
ŠPANIJA PROVANSA-COSTA BRAVA IN BARCELONA 6 DNI BUS-AVIO 

ODHOD: v torek 28.avgusta 2012  prihod: v nedeljo 2. septembra 2012 
 
1. DAN: IVANČNA GORICA – MONACO/MONTE CARLO-AZURNA OBALA 
Jutranji odhod. Vožnja čez Slovenijo in Italijo. Zvečer bomo prispeli v kneževino Monaco. Srečanje z mondenim bliščem 
Monte Carla- ne dolgo, a vendar; seveda se bomo zapeljali po delu proge, kjer se odvija dirka formule1, mimo casinoja…. 
Ob lepi Azurni obali bomo nadaljevali pot mimo Nice, ki jo imenujejo tudi mesto rož, Canessa, kamor se v času filmskega 
festivala zgrinjajo številni svetovno znani zvezdniki … 
2. DAN: FIGUERAS-COSTA BRAVA-LLORET DE MAR 
Dobro jutro Španija. Zapeljali se bomo do Figueras-a, in si ogledali zanimivo galerijo ekstravagantnega Salvadorja Dalija. 
Costa Brava nas pričakuje. Le še krajša vožnja do LLoret de Mar-a. Večerja in FIESTA v Lloret de Maru! 
3.DAN: COSTA BRAVA-BARCELONA 
Storitev polnega penziona. Španski ritmi in vroče sonce. Podali se bomo na ogled katalonske 
prestolnice-Barcelone (kosilolunch paket). Boemsko mesto ne ponudi samo občutka izredne  odprtosti in svetovljanstva 
temveč neverjetno energijo, ki se kar prenaša na obiskovalca. Gaudijeve mojstrovine Sagrada Familia, Park Guell, Casa 
Batlo, znamenita La Pedrera, olimpijski objekti, 
Montjuich, Španski trg v katerega bližini se nahaja znamenita fontana, trg Catalunya. Mare Magnum vabi s številnimi bari, 
trgovinami, posebna atrakcija pa je ogromen akvarij. Popoldan vrnitev v hotel. Zabava v  diskoteki. 
4. DAN: COSTA BRAVA-MONTSERRAT/ŠAMPANJSKE KLETI-BARCELONA 
Zajtrk (kosilo lunch paket). Vožnja do Montserrata, kjer si bomo ogledali impresiven benediktinski samostan, katedrala, 
poznana po kipcu Madone Nere – Črne Marije. Ob povratku se bomo ustavili v največjih šampanjskih kleteh na svetu in 
spoznali, kako pridelujejo žlahtno kapljico. Vožnja do 
Barcelone in ogled idilične Gotske četrti, avenije Ramblas s cvetličnim, knjižnim, ptičjim trgom… Vrnitev v hotel. Morda 
pred večerjo še skok v morje? Večerja in Fiesta. 
5. DAN: COSTA BRAVA-PROSTOOO!!! - TOSSA DE MAR 
Storitev polnega penziona. Dan namenjen kopanju in sončenju-sonce, morje in pesek nas vabijo. Po želji vam agencija 
GALILEO 3000 pokloni izlet v prijetno mestece Tossa de Mar. Zaradi izjemne lege in obzidja, ki ga obdaja ga imenujejo tudi 
»španski Dubrovnik«. Sprehodili se 
bomo po uličicah in se naužili romantike. Nočitev v hotelu. Večerna zabava v diskoteki-HOT CLUB 
GALILEO 3000. 
6. DAN: LLORET DE MAR-BARCELONA-IVANČNA GORICA 
Zajtrk in kosilo v hotelu. Morda še zadnji skok v morje, nakup spominka, razglednice… Počasi se bomo poslovili od Lloret 
de Mar-a. Transfer na letališče Barcelona od koder bomo poleteli proti domu. Preostane nam le še transfer do Ivančne 
Gorice. Gracias Espagna-hvala Španija!!! 
 

CENA VKLJUČUJE: prevoz s kvalitetnim turističnim avtobusom (zakonsko določeno število voznikov), cestnine in 
parkirnine, letalsko karto iz Barcelone, letališke in varnostne takse, 4 polne penzione (samopostrežni obroki-ruski bife) v 
hotelu *** (Lloret de Mar) v večposteljnih sobah (večinoma 2 in 3 posteljne), vse zunanje oglede po programu: Barcelona, 
Cannes, Nica, Monte Carlo, izlet na Montserrat z vstopnino v šampanjske kleti, vstopnino za ogled Dalijeve galerije, 
odlično strokovno vodenje (en vodnik na avtobus) in organizacijo potovanja, animatorja ves čas potovanja (v skupini 35 
dijakov 1 animator), animacija: tematski party-ji, športno-animacijski program z nagradami, kviz…, nezgodno zavarovanje 
turistov in izletnikov (vključuje tudi zavarovanje prtljage), CORIS-zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, odstopnino-
zavarovanje v primeru dokumentirane odpovedi potovanja, prosta mesta za profesorje-spremljevalce kot predpisuje 
šolska zakonodaja (1 profesor na 15 dijakov), posladek ob odhodu ter nagradni izlet na predbožični Dunaj za 2 dijaka v 
skupini. 
CENA NE VKLJUČUJE: dodatni izletov in večernih prireditev po želji (okvirne cene): Marineland- 24 EUR, Flamenco show-
28 EUR, viteške igre 35 EUR. 

 
CENA  495 EUR pri najmanj 45 dijakih v avtobusu (515 EUR pri najmanj 40 dijakih v avtobusu, 539 EUR Pri najmanj 35 

dijakih v avtobusu) 

 
OPOMBA: 
Ponudba je vezana na trenutno ponudbo letalskega prevoznika in partnerja v tujini, zaradi tega agencija ne prevzema 
odgovornosti za letalske prevoznike pri morebitnih spremembah v urnikih letov in za morebitne spremembe cen. 
Cene so izražene v EUR . 


