
BARCELONA IN AZURNA OBALA 
Odhod: 25. avgust 2014 ali po dogovoru  

bus/letalo ali obratno   

 

 
 
ZAKAJ BARCELONA IN COSTA BRAVA? 

 Barcelona, Barcelona, Barcelona 

 živahna letovišča na Costa Bravi (Lloret de Mar, Blanes) 

 super zabaven dodatni izlet – viteške igre 

 postanek v bleščečem Monte Carlu 
 
PRVI DAN: IVANČNA GORICA – AZURNA OBALA 
Zbor Palmijadovcev v popoldanskih urah v Ivančni Gorici. Našo pot bomo začeli z vožnjo po severni 
Italiji in naprej na Azurno obalo. V večernem času bomo prispeli v najmanjšo kneževino Monako in se 
zapeljali po mondenem Monte Carlu. Sprehodili se bomo mimo katedrale do knežje palače, od koder 
je lep pogled na pristanišče in stezo Formule. 
DRUGI DAN: PROVANSA-  COSTA BRAVA– LLORET DE MAR 
Ponoči bomo prevozili smaragdno Azurno obalo in dopoldne prispeli na znamenito obalo, Costa 
Brava. Po prihodu v zabaviščno prestolnico Lloret de Mar nastanitev v hotelu, nato pa prvi skok v 
toplo sredozemsko morje. Večerja v hotelu in zabava. 
TRETJI DAN: VES DAN BARCELONA  
Po zajtrku vožnja v (za mnoge ) najlepše mesto na svetu, Barcelono. Ogled najpomembnejših 
znamenitosti: veličastno baziliko Sagrada Familia, ki jo gradijo že 130 let, mimo Gaudijevih hiš Casa 
Mila in Casa Batlo, romantični razgledni grič Montjuic z olimpijskim stadionom in pa seveda največji 
stadion v Evropi, Camp Nou, dom kluba FC Barcelona. Za konec še sprehod po glavni mestni ulici La 
Rambla z množico pouličnih umetnikov in lokalov, nato pa prosto v zabaviščnem predelu 
Maremagnum, kjer si bomo lahko ogledali tudi znani akvarij. Po ogledih vožnja v Lloret de Mar. 
Večerja in zabava. 
ČETRTI DAN: FIGUERAS – LLORET DE MAR 
Danes se bomo odpravili v bližnje mestece Figueras, kjer stoji Dalijev muzej, eden najbolj nenavadnih 
muzejev na svetu, katerega morda najbolj znano delo je avto. In to ne katerikoli avto, ampak kar 
cadillac. Popoldne povratek do Tosse de Mar in krajši sprehod po mestu.  
Zvečer pa se bomo po želji podali na VITEŠKE IGRE s pravo srednjeveško večerjo!  
PETI DAN: LLORET DE MAR – Palmijadine počitnice 
Dan na plaži – je še kaj boljšega? Športne igre na pesku, zabava, sonce, morje, glasba, animatorji … 
Vse to na plaži, eni najlepših peščenih plaž daleč naokoli. Zvečer nepozaben PACKA PARTY 
ŠESTI DAN: BARCELONA – SLOVENIJA 
Po zajtrku vožnja do  letališča in polet.  Organiziran transfer v Ivančno Gorico. Hasta la vista! 
 
 

 



 

 

 

CENA (bus-avio ali obratno):  

464 € min 45 dijakov na avtobusu   

524 € min 30 dijakov na avtobusu  
V ceno so vračunani profesorji spremljevalci in sicer na 15 vplačanih en profesor spremljevalec, kar je v skladu z navodili 

ministrstva za šolstvo. V primeru manjšega ali večjega števila dijakov po avtobusu se cena lahko spremeni. 

 
CENA VKLJUČUJE:  

 letalski prevoz na relaciji letališče Barcelona/Gerona -  eno izmed odhodnih letališč, 
avtobusni transfer z letališča v Brežice, letališko in varnostno pristojbino,  

 štiri polne penzione v hotelih **/*** v Lloret de Maru,  

 celodnevni ogled Barcelone z zunanjimi ogledi, 

 vstopnina v Dalijevo galerijo, 

 poldnevni izlet v Tosso de Mar, 

 vse oglede po poti, 

 vse avtobusne oglede po programu v Španiji,  

 dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini,  

 riziko odpovedi  

 Palmijadina animacija v Španiji, vodenje  in stroške organizacije potovanja. 
 

DOPLAČILA PO ŽELJI, ob prijavi: riziko odpovedi 15 €. 
DOPLAČILA PO ŽELJI, na poti:Palmijadina ponudba večernih prireditev: Flamenco 29€ , Viteške igre 
30€,  Camp Nou 11€, zabaviščni park Marineland 23€. 
 
POMEMBNO: Pri ponudbi je upoštevan polet z nizkoproračunskim letalskim prevoznikom. Podana cena je veljavna 
skladno z njihovimi pogoji: ob prijavi (ki je zaželena čim prej)  je potrebna fiksna rezervacija letalskega sedeže za vsakega 
udeleženca posebej. Kasnejše spremembe rezervacije niso možne. Za znesek stroškov letalskega prevoza ne velja 
odpovedna lestvica iz naših splošnih pogojev in navodil za potovanje. Pridržujemo si pravico zavrniti rezervacijo v roku 48 
ur po prejemu končne potrditve in plačila akontacije oz. podati novo ponudbo in termin v primeru, če se cena letalskega 
prevoza zviša ali pa se letalske kapacitete v tem času zapolnijo.    

 
 

Splošni pogoji in navodila za potovanje s TA PALMA so sestavni del programov in so na voljo na vseh naših 

prodajnih mestih ter na spletni strani www.palma.si 

Celje, 28.11.2013 

http://www.palma.si/

