Andaluzija z najetim vozilom – 10 dni
Individualno potovanje
Potovanje vas popelje v celovito doživetje temperamentne Andaluzije! Svojevrstna mešanica španskega in
mavrskega vpliva v svojih nedrih nosi zlitje dveh kultur, civilizacij in arhitekture, česar ni mogoče doživeti nikjer
drugje na svetu.
Tu so mavrske prestolnice Sevilla, Cordoba in Granada z izjemnimi spomeniki in lagodnim levantinskim
življenjem. Najbolj veličastna je mavrska palača Alcazar. Tu je Gibraltar, kozmopolitansko mesto, ki dodaja k pestri
mešanici Andaluzijcev, danes zbranih z vseh kontinentov. Na križišču civilizacij, med dvema morjema, je Andaluzija
– "kraljica" za popotnika, željnega užitkov in doživetij. Dežela ni nič manj strastna, kot je strasten flamenko.
Andaluzija skriva biserčke, ki po doživljajski plati morda celo zasenčijo velika mesta in glavne znamenitosti. Tu
so slikovite bele vasice z dramatično Rondo, megalitski ostanki in kapadokijska pravljičnost, tu se stikata Sredozemlje
in Atlantik, vzhod in zahod, Afrika in Evropa, krščanstvo in islam …

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM!
1. dan VALENCIJA. Po prihodu prevzamete vaše vozilo in nadaljujete z vožnjo do hotela. Namestitev in nočitev.
(H)
2. in 3. dan VALENCIJA. Zajtrk. Prosto za samostojno raziskovanje znamenitosti mesta. Namestitev in nočitev.
(H, Z)
4. dan VALENCIJA – TOLEDO. Zajtrk. Prosto za nadaljevanje raziskovanja mesta. Po ogledih se odpeljete naprej
proti srednjeveškemu lepotcu – Toledu. Zgodovinska pravljica, nekdanja prestolnica Španije, znana po izvrstnem
jeklu in nožih. Izgubite se v labirintu uličic, po želji obiščete mestno katedralo in cerkev Santo Tome s sliko El Greca.
Namestitev in nočitev. (H, Z)
5. dan TOLEDO – GRANADA. Zajtrk. Vožnja do viška andaluzijskih mest – Granade. Obiščete andaluzijski biser in
najlepšo mavrsko palačo Alhambro – ogledate si lahko trdnjavo Alcazar, Nasridovo palačo in "rajske" vrtove
Generalife. Vrhunec mavrske umetnosti vas popolnoma prevzame! Granada je bila zadnja mavrska kraljevina na
evropskih tleh in še danes tod veje arabski duh. Sprehodite se po starem jedru Albayzin do razgledne točke s
pogledom na Alhambro in visoke Snežne gore. Spust v središče mesta ter ogled kraljeve kapelice. Prosti čas na
živahnih uličicah okoli katedrale in v starem mestnem jedru. Naj se vam doživetje zavleče dolgo v noč v vzdušju
andaluzijskega temperamenta! Zvečer se lahko odpravite na večerjo v lokalno restavracijo, kjer poskusite paello,
tapase in še kaj dobrega. Pustite se presenetiti. Nočitev. (H, Z)
6. dan GRANADA – CORDOBA – SEVILLA. Skozi največje nasade oljk na svetu se peljete do Cordobe, druge od
velikih mavrskih prestolnic na vaši poti. Tu so Mavri zapustili neverjetno dediščino – slovito mošejo Mezquita, ki si
jo ogledate z občudovanjem. Pozornost vam pritegne tudi zanimiva judovska četrt (notranja dvorišča). Nadaljujete
proti Sevilli, ki je ena od prvih mavrskih prestolnic. Zgodovinsko mesto je okrašeno s spomeniki vseh dob, vendar
pa je tudi mesto lagodnega življenja in sedanjosti. Sprehodite se po mestnem središču in si ogledate glavne
znamenitosti (stolnica s stolpom Giralda in palača Alcazar,…). Potem mimo arene za bikoborbe pridete do reke
Quadalquivir, vitalne žile Seville. Nadaljujete sprehod do živahnega starega jedra Barrio de Santa Cruz, kjer se je
največji užitek izgubiti v živahnem vrvežu uličic in si privoščiti kavico. Lahko pa zgolj opazujete ljudi ali pa čas

