
FIRENCE 
2.-3.DECEMBER 2016 

 
 
Slovensko muzejsko društvo vas v decembru pod strokovnim vodstvom vabi v Firence na ogled 
Arheološkega muzeja in razstave »Winckelmann, Firence in Etruščani. Oče arheologije v Toskani« ter 
na obisk galerije Uffizi, zakladnice neprecenljivih umetnin. In ker je to čas božičnih pričakovanj, boste 
imeli tudi priložnost sprehoditi se po mestu, odetem v praznične luči, pisane  stojnice pa ponujajo 
neštete užitke za oči, ušesa in želodček. 
 
Johann Joachim Winckelmann (1717–1768), je bil pruski utemeljitelj arheološke vede, ki je preživel 
trinajst let svojega kratkega življenja v rimskih knjižnicah in med izkopaninami Firenc, Rima, 
Pompejev in Herkulaneja. Prvi je prepoznal izvirno grško klasično umetnost in postavil kronologijo. Po 
njegovi zaslugi je Evropa prepoznala in sprejela antiko kot temelj evropske kulture. Posebej cenjeno 
je njegovo genialno delo o antični umetnosti Geschichte der Kunst des Alterthums. Ubit je bil v Trstu, 
pokopan je v katedrali sv. Justa. Na Winckelmannov rojstni dan, 9. decembra, praznujejo vsi nemški 
arheološki inštituti.  
 
Program: 
2.12.2016 – odhod iz Ljubljane (Tivoli) ob 6:00 
Po prihodu v Firence nastanitev v hotelu v mestauin potem peš do Arheološkega muzeja. Potem pa 
prosto do individualne vrnitve v hotel.Večerja samostojno – na voljo je nešteto lokalov za vsak žep. 
3.12.2016 – po zgodnjem zajtrku pot pod noge in mimo stolnice do galerije Uffizi, ki se nahaja na trgu 
Signoria, kjer se bohoti kopija Michelangelovega Davida. Potem prosto do odhoda domov ob 15:00. 
 
Cena:       148,00 Eur - min 40 oseb;       158,00 -min 35 oseb;       172,00 Eur - min 30 oseb 
 
Vključeno v ceni: prevoz s turističnim avtobusom na relaciji po programu, cestnine, takse, nastanitev 
v dvoposteljni sobi v hotelu 4**** v centru mesta na bazi nočitve z zajtrkom, zunanji ogledi, 
vstopnina in stroški rezervacij za Arheološki muzej in Galerijo Uffizi, organizacija potovanja, slovenski 
vodnik. 
 
DOPLAČILA OB PRIJAVI: 
Enoposteljnasoba - 35,00 Eur po osebi 
zavarovanje rizika odpovedi, zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Coris 
 
Rok plačila: 8.11.2016 (možno plačilo v dveh obrokih, plačilo prvega do 8.11, plačilo drugega do 
odhoda). Plačilo je potrebno zaradi rezervacije in predplačila vstopnin v muzeje!) 
 
Vplačila sprejemamo na: 
Slovensko muzejsko društvo 
Linhartov trg 1 
4240 Radovljica 
TRR (IBAN) odprt pri Banki Koper: SI56 1010 0005 4924 014,  
ID: 57442061 



 
Strokovna ekskurzija Firence 
 
Vstopnine in stroški rezervacij za muzeje so nepovratni ! 
 
Vsi ostali predpisi iz Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje so sestavni del aranžmaja in 
so na voljo na sedežu agencije in na www.street-tour.com ! 
 
Prijave in rezervacije na mail: petra.stipancic@dolenjskimuzej.si 
 
 
Pridržujemo si pravico do spremembe cen v primeru, da pride do sprememb v menjalnem tečaju 
valut ali do spremembe v tarifah prevoznikov (dodatek za gorivo), ki vplivajo na ceno potovanja ! Prav 
tako si pridržujemo pravico do spremembe programa oziroma zaporedja ogledov, seveda v smislu 
boljše izvedbe le-tega ali zaradi nepredvidenih okoliščin na samem potovanju ! 

http://www.street-tour.com/
mailto:petra.stipancic@dolenjskimuzej.si

