
Pustni karneval v Viareggiu 2017 
 
 
Že več let sem načrtoval ogled velikega pustnega karnevala v italijanskem Viareggiu. 
Sam se namreč še živo spominjam prenosov tega karnevala pred davnimi leti na 
slovenski televiziji. Med popotovanjem po Toskani pred leti sem si mesto Cittadella, kjer 
izdelujejo te ogromne maske, tudi ogledal in to v času, ko so začeli stare maske podirati 
in začeli razmišljati o novih. 
Zato sem bil povabila Milana Devetaka za obisk karnevala zelo vesel in sem se takoj 
prijavil. Med ostalimi člani CCS verjetno zaradi pustnega vikenda in velike oddaljenosti, 
večjega interesa za ta karneval ni bilo. Tako smo na koncu ostali le trije avtodomi, ki 
smo se kljub slabši vremenski napovedi – dežju, odpravili na pot. 
 

 
V Viareggiu vsako leto pripravijo velik pustni karneval z velikimi vozovi in maskami 
 
Sama sva z ženo Damjano to priložnost izkoristila tudi za ogled še enega nam bližnjega 
pustnega karnevala v Benetkah. Kot ponavadi sva AD parkirala ob ulici Via San 

Giuliano na istoimenem parkirišču 45.475201,12.268300. Kljub temu, da sva bila v 
Benetkah v četrtek, v meglenem, a suhem vremenu, sva imela kaj videti in tudi 
poslikati. Beneške maske so res nekaj posebnega. Vidi se, da je v njih vloženega veliko 
truda, dela in tudi denarja. Zato si jih lahko privoščijo bolj bogati, med katerimi je bilo 
kar precej tujcev, tako Francozov kot Nemcev. Zanimivo je tudi to, da tam ni vstopnine 
in da se vse maske zelo rade nastavljajo pred objektive foto aparatov in video kamer. 
Mnogi imajo naštudirane tudi poze in so pripravljeni ustreči želji fotografa. K sreči ni bilo 
večje gneče in se je dalo res dobro poslikati. 



  
Obisk Benetk je zanimiv v vseh letnih časih Je pa v mestu vedno veliko turistov 
 

  
V času pustnega karnevala je mesto še lepše Z gondolami se zdaj vozijo predvsem Kitajci 
 

  
Ena od številnih podob karnevala Beneške maske niso poceni 
 

  
Vsi so pripravljeni pozirati Treba je biti čimbolj izviren in opazen 



Pozno popoldan sva se potem odpravila v Reggio Emilijo, kjer sta Boža in Miran 
Rožman organizirala ogled sirarne San Simone, ki stoji blizu igrišča za golf in 
prodajalne avtomobilov na cesti za Reggio Emilijo. Z njima sta prišla tudi Anja in Jože 
Murn, tako da smo bili v popolni postavi. Ta sirarne je ena manjših, kot pravi lastnik 
Simone. Nekoč jih je bilo na tem območju okoli 1500, zdaj jih je le še 350. In potem, ko 
smo si ogledali njihovo zorilnico in skladišče, se nam sirarna sploh ni zdela majhna. V 
njih je bilo več tisoč 40 kilogramskih sirnih kolutov. Parmezan in nekatere druge mlečne 
izdelke – skuto, jogurte, maslo in podobno izdelujejo še vedno bolj ali manj ročno. 
Letno izdelajo nekaj ton in skoraj polovico prodajo v svoji prodajalni, kjer ponujajo tudi 
nekatere doma pridelane pridelke okoliških ponudnikov, od salam do olja in sokov. 
Seveda smo vsi nakupili nekaj sira in drugih dobrot, Miran pa je z njimi napolnil tudi svoj 
boks avtodoma, saj s sirom pridno oskrbuje svoje prijatelje, tudi iz CCS-a.  
 

  
Sirarna Sam Simone pri Reggio Emilia Tako nastajata sir in sirotka 
 

  
Hlebci sira parmezan v slanici Siri vse do stropa na zorenju 
 

Prespali smo kar na dvorišču sirarne 44.663121, 10.732643, ki je resda ob bolj 
prometni cesti, kar pa nas ni prav posebej motilo. Anja in Jože sta ponoči ugotovila, da 
jima je odpovedal akumulator, zato sta ostala tudi brez gretja, a preživela. Zjutraj sem 
poslikal še pridelavo sira, potem pa smo krenili proti destinacijam, ki jih je za nas 
pripravila Boža. 

Seveda je deževalo, a smo se kljub temu ustavili v središču mesta Prato 43.944044, 

10.915531 in si najprej ogledali staro mestno jedro, potem pa nadaljevali še do Pistoie. 