izkoristite za nakupovanje ali druge užitke. Zvečer se (za doplačilo) lahko odpravite na ogled predstave flamenka v
ciganske jame, kar je posebno doživetje. Nočitev. (H)
7. dan SEVILLA – JEREZ – GIBRALTAR – LA LINEA. Zajtrk. Prosto dopoldne v Sevilji. Vožnja do Jereza. Ustavite
se v kleti slovitega šerija (največja vinska klet v Evropi), kjer vam to žlahtno pijačo predstavijo in ponudijo. Po obalni
cesti se peljete mimo morja orjaških vetrnic (slišite njihovo šepetanje?) do Gibraltarja. Pred vami se oslikava silhueta
Afrike. V skladu s časom postanete na kavici v Tarifi, kjer se stikata Sredozemlje in Atlantik. Gibraltar je zadnja
angleška enklava na starem kontinentu. Popeljete se na vrh gibraltarske pečine. Ogledate si jamo in srečate
najstarejše prebivalce – opice. Postanki na panoramskih točkah in vrnitev v mesto, kjer se vživite v kozmopolitansko
vzdušje. Vožnja do mesta La Linea, kjer si privoščite zaslužen počitek. Nočitev. (H, Z)

8. dan LA LINEA – RONDA – BELE VASICE – MALAGA. Zajtrk. Vožnja proti Rondi in ogled spektakularnega
mesta visoko nad slikovito sotesko. Nato se lotite raziskovanja območja belih vasic. Gotovo vas prevzame Zahara,
kjer vam razgled z gradu vzame dih. To je prava Andaluzija – umirjena, počasna, spokojna, tradicionalna ...Vožnja
naprej proti Malagi. Namestitev in nočitev. (H, Z)
9. dan MALAGA. Zajtrk. Prosto za samostojno raziskovanje znamenitosti. Namestitev in nočitev. (H, Z)
10. dan MALAGA. Zajtrk. Čas, da se poslovite od čarobne Andaluzije. Vožnja na letališče. Oddaja vašega vozila.
Konec potovanja. (Z)
* Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice iz
Benetk je od 250 eur.

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša:

od 777 EUR

Cena (pri najmanj 2 udeležencih) vključuje: 9 nočitev v hotelih 3–4*, prehrana po programu (Z=zajtrk),
prevoze in oglede s klimatiziranim najetim vozilom (celotni čas potovanja), stroške priprave in organizacije potovanja.
Doplačila za vstopnine, ki jih potnik po želji poravna na kraju samem. Okvirne cene vstopnin: CORDOBA:
Mezquita 10 EUR, SEVILLA: katedrala s stolpom Giralda 9 EUR, Alcazar 9 EUR, Metropol Parasol 3 EUR, predstava
flamenka (predstava in pijača): 49 EUR MALAGA: Alcazaba in Gibralfaro 3,5 EUR

NASTANITEV po krajih:
VALENCIJA - Hotel Eurostars Rey Don Jaime ali podobno
TOLEDO - Hotel Eurico ali podobno
GRANADA – Hotel Sacromonte ali podobno
SEVILLA – Hotel Patio De La Cartuja ali podobno
LA LIENA – Hotel Ohtels Campo de Gibraltar ali podobno
MALAGA – Hotel Zenit ali podobno
Doplačila po želji ob prijavi:
- letalski prevoz,
- odstopnina v primeru višje sile: 4,05 % vrednosti potovanja,
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini.
Primer najetega vozila:

POZOR! Voznik mora biti tudi lastnik kreditne kartice. Potrebno plačilo depozita, 150 eur.
DRUGI PODATKI:
VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico. Priporočamo, da ločeno shranite fotokopijo
dokumenta.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo na
vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.

