
 

POSEBNA PONUDBA 
Na pot s prof. Ano Jevševar 

      OB GARDSKEM JEZERU 

Rovereto – Arco - Riva del Garda – Limone – Monte Baldo - Salo 

    

ODHOD: četrtek  28. september 2023 - 4 dni   (Vodnica : Alenka Pavlica) 

1. Dan: LJUBLJANA – ROVERETO – GARDSKO JEZERO (Limone)  (420) 

Odhod iz Ljubljane ob 6.00. Vožnja po AC mimo Benetk in Vicenze . Sledeč starim trgovskim 
potem se bomo podali v osrčje Malih Dolomitov (Picole Dolomiti).  Pokrajina ponuja lepe razglede 

in spomine na preteklost, zl. na 1.svetovno vojno.  Na zahodnem robu Malih Dolomitov  visoko v 

skalni steni čepi sv. Kolomban. Na steni prastare nekdanja naselbine puščavnikov. je vklesana 

letnico 753.  Že v Lagarinski dolini je Rovereto – pomembno utrjeno mesto na meji med Beneško 
republiko in knezoškofi jo Trento. Danes kulturno in industrijsko središče ter mesto miru. S hriba 

nad mestom se vsak večer oglasi zvon miru Maria Dolens.  Čaka nas le še vožnja do največjega 
jezera v Italiji. Gardsko jezero in njegova okolica je prvovrstna počitniška destinacija. Pohvali pa se 

lahko tudi z bogato zgodovino, katere sledi srečamo na vsakem koraku. Mestece Limone privablja s 

svojo očarljivo podobo in vonjem limonovcev, ki jih tu na nadvse zanimiv način gojijo od nekdaj. 
Namestitev v hotelu, večerja in  prenočevanje.    

2. Dan: LIMONE – RIVA DEL GARDA – ARCO – FIAVE / LEDRO – LIMONE (75km) 

Gardsko jezero si delijo tri italijanske regije. Manjši severni del pripada Trentinskemu in je bil v 

preteklosti del nemškega in avstrijskega cesarstva. Riva del Garda je prelepo mesto na strateški 
poziciji. Že v rimskem času je bila pomembno pristanišče. V 19. st. pa so ga Avstrijci spremenili v 

pravo mornariško utrdbo. Le streljaj oddaljeni Arco je  trgovsko in obrtno mestece z mešanico 
srednjeevropskih in mediteranskih elementov. Ime nam pove, da gre v bistvu za utrdbo. Grad, ki je 

očaral tudi Albrechta Dürerja,  je bil v srednjem veku sedež pomembne rodbine d'Arco.   

Planotast svet nad jezerom je od nekdaj vabil k naselitvi. Naselbinska kultura teh krajev je 

raznolika in bogata  Ob jezercih in močvarah so že pred 5000in več leti zrasla številna kolišča. 
Prazgodovinska kultura kolišč Gardskega jezera je skupaj z ostalimi v alpskem prostoru (tudi 

slovensko) vpisana na UNESCOV seznam naravne in kulturne dediščine. Lepo je predstavljena v 

arheoloških parkih Fiave in Ledro (enega bomo obiskali). Povratek v hotel, večerja, nočitev  

3. Dan: LIMONE – MALCESINE – MONTE BALDO - LIMONE (60km) 

Malcesine je mestece ob vznožju pogorja Baldo na nasprotni - vzhodni obali jezera. Pohvali se  

lahko s slavnimi prebivalci: od Etruščanov in Rimljanov do Langobardov, ki so zgradili prvi grad. 

Sedanjega je postavila družina della Scala. 450 let je bil sedež kapitana Gardske federacije. 
Vzhodno obalo Gardskega jezera varuje visoki greben Monte Balda. Žičnica iz Malcezineja nas v 

nekaj minutah popelje na 1800m, kjer se nam ob lepem vremenu odpre razgled od dolomitskih  

vršacev do lombardskih ravnic. Greben ponuja precej možnosti tako za sprehode kot tudi resne 

pohode. Povratek v dolino in Limone. Prosto popoldne za kopanje, sprehode, počitek. Večerja, 
nočitev. 
 



