazza delle Erbe s komunalno palačo in stolpom z uro ter bazilike Sv. Andreja. Sledi obisk vile
»Palazzo Te«, ki priča o nekdanji moči družine Gonzaga, danes pa kot muzej gosti razstave mezopotamske
umetnosti katere darovalec eksponatov je bil domačin, ki je v Bagdadu zbral eksponate ter egipčanske in
likovne umetnost. Prava znamenitost palače pa so njene freske. Po ogledu nadaljevanje poti mimo Padove,
kjer bomo zapustili avtocesto in se ob reki Brenta peljali proti Benetkam. Ob reki se nahajajo številne
podeželske vile beneških trgovcev in dožev. Za zaključek potovanja se bomo ustavili na kmečkem turizmu pri
Livenzi, kjer nas bodo bogato pogostili, preizkusili bomo tudi njihova vina. Povratek v Ljubljano.
Cena: 239,00 EUR pri najmanj 40 plačanih udeležencih
256,00 EUR pri najmanj 30 plačanih udeležencih
281,00 EUR pri najmanj 24 plačanih udeležencih
Opomba: Za strokovni del ogledov je odgovorno Združenje izobraževalnih institucij, gi.z.

Cena vključuje:
 avtobusni prevoz
 nastanitev v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah na osnovi
polpenziona, večerja zadnji dan na kmečkem turizmu
 ogled pršutarne in degustacija pršuta
 zunanji ogledi po programu
 vstopnina v Teatro olimpico antico in v Pallazo Te
 slovensko vodenje, organizacijo potovanja in DDV

Cena ne vključuje:
 vstopnine za navedene oglede
 pijače pri obrokih (razen pri zajtrku)
 druge storitve po osebnih naročilih
 zavarovanje tveganja odpovedi zaradi bolezni v
višini 2,6625 % vrednosti celotnega aranžmaja

Doplačila
 doplačilo za enoposteljno sobo 50 EUR
 fakultativni ogledi in vstopnine, za katere se potnik prostovoljno
odloči neposredno na licu mesta

Priporočamo:
 dodatno zdravstveno zavarovanje z medicinsko
asistenco v tujini ELVIA. V kolikor potniki nimajo
dodatnega zdravstvenega zavarovanja
priporočamo, da si le ti uredijo evropsko
zdravstveno kartico.

Potovalni dokumenti: veljavna osebna izkaznica ali potni list

Idejni pobudnik ekskurzije je Združenje izobraževalnih institucij, g.i.z. iz Ljubljane. Na ekskurzijo vabimo
člane združenja in iščemo sopotnike iz dveh asociacij za izobraževanje odraslih, s katerima sodelujemo: iz
Zveze ljudskih univerz Slovenija in iz Društva organizacij za izobraževanje odraslih pri srednjih šolah.
DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE:
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PRIJAVNICA NA TRETJI STRANI TEGA DOKUMENTA

Prijave sprejema potovalna agencija AVRIGOTOURS Nova Gorica (05-3303121, 05-3303122). Agencija si skladno z 900. členom
Obligacijskega zakonika pridržuje pravico do spremembe cene v kolikor pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do
sprememb v cenikih prevoznikov, in skladno z 902. členom istega zakonika pravico do odpovedi izleta ali potovanja (če se ne prijavi
vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo programa). Pridržujemo si pravico spremembe poteka programa v skladu z
realnimi možnostmi, ne da bi bila pri tem okrnjena vsebina programa. Ob prijavi potnik vplača 30% are, preostali del pa v roku 14 dni
pred odhodom v kolikor ni drugače določeno. Vrstni red prijave je obenem številka sedeža v avtobusu. Telefonska najava se ne
obravnava kot prijava na izlet ali potovanje ampak kot informativni vpis brez zagotovljenega vrstnega reda. Zavarovanje za tveganje
odpovedi zaradi bolezni je mogoče skleniti najkasneje teden dni pred odhodom vendar skladno s splošnimi pogoji za zavarovanje
rizika odpovedi turističnega potovanja. Znesek zavarovanja tveganja odpovedi potovanja ali izleta zaradi bolezni je določen skladno s
pogoji zavarovalnice in znaša 2,6625 % od vrednosti celotnega aranžmaja, vendar najmanj 6,39 EUR/prijavnico. Natančen znesek
zavarovalne premije je naveden na zavarovalni polici, ki jo zavarovanec prejme ob sklenitvi zavarovanja rizika odpovedi turističnega
potovanja. Odhod potovanja ali izleta se potrdi v primeru najnižjega navedenega števila prijavljenih udeležencev po ceni ki je
specificirana. Potnik prejme vse potrebne dodatne podatke, ki niso navedeni v programu ali na potrdilu o potovanju, kot navedbo
imena hotela ipd. v obvestilu o potovanju. Za morebitno izgubljeno ali poškodovano prtljago organizator oz. prevoznik ne prevzema
nikakršne odgovornosti. Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti sporočiti na kraju samem, Avrigovemu vodniku,
neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija
lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju
samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo. Splošni pogoji
so sestavni del programa. Pri enodnevnih izletih program velja kot končno obvestilo o potovanju. Cene fakultativnih vstopnin so
informativne narave in velja cenik vstopnin veljaven na dan ogleda. Celotni splošni spogoji no razpoložljivi na spletni strani
www.avrigo.si ter na sedežu družbe na Kidričevi 20 v Novi Gorici.
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PRIJAVNICA
Plačnik je fizična oseba:
Ime in priimek:
Naslov:
Poštna št. in kraj:
Elektronska pošta
Plačnik je pravna oseba:
Naziv pravne osebe:
Naslov:
Poštna št. in kraj:
ID št. DDV:
Št. naročilnice:

Postopek prijave:
Prijavnico je potrebno izpolnjeno poslati na elektronsko pošto prosti.prevozi@avrigo.si, zadeva: Vicenza
2010 ZII.
Prijava je veljavna ob plačilu are 50,00 EUR z obvezno navedbo sklica na račun:
Avrigo d.d.
Kidričena 20
5000 Nova Gorica
TRR: 05100 – 8010759620
Sklic: 2010 00 63

