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BARCELONA 
Predviden termin: 19. - 22. marec 2020 

Predvidena časovnica: 
Benetke -  Barcelona: 09:45 - 11:40 
Barcelona - Benetke: 19:15 - 21: 05 

 

1.DAN: IVANČNA GORICA -  BARCELONA - LlORET DE MAR 
Avtobusni prevoz na beneško letališče. Jutranji polet proti Barceloni, kamor je predviden prihod v opoldanskih urah. Po opravljenih 
letaliških formalnosti prevoz z javnim prevozom do katalonske prestolnice in ogled mesta. Obiskali boste gotsko četrt  (Barrio 
Gotico) in katedralo, poiskali skrite trge v gotski četrti in si privoščili postanek prav na enem izmed njih. Seveda ne gre brez 
obiska najlepše tržnice in enega od zaščitnih znakov mesta, tržnice La Boqueria, kjer boste lahko začutili utrip starega mesta. 
Sprehod do srca Barcelone - do katalonskega trga in ulice Ramblas, ki povezuje trg z morjem in velja za najbolj popularno 
sprehajališče v Španiji. Vrvež, barvitost in prekipevajoča življenjska moč Barcelone vas bo zagotovo prevzela. Popoldan bo čas za 
dodatno raziskovanje Barcelone in za obisk akvarija, kjer si si boste morski svet ogledovali iz prozornega predora, ki vodi skozi 
največji bazen. Vožnja v hotel, v Lloret de Mar, namestitev, večerja in nočitev.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DAN: LlORET DE MAR  - BARCELONA - LlORET DE MAR 
Po zajtrku vožnja v Barcelono in  nadaljevanje ogledov mestnih znamenitosti. Odpeljali se bomo proti griču Montjuic, kjer bomo 
se nahaja tudi muzej – fundacio Miro, priznanega in vsestranskega umetnika Joana Miroa. Nato bomo obiskali in si ogledali 
enega izmed najboljših in najslavnejših nogometnih igrišč na svetu - slavni, Nou Camp. Sledi še obisk najslavnejše 
barcelonske cerkve, posvečene sveti družini - Sagrada Família. Kosilo – lunch paket. Ogled notranjosti, ki jo je arhitekturno 
zasnoval Antoni Gaudí, nato pa vrnitev mesto in čas za dodatno raziskovanje katalonske prestolnice. Povratek v hotel, večerja in 
nočitev.  
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3.DAN: LlORET DE MAR  -  BARCELONA  - LlORET DE MAR   
Zajtrk. Dopoldne bo namenjeno spoznavanju dela čudovitega mesta, ki ga je zaznamovala predvsem arhitektura Antonia Gaudia, 
ki je v povezavi z bogato zgodovino Barcelone sooblikoval današnjo podobo mesta. Obiskali in ogledali si bomo Park Guell. ki je 
bil zgrajen med leti  1900 in 1914. Gaudíjev nenavaden, organski stil pričara spodnji del parka kot kletko iz reber velikana, valoviti 
stebri, sestavljeni iz večbarvne lomljene keramike, spominjajo na kapnike in klopi se bohotijo v obliki kače. Kosilo – lunch paket. 
Popoldan bo čas za dodatno raziskovanje Barcelone s čudovito arhitekturo ulice Gran Gracia s hišama Batllo in Mila. Vrnitev 
v hotel, večerja in nočitev. 
 

  
4. DAN: LlORET DE MAR  -  MONTSERRAT - IVANČNA GORICA 
Po zajtrku se bomo odpeljali na sveto goro Montserrat. Gora je že na prvi pogled posebna, saj jo je narava čudovito oblikovala. V 
njenih vrhovih najdemo številne podobe, med njimi so najbolj prepoznavne podoba slona, kamele, profil Madone, božji prst... Gora 
je tudi zaščiteno območje narodnega parka, saj na gori uspeva kar 3/4 vseh rastlinskih vrst v Kataloniji. Eden naših ciljev na gori 
bo samostan Montserrat, ki je zaščitni znak katalonske narodne zavesti. Ogledali si bomo območje samostana, ki je spretno skrito 
v objemu gore, baziliko s kipom Morenete, zaščitnice kataloncev... Eno največji umetniških bogastev tega samostana, ki ga 
večina obiskovalcev na žalost spregleda, je muzej/galerija, kjer so na ogled tudi umetnine Picassa, El Greca, Monea, Dalia, 
Caravaggia, Tapiesa, Degasa... Po ogledu samostana se bomo odpeljali v dolino d'Anoia in nekaj prostega časa. Prevoz na 
letališče in polet v Benetke v večernih urah. Po pristanku v  Benetkah sledi vožnja  z avtobusom do Ivančne Gorice.  

        
Predvidena cena: 496 € na osebo; cena je izračunana pri najmanj 40 potnikih in 3 spremljevalcih pri nočitvah v 
hotelu 3* v Lloret de Mar-u z vstopninami za ogled: Park Guell, Sagrada Família, stadion Camp Nou, ogled akvarija, 

Monserrat  

 
CENA VKLJUČUJE: 
- avtobusni prevoz Ivančna Gorica - letališče - Ivančna Gorica 
- polet na relaciji Benetke - Barcelona - Benetke 
- 1 x ročno prtljago  
- letališke in varnostne pristojbine,  
-  3 x polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja) v hotelu 3* (več posteljne sobe) v Lloret de Mar-u 
-  ogled Barcelone 
- vstopnine: Park Guell,  Sagrada Família,  stadion Camp Nou, Akvarij 
- celodnevni izlet z avtobusom na Montserrat in prevoz na letališče v Barceloni 
- 3 profesorje spremljevalce,  
- slovenskega vodnika,   
- osnovno nezgodno zavarovanje, DDV in organizacijo potovanja.  
 
Opomba k vstopninam: Vse cene so letošnje in je vedno možna sprememba.  
 
 
 
DOPLAČILA po želji: morebitne dodatne vstopnine po želji, po želji dodaten kos čekirane prtljage na letalu 
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Priporočamo zdravstveno in nezgodno zavarovanje z asistenco 6,10 eur na osebo pri skupini nad  7 oseb.   
 
POGOJI: Odpovedni riziko: 5% od osnovne cene, v primeru dokumentirane višje sile, če ste se zanj odločili. (24,8 €) 
 
Opomba: ob dokončni rezervaciji je potrebno zakupiti točno število sedežev na letalu. Kvoto sedežev ni več možno spreminjati oz. 
manjšati brez stroškov. Končna cena letala bo potrjena ob potrditvi izleta, takoj ko bomo lahko kupili karte.  
Ob potrditvi bomo prav tako takoj naredili in dokončno potrdili natančno uro za obisk Parka Guell in Sagrade Familie. Na osnovi 
teh rezervacij se lahko program in ostali obiski znamenitosti razporedijo.   
Imena vseh potnikov, ki potujejo je potrebno dati ob rezervaciji, skupaj s podatki iz dokumenta s katerim bodo potniki potovali. Vse 
naknadne spremembe bodo dodatno zaračunane.  
 
Izlet bo potekal po dogovorjenem programu, zaporedje obiskov in ogledov znamenitosti se lahko spremeni, kar pa ne bo 
vplivalo na vsebino programa. 
 
 


