Španija - A(tra)ktivni Tenerife in Gomera, 8 dni
Hoteli 3 *, nočitev/zajtrk
– obiščemo vulkanski park Teide in uživamo v višinskih pogledih
– obnemimo na magični Gomeri s spektakularnimi kanjoni in gozdovi
– doživimo svežino Atlantika, veter, sonce, plaže in morje

26.10.2019 do 02.11.2019
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Sproščeno potovanje vas vsrka v pestrost vzdušja zahodnih Kanarskih otokov.
Vsak dan je svojevrstna kombinacija morja in počitnic, sprehodov, ogledov znamenitosti in
vzdušij. Odlično potovanje za vse, ki želite aktivni predah in se prepustiti atlantski svežini,
dinamičnemu odkrivanju neznanega in sproščenemu vzdušju.
Najprej spoznamo raznolikost otoka Tenerife ; tu je narodni park Teide z izjemnim
vulkanskim vzdušjem ter spektakularnimi pogledi z visokega grebena otoka na morje daleč
pod nami. Potem je tu kulturnozgodovinsko spoznavanje otoških prestolnic in ene največjih
otoških znamenitosti – parka Loro, ki je doživetje za vsakogar. Tretji dan pa je namenjen
raziskovanju skrivnostnih in bolj odmaknjenih vzdušij manjših mestec in vasi ter enkratne
narave, ki smo jo izbrali za vas. Izlet s čolnom vas popelje na ogled delfinov. Vam uspe uzreti
kita?
V drugem delu vstopimo v svet sosednje Gomere , kjer se prepletajo spontanost in
umirjenost samobitnega življenja, veličastna in raznolika narava s kanjoni in zelenimi gozdovi
resja in lovorikovca, ki so kot nalašč za izbrane sprehode po raznoliki okolici, pa tudi uživanje
na mirnejših plažah in kopanje v morju. Ena od lepot Gomere je San Sebastjan, majhno,
šarmantno in sproščeno mestece, kot nalašč za Kolumba, da je od tu odplul vse do Amerike.

1. dan LJUBLJANA – TENERIFE – izlet na zgodovinski SEVEROZAHOD
OTOKA. Zbor v Ljubljani in prevoz do Benetk, od koder (preko Madrida) poletimo proti
Tenerifom. Po prihodu se odpeljemo v San Cristobal de la Laguna (Unesco) s čudovitimi
palačami in stolnico, na sprehodu začutimo nekdanji šarm življenja in starostnost, ki veje iz
teh zgradb. Nadaljujemo do glavnega mesta Santa Cruz, ki se ponaša s koncertno dvorano
po vzoru sydneyjske opere. Vožnja do Puerto de la Cruz. Namestitev in nočitev. (letalo, H)
2. dan TENERIFE – izlet v narodni park TEIDE in po grebenu v CANDELARIO. Zajtrk.
Dan začnemo s kraljestvom lave in vulkanov v nacionalnem parku Teide. Da zastane dih!

