ИЗВЕШТАЈ СА МАТУРСКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ - СЕВЕРНА ИТАЛИЈА, ОКТОБАР 2017.

У периоду од 04.10.-08.10.2017. године матуранти наше школе били су на Матурској екскурзији у
Северној Италијиј у организацији туристичке агенције „Plana Tоurs“ из Велике Плане. Број ученика који је ишао
на екскурзију је 65, из одељења: III-7, IV-1, IV-3, IV-4 и IV-5, а водиле су их одељењске старешине: Елена Лачок,
Снежана Војновић, Анђелка Деља и Зденка Радоњин.Вођа пута је био директор школе- Милан Параушић.

Први дан
Полазак на екскурзију био је 04.10.2017. године у 05:00 h са паркинга испред школе. Кренули
смо за Италију преко Хрватске и Словеније и уз краћа задржавања на успутним стајалиштима и
граничним прелазима у вечерњим сатима стигли у Лидо ди Језоло. Сместили
смо се у хотел „Colorado“ у коме смо вечерали и ноћили.

Други дан
После доручка пошли смо за Венецију, прво смо стигли до луке Пунто Сабиони, одакле смо бродићем стигли у
Венецију, у пратњи и уз стручно вођство сјајног водича Петра Миливојевића. Тамо смо обишли знаменитости
Венеције – канал Гранде,мост Риалто, трг Св. Марка са црквом Св. Марка, Дуждеву палату, сатну кулу, мост
Уздаха, стубове - заштитнике града. После слободног времена за индивидуално разгледање града, наставили
смо путовање до Монте Катинија. Сместили смо се у хотел „Валторта“, где смо вечерали и преноћили.

Трећи дан
Након доручк акренули смо на краће путовање до Пизе. Видели смо Поље чуда, Дуомо, Крстионицу и чувени
Криви торањ. Затим смо наставили пут ка Фиренци, где смо у пратњи локалног водича Јадранке обишли чувене
грађевине: Санта Марија Новела, капелу Медичи, цркву Сан Лоренцо, палату Медичи – Рикарди, цркву Санта
Марија дел Фјоре, Дуомо, Ђотов звоник, крстионицу Св. Јована, Палату де ла Сињорија, Дантеову кућу, Палацо
Векио, мост Понте Векио, галерију Уфици и још много тога. Потом смо отишли натраг у Монте Катини Терме, где
су ученици после вечере имали организовану посету дискотеци.

Четврти дан
Након доручка одлазимо у Верону – град у који је смештена радња чувеног Шекспировог романа „Ромео и
Јулија“. Обилазак старог језгра Вероне реализован је уз пратњу стручног водича. Видели смо Арену, тргове Вра и
Ербе, трг Сињорија, улицу Мазини и незаобилазну Јулијину кућу . Затим смо имали слободно време и одатле смо
кренули у Лидо ди Језоло, где смо стигли у вечерњим часовима. Вечера, ноћење.

Пети дан
Након доручка смо напустили хотел и кренули пут Трста.Тамо смо обишли град, присуствовали великој регати
једрилица, присуствовали литургији у српској цркви Светог Спиридона, обишли знаменитости Града и на крају
кренули на пут ка Панчеву преко Словеније и Хрватске. Уз краћа успутна задржавања у вечерњим часовима смо
стигли на паркинг испред школе (22.30h).

РЕЗИМЕ
Матурска екскурзија je у потпуности задовољила наша очекивања. План пута је био у целости
испуњен – рута којом смо се кретали није била презахтевна, па смо се са пута вратили одморни.
Хотели и храна у њима су били задовољавајући, сходно категоризацији којој припадају. Услуге
водича и превозника биле су на високом нивоу.
Послужило нас је лепо време, а на границама нисмо имали дуга задржавања. Ученици су били дивни.
Када сложимо све ове коцкице, добијамо једну веома лепу и трајну слику, која ће нам дуго остати у лепим
успоменама.
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Венеција и поглед на мост Ријалто

