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Svetoletno romanje družin v Rim in Assisi 

2. – 6. november 2016 

Okvirni program: 

SRE, 2. nov. 2016 

5.00: odhod iz Stare Loke 

avtobusna vožnja do toskanskega mesteca Loppiano 

ok. 12h: prihod v Loppiano, malica/kosilo, ogled mesteca in sveta maša 

ok. 15h:  nadaljevanje poti proti Rimu 

ok. 19h: nastanitev v Sloveniku in večerja, nočitev 

 

ČET, 3. nov. 2016 

Dopoldne: VATIKAN 

po zgodnjem zajtrku se bomo odpravili v Vatikan, kjer bomo skozi sveta vrata vstopili v baziliko sv. 

Petra; ogled bazilike in vzpon na kupolo. 

Prosti čas za kosilo. 

Popoldne: Glede na interese se bomo razdelili na tri skupine: 

A) Vatikanski muzeji in Sikstinska kapela 

B) Kolosej in sprehod mimo rimskega foruma na Palatin  

C) Park Villa Borghese in galerija Borghese 

do 19.30 prihod v Slovenik in večerja 

 

PET, 4. nov. 2016 

Dopoldne: sprehod skozi baročni Rim: Piazza del Popolo, Španske stopnice, Fontana di Trevi, cerkev 

sv. Ignacija (Il Gesu, oratorij sv. Filipa Nerija), Pantheon, (Santa Maria Sopra Minerva, San Luigi dei 

Francesi), Piazza Navona  

Prosti čas za kosilo  

Popoldne: bazilika sv. Janeza v Lateranu, bazilika sv. Marije Velike 

ob 16.30: obisk in program v Centru Aletti  

do 19.30:prihod v Slovenik in večerja 

 

SOB , 5. nov. 2016 

Dopoldne: sprehod po Via Appia antica in obisk katakomb, nato bazilika sv. Pavla 

Popoldne: Ostia antica 

Zgodnja večerja na Lido di Ostia nato večerna vožnja proti Assisiju 

ok. 22h nastanitev v Assisiju in nočitev 
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NED, 6. nov 2016 

Dopoldne: Assisi in sv. maša – ogled bazilike sv. Frančiška, sprehod skozi mesto, sv. Klara, 

(Porciunkula) 

prosto za kosilo 

ob 12.00 odhod proti domu 

ok. 21h prihod v Staro Loko 

 
Sv. Frančišek pošlje oznanjat pokoro in usmiljenje 

Vsak dan romanja se bo možno udeležiti svete maše, ki jo bo daroval duhovni voditelj p. 

Robin Schweiger.  

Možne so manjše spremembe programa. 

 

Informativni cenik vstopnin 

 Odrasli Otroci 

Kupola bazilike sv. Petra 8 evrov (delno z dvigalom) 

6 evrov (brez dvigala) 

8 evrov /4 evre (za šolo) 

Vatikanski muzeji 8 evrov  8 evrov /4 evre (za šolo) 

Kolosej 12 evrov brezplačno (do 18 let) 

Galerija Borghese 11 evrov 2 evra (do 18 let) 

Katakombe 8 evrov 5 evrov (od 6 – 15 let) 

Ostia antica 8 evrov brezplačno (do 18 let) 

 

 

 

Informacije: 

Urška Florjančič: 031/261 813, urska.florjancic@telemach.net 

Andreja Megušar: 031/330 436, andreja.megusar@amis.net 
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