VALENCIA IN OKOLICA
DATUM POTOVANJA: marec/april 2018
NAČIN POTOVANJA: LETALO

1. dan: SLOVENIJA – VALENCIA
Zbor potnikov ob dogovorjeni uri, na dogovorjenem mestu ter prevoz z avtobusom do letališča v
Trstu, predvidoma ob 10.30 uri. Polet z letalom do Valencie, ki jo poznamo kot zanimivo
moderno mesto, za katerega pravijo, da ima najboljše večerno življenje, hkrati pa je tudi
zibelka znane španske jedi - Paelle. Prihod v Valecio bo predvidoma ob 17.00 uri. Po
pristanku z letalom 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…Nato namestitev v hostlu v Valencii in čas za osvežitev. Za zaključek
dneva nas čaka večerja v lokalni restavraciji in izredno ekspresivna in izrazna predstava
flamenka. Zvečer sprehod po mestu. Nočitev.
2. dan: VALENCIA
Po zajtrku sledi ogled mesta Valencia. Podali se bomo 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, La
Lonja in njihovo znamenito tržnico, kjer boste lahko za zelo malo denarja poiskusili njihove
lokalne dobrote in tako doživeli pristno in preprosto Špansko kulinariko. Prav tako bomo videli
še Puento del Real, Puento de la Trinidad in Puento de la Serranos. Ta dan si bomo s strokovnim
vodičem ogledali tudi nogometni stadion Valencia. Zvečer se bomo sprehodili po živahnih ulicah
najstarejše četrti Barrio del Carmen, kjer najdemo veliko zanimivih trgovinic in dobrih lokalov...
Možnost za samostojne oglede, obiske trgovinic in nakup spominkov. Za zaključek dneva nas
čaka večerja v lokalni restavraciji. Nočitev.
3. dan: VALENCIA – VINSKA CESTA UTIEL-REQUENA - NARAVNI REZERVAT ALBUFERA –
VALENCIA
Po zajtrku se bomo z avtobusom 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.

Nato bomo obiskali eno izmed priznanih vinskih posestev, kjer se bomo s turističnim vlakom
popeljali med vinogradi in tako dobili vtis kako in na kakšen način so včasih živeli na teh
posestih. 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 bomo videli riževa polja, nato pa si bomo v slikoviti vasici El Palmar
privoščili pristno špansko jed Paellio, ki od tu tudi izvira. Pozno popoldne vrnitev v Valencio.
Prosto za večerni sprehod po mestu. Nočitev.

4. dan: VALENCIA – SLOVENIJA
Po zajtrku čas za samostojno raziskovanje mesta, in obisk najslavnejšega in največjega
Evropskega mesta umetnosti in znanosti v Valenciji. Ogledali si bomo njihov akvarij
L'Oceanografic, kjer bomo videli med drugimi tudi morske pse, delfine in morske leve,
muzej znanosti in kino predstavitev zemeljske poloble – hemisfere. Zgodaj popoldne se bomo
odpravili proti letališču v Valencii, od koder bo v poznih popoldanskih urah polet proti Trstu
in nato prevoz z avtobusom domov.
INFORMATIVNA CENA POTOVANJA:
Pri 45 prijavljenih potnikih 395 EUR
Pri 40 prijavljenih potnikih 399 EUR
CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 Letalsko vozovnico na relaciji izbrano let. – Trst - Valencia, z vključeno ročno prtljago,
 Letališke pristojbine,
 Prevoz z avtobusom na letališče in nazaj,
 Avtobusne prevoze v Valencii,
 3 x nočitev z zajtrkom v hostlu (Youth hostel center Valencia),
 2 x večerja v Valencii v lokalni restavraciji z brezalkoholno pijačo,
 1x kosilo paella v El Palmar,
 Vstopnine: katedrala v Valencii, La Lonja, L'Oceanografic akvarij, muzej znanosti in kino
predstavitev zemeljske poloble – hemisfere,
 Ogled predstave flamenka,
 Prijavnino 15 € na osebo,
 Stroške spremljevalcev,
 Slovenskega vodnika,
 Organizacijo in izvedbo potovanja,
 DDV.

MOŽNA DOPLAČILA:





Oddan kos prtljage do 10 kg cca. 25 eur na let,
Evropsko turistično zavarovanje v tujini z zdravstveno asistenco za potovanje do 5 dni
– 5,91 eur
Osnovno zavarovanje rizika odpovedi - 13 eur,
Voden ogled nogometnega stadiona v Valencii – 8,30eur znižana cena na osebo za
skupine, redna cena 10,80 eur .

POMEMBNO:
V kolikor se bodo cene letalskega prevoza povišale, si pridržujemo pravico do spremembe cene.
Odhod/povratek je mogoč iz letališč: Trst, Treviso, Gradec, Celovec, Salzburg, Dunaj, Zagreb,
Ljubljana, Bratislava ali Bergamo/Milano, Budimpešta.
Vrstni red dnevnih programov se po želji lahko spremeni, program po dnevih pa ostaja isti. Cena je
izračunana glede na trenutno ceno letalske karte. Če želimo ohraniti takšno ugodno ceno je potrebna
čimprejšnja rezervacija, zato vas ob čimprejšnji potrditvi prosimo za imena, priimke ter datume
rojstev vseh udeležencev.
Ponudba velja 14 dni.
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 03.11.2017. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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