LANGOBARDSKA DEDIŠČINA
ITINERARJI IN TURISTIČNI PAKETI ZA VSE

Italija

Slovenija

Langobarski itinerarji in turistični paketi
za vse so glavni produkt evropskega
projekta A.L.L.- Across the Lombards’ Lands
www.acrosslombardslands.eu
Itinerarji za vse omogočajo obiskovalcem odkrivanje langobardske dedišine
na nekaterih zgodovinskih mestih v Italiji in Sloveniji.
Obiskovalci lahko najdejo informacije o glavnih zgodovinsko - umetnostnih
krajih in turističnih storitvah na tem območju s sledenjem po interaktivnem
zemljevidu na spletni strani projekta. Prav tako so tam dostopne natančne
informacije o lastnostih dostopnosti krajev, tako da lahko vsak obiskovalec
izbere pot in strukturo obiska, ki najbolj odgovarja njegovim/njenim
specifičnim potrebam.
Opis langobardske dediščine je obogatena z multimedijskim informacijskim
sistemom, ki omogoča, da poglobite znanje o umtnosti in kulturi tega
ljudstva na način, da se odločite za potovanje skozi virtualne itinerarje na
spletni strani projekta ali pa na posameznih krajih aktivirate QR kode, ki so
nameščene ob langobardski dediščini.
S ciljem, da spodbudimo uporabo itinerarjev in povečamo turistični obisk na
langobardskih destinacijah, smo pripravili devet turističnih paketov za vse.
Narejeni so bili tako, da smo uravnotežili kulturno bogastvo, sproščeno
uživanje in spoznavanje edinstvenega okolja ter s tem zagotovili kar
največje zadovoljstvo obiskovalcev.
Turistični paketi so skrbno načrtovani in upoštevajo specifične potrebe po
dostopnosti za najširšo skupino obiskovalcev, tako da so lahko obiskovalci z
ogledi zadovoljni.

Veselimo se, da vas bomo lahko pozdravili v teh
očarljivih krajih in z vami delili bogato zgodovino
Langobardov!

ITINERARJI

ITALIJA

SPOLETO
PRESTOLNICA LANGOBARDSKE VOJVODINE
OBMOČJA
LANGOBARDSKE VOJVODINE SPOLETO

SPOLETO, PRESTOLNICA LANGOBARDSKE VOJVODINE
Mestna pot s katero boste odkrili bogato
langobardsko dediščino Spoleta.
Imeli boste priložnost, da se potopite v
veličastno preteklost mesta, glavno mesto
enega najpomembnejših vojvodin, ki so ga
ustanovili Langobardi v Italiji in poglobili
svoje znanje o tem ljudstvu, ki so še vedno
skrivnostni, a bistvnega pomena za zgodovino
in kulturo Italije in Evrope.
TURISTIČNI PAKETI
MESTO VOJVOD - Langobardska mojstrovina
Spoleta
Dan posvečen Spoletu, prestolnici langobardske
vojvodine. Mestna pot bo predstavila obiskovalcem
glavne langobardske spomenike v mestu.
VZDUŠJE
LANGOBARDOV
Izkusite
langobardsko umetnost, kulturo in tradicijo v
prestolnici vojvodine
Dvodnevni izlet je namenjen odkrivanju
langobardske dediščine Spoleta in je sestavljen iz
ogleda spomenikov, arheoloških ostankov in tudi
kulinarične izkušnje ter tradicije domače obrti.

Itinerarji
1) Mozaik v palači Mauri, 2) Mozaik v palači
Pianciani, 3) Katedrala S.Maria Assunta,
4) Nacionalni muzje vojvodine Spoleto v Rocca
Albornoziana, 5) Cerkev San Gregorio Maggiore,
6) Bazilika San Salvatore, 7) Cerkev San Ponziano.

