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ZIMSKE POČITNICE Z LADJO MSC GRANDIOSA 
05.02.2023 – 12.02.2023 

 

PROGRAM KRIŽARJENJA: 
 

Dan Pristanišče Prihod Odhod 

1. Genova, Italija   17:00 

2. Civitavecchia (Rim), Italija 07:00 17:00 

3. Palermo (Sicilija), Italija 09:00 16:00 

4. La Valletta, Malta 09:00 17:00 

5. plovba     

6. Barcelona, Španija 09:00 18:00 

7. Marseille, Francija 09:00 17:00 

8. Genova, Italija 08:00   

  

 
1. DAN: SLOVENIJA - GENOVA (Italija) 
nedelja, 05.02.2023 
Naj se vaše počitnice pričnejo! Z organiziranim ali lastnim 
prevozom se bomo odpravili v pristanišče v Genovi in se 
vkrcali na čudovito ladjo MSC Grandiosa. Ladja bo iz 
pristanšča odplula ob 17. uri. 
 

 
2. DAN: CIVITAVECCHIA/RIM (Italija): 
ponedeljek, 06.02.2023 

Ob 7. uri bomo pripluli v Civitavecchio - obmorsko 
mestece in glavno pristanišče za mesto Rim. Od tu 
se lahko odpravite na 90 minutno vožnjo z 
avtobusom ali vlakom do prestolnice krščanstva. 
Rim je edinstveno mesto, kjer se prepletata bogata 
zgodovina in umetnost, ki mu dajeta prav poseben 
čar. Svetujemo ogled “Koloseja” in Rimskega 
foruma ter obisk Angelskega gradu in trga Svetega 
Petra v Vatikanu, kjer boste med drugim lahko 
občudovali stebrišče, ki ga je zasnoval slavni 
umetnik Bernini. Mogoči so tudi individualni obiski 
bazilike. Sprehod nadaljujte mimo “Pantheona”, 
trga “Piazza Navona” in vodnjaka “Fontana di 



  

 
Trevi”, v katerega vrzite kovanec, saj legenda pravi, da se boste v tem primeru ponovno vrnili v Rim. Iz 
Civitavechije bomo izpluli ob 17. uri.  
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred 
odhodom. 

 
3. DAN: PALERMO, SICILIJA (Italija) 
torek, 07.02.2023 

V Palermu se bomo zasidrali ob 9. uri. Palermo se 
nahaja na severozahodnem delu Sicilije, njeno glavno 
mesto pa je tudi kulturno, gospodarsko in politično 
središče. Slovi predvsem po svoji bogati zgodovini. 
Obiskovalce navdušuje z barvitostjo trgov in 
pristanišč, sredozemskim podnebjem, počasnim 
stilom življenja in vedno polno založenimi tržnicami. 
Med umetnostno-zgodovinskimi znamenitostmi 
mesta izpostavljamo katedralo iz začetka 12. stoletja, 
v kateri so znameniti sarkofagi, normansko palačo, trg 
Pretoria z veličastnim istoimenskim vodnjakom, 
cerkev La Martorana s čudovitimi mozaiki in cerkev 

San Cataldo s tremi kupolami. Lokalna specialiteta so testenine s sardelami in janežem. Iz Palerma bomo 
odpluli ob 16. uri. 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred 
odhodom. 
 
 

4. DAN: LA VALLETTA (Malta) 
sreda, 08.02.2023 
Na Malto bomo prispeli ob 9. uri. Obiščite vrtove “Barrakka” s 
čudovitim pogledom na mesto in pristanišče, prekrasno katedralo sv. 
Janeza ter bogate zaklade še iz časov malteških vitezov. Sprehodite 
se po glavni ulici Republike in si v enem izmed mnogih prijetnih barov 
privoščite lokalno osvežilno pijačo Kinnie. Prav tako vam svetujemo, 
da se odpravite na izlet do kraja Mdina – stare otoške prestolnice, 
kjer prevladuje baročna arhitektura. Uživajte na kateri od krasnih 
peščenih plaž, ki jih ponuja otok in zaplavajte z delfini. Ladja bo z 
otoka odplula ob 17. uri.      
 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred 
odhodom. 

 
 
5. DAN: PLOVBA 
četrtek, 09.02.2023 
Idealen dan za raziskovanje ter spoznavanje ladje in vse njene ponudbe.  
 
 
 
 
 
 



  

 

6. DAN: BARCELONA (Španija) 
petek, 10.02.2023 
 
Ob 9. 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 jeziku bo na voljo približno mesec dni pred 
odhodom. 
 
 

7. DAN: MARSEILLE (Francija) 
sobota, 11.02.2023 

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

 
8. DAN: GENOVA (Italija) 
nedelja, 12.02.2023 
 
Okoli 8. 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. 
 


