
Program izleta: SLIKOVITA ANDALUZIJA z BARCELONO

Spodaj predstavljamo program jesenskega izleta v Andaluzijo. 
Natančne informacije o odhodu obomo objavili naknadno.

  

14. OKTOBER 2019

  

1. DAN: GORIŠKA BRDA - SEVILLA - CORDOBA
Odhod ob 2:30 iz Huma in vožnja do letališča Marco Polo pri Benetkah. Vkrcanje na jutranji let
do Seville in predviden polet ob 7:20. Po pristanku vožnja do Cordobe in ogled tega čudovitega
mesta. Sprehodili se bomo po slikovitih, še mavrsko obarvanih ulicah do najpomembnejšega
spomenika starodavnega mesta – mošeje tisočerih stebrov Mezquite. Sledi še sprehod do
rimskega mostu ter po Juderiji, nekdanjem židovskem predelu mesta. Po ogledu vožnja do
hotela, večerja in nočitev.

  

2. DAN: SEVILLA – JEREZ DE LA FRONTERA
Po zajtrku sledi ogled Seville, prestolnice Andaluzije. Mesto v sebi skriva mešanico različnih
kultur, od ostankov iberskih naseljencev do arabske kulture in sodobne arhitekture. Obiskali
bomo staro mestno jedro s slikovito stolnico, se sprehodili čez Španski trg in si ogledali
mogočno palačo Alcazar. Nekaj prostega časa, nato pa vožnja v Jerez. Ogledali si bomo eno
izmed vinskih kleti v okolici. Izvedeli boste podrobnosti o posebnem andaluzijskem vinu sherriju
in brandiju, ki ju boste lahko tudi pokušali. Namestitev v hotelu v okolici, večerja in nočitev.

  

3. DAN: GIBRALTAR – RONDA - GRANADA
Po zajtrku v hotelu naš čaka vožnja na skrajni jug Španije do Gibraltarja. Z mini avtobusi se
boste popeljali do razgledne ploščadi, od koder je lep razgled na Afriko in špansko obalo. Na
eni strani Sredozemsko morje, na drugi strani pa Atlantik in nagajive gibraltarske opice bodo
sigurno pustili nepozaben vtis. Odpeljali se bomo še do čudovite bele vasice Ronda, z eno
najbolj spektakularnih leg nad globoko sotesko reke Guadalevin. Ponaša se z drugo najstarejšo
areno za bikoborbe v Španiji in tremi veličastnimi kamnitimi mostovi, ki se ponašajo visoko nad
sotesko. Po ogledu in kratki pavzi se bomo odpeljali proti Granadi. Nastanitev v hotelu in
večerja, po večerji pa še ogled predstave pristnega flamenka – tradicionalnega andaluzijskega
plesa.
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  4. DAN: GRANADA - VALENCIAZajtrk, nato pa bo naša prva postojanka znamenita trdnjava in palača Alhambra. Ob ogledusoban se bomo vrnili v 14. stoletje, ko je Granadi vladala družina Nasridov in zgradila palačo iz''kamnitih čipk''. Ogledali si bomo še palačo s čudovitimi cvetočimi vrtovi El Generalife. Čakanas še staro mestno jedro Granade, ki ga zaznamujejo številne zavite ulice z mavrskimpridihom. Tu se nahaja tudi kraljeva kapela grobnica katoliških vladarjev Ferdinanda in Izabele.Polni novih vtisov se bomo poslovili od Granade in pot nadaljevali proti Valenciji. Namestitev vhotelu po poti, večerja in nočitev.5. DAN: VALENCIA – PENISCOLAZajtrk v hotelu, nato pa nas čaka vožnja do tretjega največjega mesta v Španiji, ki se ponaša sštevilnimi parki in vrtovi. Panoramski ogled z avtobusom skozi novejši del, s katerim se mestouvršča v eno najmodernejših evropskih mest. Sprehodili se bomo po starem središču mesta, kije klasično špansko in je zaradi čudovite gotske arhitekture uvrščeno na Unescov seznamkulturne dediščine. Nekaj prostega časa v katerem priporočamo, da si za kosilo privoščitepaello, ki so jo ''izumili'' prav v Valenciji. Vožnja do Peniscole in tam prosto za raziskovanje alikopanje. Večerja v hotelu ter nočitev.  6. DAN: PENISCOLA – BARCELONA- FRANCIJAZajtrk in vožnja do Barcelone. Najprej bomo naredili panoramski ogled tega čudovitega mesta,ki je prestolnica Katalonije. Z avtobusom se bomo zapeljali mimo glavnih znamenitosti, sesprehodili po glavni ulici La Rambla in v prostem času po želji obiskali eno najlepših tržnic vEvropi – La Boqueria. Po ogledu sledi daljša vožnja proti Franciji in nočitev v hotelu na poti.  7. DAN: MARSEILLE – GORIŠKA BRDAPo zajtrku vožnja proti domu in na poti postanek v Marseillu. Kratek avtobusni ogled, ter vzpondo bazilike Notre-Dame da la Garde od koder je prelep razgled na staro pristanišče, ter otočekChâteau d'If. Vožnja dalje, čez Italijo proti domu.  

  CENA: 840€/osebo*cena velja pri udeležbi min 45 potnikovCENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, letalsko karto Benetke-Sevilla zvključeno ročno prtljago, 5x nočitve s polpenzioni v hotelih 4*/3* in 1x nočitev z zajtrkom vhotelu v Franciji, zunanje oglede po programu, vstopnino v Alhambro in Generalife, ogledpredstave flamenka, ogled z mini busi v Gibraltarju, ogled vinske kleti in degustacija v Jerezu,vstopnino v Alcazar, lokalne vodnike (kjer je to potrebno), vodstvo in organizacijo potovanja.MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI:• enoposteljna soba 180€ • zavarovanje rizika odpovedi 4,56% • zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 6,40€OBVESTILO GLEDE ALHAMBRE: Zaradi velikega povpraševanja in omejenega številaobiskovalcev v Alhambro, so sprejeli novo politiko izdaje vstopnic za vodene oglede, zato ševedno čakamo potrditev s strani agencije v Španiji.  
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