Panoramski postanki. V narodnem parku se odločimo: ali se z žičnico (za doplačilo) vzpnemo
na vrh vulkana ali pa se sprehodimo okoli vulkanskih osamelcev Roques del Garcia. Sledi
čudovita vožnja po glavnem grebenu otoka, na kateri se odpira dih jemajoč pogled na obe
strani. Spust v dolino do obmorskega mesteca Candelaria, ki je poznan po cerkvi s črno
Marijo, zavetnico vseh otokov. Prosto za raziskovanje, morda tudi kopanje. Vrnitev v hotel.
Nočitev. (H, Z)
3. dan TENERIFE – izlet v OROTAVO in LORO PARK. Zajtrk. Vožnja v Orotavo, kjer
postanemo v središču, ki se ponaša s čudovitimi hišami in najlepšimi balkoni na poti. Vrnitev
v Puerto de la Cruz, kjer lahko obiščete znameniti park Loro. Park se ponaša z največjo
zbirko papig na svetu, v njem jih živi preko 4000. Poleg tega navdušuje s predstavami
delfinov in morskih levov, z Antarktiko s pingvini ter tuneli, nad katerimi plavajo morski psi –
vredno ogleda! Sicer se lahko prepustite staremu mestnemu jedru ali se okopate na dolgi
mestni plaži. Nočitev. (H, Z)
4. dan TENERIFE – izlet na tradicionalni severozahod otoka – trajekt na GOMERO.
Zajtrk. Pot začnemo s kavico v skrivnostni vasici. Po slikovitem vstopu na severno obalo v
Icos de los Vinos obiščemo najstarejše (in največje) zmajevo drevo na otoku. V Garachicu se
sprehodimo po tradicionalnem mestu, ki je ob morju vpet v črno lavino okolje. Skozi bananine
nasade nas pot pelje proti gorovju Teno. Privoščimo si sprehod do bele vasice Masca, kjer
se je ustavil čas. Prosto za kosilo. Potem se odpeljemo v turistično mestece Los Gigantes,
kjer si (za doplačilo) lahko privoščite ogled delfinov in kitov z ladjico. Vožnja na trajekt in
prečkanje ožine (1 ura). Vožnja do hotela. Namestitev in nočitev. (H, Z, trajekt)
5. dan GOMERA – narodni park GARAJONAY in DOLINA VELIKEGA KRALJA. Zajtrk.
Gomera je tradicionalen in zelen, izjemno slikovit in očarljiv otok z le dvema ovinkoma.
Raziskovanje začenjamo z vožnjo do vrha otoka, kjer nas v narodnem parku Garajonay
(Unesco) objame posebno vzdušje zelenih gozdov lovorikovca in orjaškega resja. Kar
“moramo” se sprehoditi na vrh (1 ura gor in dol, 1.487 m), od koder pot po zeleni svežini
nadaljujemo po mističnem pragozdu proti zahodu in najbolj neverjetni dolini na otoku, Valle
Gran Rey. V vasici Chipude pa se odločimo: ali se peš odpravimo na vratolomen spust v
dolino ali pa se tja odpeljemo kar z avtobusom po vijugasti cesti z mnogimi panoramskimi
postanki. Kopanje na vulkanski plaži. Vrnitev v hotel. Nočitev. (H, Z)
6. dan GOMERA – izlet na SEVER otoka. Zajtrk. Danes nas čaka sprehod po gozdu
lovorikovca proti zeleni dolini Hermigua, ki slovi po nasadu banan. Raziščemo tradicionalne
vasico Agulo visoko nad oceanom in s pogledom na Teide. Sledi vožnja po vijugasti cesti do
razgledne točke visoko nad oceanom. V skladu s časom sprehod skozi odmaknjene vasice
proti Vallehermosi, kjer občudujemo skalo El Kano. Vožnja do hotela. Na sprehodu
raziščemo otoško prestolnico. Postanemo pri Kolumbovi hiši in Grofovem stolpu, potem se
izgubimo v starem mestnem jedru ter obiščemo cerkev in kapelico. Nočitev. (H, Z)
7. GOMERA – prosto za počitnice ali po želji pohod. Zajtrk. Zjutraj si lahko privoščimo

“barraquito” na Plaza de Las Americas, potem dan sproščeno preživimo na plaži, krajših
sprehodih ali lastnem raziskovanju. Po želji se lahko (za doplačilo) odločimo za celodnevni
izlet s pohodom in spust na južno obalo Playa de Santiago. Vrnitev v hotel. Večer in nočitev.
(H, Z)
8. dan GOMERA – trajekt na TENERIFE – LJUBLJANA. Zajtrk. Zgodnji odhod trajekta
proti Tenerifom in solzno slovo otoku, ki bo z velikimi črkami ostal v naših srcih. V skladu s
časom si v Los Cristianosu privoščimo čas za zadnje nakupe in pisanje razglednic. Vožnja
na letališče in polet (preko Madrida) do Benetk, od koder se odpeljemo proti Ljubljani. Konec
potovanja. (Z, trajekt, letalo)
Pridržujemo si možnost spremembe programa tako, da že 7. dan zvečer pridemo na
Tenerife in zadnjo noč spimo na Tenerifih. Ogledi so lahko tudi v drugačnem
vrstnem redu.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1074 EUR

Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
vstopnina v Loro park-odrasli
vstopnina v Loro park-otroci
Vzpon z žičnico v NP Teide
Doplačilo za enoposteljno sobo
Zdr. zav. AS TUJINA PLUS, osnovno, do 8 dni
Zdr. zav. Coris, do 8 dni, posamično *
Zdr. zav. Coris, do 8 dni, posamično, vzponi nad 3.000 m *
Zdr. zav. Coris do 8 dni - družinsko - OSNOVNO
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

Aktualna cena
1074 EUR

4,56 %
37,00 EUR
25,00 EUR
27,00 EUR
150,00 EUR
13,31 EUR
12,50 EUR
22,50 EUR

3,50 %
10,00 %

Cena (najmanj 30 udeležencev) vključuje: vožnjo do letališča in nazaj, letalski prevoz po
programu, letališke in varnostne pristojbine (58 EUR), 7 nočitev v izbranih hoteli na nivoju 3*
z zajtrkom, prevoze in oglede s klimatiziranim vozilom na Tenerifih in Gomeri, trajekt s
Tenerifov na Gomero in nazaj, slovensko vodenje, stroške priprave in organizacije
potovanja.
Doplačila po želji na kraju samem: – izlet z ladjico v Los Gigantes za ogled kitov in

delfinov 25 EUR (min. 18 oseb), – izlet 7. dan: 35 EUR.
VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
OBVEZNI DOKUMENTI: Slovenski državljani lahko v vse države članice EU vstopamo z
veljavno osebno izkaznico ali seveda z veljavnim potnim listom. Priporočamo, da ločeno
shranite fotokopijo dokumenta.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni.
VREME: Španija je velika dežela in ima zato različno podnebje glede na lokacijo.
1. Mezeta oz. centralna Španija ima tipično celinsko podnebje. Hladne zime in vroča poletja,
štiri letne čase. Padavin je skozi celo leto malo. Zime (november – februar) so zelo hladne in
temperature pogosto padejo pod 0°C. Pomlad (marec, april, maj) ima višje temperature, ki
ne presegajo 25°C. Poletja so zelo vroča in temperature pogosto presežejo tudi 35°C.
Jesen ima prijetne temperature.
2. Severna Španija (obala in hribi) je območje z največ padavinami v Španiji. Sicer pa so za
obalo značilne milejše zime, a tudi poletja imajo zmerne temperature, ki se redko dvignejo
nad 25°C in tudi takrat so padavine nepredvidljive. Hribi imajo izrazito gorsko podnebje z
izjemno mrzlimi zimami in toplejšimi, a še vedno hladnimi poletji.
3. Sredozemska obala ima tipično sredozemsko podnebje z milimi zimami in vročimi poletji.
Največ padavin je pozimi (november – februar), a tudi takrat temperature ne padejo pod
10°C. Pomlad je prijetna z dnevnimi temperaturami do 25°C in več sonca, redkimi
padavinami. Poletja so vroča, temperature sežejo tudi do 35°C ali več, padavin je malo.
Jesen ima zmernejše temperature, ki ne presežejo 25°C in minimalno padavin.
Splošno gledano je za obisk Španije najbolj primeren čas med poznim marcem in zgodnjim
novembrom. To je čas višjih temperatur, malo padavin in več sonca.
Več informacij na www.wunderground.com .
HRANA IN PIJAČA: Španska kulinarika zajema širok razpon specialitet, navad, načinov
priprave. V tako velikem območju se je kulinarika razvijala zelo lokalno. Med vsemi mogočimi
jedmi pa izstopa tistih nekaj, ki so tipično španske. Začne se s tapasi, nekakšnimi predjedmi,
ki so na voljo vedno in povsod, tudi v lokalih, kjer strežejo le pijačo. Tapasi so hladni ali topli,
mednje spada množica jedi, od solat do mesa, ocvrte hrane, ki se postrežejo v majhnih
porcijah, da jih lahko izberemo več različnih. Tukaj na vrhu seznama kraljuje slavna paella,
riževa jed z različnim mesom, morsko hrano, zelenjavo, začimbami. Zelo težko boste dvakrat

