
МАТУРСКА ЕКСКУРЗИЈА 2019. 

 Италија, Француска, Монако и Монте Карло  

 

Прве дане октобра, матуранти Економско-трговинске школе “Паја Маргановић”, провели 

су у обиласку предивних и осунчаних места, богатих историјским знаменитостима. 

 

Након дугачког путовања аутобусом, који је трајао скоро 16 сати, ученици и професори су 

стигли у село близу Ђенове, коју су посетили чим је јутро освануло. “Време нас је добро 

послужило” тврде матуранти. Цео дан су провели у обиласку Ђенове, појели по коју куглу 

познатог италијанског сладоледа  као и обавезно парче легендарне моцареле, по којој је 

Италија позната. Водичи су их упознали са историјом града, па их пустили да њиме лутају 

у оквиру слободног времена. Предвече су се упутили ка хотелу у ком су боравили, како би 

вечерали и били одморни за идући дан.  

Други дан су провели већином у аутобусу, тиме што су посетили више места. Поподневне 

часове провели су у Кану, граду познатом по свом чувеном филмском фестивалу. 

Ученици су били фасцинирани чарима Азурне обале, уживали у погледу на хоризонт, који, 

по њима “Изгледа као да нема краја”. Следећа локација била је чувена Ница, која их је 

такође оборила с ногу. Након обиласка града и истека слободног времена, вратили су се у 

аутобус и наставили своје путовање. Чекао их је Монако, у ком су пазарили много магнета 

и сувенира по најповољнијим ценама. Од раног јутра на ногама, већ уморни, ђаци су се 

радовали следећој локацији, уједно и последњој за тај дан – Монте Карлу. Прва 

асоцијација на ово место, које је званично најбогатије у Европи, јесте познати казино. 

“Било је поприлично нестварно, тачно сам могла да замислим познате како проводе 

одморе и троше свој новац овде” каже Кристина. Вратили су се у свој хотел и сумирали 

све утиске дана, за који се чинило да траје дуже од 24 сата.  

Најлепше за крај – последња два града у овој тури су Верона и Венеција. Градови 

потпуне хармоније, који пружају пуно авантура, спремни да сами испричају своје приче. 

Немања, Катарина, Тамара и Марија су своје слободно време у Венецији провели тако 

што су лутали градом, тражећи чувену цркву “Санта Мариа делла Салуте”. Веровали или 

не, били су упорни, питали мештане и остале туристе за пут и коначно посетили ово по 

њима, “магично и неописиво место”. 

 

Из свега написаног, види се да им је ово путовање било дивно искуство које ће дуго 

памтити. Дивно су се дружили и, без икаквих проблема, уживали у екскурзији која је једна 

од најпосебнијих у животу сваког појединца. 

 

 

                                            Бугарин Катарина  4-1 


