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ROMANJE PO POTEH SVETNIKOV IN V 

ISKANJU SLEDI LANGOBARDOV 
PADOVA, SOTTO IL MONTE, MILANO, PAVIA, MONZA 

duhovni voditelj g. BOGDAN VIDMAR 

 

 

  
    

 
3 dni 

27. - 29. 4. 2023 
 
1. dan: NOVA GORICA – PADOVA – SOTTO IL MONTE 
Odhod avtobusa iz Nove Gorice, izpred konkatedrale ob 6:00.  Vožnja mimo Benetk v PADOVO, mesto sv. Antona. Nekoč pomembno 
rimsko središče je v času gospodovanja rodbine Carraresi postalo pomembno kulturno in umetniško mesto. Naš cilj je obisk enega 
najbolj slavnih in priljubljenih romarskih svetišč, bazilike sv. Antona. V veličastni cerkvi, ki jo krasi osem kupol in dva zvonika obiščemo 
svetnikov grob in si ogledamo njeno bogato opremljeno notranjost. Po sv. maši še sprehod po zanimivem starem mestnem središču, 
znanem po mnogih znamenitih palačah: univerza, palača della Ragione, cerkev Degli Eremitani, kapela Scrovegni z znamenitimi 
Giottovimi freskami, ki prikazujejo Jezusovo življenje, cerkev sv. Justine: relikvije sv. Justine; sv. Prosdocima; sv. Luka evangelista; sv. 
Matija, apostola in mnogih drugih). Kip Gattamelata (zunanji ogledi), ... In že smo na poti v SOTTO IL MONTE, kjer se je leta 1881 rodil 
sv. papež Janez XXIII, za katerega pravijo, da je spremenil Cerkev in cel svet ter ga zato tudi imenujejo »župnik sveta«. Njegov 
pontifikat je bil kratek, trajal je samo pet let, toda njegova srčnost, dobrota in odprtost ostajajo nepozabljene. V zgodovino vesoljne 
Cerkve se je za vse čase zapisal kot sklicatelj drugega vatikanskega koncila, ki se je začel leta 1962. Papež Frančišek ga je 27. aprila 2014 
skupaj z bl. Janezom Pavlom II. v Vatikanu razglasil za svetnika. Po ogledu njegove rojstne hiše še vožnja do hotela. Večerja in nočitev. 
 

2. dan: MILANO 
Po zajtrku vožnja v prestolnico Lombardije MILANO, pomembno gospodarsko, znanstveno in kulturno središče severne Italije. Drugo 
največje italijansko mesto se ponaša z izjemno zgodovinsko preteklostjo, mnogimi umetninami in pomembnimi osebnostmi, ki so tukaj 
živele: sv. Karel Boromejski, sv. Ambrož, člani rodbine Sforza, ... Kulturnih in drugih znamenitosti je v mestu toliko, da je nemogoče vse 
obiskati v nam odmerjenem času, zato si ogledamo tiste najpomembnejše. Oglede bomo začeli z impozantnim gradom Sforza. V 15. 
stoletju, ko so člani rodbine Sforza vladali mestu in so staro Viscontsko trdnjavo razširili in spremenili v grad, ki je postal, sedež 
elegantnega renesančnega dvora, obdanega z obzidanim lovskim parkom.  Sledil bo sprehod do znamenite katedrale, ki je odigrala 
pomembno vlogo pri soustvarjanju katoliške tradicije, prispevala k izjemni glasbeni dediščini Cerkve, ter postala eden od prepoznavnih 
spomenikov gotske arhitekture. Ponaša se z 108 m visokim zvonikom, množico stolpičev ter neštetimi kipi, zato vzpon na njeno streho 
in razgled na mesto z okolico predstavlja prav posebno doživetje. Sledi sprehod skozi galerijo Vittorio Emanuele II. do znamenite 
operne hiše »La Scala« in nato obisk bazilike Sant' Ambrogio, najodličnejše milanske cerkve, ki jo je leta 379. postavil sv. Ambrož, prvi 
milanski škof in zavetnik mesta. Današnjo podobo je dobila v 12. stol., njeno notranjost krasi nešteto dragocenosti, v kripti pa se 
nahaja grob sv. Ambroža. Sv. Maša. Za konec še zunanji ogled mogočnega gradu Castello Sforzesco, ki so ga zgradili Viscontiji, 
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srednjeveški vladarji Milana, povečali pa nasledniki, družina Sforza. 
Po ogledih bo še nekaj prostega časa, povratek v hotel, večerja in prenočevanje. 
 