poizkusili enako paello, saj so si povsod zelo različne. Pogoste so tudi tortille, kjer gre za
jajčno omleto z različnimi sestavinami. Zelo priljubljen je tudi španski pršut, kot so različne
klobase (ne gre brez choriza), mnoge vrste specialnih sirov. Španski obroki vedno vsebujejo
meso ali morsko hrano (še posebej pogosto ob obali), saj si Španci sami obroka brez tega
ne predstavljajo in meso oz. morska hrana sta pomembnejša, kot priloge. Veliko je tudi jedi iz
stročnic, juh, zelenjavne jedi so manj pogoste. Španci so tudi izvrstni peki in pekarski izdelki
so še posebej slastni.
Med slaščicami tudi ne gre mimo španskih specialitet kot so flan, vanilijeva krema (custard),
rižev puding (arroz con leche), churrosov (španski krof) in torijjas-ov (kruh, namočen v
alkohol, sladkor, začimbe in ocvrt) ter mnogih drugih sladkih dobrot. Med pijačami sta od
toplih zelo priljubljeni kava in vroča čokolada. Od brezalkoholnih sveži sokovi, limonade. Od
alkoholnih pa od domačega vina, piva, sangrije (vino, žganje, sadje in sadni sokovi), lokalne
žgane pijače.
Voda je ponekod pitna tudi iz vodovoda. Vse informacije boste izvedeli od naših vodnikov.
VARNOST: Varna dežela. Pozorni moramo biti na osebno lastnino. Dragocene predmete
(denar, kreditne kartice, potni list in druge vrednosti) imejte vedno pri sebi ali jih shranite v
hotelski sef. Agencija Oskar ne odgovarja za njihovo morebitno izgubo. Za vse ostale
podatke pa vam bo na voljo vaš vodnik.
OBLEKA: Glede tradicije v Španiji ni posebnosti pri oblačilih. Pripravite se glede na letni
čas, a v vsakem primeru je dobro, da ste pripravljeni na raznoliko vreme. V večini mesecev
na toplo, sončno vreme (zelo pomembna je zaščita pred soncem), a nikoli ni odveč kakšen
kos toplih oblačil za morebitne hladnejše večere. Tudi zaščita pred dežjem pride prav pri
nepredvidljivih padavinah. Če se gibljete ob obali, ne pozabite na kopalke in brisačo.
LOKALNA VALUTA: Euro;
KREDITNE KARTICE, BANKOMATI: S kreditnimi karticami lahko plačujete v trgovinah.
Denar lahko dvignete tudi na bankomatih z različnimi provizijami (VISA, MASTERCARD,
nekje MAESTRO). Včasih dvigovanje na bankomatih in plačevanje s kreditnimi karticami ne
deluje, zato vam priporočamo nekaj gotovine za vsak slučaj!
PLANIRANI STROŠKI: Za tekočo potrošnjo (hrana, pijača, manjši nakupi) se predvideva
poraba od 25 do 35 EUR na dan. V gornji znesek niso vštete priporočljive napitnine in
doplačila.
KOMUNIKACIJA, TELEFON, INTERNET: Klicna številka iz Španije v Slovenijo je 00 386
+ območna št. (brez 0) + klicna številka.
Klicna številka iz Slovenije v Španijo je 00 34 + območna št. (brez 0) + klicna številka.

Pokritje vašega mobilnega omrežja preverite pri vašem operaterju. Telefoni in internet so na
voljo povsod.
ELEKTRIČNA NAPETOST: Napetost je 220 V uporabljajo takšne vtičnice, kot v Sloveniji.

SPLOŠNI PODATKI O DEŽELI
Velikost: 505 370 km2
Prebivalstvo: cca. 47 milijonov
Glavno mesto: Madrid
Jezik: španski, katalonski, galicijski, baskovski;
Vera: rimo katoliška 94%, ostalo 6%;
Ureditev: parlamentarna monarhija, 17 avtonomnih skupnosti, 2 avtonomni mestni
skupnosti, vodja države: kralj Juan Carlos;
Lokalni čas: GMT +1
Priporočamo: knjige, zemljevidi, vodiči …
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 15.01.2019
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije

v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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