
 
 

Spoštovani Prijatelji Narodne galerije! 
 

Vabimo Vas na  jesensko dvodnevno ekskurzijo v Padovo in Mantovo, v torek, 20. in v sredo, 
21. oktobra 2020.  Program pripravljamo skupaj z Akademsko potovalno agencijo Ars longa, 
vodila pa jo bosta kustos Narodne galerije dr. Andrej Smrekar in sodelavec Ars longe 
umetnostni zgodovinar Damjan Sova. Veselimo se druženja z Vami in skupnega odkrivanja 
slikarskih biserov od Giotta do Van Gogha. 
 
Osrednja pozornost ekskurzije bo usmerjena na razstavo Van Gogh. Barve življenja, ki jo 
je v Centru San Gaetano pripravila Linea d'Ombra oz. Marco Goldin, ki imata za sabo že vrsto 
uspešnih razstavnih projektov. Posebnost razstave je, da ne sledi zgolj monografski zasnovi, 
pač pa Van Goghova dela prepleta in predstavlja skupaj z drugimi pomembnimi mojstri, kot so 
Delacroix, Courbet, Millet, Hiroshige, Seurat, Pissarro, Signac, Bernard, Gauguin, Bacon …  
Razstava odpira tako celo pahljačo umetniško prepletenih zgodb in izjemnih slikarskih 
mojstrovin. Na ogled bo 125 del, od tega 78 Van Goghovih. Največ del za razstavo sta 
prispevala Van Goghov muzej iz Amsterdama in Kröller-Müller muzej iz Otterlooja. Dr. 
Andrej Smrekar nam bo že na poti v Padovo podrobno predstavil Van Gogha, razstavo in 
njene poudarke. 
 

   
 
Dvodnevni program ekskurzije  
 
1. dan: Padova 
Odhod iz Ljubljane v jutranjih urah (ob 5.30). Po prehodu državne meje sledi vožnja mimo 
Benetk do Padove, ki je bila eno izmed najpomembnejših evropskih univerzitetnih središč v 
srednjem veku. Najprej se bomo odpravili do slovite Capelle degli Scrovegni, ki jo je poslikal 
slavni Giotto. Cikel fresk po pomenu sodi v sam vrh evropskega slikarstva in se pogosto 
primerja z Michelangelovimi mojstrovinami v Sikstinski kapeli. V neposredni bližini je cerkev 
eremitov (Chiesa degli Eremitani), ki jo krasijo freske Andrea Mantegne. Staro mestno jedro 
Padove se odlikuje z vrsto izjemnih kulturno-zgodovinskih spomenikov iz različnih dob – med 
njimi tudi  mogočna stavba Univerze. Največja sakralna zgradba v mestu je cerkev Il Santo, ki 
po velikosti prekaša vse druge v mestu, njene kupole dajejo cerkvi sv. Antona eksotičen, že 



skoraj orientalski videz. V mestu se bomo v nadaljevanju podrobneje posvetili razstavi Van 
Gogh – barve življenja. Sledi vožnja do hotela, namestitev, večerja in prenočitev. 
 
2. dan: Mantova 
Naslednji dan se bomo po zajtrku odpeljali v Mantovo. Rojstno mesto pesnika Vergila je 
obdano kar s tremi jezeri. Najprej bomo obiskali cerkev San Andrea, eno najčistejših 
renesančnih arhitektur v Italiji, ki jo je zgradil arhitekt Leon Battista Alberti. Nato se bomo 
posvetili nekdanji rezidenci mogočne družine Gonzaga, monumentalnemu kompleksu Palazzo 
Ducale, ki so ga gradili štiri stoletja. Ena največjih evropskih palač skriva v svojih številnih 
sobanah dragocene umetnine, kot so npr. slike renesančnih in baročnih mojstrov Giulia 
Romana, Rafaela, Pisanella, Rubensa, kot tudi bogato zbirko antičnih kipov. Med vsemi 
prostori zbuja največjo pozornost Camera degli Sposi, z znamenitimi freskami Andrea 
Mantegne, ki predstavljajo pomembno prelomnico v razvoju evropske likovne umetnosti. Po 
končanih ogledih bomo zapustili Mantovo in se mimo Verone, Padove in Benetk napotili proti 
Sloveniji. Prihod domov v večernih urah. 
 
Odhod:        torek, 20. 10. 2020, 5.30 - Tivoli 
Povratek:   sreda, 21. 10. 2020, v večernih urah 
 
Cena za Prijatelje NG: 139.- € (ob udeležbi najmanj 45 potnikov) 

149.- € (ob udeležbi najmanj 40 potnikov) 
159.- € (ob udeležbi najmanj 35 potnikov) 
169.- € (ob udeležbi najmanj 30 potnikov) 
189.- € (ob udeležbi najmanj 25 potnikov) 

 
Polna cena:   159.- € (ob udeležbi najmanj 45 potnikov) 

169.- € (ob udeležbi najmanj 40 potnikov) 
179.- € (ob udeležbi najmanj 35 potnikov) 
189.- € (ob udeležbi najmanj 30 potnikov) 
209.- € (ob udeležbi najmanj 25 potnikov) 

 
Vplačilo ob prijavi:  50.- € 
Z vplačilom akontacije bo vaša prijava potrjena. Nalog za plačilo preostanka vam bomo po 
elektronski ali običajni pošti poslali ok. 14 dni pred odhodom. Končna cena potovanja bo 
odvisna od števila prijavljenih potnikov. 
 
Doplačilo za vstopnine: 40.- € vodniku na avtobusu 
 
Cena vključuje:  prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po programu  

z vsemi pripadajočimi stroški; 
en polpenzion (večerja, zajtrk) v hotelu s 4****  
ob namestitvi v dvoposteljni sobi (prha, wc); 
stroške organizacije in kompetentnega vodstva; 
nezgodno zavarovanje potnikov in DDV. 

 
Doplačila po želji:   35.- € za enoposteljno sobo 

Zavarovanje rizika odpovedi: 5% od obračunane cene potovanja;  
6,25 € za dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 
 

Obisk razstave: Delo, življenje in pomen Vincenta Van Gogha bo na avtobusu 
podrobno orisal kustos Narodne galerije dr. Andrej Smrekar, ki 
bo za vaša vprašanja z veseljem na voljo tudi po ogledu razstave. 



Po razstavi sami se bomo obiskovalci zaradi trenutnih razmer, 
vezanih na epidemijo korona virusa, sprehodili in si jo ogledali 
sami. 
 

 
Vaše prijave sprejemamo pri blagajni Narodne galerije, (T: 01/24-15-418), od torka do 
nedelje, med 10. in 18. uro. 
 
Če bo za ekskurzijo vladalo povečano zanimanje, bomo konec oktobra oz. v začetku novembra 
razpisali dodatni termin. Ob morebitni spremembi epidemiološke slike in odpovedi ekskurzije, 
bo agencija prijavljenim povrnila vplačan znesek. 
 
Na izletu si pridržujemo pravico do morebitnih časovnih sprememb programa. Za udeležbo na potovanju veljajo 
splošni pogoji potovalne agencije Ars longa, ki so objavljeni na spletnih straneh www.arslonga.si. 
 
Narodna galerija in Ars longa 
 
 

 