OBMOČJA LANGOBARDSKE VOJVODINE SPOLETO
Itinerar, ki poteka vzdolž Spoletske doline
in doline Valnerina vam omogoča, da
doživite “kulturo kraja”, kjer se združujejo
umetniški in kulturni vidiki Langobardov
skupaj s čudovitimi pogledi na umbrijsko
pokrajino, tipično proizvodnjo olja, vina, žita
in stročnic, ki izzovejo klic po avtentičnem
vzdušju iz srednjega veka.
TURISTIČNI PAKETI
SVETOVNA DEDIŠČINA - Kraji Spoletske
vojvodine pod kulturno dediščino UNESCO
Dan je namenjen obisku dveh spomenikov
Spoletske vojvodine, ki sta vpisana na seznam
Unescove svetovne kutlurne dediščine v seriji
»Langobardi v Italiji. Kraji moči (568-774)«
ZAKLADI SPOLETSKE DOLINE - Od Spoleta
do odkrivanja glavnega bogastva Spoletske
doline: ostanki Langobardov in nasadi oljk
Dvodnevni izlet po Spoletu, Campello sul Clitunno
and Trevi.
MISTIČNA IN KULINARIČNA IZKUŠNJA MED
SPOLETOM IN VALNERINO - prehranjevanje
za dušo in telo
Dvodnevni izlet iz Spoleta za odkrivanje Monteluco,
mesta antičnih cerkva in San Pietro v opatiji Valle,
središču monastičnosti v času Langobardov ... z
“gurmanskim” presenečenjem.
VELIKO
POTOVANJE
PO
SPOLETSKI
VOJVODINI
Trodnevno potovanje, ki odkriva dolino Spoleto
in Valnerino, ponuja doživljanje langobardske
dediščine in ogled starodavne prestolnice
langobardske vojvodine Spoleto.

Itinerarji
1) Cerkev Santa Maria di Pietrarossa (Trevi),
2) Muzejski kompleks San Francesco (Trevi),
3) Tempelj Clitumnus (Camplello sul Clitunno),
4) Samostanj San Peitro in Valle (Ferentillo),
5) Bazilika San Salvatore (Spoleto).

ITINERARJI

SLOVENIJA

OBMOČJE LANGOBARDOV V SLOVENIJI

OBMOČJE LANGOBARDOV V SLOVENIJI
Itinear, ki odkriva pričevanja, ki so jih
Langobardi zapustili na ozemlju današnje
Slovenije, kjer so se naselili nekaj let pred
napadom Italije.
Itinear, ki se razteza po večini Slovenije
vam omogoča, da občudujete nekaj
najlepših krajev v državi: glavno mesto
Ljubljana s srednjeevropskim vzdušjem,
čudovit pogled na Bled in njegovo jezero
ter neokrnjeno naravo na vzhodnem delu
države.
TURISTIČNI PAKETI
RIFNIK - naselje Langobardov
Dan, posvečen langobardski dediščini na Rifniku,
v Šentjurju pri Celju in v Celju.
Itinerarji
1) Narodni muzej Slovenije (Ljubljana), 2) Muzej na
Blejskskem gradu (Bled), 3) Gorenjsi muzej (Kranj),
4) Muzejska zbirka Zakladi Rifnika (Šentjur pri
Celju), 5) Arheološki park Rifnik (Šentjur pri Celju).

IZLET PO MUZEJIH - langobardska dediščina
v slovenskih muzejih
Dan, posvečen langobardski dediščini v treh
muzejih: v Ljubljani, Kranju in na Bledu.
LANGOBARDI V SLOVENIJI - Obiščite ostanke
langobardske dediščine po različnih krajih v
Sloveniji
Štirje dnevi posvečeni dediščini Langobardov
v Sloveniji: Ljubljana, Celje, Šentjur pri Celju Rifnik, Kranj, Bled.

acrossthelombardslands@gmail.com

Za informacije

www.acrosslombardslands.eu

grafično oblikovanje: www.pingocoop.it

ALL Across the Lombards’ Lands

Sofinancirano iz programa Evropske unije COSME
Številka pogodbe: 699425 – A.L.L.- COS-TOUR-2015-3-04/COS-TOUR-2015-3-04-1
Vsebina tega dokumenta predstavlja mnenja avtorjev in je njihova izključna odgovornost; v nobenem pogledu ne odraža
stališč Izvršne Agencije za mala in srednje velika podjetja ali kateregakoli drugega organa Evropske unije. Evropska
komisija in Agencija ne prevzemata nikakršne odgovornosti za uporabo informacij, ki jih vsebuje ta material.
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naslovnica: Marcello Fedeli Basilica di San Salvatore - fasada, zlasti glavni portal (Italija); Mirko Kunšič Blejski grad (Slovenija);
stran 3: Marcello Fedeli Tempietto del Clitunno - Podrobnost pedimenta Portico; stran 4: Nicoletta Di Cicco Pucci Basilica di San Salvatore - Presbiterio;
stran 5: Marcello Fedeli Tempietto del Clitunno - Severna stran; stran 6 Oklep, Gorenjski muzej;
stran 7: Rifnik, source http://rodenje-europe.com.hr/locations-item/rifnik/

