Agencija Oskar, d.o.o.

BARCELONA 4 dni
INDIVIDUALNO POTOVANJE!
-

oglejte si pisano in temperamentno Barcelono
sprehodite se po slavni Rambli in se pustite navdušiti Gaudiju
začutite nočno življenje v prestolnici Katalonije

Potovanje vas popelje v srce Katalonije! Doživite vznemirljivo nočno življenje, obiščite Gaudijeve arhitekturne
dosežke, ki so zaščitni znak Barcelone, se sprehodite po plaži, doživite utrip srca Barcelone - avenije Rambla, se
zabavate ob predstavi temperamentnega flamenka, poskusite paello in pokukate na nogometni stadion Camp Nou.

Odhodi v 2017: po dogovoru
Stil: Individualno potovanje
1. dan BARCELONA. Vožnja do centra mesta Barcelone, enega najlepših in živahnih mest na svetu. Prosto za
počitek in uživanje mesta. Nastanitev in nočitev. (H)
2. dan BARCELONA. Zajtrk. Dan izkoristite za raziskovanje mesta. S hop-on hop-off busom se odpeljete za ogled
mestnih znamenitosti. Greste do veličastne Sagrade Famiglie, cerkev posvečeno sveti družini in zaščitni znak
Barcelone. Nato se peš odpravite še do dveh Gaudijevih stvaritev - La Pedrere in Case Batllo. Sprehodite se po
mondeni ulici Paseo de Gracia, mimo Katalonskega trga, do srca Barcelone - Ramble. Seveda ne morete mimo
znane tržnice La Boqueria, kjer si vzamete čas za kosilo in si privoščite kakšno lokalno specialiteto. Odpravite se na
raziskovanje gotske četrti (Barrio Gotico), kjer stoji tudi katedrala. Nato se mimo Kolumbovega spomenika
sprehodite do marine. Vaš dan zaključite s sprehodom v parku Cituadella in ogledom slavoloka zmage. Prosto.
Zvečer se (za doplačilo) odpravite na ogled predstave flamenka, kjer doživite pravi španski utrip. Nočitev. (H, Z)
3. dan BARCELONA. Zajtrk. Po zajtrku nadaljujete z ogledi. Zapeljete se do parka Güell, ki je še ena Gaudijeva
stvaritev. Nato razporedite čas za oglede po želji. Priporočamo ogled stadiona nogometnega kluba Barcelone –
Camp nou, Aquarimu, Gaudijeve La Pedrere, Case Batllo ali vzpon na Tibidabo, kjer stoji katedrala in pa ne boste
verjeli, zabaviščni park. Iz vrha se odpre čudovit razgled. Popoldan se lahko odpravite do barcelonske plaže
Barcelonetta, kjer se naužijete morskega zraka. Ogledate si Španski trg in prizorišče poletnih olimpijskih iger, ki jih
je Barcelona priredila leta 1992 - Monjuica. Priporočamo še stop pri magičnih fontanah na Španskem trgu. Ob
glasbi in lučeh fontane, nihče ne ostane ravnodušen. Nočitev. (H, Z)
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4. dan BARCELONA. Prosto do odhoda. … Poslovite se od mestnega vzdušja in nadaljujete z vožnjo proti domu.
Konec potovanja. (Z)

CENA NA OSEBO v dvoposteljni sobi znaša od:

310 EUR

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: 3 nočitve z zajtrkom v hotelu 2**, 2-dnevna Barcelona City Pass
(vključuje: vstopnino za Sagrada Familia, Park Güell, 2-dni hop-on hop-off bus za ogled vseh glavnih znamenitosti,
avtobusni direktni prevoz letališče-center mesta-letališče), stroške priprave in organizacije potovanja.
Doplačila po želji (na kraju samem):
- oceanografski muzej od: 22 EUR
- predstava flamenko od: 50 EUR
Doplačila po želji (na osebo):
- prevoz do Barcelone iz Slovenije ali bližnje okolice,
- odstopnina v primeru višje sile: 4,56 % vrednosti potovanja,
- dodatno zdravstveno zavarovanje.
DRUGI PODATKI:
VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico.
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 OSEB: 2.
PRIPRAVA POTOVANJA: 04. Julij 2016
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic

P*– penzion / lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico
P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, več posteljne sobe …)
PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...)
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