3. dan: PAVIA – CERTOSA DI PAVIA – MONZA – NOVA GORICA 
Po zajtrku bomo hotel zapustili ter se odpravili južno od Milana v mesto PAVIA. To lepo starodavno mesto je bilo v srednjem veku 
prestolnica Lombardije, v katerem so kronali kralje in cesarje, danes pa je pomembno univerzitetno mesto, ki se ponaša s številnimi 
kulturnimi spomeniki. Med sprehodom po mestu si bomo ogledali dve izjemni romanski mojstrovini, cerkvi San Michele in San 
Pietro in Ciel d‘Oro, nato pa obiskali mogočni grad Castello Visconteo iz 14. stol., v katerem je danes muzej. Sledila bo vožnja do 
bližnje slovite kartuzije CERTOSA DI PAVIA, ki predstavlja vrhunec renesančne arhitekture v Lombardiji. Poleg cerkve si bomo 
ogledali tudi vojvodsko palačo in križni hodnik, ki ga krasijo čudoviti reliefi. Po ogledih vožnja proti MONZI. Mesto je bilo poseljeno 
že v bronasti dobi, nato so ga poselili Rimljani. Svoj razcvet pa je Monza  doživela v času Teodolinde, langobardske kraljice, ki je po 
sanjah postavila kapelo sv. Janezu Krstniku, ki je danes del stolnice. Monza je poznana po ogromnem mestnem parku v velikosti 685 
hektarjev, znotraj katerega se nahaja kraljeva palača, ki jo je dala graditi cesarica Marija Terezija, Levjem mostu preko reke Lambro, ki 
stoji na mestu najdaljšega sredneveškega mostu Lombardije, številnih trgih, zgodovinskih stavbah, cerkvah in zelo bogati zgodovini. Mi 
se bomo po centru Monze odpravili peš do stolnice, kjer bo sv. maša in nato ogledali kapelo Teodolinde in čudovito železno krono 
Langobardov. Po ogledu bo sledila še vožnja proti domu, kamor je predviden prihod v poznih večernih urah. 
 

CENA: 250 € na osebo; cena je izračunana pri udeležbi najmanj 40 potnikov na avtobusu. 
 280 € na osebo; cena je izračunana pri udeležbi najmanj 30 potnikov na avtobusu. 
 
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na navedeni relaciji, vse pristojbine za avtobus, 2 polpenzion v hotelu 3* 
(dvoposteljne sobe, TWC), oglede po programu z vstopnino v milansko stolnico in kapelo Teodolinda, duhovno vodenje, 
slovenskega spremljevalca in organizacijo romanja. 
 

MOŽNA DOPLAČILA: 
– riziko pred odpovedjo (na osebo) 15 € 
– enoposteljna soba   40 € 

 
 
  
 
  
 
  
 
  

PRIJAVE SO MOŽNE: 
– po telefonu: 05/981 26 77 ali 040/794-504 

– po mailu: info@porton.si;  

– osebno na agenciji – delovni čas: pon. - pet. 9:00 – 17:00 Ulica Gradnikove brigade 6, Nova Gorica 
 

PLAČILNI POGOJI – zanje se boste dogovorili osebno, možno je plačilo s položnicami: 

cena: 280 € na osebo; pri udeležbi najmanj 30 potnikov na avtobusu 
100 €  ob prijavi (+ morebitni riziko) 
100 €  20.3.2023 
80 € 20.4.2023 
 

Ob prijavi se bo delal tudi sedežni red na avtobusu, zato pohitite s prijavimi! 
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