 

4. Dan:  LIMONE – GARDONE RIVIERA – SALO – LJUBLJANA  

Po zajtrku slovo od Limoneja in vožnja po panoramski Gardesani ob zahodni – lombardski obali 

jezera proti jugu. Gardsko jezero so si za domovanje (tako v preteklosti, kot danes) izbrala številna 
slavna imena. Eden od njih je bil tudi Gabriele D'Annunzio, ki je v kraju Gardone Riviera preživel 
zadnjih sedemnajst let življenja »Vittoriale degli Italiani«, kot se imenuje posestvo, odraža barvito 

osebnost literata in politika, znanega tudi kot Princ Snežniški .  
Preden se poslovimo od Gardskega jezera se bomo ustavili še v kraju z najdaljšo promenado ob 
jezeru. Salo, nekdaj rimska kolonija Pagus Salodium, v utrdba Viscontijev, beneška posest, glavno 

mesto Salojske republike. Salo, čudovito mesto na nabrežju. 
Vožnja proti Ljubljani, kamor prispemo v večernih urah. 

VRSTNI RED OGLEDOV SE LAHKO SPREMENI ! 

 

CENA na osebo:  352 € najmanj 35 potnikov  
                          372 € najmanj 30 potnikov   
                          398 € najmanj 25 potnikov   

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, parkirnine in cestnine, strokovno        
vodenje v slovenskem jeziku, strokovna podporo pri vodenju, 3 x nastanitev v hotelu 4* na 

osnovi polpenziona,vstopnino v »Vittoriale degli Italiani«,  ostale oglede po programu (brez 

vstopnin), organizacijo potovanja in DDV.  

     
Možna doplačila – ob prijavi:  

• enoposteljna soba 63 € za tri noči   (  !!! omejeno število ) 

• riziko odpovedi 17 €  (zanj se lahko odločite ob prijavi, za ureditev zavarovalne police, 
potrebujemo naslov ter datum rojstva ) 

• dodatno zdravstveno zavarovanje CORIS: 11 EUR posamezno,16 EUR nad 75 let starosti 
in 22 EUR nad 85 let starosti, skupinsko ( 9 oseb in več ) = od 7,30 EUR   

Doplačilo na poti:  
• OBVEZNO doplačilo =  city taxa v hotelu 1,5 EUR po osebi / noč  
• vstopnine – predvidoma med   15,00 in  25,00 €   
• žičnica Monte Baldo  - predvidoma 23,00 € 
 

Izleti in potovanja bodo v času obstoja nevarnosti širjenja Covid-19 izvedena v skladu s priporočili NIJZ  in  z 
zakonodajo ter odloki  ciljnih držav. Vsi udeleženci pridejo na odhod le, če so zdravi, na samem potovanju pa 

se ravnajo skladno z veljavnimi higienskimi in varnostnimi priporočili.  
 

PRIJAVE do 31.03.2023 oz. zasedbe prostih mest  
INFORMACIJE: e-mail: jadranka@ideja-turizem.si  mobi 051 208 332 in  
ana_jevsevar@t-2.net, tel. 031 561 449 
 
Ob prijavi je potrebno plačilo-nakazilo akontacije 120 € /plačilo razlike možno v mesečnih 
obrokih :  
PLAČILA NA: IDEJA TURIZEM d.o.o, Partizanska c. 37, Sežana 
Referenca SI00 00 
Nakazilo:  IBAN koda : SI56 1010 0004 4358 677 
Namen plačila: »Gardsko jezero« in ime vplačnika - potnika 

 

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA za potovanje so sestavni del ponudbe in so objavljeni na naši 
spletni stranihttps://ideja-turizem.si/splosni-pogoji/ 

 

ŽELIMO VAM PRIJETENO POTOVANJE  in OBILO LEPIH DOŽIVETIJ ! 
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