BARCELONA
ČAS POTOVANJA: 4 DNI
NAČIN POTOVANJA: LETALO
DATUM POTOVANJA: 30.03. – 02.04.2017

1. dan: CELJE – IZBRANO LETALIŠČE (Bologna / Benetke) – BARCELONA
Zbor udeležencev izleta na dogovorjenem mestu in vožnja do izbranega letališča, od koder bo
sledil let proti Španiji, predvidoma ob 14.00 uri. Po pristanku sledi celodnevni ogled glavnih
mestnih znamenitosti: park Güell in La Sagrada Familia – deli priznanega španskega arhitekta
Antonia Gaudia, Katalonski trg, Španski trg, razgledni grič Montjuic, Olimpijski stadion. Obiskali
bomo tudi muzej na prostem Pueblo Espanyol – Španska vas, kjer so na prostem predstavljeni
primeri arhitekture iz različnih regij Španije. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. dan: BARCELONA
Zajtrk. Ta dan bomo obiskali “Barri Gótic” ali Gotsko četrt in si ogledali katedralo La Seu od
znotraj. Sprehodlili se bomo po 1,2 km dolgi ulici La Ramblas začenši na Mare Magnu. Avenija
okrašena s platanami povezuje Katalonski trg s pristaniščem, na ulici pa se vrstijo prodajalci ptic,
časopisov in cvetličarke s svojimi kioski. Obiskali bomo tudi živahno tržnico La Boqeria. Popoldne
pa bomo izkoristili za odkrivanje stvaritev znamenitega Gaudija kot so Casa Mila, Manzana de la
Discordia ter za ogled Piccasovega muzeja. Sledi vožnja do hotela. Večerja in nočitev.
3. dan: BARCELONA
Po zajtrku v hotelu se bomo odpravili na ogled stadiona Camp Nou (doplačilo), ki je dom
priznanemu Katalonskemu klubu FC Barcelona. Ogledali si bomo muzej in stadion, ki je po svoji
mogočnosti eden največjih stadionov na svetu. Ogled je res inmpresiven in zanimiv tudi za tiste, ki
jim nogomet ni prva izbira. Kosilo v lokalni restavraciji. Po vseh ogledih se bomo odpravili v center
mesta, kjer bomo imeli čas za samostojno odkrivanje mesta. Zvečer priporočamo ogled »magičnih
fontan« na španskem trgu, ki jih je Buigas načrtoval že leta 1929 za Svetovno razstavo. Tam se
lahko prepustimo kombinaciji čarobnih barv, luči, čustev, vode in glasbe. Vrnitev v hotel, večerja in
nočitev.

4. dan: BARCELONA – IZBRANO LETALIŠČE ( Bologna ) - CELJE
Zajtrk v hotelu. Po zajtrku sledijo še zadnji ogledi, sprehod po obali okoli Port Olimpic, možnost
obiska katerega od muzejev ali ogled akvarija. Ostalo nam bo še nekaj prostega časa, ki ga lahko
izkoristimo za nakup spominkov. Popoldan prevoz na letališče ter polet letala predvidoma ob
16.05 uri proti izbranemu letališču in transfer z letališča do Celja.
CENA POTOVANJA:
Pri 45 prijavljenih potnikih
Pri 30 prijavljenih potnikih

379 €
429 €

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 Povratno letalsko vozovnico z vključeno ročno prtljago
 Letališke pristojbine
 Prevoz na letališče in nazaj
 3 x nastanitev v hotelu na Costa Bravi na bazi polpenziona (nastanitev v več posteljnih sobah
ter v dvo in tro posteljnih sobah s TWC za profesorje)
 3x lunch paket
 Vozovnice za metro v Barceloni za skupne oglede
 Vse oglede po programu v Barceloni
 Vstopnine: Muzej Picasso in muzej - Španska vas
 Mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih učencev
 Slovenskega vodnika
 Organizacijo in izvedbo potovanja
 DDV
DOPLAČILA:
 Evropsko turistično zavarovanje v tujini z zdravstveno asistenco za potovanje do 5 dni
znaša
5,91 € na osebo (osnovno kritje), tj. skupinska premija po osebi, če se za
zavarovanje odloči najmanj 15 oseb
 Zavarovanje rizika odpovedi : 13 EUR
 Dodaten kos prtljage cca. 25 EUR v eno smer potovanja

POMEMBNO: odhod/povratek je mogoč iz letališč: Benetke, Bologna, Dunaj, Ljubljana, Bratislava, Budimpešta.
Posebni pogoji: Pridržujemo si pravico do: a. zamenjave vrstnega reda ogledov; b. ime in priimek morata biti enaka
kot na osebnem dokumentu s katerim boste potovali ( osebna izkaznica ali potni list); c. sprememba imena povzroči
stroške spremembe imena d. polet je na redni liniji, na letalu ni obroka, časi poletov so informativni.
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v
menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona pravico do
odpovedi potovanja (če se za potovanje ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja).
Cena potovanja je izračunana dne 31.08.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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