VALENCIA IN MALLORCA
Program A
ČAS POTOVANJA: 5 DNI
NAČIN POTOVANJA: LETALO - LETALO
DATUM POTOVANJA: 2016 (SOBOTA – SREDA)

1. dan: SLOVENIJA - VALENCIA
Zbor potnikov ob dogovorjeni uri, na dogovorjenem mestu ter prevoz do letališča Treviso.
Predviden polet ob 09.15 in pristanek ob 11.30. Valencia je zanimivo moderno mesto, za
katerega pravijo, da ima najboljše večerno življenje, hkrati pa je tudi zibelka znane španske
jedi - paelle. Po pristanku sledi panoramski ogled mesta – Estación del Norte, Plaza de
Toros, Plaza del Ayuntamiento, Mercado Central, Plaza Redonda, Palacio del Marques de
Dos Aguas, izsušena reka Turia… Namestitev v hotelu in čas za osvežitev. Nato pa se bomo
podali na sprehod po starem mestnem jedru. Obiskali bomo znamenito katedralo, v kateri
hranijo kelih – sveti gral, iz katerga naj bi Kristus pil pri zadnji večerji. Kdor bo želel pa se lahko
povzpne tudi na zvonik Micalet ob katedrali, ki ponuja osupljiv pogled na mesto. Poleg katedrale
si bomo ogledali tudi staro poslopje borze, Puento del Real, Puento de la Trinidad in Puento de la
Serranos, sprehodili se bomo po živahnih ulicah najstarejše četrti Barrio del Carmen, kjer je
najdemo ogromno zanimivih trgovinic in dobrih lokalov... Za zaključek dneva nas čaka večerja v
lokalni restavraciji ali hotelu. Po večerji pa zabava v Barrio del Carmen. Vsekakor morate
poskusiti znan koktejl Agua de Valencia. Nočitev.

2. dan: VALENCIA – VINSKA CESTA UTIEL-REQUENA - NARAVNI REZERVAT ALBUFERA –
VALENCIA
Po zajtrku se bomo odpravili na izlet v vinorodno območje Utiel - Requena, kjer pridelujejo
vrhunsko vino in penino Cava. Najprej si bomo ogledali mestece Requena na 1000 metrih
nadmorske višine, ki so ga v 8. stoletju ustanovili Mavri in je predstavljalo pomembno strateško
utrdbo. Sprehod po mestecu in čas za kavico. Nato bomo obiskali eno izmed priznanih vinskih

posestev, kjer se bomo s turističnim vlakom popeljali med vinogradi, si ogledali tako stare kot
nove vinske kleti. V eni izmed teh kleti nam bodo predstavili pridelavo pristnih španskih vin, ki
jih bomo tudi poskusili. Sledi vožnja proti največjemu španskemu jezeru Albufera, ki se nahaja
južno od Valencie in je razglašen kot naravni rezervat, saj tam domuje vrsta ogroženih ptic. Na
južnem delu jezera oziroma lagune si bomo ogledali riževa polja, nato pa v slikoviti vasici El
Palmar pojedli pristno paello. Pozno popoldne vrnitev v Valencio in so ogledali predstavo
flamenka. Prosto za večerni sprehod po mestu ali zabavo. Nočitev.
3. dan: VALENCIA – PALMA DE MALLORCA
Zajtrk. Nadaljevanje ogledov po centru mesta. Na živahni osrednji tržnici Mercado central, ki je
ena izmed največjih tržnic svežih pridelkov v Evropi, bomo začutili vsakdanji mestni utrip.
Nadaljevali bomo z ogledom mogočne stavbe La Lonja iz 15. stoletja, ki je nekoč služila kot
tržnica za svilo. Prav tako si bomo ogledali mogočen kompleks na bregovih nekdanje reke Turie Ciudad de Las Artes y las Ciencias (mesto znanosti in umetnosti), kjer se nahaja Muzej znanosti
princa Filipa, Oceanografski muzej, IMAX kino, planetarij ter že mnogo drugih zanimivih
stvari, tako da si bo lahko vsak našel kaj po svojem okusu. Prosto za samostojno odkrivanje
mesta, uživanje v čudovitih parkih na reki Turia ter kraljevih vrtovih in za nakup spominkov.
Pred odhodom na letališče pozno kosilo. Predvidoma ob 20.55 polet na Mallorco. Vožnja do
hotela, nastanitev in nočitev.

4. dan: PALMA DE MALLORCA
Zajtrk. Ta dan bomo namenili ogledu otoka. Z avtobusom v spremstvu lokalnega vodnika se
bomo zapeljali do postaje, kjer bomo vstopili na starodobni lesen vlak, ki nas bo popeljal do
vasice Soller čez območje Serra de Tramuntana, ki je pod UNESCO zaščito, ob tem pa bomo
uživali ob spektakularnih pogledih na okolico. Ogled vasice Soller, ki se nahaja med plantažami
pomaranč, limon, oljčnih nasadov. Nato se bomo s tramvajem odpeljali v ribiško vasico Puerto
de Soller, kjer se bomo vkrcali na ladjo in odpluli do Sa Calobre – fjordu podobnega ustja reke
Torrent de Pareis, kjer se bomo lahko sprostili in uživali. V Palmo se bomo vrnili z avtobusom,
skozi številne slikovite vasice. Prosto za samostojno odkrivanje Palme. Večerja, možnost zabave
in nočitev.
5. dan: PALMA DE MALLORCA – SLOVENIJA
Po zajtrku si bomo skupaj ogledali znamenitosti mesta Palma, kot so park Bellver, mestno
središče s katedralo, mestna hiša. Prosto za kavico in nakupe spominkov do odhoda na
letališče, ki je od Palme oddaljeno 15 minut. Polet predvidoma ob 14.00 proti izbranemu
letališču (Dunaj) in prevoz domov.

INFORMATIVNA CENA POTOVANJA:
Pri 45 prijavljenih potnikih

799 EUR

Pri 40 prijavljenih potnikih

824 EUR

Pri 35 prijavljenih potnikih

844 EUR

Pri 30 prijavljenih potnikih

869 EUR

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 Letalsko vozovnico na relaciji Treviso – Valencia, Valencia – Palma de Mallorca, Palma de
Mallorca – Dunaj z vključeno ročno prtljago,
 Letališke pristojbine,
 Prevoz na letališče in nazaj,
 Vse prevoze po programu po Španiji,
 4 x nočitev z zajtrkom v hotelu v dvoposteljnih sobah,
 1 x večerja v Valencii,
 1 x kosilo – paella,
 ogled predstave flamenka,
 1 x pozno kosilo v Valencii,
 1 x večerja v hotelu na Mallorci,
 Vstopnine: katedrala v Valencii, La Lonja, ogled vinskega posestva z degustacijo,
 lokalno vodstvo na Palmi de Mallorci in vsi ogledi ter prevozi: avtobus, vlak do Sollera,
tramvaj, ladjica iz Punto Soller do La Calobre, ogled vasi,
 Slovenskega vodnika,
 Organizacijo in izvedbo potovanja,
 DDV.
DOPLAČILA:
 Dodaten kos prtljage cca. 25 EUR v eno smer potovanja,
 Enoposteljna soba – 230 EUR,
 Evropsko turistično zavarovanje v tujini z zdravstveno asistenco za potovanje do 5
dni, v kolikor sklene zavarovanje vsaj 9 oseb – 6 EUR,
 Osnovno zavarovanje rizika odpovedi - 31 EUR,
 Vstopnine v Ciudad de las Artes y Ciencias: od 8 EUR do 30,90 EUR.

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 12.1.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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