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ZIMSKE POČITNICE Z LADJO MSC BELLISSIMA 
20.02.2023 – 27.02.2023 

 

PROGRAM KRIŽARJENJA: 
 

Dan Pristanišče Prihod Odhod 

1. Genova, Italija   18:00 

2. La Spezia (Cinque Terre, 

Firence, Pisa), Italija 

07:00 17:30 

3. Neapelj, Italija 13:00 19:30 

4. plovba   

5. Palma de Mallorca, Španija 10:00  20:00  

6. Barcelona, Španija 08:00 18:00 

7. Marseille, Francija 09:00 18:00 

8. Genova, Italija 09:00   

  
 

1. DAN: SLOVENIJA - GENOVA (Italija) 
ponedeljek, 20.02.2023 
 
Naj se vaše počitnice pričnejo! Z organiziranim ali lastnim prevozom se bomo odpravili v pristanišče v 
Genovi in se vkrcali na čudovito ladjo MSC BELLISSIMA. Ladja bo iz pristanšča odplula ob 18. uri. 

 
2. DAN: LA SPEZIA (Italija): 
torek, 21.02.2023 

V La Spezia-ji se bomo zasidrali ob 7. uri. 
La Spezia je glavno mesto istoimenske 
pokrajine in je odlično izhodišče za 
raziskovanje bližnjih vasic v nacionalnem 
parku Cinque Terre. Leta 1997 so bile 
vasice Cinque Terre dodane na UNESCO-
v seznam naravne in kulturne dediščine. 
Barvita obalna naselja in narava vas 
bodo navdušili. La Spezia je tudi kraj od 
koder veliko turistov obišče 
notranjost Toskane in Umbrio. 
Priporočamo obisk Firenc, Pise ali mesto 

stotih cerkva - Lucca, kjer boste lahko občutili pravo toskansko vzdušje. Iz La Spezie bomo odpluli ob 17:30. 
 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem/hrvaškem jeziku bo na voljo približno mesec dni 
pred odhodom. 



  

 

3. DAN: NEAPELJ (Italija) 

sreda, 22.02.2023 
V Neaplju se bomo zasidrali ob 13. uri. Neapelj je 
največje in najpomembnejše mesto v južni Italiji, 
prestolnica italijanske dežele Campania ter rojstno 
mesto pizze. Poznan je po številnih zgodovinskih 
muzejih, eden od najpomembnejših je nacionalni 
arheološki muzej z najobsežnejšo zbirko predmetov iz 
rimskega imperija. Mestni zgodovinski center, ki je 
pod UNESCO-vo zaščito, se razteza na 1.700 hektarjih 
in je največji v Evropi. Mesto ima bogato zgodovino s 
katero boste prišli v stik takoj po izkrcanju z ladje, saj 
si lahko dobršni del starega mestnega jedra ogledate 
kar peš ter uživate med raziskovanjem ulic in trgov. 
Neapelj leži tudi v neposredni bližini nacionalnega parka in vulkana Vezuv, nedaleč pa so tudi znameniti 
Pompeji, kjer si lahko ogledate ostanke antičnega mesta, ki ga je v trenutku prekril vulkanski prah po 
izbruhu leta 79 n.š. - Scavi di Pompei. Ali pa se z ladjico odpeljete na bližnji rajski otok Capri. Iz Neaplja 
bomo odpluli ob 19:30. 
 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem/hrvaškem jeziku bo na voljo približno mesec dni 
pred odhodom. 
 
 

4. DAN: PLOVBA 
četrtek, 23.02.2023 
Idealen dan za raziskovanje ter spoznavanje ladje in vse njene ponudbe.  
 
 

