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DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV GORENJSKE JE 23. IN 24. MAJA ORGANIZIRALO IZLET
V TOSKANO
S še precej krmežljavimi potniki so malce pred tretjo uro zjutraj trije avtobusi zapustili
prelepo Gorenjsko in se odpeljali proti Italiji. Utrujeni od dela, zgodnje ure in s polnimi
glavami svojih misli smo si privoščili počitek do prvega postanka.
Pot smo nadaljevali mimo Fernetičev po lepi italijanski pokrajini, posejani s topoli in lepo
obdelanimi kmetijskimi površinami. Vodiči so bili čudoviti, z ogromno znanja,
zgodovinskih podatkov, sproščenega humorja, predvsem pa jih je odlikoval lep besedni
zaklad in odlična dikcija. Furlanija-Julijska krajina, Trst, potem Benečija- mimo Benetk,
Padove, Bologne, vse to so oči le božale, vsi čuti pa so pili lepoto novo nastajajočega
jutra. Ko bi se le čas, za čisto malo, lahko ustavil!
Toskana, je ena od dvajsetih dežel, ki sestavljajo Italijo. Na severu meji z deželo
Romanja, na vzhodu z Umbrijo, na jugu z Lacijem in na zahodu z Ligurijo in Tirenskim
morjem. Etruščani so v osmem stoletju pr. n. št. pripluli iz Male Azije do tirenske obale in
poselili današnjo Toskano. Bogastvo in lepota etruščanske kulture izžareva neverjetno
ljubezen do umetnosti in kaže živahnost barvitega življenja. V petem stoletju pr. n. št.
so se postopoma razširili na sever preko vse Padske nižine in na jug po vsej tirenski
obali. Zelo zgodaj so prišli v stik z nastajajočo Rimsko državo in - delno z vojsko, delno s
kulturo in kmalu postali njen sestavni del. Etruščani so zapustili Toskani ime: najprej se
je imenovala Etruria, nato pa Toscana.
Kot večina Apeninskega polotoka je tudi današnja Toskana po padcu rimskega imperija
prišla pod Bizantince, leta 569 pod Longobarde, leta 774 pod Franke in Sveto rimsko
cesarstvo. Dežela se je hitro razvijala, najhitreje sta se razvili SIENA in FIRENCE. V 15.
stoletju so na oblast prišli Medičejci. Na oblasti so se obdržali do leta 1737, nato so bili
oblastniki zvesti dunajskim političnim smernicam, 1859 pa so Toskanci zahtevali odcep
od Avstrije.
Prvo mesto, ki smo si ga ogledali je bila SIENA. Poleg Firenc je SIENA najbolj znano
toskansko mesto. S svojim slikovitim srednjeveškim mestnim jedrom (zaščitenim kot
Unescova svetovna dediščina) in ozkimi ulicami se človeku zelo hitro prikupi. Mesto ima v
urbanistični strukturi jasno ločen civilni in sakralni del. Jedro civilnega dela predstavlja
originalno oblikovana Piazza del Campo. Sakralni del mesta je strnjen okoli Piazza del
Duomo, ki je odličen primer toskanske gotike.
San Geminiano je romantično mesto z dušo. Na glavni ulici polno turistov, domačinov,
trgovinic, simpatičnih gostinskih objektov , kjer so ponujali dobro pivo in predvsem
okusen in zelo dober sladoled.
Posebnost mesta so zagotovo številni stolpi, ki so si jih v srednjem veku postavile bogate
družine, da bi se lahko v primeru nevarnosti umaknile na varno. Od prvotnih 60 se jih je
do danes ohranilo le 14.

Siena

Vodič Tadej nam razlaga pomen Medičejcev

San Geminiano
Pot smo nadaljevali v MONTECATINI TERME. Poznane kot najstarejše terme v Evropi, z
vrelci termalne vode, v zdravilišču pa se ukvarjajo tudi s peloidoterapijo. Ta oblika
zdravljenja obsega zdravljenje z blatnimi oblogami in blatnimi kopelmi, pripravljenimi iz
zdravilnih blat oziroma peloidov.

V MONTECATINI TERME je zelo rad prihajal italijanski skladatelj Giuseppe Verdi, njegova
slika je tudi v avli hotela, kjer smo prespali.
Zbudili smo se v čudovitem jutru. Po zgodnjem zajtrku smo se odpeljali do ligurske
obale, v mesto La Spezio in nato v nacionalni park .
CINQUE TERRE smo izbrali za zadnji del izleta. Te znamenite vasice vpete v strma
pobočja Ligurske obale so nas zagotovo prevzele. Vožnja z ladjo nam je približala vse
vasice, ki dominirajo na nedostopnih pobočjih.
Pokrajina - po naše bi ji lahko rekli
Pokrajina petih dežel - je ime dobila po petih obmorskih vasicah, stisnjenih med morje in
okoliško hribovje. Prav zaradi njihove nedostopne lege je lahko do današnjih dni ostala
skoraj nedotaknjena in nepokvarjena. Tudi zato je celotno območje razglašeno za
narodni park in ga najdemo na seznamu Unescove svetovne kulturne dediščine. Še pred
nekaj desetletji so bile vasice povezane s svetom samo z morjem, kot že stoletja prej.
Danes pa skozi te kraje vendarle pelje cesta in železnica.

V krasnem, slikovitem okolju smo preživeli dva čudovita dneva. Pozabili smo na
vsakdanje skrbi doma in na delovnih mestih, se prepustili sproščenosti in smehu in se
polni vtisov vrnili na Gorenjsko.

