MADRID
PROGRAM POTOVANJA: 4 DNI
NAČIN POTOVANJA: LETALO
DATUM POTOVANJA: ŠOLSKO LETO 2016/17

1. dan: CELJE – IZBRANO LETALIŠČE – MADRID
Zbor potnikov na dogovorjenem mestu in prevoz na izbrano letališče (Budimpešta) v jutranjih urah.
Dopoldanski polet letala ob 10.30 proti Madridu. Po pristanku se bomo podali na panoramski
ogled prestolnice. Moderno mesto slovi tudi kot najvišje ležeča evropska prestolnica s Plazo
Mayor, Kraljevo palačo, Puerta del sol, Plazo de Espana, Plazo de Colon, Plazo de Oriente, Gran
via, Plaza de Cibeles, areno za bikoborbe Las Ventas (ogled notranjosti) in številnimi drugimi
znamenitostmi. Po panoramskem ogledu in postankih na zanimivih točkah, se bomo odpravili v
mladinski hotel in se nastanili v večposteljnih sobah. Nato se bomo sprehodili po mestu in si
ogledali še nekatere zanimivosti. Večerja v tipični španski restavraciji in nočitev.
2. dan: MADRID
Po zajtrku bomo nadaljevali z ogledi Madrida peš in z javnim prevozom (metrojem). Najprej si
bomo ogledali muzej Kraljice Sofije, ter stadion Santiago Bernabeu. Prav tako se bomo sprehodili
še do glavne železniške postaje Atocha in po parku Retiro. V pozno popoldanskem času se bomo
odpeljali do Kraljeve palače, uradnega bivališča španskega kralja, kjer si bomo ogledali notranjost
neoklasicistične palače z 2800 sobanami. Palača služi predvsem za državne sprejeme. Večerja in
nočitev.
3. dan: MADRID
Po zajtrku si bomo ogledali znameniti muzej Prado, ki velja za eno večjih znamenitosti v Španiji, v
njem pa se nahajajo dela znanih evropskih in predvsem španskih slikarjev. Ogledali si bomo tudi
notranjost muzeja Reina Sofia, kjer so hranjene zbirke španskih umetnikov 20. stoletja, Največji
poudarek pa je na zbirkah Pablo Picassa in Salvadorja Dalija. Popoldne prosto. Večerja in nočitev.

4. Dan: MADRID – CELJE

Zajtrk. Nadaljevanje ogledov do odhoda na letališče, od koder bo sledil polet proti Bologni ob
14.20 uri. Po pristanku na letališču sledi še prevoz domov.
CENA POTOVANJA:
Pri 45 prijavljenih potnikih
Pri 30 prijavljenih potnikih

485 €
498 €

CENA VKLJUČUJE:

Povratno letalsko vozovnico v Madrid in nazaj samo z ročno prtljago,

Letališke pristojbine,

Prevoz na izbrano letališče in nazaj v Slovenijo,

Vse prevoze po Španiji po programu (avtobus in metro),
 3 x nočitev z zajtrkom v mladinskem hotelu v več-posteljnih sobah v centru Madrida,
 2x večerja v lokalni restavraciji ali v mladinskem hotelu,
 1x večerja v tipični španski restavraciji,
 Vstopnine : Kraljeva palača v Madridu, muzej kraljice Sofije, muzej Prado, arena za bikoborbe
Ventas,
 Ogled stadiona Bernabeu Santiago
 Vse ostale oglede po programu,
 1x prosto mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih učencev
 Slovenskega špansko govorečega vodnika in njegove stroške
 Organizacijo in izvedbo potovanja.
DOPLAČILA:
 Obvezno doplačilo: prijavnina – 15 €,
 CORIS zavarovanje – 5,91 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje do 5 dni, če se za
zavarovanje odloči najmanj 9 oseb),
 Zavarovanje rizika odpovedi (v primeru, da sklene zavarovanje vsaj 15 oseb) – 16 €.

OPOMBA:
Glede na to, da večina letalskih prevoznikov še ni objavila svojih datumov in časovnih
razporedov za mesec april 2017, so ure letov okvirne. V vsakem primeru bo polet v
Copenhagen v dopoldanski in povratek domov v popoldanskih urah, odhodno letališče pa
bo eno izmed bližnjih: Ljubljana, Trst, Benetke, Treviso, Bologna, Bergamo, Budimpešta ali
Dunaj.
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.

POMEMBNO:

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 10.08.2016 pri udeležbi 45 dijakov. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.

CONDOR TRAVEL
groups@condor-travel.com
www.condor-travel.com