5. DAN: PALMA DE MALLORCA (Španija) 
petek, 24.02.2023 

Na Mallorco bomo prispeli ob 10. uri. Mallorca je 
največji Balearski otok, med katere spadajo še Ibiza, 
Menorca in Formentera. Mallorco nekateri označujejo 
tudi kot »sončni otok« ali »biser Sredozemlja«. Otok 
odlikujejo številne peščene plaže in klasično 
sredozemsko podnebje. Turizem je glavna gospodarska 
dejavnost na otoku. Mallorca s svojo krajinsko sliko že 
od nekdaj predstavlja veliko privlačnost za vsakega 
gosta, ki si želi pester in razgiban dopust. Značilnost 
otoka so njegova izrazita nasprotja. Od romantičnih, 
delno težko dostopnih osamljenih zalivov, do živahnih 
obmorskih promenad, zabav, arhitekture pa do velikih 

hotelskih kompleksov. Palma de Mallorca je glavno mesto otoka Mallorca. Ladje pristanejo v Peraires Pier, 
ki je od samega centra Palme oddaljen približno 4 kilometre in je dobro povezan z javnim prevozom. V 
Palmi ne smete izpustiti gradu Bellver in gotske katedrale La Seu. Ladja bo z otoka odplula ob 20:00.     
 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem/hrvaškem jeziku bo na voljo približno mesec dni 
pred odhodom. 
 
 
 



  

 

6. DAN: BARCELONA (Španija) 
sobota, 25.02.2023 
Ob 8. uri bomo pripluli v Barcelono. Kolikokrat ste že 
bili v Barceloni verjetno sploh ni pomembno, saj je to 
svetovljansko mesto vedno zanimivo, pa četudi spijete 
samo kavico na znameniti ulici “La Rambla” v srcu 
Barcelone. Poznana ulica je polna življenja, tam lahko 
najdete vse, od spominkov, barov, restavracij, tipičnih 
Tapasov do španske umetnosti. 15-minutni sprehod 
po Rambli vas bo pripeljal do trga “Plaza de Cataluna”, 
drugega zelo pomembnega predela v mestu. Ob obali 
je na voljo mnogo restavracij, trgovin ter popularen 
akvarij. “Sagrada Familia” prikazuje vrh arhitekturne 
umetnosti slavnega arhitekta Antoni Gaudí-ja. 
Zgrajena je v neogotskem stilu in še danes ni končana. 
Vsekakor so vredne ogleda tudi preostale “umetnine” Gaudí-ja, kot so “Casa Batlló”, “Casa Milá” in seveda 
“Park Güell”, ki je bil prvotno mišljen, kot stanovanjsko naselje za 60 družin. Na koncu sta le dve družini 
kupili posestvo v parku Guell, eden izmed njih je bil prav Gaudí. Barcelono bomo zapustili ob 18.00 uri. 
 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem/hrvaškem jeziku bo na voljo približno mesec dni 
pred odhodom. 
 
 

7. DAN: MARSEILLE (Francija) 
nedelja, 26.02.2023 

Ob 9. uri bomo pristali v največjem francoskem 
pristanišču in drugem največjem mestu v Franciji. 
Marseille je tudi glavno mesto in občina jugovzhodne 
francoske regije Provanse. Vsakdo, ki je že kdaj obiskal 
mesto, si ga je zapomnil po zanimivi zgodbi otoka 
Château d'If (grof Monte Cristo) in katedrali Notre Dame 
de la Garde, ki se nahaja na hribu nad mestom in od 
koder se razteza čudovit razgled nad celotnim zalivom.  
Do otoka Château d'If se lahko zapeljete z ladjico, 
vsekakor pa priporočamo sprehod po ulicah tega 
sredozemskega mesta, kjer se stikajo različne  kulture, 

vere in pogledi na svet. Lahko pa se tudi odpravite na izlet do bližnjih krajev v Provansi, kot so Arles, Aix-en-
Provence ali Avignon. Ladja bo izplula ob 18. uri. 

 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem/hrvaškem jeziku bo na voljo približno mesec dni 
pred odhodom. 

 
8. DAN: GENOVA (Italija) 
ponedeljek, 27.02.2023 
 
Okoli 9. ure bomo prispeli v Genovo ter se po zajtrku poslovili od ladje, ki nas je popeljala do nekaj 
najzanimivejših krajev, nas pogostila z vrhunskimi kulinaričnimi dobrotami in čudovito zabavo. Sledi 
povratek v Slovenijo. 
 
 


