
   

 

 

                                              PROJEKT SENINTER 

Datum: 26. marec–31. marec 2017 

 

2. osnutek potovalnega programa: 

1. dan: nedelja, 26. marec:  

prihod v Rimini v popoldanskih urah – pijača dobrodošlice – večerja in prenočitev v 

hotelu.  

 

2. dan: ponedeljek, 27. marec 2017:  

po zajtrku odhod proti pristanišču Rimini, do dokov in vodeni ogled naselja Borgo San 

Giuliano v okolici Riminija,  predelu mesta, kjer se nahajajo tlakovane ulice, kjer se je 

uspela ohraniti nekdanja barvitost in domačnost skupaj z ribiškimi domovi, ki jih je v 

svojih filmih večkrat opisoval sloviti italijanski režiser iz Riminija, Federico Fellini, in kjer 

lahko občudujemo osupljive zidne poslikave domačih slikarjev o življenju preprostih 

ljudi –  ne gre pozabiti niti na Tiberijev most – kamniti rimljanski most izpred 2000 let.   

Kosilo v hotelu – Po kosilu odhod proti kulturnem in socialnem centru »Viserba 2000« 

v Viserbi severno od Riminija.  

Slovenske stare starše in otroke bo skupaj z italijanskimi starimi starši in otroki sprejela 

lokalna  

skupnost. Slovenski in italijanski stari starši bodo pripovedovali zgodbe o svojem 

otroštvu in o različnih  

izkušnjah – kar ustvarja pomembno čustveno vpletenost za obe generaciji in pozitiven 

odnos. Zabavne aktivnosti za otroke, po zaključenem programu jim bo sledila skupna 

malica.  

Večerja in nočitev v hotelu.   

 

3. dan: torek, 28. marec 2017:  

 Zajtrk v hotelu.    

V dopoldanskem času možnost obiska Republike San Marino – najmanjše republike na 

svetu.  

Od leta 2008 sta zgodovinsko središče San Marina in gora Titano vključena med kraje 

Unescove svetovne dediščine.  

 



   

 

 

San Marino predstavlja najstarejšo evropsko republiko in je hkrati tudi država, ki glede 

na delež prebivalcev, sprejme največje število obiskovalcev, očaranih nad njenim 

zgodovinskim središčem s številnimi trgovinami, starodavnimi trgi, palačami, muzeji, 

cerkvami in srednjeveškimi kamnitimi hišami. Na vrhu gore Titano stojijo trije stolpi, 

med seboj povezani z obzidjem in tlakovano potjo, odkoder lahko uživate ob 

čudovitem razgledu.  

Kosilo v hotelu – po kosilu odhod iz hotela z mini vlakom do zgodovinskega mestnega 

jedra Rimini  

(če bo vreme dopuščalo – sicer pa z avtobusom): Rimski spomeniki in »Domus 

rimskega kirurga«: mali Pompeji v samem starem mestnem jedru in Muzej Rimini. 

 

Ustvarjalni laboratorij za otroke: Orfejeva zgodba – otroci obiščejo arheološki oddelek 

Muzeja in  preko   

barvanja namensko pripravljenih pobarvank ustvarjajo svojo knjigo na osnovi zgodb o 

Orfeju.   

Večerja in nočitev v hotelu.   

 

4. dan: sreda, 29. marec  

Zajtrk v hotelu.  

Zjutraj je možen odhod v središče Riminija in obisk tržnice.   

Kosilo v hotelu – V popoldanskih urah je možno obiskati Mednarodni Muzej keramike 

v Faenzi.   

 

Ustvarjalni laboratorij za otroke: »Čudovita zemlja« – kratek uvod o glini in z njo 

povezanih igrah, izkustvo z  obdelovanjem glinenih mas z uporabo osnovnih tehnik 

lončarstva in manipulacije z glino.  

Večerja in nočitev v hotelu.   

Posebej organiziran plesni večer za starejše in otroke v socialno kulturnem centru 

Rimini za večno mlade »I Sempre Giovani« –  z lokalnim ansamblom in predstavo 

mladih plesalcev.  

 

5. dan: sreda, 30. marec   

Zajtrk v hotelu.  

 

 



   

 

 

Odhod v Santarcangelo – obisk socialno kulturnega centra »A. Franchini«:  kuhanje v 

živo ali show cooking z lokalnimi dobrotami –  obisk tipične srednjeveške vasice, jame 

Santarcangelo in tiskarne »Stamperia Marchi« (stara delavnica za potisk tekstila) –   

Kosilo v socialno kulturnem centru (pokušanje različnih vrst testenin ob kuhanju v 

živo).  

V popoldanskih urah odhod v Naravni park Cervia: Aktivnost: »v stari kmečki hiši«: 

otroci obiščejo  

Ograjena dvorišča in hleve, kjer skozi zabavne zgodbe odkrivajo, s čim se živali 

prehranjujejo, kako živijo ter se srečajo z mladički. Večerja in nočitev v hotelu.   

6. dan: petek, 31. marec –  

zajtrk + pakirano kosilo in odhod.   

 

Nočitev: v hotelu *** v Riminiju – prijetnem družinskem hotelu, ki se nahaja ob morju 

–  

Dnevni prostor, restavracija, bar, dvigalo, udobne sobe s tuš kabino/wc-jem, 

televizorjem, sušilnikom las –   

Samopostrežni zajtrk – izbrani meni z vključenimi pijačami ob obrokih (voda, pepsi ali 

oranžada, lokalno vino); pijača dobrodošlice, turistična taksa   

Program potovanja se lahko iz objektivnih razlogov spremeni     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


