
Društvo upokojencev Sežana 
 

vabi svoje člane 

ITALIJO - UMBRIJA 

Odhod z avtobusne postaje Sežana, 
v sredo, dne 20.04.2022 ob 6. uri   do 22.04.2022   

 
PROGRAM: 

1. dan: Sežana – Arezzo -Perugia- Assisi    

Odhod iz Sežane ob 6. uri  in vožnja proti Umbriji. Prvi ogled bomo nameili Arezzu, nekoč enemu od dvanajstih 

najpomembnejših etruščanskih mest. Ogled srednjeveškega centra z visečim trgom Piazza Grande.  

Sledi vožnja do pokrajinske prestolnice Perugia. Ogled mesta in  vožnja v hotel v okolici Assisija, večerja in 

nočitev. 

2. dan: Assisi - Todi - Spoleto- Assisi 

Po zajtrku ogled mesteca Assisi, srednjeveškega mestece iz rožnatega kamna in rojstni kraj svetega Frančiška.  

Nadaljevanje vožnje v  mesto Todi, kjer si bomo najprej ogledali cerkev S.M. della Consolazione, ki sodi med 

najbolj harmonične sakralne arhitekture v Italiji.  

Sledi vožnja v Spoleto, ki velja kot najlepše umbrijsko mesto. Postanek na trgu Piazza del Duomo.  

Sprehod skozi mestno jedro, kjer je moč najti veliko ostankov iz rimske dobe. Povratek v hotel, večerja in nočitev. 

3.dan: Assisi - Gubbio – Urbino – Sežana  

Po zajtrku si bomo ogledali Gubio. Slikovito mesto je pozidano v strmem bregu na obronkih Apeninov. Nato se 

bomo podali v gričevnat svet med osrednjim grebenom Apeninov in obalo Jadranskega morja, kjer leži Urbino.  

Po končanih ogledih vožnja mimo Bologne in Benetk. 

 

Cena izleta je   235,00 €. 
V ceno je vštet prevoz, nastanitev v hotelu v dvoposteljnih , polpenzion, 
Zunanji ogledi po programu,  izdatna upokojenska malica s kozarcem rujnega, degustacija v 
tovarni čokolade in  vodenje.   
 
Prijave sprejema do zasedbe prostih mest na avtobusu, Ivan Vodopivec, GSM: 041 675 081. 
Plačate lahko v pisarni DU Sežana, Ivana Turšiča 8, ob ponedeljkih in sredah med 9.00 in 
12.00 uro ( Neva FILIPČIČ) 
 
OPOZORILO:  urejeno mednarodno dodatno  zdravstveno zavarovanje !!!! 
  
Avtobus bo pobiral udeležence:  
v Koprivi ob 5.30 uri, v Skopem ob 5.35 uri, v Dutovljah ob 5.40 uri, v Tomaju ob 5,45 uri, v 
Križu ob 5,50 uri, v Šmarjah ob 5,55 uri in v Sežani ob 6.  uri.   
 

 


