BARCELONA
Barcelona - glavno mesto Katalonije je trenutno mesto št. 1 na spisku svetovnih popotnikov.
Šteje štiri milijone prebivalcev in je prava posebnost med metropolami sveta. Stari del mesta je
poln srednejveške arhitekture, povsod po mestu pa se z njo meša nova arhitektura na vsakem
koraku. Barcelona je namreč eno najhitreje rastočih mest sveta. Je tudi olimpijsko mesto, mesto
svetovnih razstav, mesto umetnikov in mesto, ki ima svoj izraziti slog življenja. Prebivalci so res
nekaj posebnega. Živijo in dajejo vtis kot da je njihova prestolnica središče sveta. Tudi
obiskovalci in turisti resnično začutijo nekaj posebnega ob prvem obisku tega veličastnega mesta,
saj so domačini izredno prijazni do prišlekov. Zavedajo se namreč, da precej dobro živijo tudi na
račun turizma.

SAGRADA FAMIGLIA

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA IZLETA: letalo

1. DAN:
Odhod ob 11.00 in vožnja do Zagreba, “čekiranje” in nato ob 14.35 polet proti BARCELONI. Pristanek na letališču GIRONI ob 16.40. Po pristanku
prevoz v hotel v centru mesta. Namestitev in večerja v hotelu.
2. DAN:
Po zajtrku bomo pričeli z ogledi mesta: CERKEV SAGRADA FAMIGLIA, ŠPANSKI IN KATALONSKI TRG, GOTSKA ČETRT S KATEDRALO, PARK
GUELL, OLIMPIJSKA VAS. Vmes boste imeli nekaj časa prosto za kosilo in samostojne ogled. Večerjo bomo imeli v tipični restavraciji, vrnitev v
hotel in nočitev.
3. DAN:
Ta dan bomo namenili izletu na čudovito Katalonjsko sveto goro MONSERRAT . Ogledali si bomo samostan in cerkev s kipcem "ČRNE MARIJE" zaščitnice Katalonije.Večer bomo preživeli v pristaniščnem delu Barcelone (Kolumbov spomenik). Večerja v restavraciji, vrnitev v hotel in nočitev.
4. DAN:
Po zajtrku boste nekaj malega še prosti, ob 10.00 uri odhod na letališče in ob 12.10 polet proti Zagrebu, pristanek ob 14.20 in nato transfer do
Ljubljane kjer bomo ob 16.00 uri.

BARCELONA

ZNAMENITI AKVARIJ

PARK GUELL

CENA:
589,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
619,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
639,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov

MONSERRAT

CENA vključuje: letalski prevoz z družbo SPANAIR,avtobusni transfer Ljubljana - Zagreb - Ljubljana, transfer iz letališča
Girona - Barcelona - Girona, letališke in varnostne takse, 3 x namestitev v hotelu 3* v Barceloni na bazi
Nočitev in odličen zajtrk, 2 x večerja v tipični restavraciji v Barceloni, 1 x večerja v hotelu, avtobusni ogled mesta,celodnevni
izlet na Monserat, strošek vodenja, dodatno nezgodno zavarovanje, DDV ter strošek agencije.
Doplačilo za vstopnine in ostale gostinske storitve.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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