Za vikend 21. in 22. marec 2009 smo si izbrali "6. pohod po narodnem parku 5 terre"
Vikend je bil malo naporen, a upam, da si ga bomo zapomnili po vsem, kar smo videli in
doživeli.
Že zgodaj zjutraj, ob 5,30 uri, smo se z avtobusom zapeljali skozi Šempeter preko bivšega, ki
pa še vedno daje videz mejnega prehoda v Vrtojbi. Bili smo polni pričakovanj. Saj so Cinque
terre zelo opevane in pogosta destinacija turističnih agencij. Moram se pohvaliti, da z nobeno
potovalno agencijo si ne bi Parka 5 terre ne ogledali tako od blizu, ga tako živo doživeli! (
Preizkusila sem oboje! - pripis avtorice).

Avtobus: Avrigo d.d. Nova Gorica. Voznik: Miro
Vatral ( na sliki)

Drugi voznik: Franko Sarzina s pomočnikom
Nikom Valentinčič. (PROSIM, VZEMITE ZA HEC)

Kosilo sta nam pripravila Cernatičeva dva: Zdravko in Nada ( vse domače: klobase, kislo
repo, vino, pecivo, kava). Zdravko je prav te dni slavil svoj 60. rojstni dan. Zdravko, še veliko
zdravja in veliko druženj z našo klapo !

Zdravko, vedno dobre volje.

Desno Nada, levo Zdravko

Mraz je bilo, a vseeno nam je
teknilo.

Prispeli smo v San Gimignano, Toskana.
To zanimivo mestece stoji na hribu 334m nadmorske višine. Že od daleč smo zagledali
njegovih štirinajst stolpov.
Nekoč je bilo majhno Etruščansko naselje (200-300 pred n.š.). Šele v 10 stol. se je začel
razvijati v mesto. Ime je dobil po Modenskem škofu St. Gimignanu, ki je mesto rešil pred
vdorom barbarov.
V srednjem veku se je začel hitro razvijati zahvaljujoč se "Vii Francigeni", trgovski in romarski
poti, ki je potekala skozenj. V 14. stol. ga je prizadela kuga, ki je zdesetkala njegovo
prebivalstvo. Revščine se je rešil šele, ko so turisti odkrili njegovo lepoto, kulturo pa tudi
kmetijsko dediščino.
Značilnost mesta so stolpi, zgrajeni med 11. in 13. stol. Štirinajst jih je, različno so visoki in
različnih oblik. Pravijo, da se je po stolpu poznalo, kako bogata je bila družina, ki ga je
zgradila.

Mesto te obda s posebnimi občutki. Moraš ga prehoditi.
Posebej je poznana še Katedrala (Il Duomo), ki je bila posvečena v 12. stol. Olepšana je bila
s freskami Sienske šole. Leseni kipi, oltarji, freske, kapele, slikarije, vse je bilo plačano zgolj
s prispevki in donacijami.

Pršuti so plastični. Previdnost ni odveč.

Hiša smrti: mrlič in obok iz lobanj (seveda ne ta pravih).

Duomo, katedrala na Piazza Duomo.
Na levi je Ljudska, sedaj mestna palača z "Velikim stolpom"

Piazza della Cisterna - trg s fontano

Celo mesto je ena sama zanimivost.

Za razliko od stolpov v Bologni, Sieni in Firencah, se je 14 stolpov v S. Gimignanu ohranilo in so
postali simbol mesta.

Zaključili smo ogled San Gimignana in se vračamo k avtobusu.
Miro: Hitro, hitro, ste že zamudili. Saj veste, da tu ne smem parkirati!