Tam smo se malo zgubili, midva sva šla do PZA 43.943501,10.916000 pri stadionu, 
ostali pa do manjšega parkirišča v centru mesta, kjer smo se kmalu spet našli. Ker je 
dež prenehal, sam nisem več vzel na ogled mesta s sabo dežnika, zato sem bil potem 
pošteno moker. Pa tudi ostali, ki so dežnike imeli, jo niso odnesli dosti bolje.  

http://www.caseificiosansimone.com/shop/


  
V središču Prata V Pratu je tudi trdnjava 
 

  
Eden od spomenikov v mestu Pistoia Seveda ne manjka cerkev in drugih zgradb 
 

Potem smo se malce okrepčali in odšli naprej v Montecatini Terme 43.886600, 

10.776200 in si staro letoviško mesto v mraku na hitro gledali. Stare terme so bile sicer 
zaprte, je bilo pa zato še kaj drugega za videt. Zvečer smo v dežju nadaljevali do 

našega cilja – Viareggio. Tam smo se utaborili na parkirišču 43.890543,10.236287, za 
katerega je poskrbel tamkajšnji caravaning klub. V petek tam še ni bilo večje gneče, 
smo jo pa pričakovali zato večjo v soboto in v nedeljo. Vendar tokrat parkirišče ni bilo 
polno zasedeno, saj pripravljajo povorko kar štiri vikende. So pa drugi avtodomarji 
parkirali tudi na drugih javnih parkiriščih po mestu, ob plačilu parkirnine verjetno. Na 
enem od AD sem opazil, da je bila dnevna cena 8 evrov. Mi smo sicer za dva dni plačali 
20 evrov, brez elektrike in drugih zadev – vode, WC in podobno. 
 

  
Gledališče Verdi v Montecatini Terme  Montecatini Terme so staro zdravilišče 



  
Ekipa CCS na parkirišču v Viareggiu V Cittadelli nastajajo maske, imajo pa tudi muzej 
 
V soboto zjutraj smo se v lepem sončnem vremenu najprej prijavili, poravnali 
obveznosti in kupili karte za karneval, potem pa odšli na ogled bližnje Cittadelle 

43.892214,10.244090. Tam je bilo odprtih le nekaj od 16 hal, v katerih izdelujejo velike 
pustne vozove in druge maske. Tudi muzej, v katerem je prikazana zgodovina pustnega 
karnevala v tem mestu, ki ima večstoletne korenine (1873), je bil dopoldan zaprt. Z 
Damjano sva si ga sicer pred leti že ogledala in je res kaj videti. Velikih mask seveda ni 
razstavljenih, saj jih podrejo, so pa razstavljene fotografije, risbe in drugi predmeti.  
Potem smo zašli nevede v velik trgovski market, kjer pa so Kitajci prodajali vse, razen 
živil. Seveda nismo odšli praznih rok. Na PZA-ju smo se pri 25 stopinjah najprej 
okrepčali, potem pa smo se z mestnim avtobusom odpravili na ogled Puccinijevega 
muzeja ob bližnjem jezeru Massaciuccoli. Tam je tudi veliko parkirišče Arturo Toscanini 

43.832500,10.304600, kjer bi se dalo tudi prespati z AD. Ogled zanimivega muzeja 
poteka preko telefonske aplikacije, stane pa 7 evrov. Nato smo se ustavili še v 
Viareggiu, polnem hotelov in apartmajev, ki stojijo ob več kilometrski peščeni plaži. 
Imajo tudi nekaj kampov, na aplikaciji park4night sem jih naštel štiri, in en manjši plačljiv 

PZA La Sirenetta 43.855103,10.243546. Sam sem se v našega vrnil po štiri 
kilometrskem pešačenju in bil priča čudovitemu sončnemu zahodu, ostali so odšli nazaj 
raje z avtobusom. 
V nedeljo so se vseskozi v mesto zgrinjale množice obiskovalcev. Mi smo spet uporabili 
javni prevoz in se pomešali med množico. Seveda vsak zase, saj bi se sicer samo 
čakali in iskali. V povorki, ki se je začela ob 15. uri je bilo res kaj videti. V ospredju je bil 
seveda Donald Trump in italijanski politiki in estradniki. Več lahko zveste iz moje objave 
na MMC rtvslo.si. Bila je res prava paša za oči, tako da ni bilo nikomur žal, da smo 
prepotovali nekateri skoraj 650 kilometrov. Ker sem moral v ponedeljek spet delati, sva 
z Damjano odšla malo prej iz mesta in se tako izognila veliki gneči na cestah. Ostali so 
odšli kasneje in vsi smo se srečno vrnili domov. 
 

Goran Rovan 
 
Koordinate: 

Benetke parkirišče San Giuliano 45.475201,12.268300 

Reggio Emilia sirarna San Simone 44.663121,10.732643 

Prato parkirišče 43.944044,10.915531 

Pistoia PZA 43.943501,10.916000 

Montecatini Terme parkirišče 43.886600,10.776200 

Viareggio parkirišče 43.890543,10.236287 

Viareggio PZA La Sirenetta 43.855103,10.243546 

Viareggio Cittadelle 43.892214, 10.244090  

Viareggio parkirišče Arturo Toscanini 43.832500,10.304600 

http://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/satiriki-na-karnevalu-v-viareggiu-tudi-nad-donalda-trumpa/416047


  
Puccinijev muzej ob jezeru Massaciuccoli Sončni zahod na veliki mestni plaži 
 

  
V času pusta in sicer živi mesto s karnevalom Ena od številnih masovnih mask 
 

  
Maske so nadnaravnih velikosti Ne manjka niti narisanih in pravih lepotic 
 

  
Razpoznavni znak karnevala Maske na marsikaj opozarjajo in sporočajo 
 



 

 


