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Župnije Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmihel nad 
Mozirjem in Šmartno ob Dreti ter agencija Aritours 

vas vabijo na romanje v 

SEVERNO ITALIJO 
TORINO, VERONA, CHIAMPO, SCHIO,  

ŠKOCJAN OB SOČI in SACRA DI SAN MICHELE 
  

  
 
 

20. do 22. junij 2022 
 
1. dan: Mozirje – Škocjan ob Soči – Verona  
Odhod avtobusa v jutranjih urah iz dogovorjenih krajev. Vožnja v Italijo, kjer že kmalu za mejo 
naredimo prvi postanek v mestecu ŠKOCJAN OB SOČI. Naselje je nastalo na kraju, kjer so bili okoli 
leta 304 usmrčeni in pokopani krščanski mučenci sveti Kancijan in tovariši, zavetniki župnije Rečica 
ob Savinji. Z njihovim učiteljem sv. Protom in oglejskim škofom Krizogonom so jih rimske oblasti pod 
Dioklecijanovo oblastjo mučile in ubile. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so arheologi opravili več 
izkopavanj in odkrili ostanke paleokrščanske bazilike z njihovo grobnico in na tem mestu uredili 
kulturno sakralno središče. Po maši našo pot nadaljujemo mimo Benetk v VERONO, mesto nesrečne 
ljubezni Romea in Julije, ki slovi po številnih kulturno-zgodovinskih znamenitostih. Ogledamo si 
odlično ohranjeno areno iz 1. stol., renesančne palače, enega najlepših italijanskih trgov Piazza dei 
Signori, Julijino hišo z legendarnim balkonom, … (zunanji ogledi). Prosto za samostojni potep po 
mestu in čas za pravi italijansko kapučino. Vožnja do hotela v okolici Torina, večerja in nočitev. 
 

2. dan: Sacra di San Michele – Torino  
Po zajtrku vožnja mimo Torina do opatije SACRA DI SAN MICHELE (samostan nadangela sv. Mihaela, 
zavetnika župnije Šmihel nad Mozirjem) – monumentalni kompleks, znamenit po spektakularni legi na 
vrhu hriba nad vhodom v dolino Susa, od koder je prečudovit razgled. Spada med najznamenitejše 
opatije v severni Italiji ter večje komplekse romanske arhitekture v Evropi. Njeni začetki segajo v 10. 
stol. in ležijo na še starejših temeljih iz dobe Langobardov, večina kompleksa pa je nastala v času do 
13. stol. Po ogledu vožnja v središče Piemonta TORINO. Prva prestolnica združene Italije slovi kot 
pomembno kulturno, umetniško in gospodarsko središče pokrajine. Tukaj sta živela in delovala 
predvsem med mladimi, bolnimi in zavrženimi dva velika moža: Don Bosco, ustanovitelj salezijancev 
in Jožef Cotollengo, ki je dal zgraditi Malo hišo božje previdnosti, ustanovo v kateri najdejo pomoč 
tisočeri nesrečniki. Najprej obisk stolnice iz leta 1498, posvečene sv. Janezu Krstniku, zavetniku 
mesta. V kapeli sv. Sindome, ki jo je kar šestindvajset let oblikoval in leta 1683 dokončal arhitekt 
Guarini, imajo na ogled platneno rjuho ali »sveti prt« - repliko, v katerega bi naj bilo po izročilu zavito 
Jezusovo truplo. Originalni prt razstavijo le vsakih nekaj let. Po ogledu sprehod skozi mestno središče 
med lepimi palačami, muzeji, galerijami, kraljevim gradom in mnogimi cerkvami do salezijanske 
cerkve Marije Pomočnice, kjer obiščemo grob sv. Janeza Bosca. Maša. Ogled svetišča Marije 
Tolažnice, najstarejše stavbe v Torinu, v kateri je veliko dragocenosti, med njimi ikona Marije 
Tolažnice. Za konec se povzpnemo še na grič Superga, kjer stoji istoimenska baročna bazilika iz leta 
1731. Po zaobljubi jo je dal zgraditi kralj Vittorio Amedeo II. in je posvečena Devici Mariji. V kripti je 
grobnica savojske kraljeve družine, v kateri so pokopani kralji, kraljice in princi. Vrnitev v hotel, 
večerja in nočitev. 
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3. dan: Chiampo – Schio – Mozirje   
Po zajtrku vožnja mimo Milana in Verone v priljubljeno romarsko središče v mestecu CHIAMPO. 
Svetišče imenovano tudi italijanski Lurd, ki ga letno obišče več kot milijon ljudi, je leta 1935 zgradil 
bl. p. Claudio  Granzotto, kot dokaz svoje predanosti Devici. Novo moderno cerkev je z mozaiki 
olepšal naš rojak, p. Marko Ivan Rupnik. Po maši in ogledu še nekaj prostega časa za nakup 
spominkov, nato pa pot nadaljujemo v mestece SCHIO, kjer obiščemo cerkev sv. Jožefine Bakhite, 
prve afriške svetnice. Nekdanjo sužnjo, ki je kasneje postala kristjanka in redovnica, je papež sv. 
Janez Pavel II. leta 2000 razglasil za svetnico, Benedikt XVI. pa jo je imenoval za svetnico upanja. V 
Schiu, kjer je živela 45 let, obiščemo njen grob, samostanske sobe in muzej. Po ogledu nas čaka le 
še pot proti domu, kamor se mimo Padove in Benetk vrnemo v nočnih urah. 
 
CENA: 239 EUR (45 potnikov), 249 EUR (40 potnikov), 269 EUR (35 potnikov)       sklic: 22132 
 Cena je izračunana februarja 2022. 
 

Za zgodnjo prijavo do 28. februarja vam agencija Aritours PODARJA  
zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini! 

 
V ceno je vključeno: avtobusni prevoz po programu, cestnine, parkirnine in takse, 2 polpenziona v 
hotelu 3* (dvoposteljne sobe), vstopnina v samostan sv. Mihaela in grobnice na Supergi, romarski 
prispevek v Schio, zunanji ogledi po programu, duhovno in strokovno vodstvo, organizacija in izvedba 
romanja, nezgodno zavarovanje in DDV. 
Možna doplačila: zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini: 6,55 EUR (za osebe starejše nad 75 let 
9,82), enoposteljna soba 30 EUR. 
Odstopnina: 11 EUR (v primeru dokumentirane višje sile) 
Način plačila: 50 EUR ob prijavi, možnost odplačevanja na obroke brez obresti. 
Splošni pogoji so sestavni del programa in so objavljeni na spletni strani www.aritours.si 

 
V času obstoja nevarnosti širjenja virusa Covid-19, bo program izveden v skladu s priporočili 

NIJZ in veljavnimi ukrepi v tej zvezi na celotni poti. 
 

 
 

Aritours že 29 let z vami in za vas 
ü 29 let izkušenj = agencija vredna zaupanja 

ü skrbno izbrane poti = z nami vedno doživite več 
ü odlično strokovno in duhovno vodstvo 

ü tkanje prijateljskih vezi = berite »Naše vezi« 
ü ugodne cene in plačilo na obroke brez obresti 

 
romanje z Aritoursom = zajamčena kakovost 

 
 

Obilo prijetnih romarskih doživetij vam želi vaša agencija Aritours 
 


