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OPERA AIDA IN PADOVA 
Aida je opera v štirih dejanjih virtuoza Giuseppa Verdija. Krstna uprizoritev je bila 24. decembra 1871 v Kairu. Egiptovski kediv 
Ismael Paša je za novo operno hišo naročil delo v egiptovskem slogu. Prva izvedba se je zavlekla za eno leto, ker so kostumi in 
rekviziti med nemško – francosko vojno ostali v obleganem Parizu. 

Aido so v veronski Areni prvič uprizorili 1913, v tem času so jo odigrali in odpeli več kot 670 krat, tako da je opera postala sinonim 
veronskega poletnega festivala. 

Predviden program: 

Odhod v jutranjih urah. Sledila bo vožnja do Padove. ki ima zelo bogato zgodovino, saj se je začela razvijati že v času rimskega 

imperija. Mesto je poznano tudi kot romarsko središče, saj se v mogočni baziliki sv. Antona priprosijo številni romarji. Sprehodili se 

bomo po mestnem jedru in videli glavne trge nad katerimi se dvigujejo pročelja meščanskih hiš, cerkva in palač. Tu je tudi univerza, 

ustanovljena 1221, mestna hiša in kavarna Pedrocci. Sprehodili se bomo preko t.i. Prato della Valle, enega največjih italijanskih 

trgov. Center trga je elipsaste oblike, ki ga obdaja vodni kanal, okrog je postavljenih 78 kipov znamenitih meščanov. Od tu se 

pogled usmeri na pročelja cerkve sv. Justine ter na sosednjo baziliko sv. Antona, imenovana Il Santo, ki so jo zgradili kot nagrobno 

cerkev po njegovi smrti. Nato se bomo odpeljali v Verono. Med sprehodom po mestu bomo videli areno – amfiteater, 

najelegantnejšo ulico Via Mazzini, najimenitnejši trg Piazza delle Erbe, meščanske hiše in številne cerkve. Po ogledu bo prosto za 

samostojne oglede ali pa za posedanje na uličicah pred številnimi kavarnami. V večernih urah (predvidoma ob 20.45 uri) se bo 

začela operna predstava Aida. Pol ure po koncu predstave bo sledila vožnja proti domu. Prihod je predviden v jutranjih urah 

naslednjega dne. 

https://www.arena.it/arena/en/shows/aida-1913-2019.html


 

 

 

Cenik 

št. plačanih potnikov v enem avtobusu 
 

45 40 35 

cena v € na osebo 77,00 82,00 89,00 

 
Cena vključuje 
 
Prevoz na omenjeni relaciji s turističnim avtobusom z vsemi pripadajočimi stroški ,  
zunanje oglede po programu, 
vstopnino za ogled opere Aida, neoštevilčene vstopnice 
obvezno vstopno takso v Verono, 
obvezno vstopno takso v Padovo, 
vodenje z licenciranim vodnikom pri GZS, organizacija in ddv. 

 
Možno doplačilo ob rezervaciji aranžmaja 
 
- odstopnina: 5,00 € / osebo, če se zavaruje vsa skupina oz. 7,60 € / osebo za posameznike 
- oštevilčena vstopnica za opero Aida sektor 3: 45,00 € / osebo, sektor 2: 69,00 € / osebo, sektor 1: 94,00 € / osebo 
 
 

Opombe 
 Splošni pogoji Arriva Alpetour d.o.o. so sestavni del programa in so vam na voljo na prodajnem mestu. 

 Na poti potrebujete veljaven osebni dokument. 

 Cena je izračunana na podlagi želje zaključene skupine in je odvisna od števila udeležencev na enem avtobusu. Končna cena se določi glede na 
lestvico  opredeljeno v ponudbi. Ob udeležbi manjšega števila oseb, kot je navedeno v programu, se cena sorazmerno poviša.  


