Kanarski trojček- Gran Canaria, Lanzarote in
Fuerteventura, 8 dni
Hoteli 3 *, nočitev/zajtrk
– spoznajte zgodovino, arhitekturo in umetnost na Gran Canarii
– ognjeni otok Lanzarote
– peščene plaže in kristalno čisto morje na Fuerteventuri

26.10.2019 do 02.11.2019
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Potovanje začnemo na Gran Canarii, kjer vstopimo v kanarske energije in vzdušja,
zgodovino in arhitekturo, svežino in atraktivnost. Raziščemo prestolnico Las Palmas, potem
pa otok doživimo od prijetnih vasic do najvišjega vrha in sprehoda po palmeriji ter do
puščavskih sipin in svežega morja. Tu spoznamo zgodovino prvotnih naseljencev Gvančev
in njihovih naslednikov Špancev, ki vsled masovnega turizma tudi hitro izginjajo …
Nadaljujemo na najbolj zahodni Kanarski otok Lanzarote; zaradi nedavnih izbruhov
imamo občutek, kot bi prišli na drug planet. Otok se ponaša tudi z najdaljšim vulkanskim
tunelom na svetu- Atlantido, ki je dolg kar 7 km. ter zelenim jezerom, ki leži na črnem
vulkanskem pesku ob morju, noro kakšni kontrasti! Prav poseben izgled pa mu daje
arhitektura kot si jo je zamislil cesar Manrique – bele hiške z modrimi ali zelenimi okni.
Za konec pa nas čaka še puščavski otok Furteventura, kjer vstopimo v popolnoma
drugačno pokrajino. Na prvi pogled je zelo podobna afriški. Otok zaznamujejo najlepše plaže
na Kanarskih otokih in največ sončnih dni. Ena najpopularnejših aktivnosti na otoku je
deskanje na valovih in vetru. Čudovite sipine v nacionalnem parku Corralejo in turkizno morje
nas vsekakor očarajo.
1. dan LJUBLJANA – GRAN CANARIA – LAS PALMAS. Zbor v Ljubljani in vožnja do
Benetk, od koder (preko Madrida) poletimo proti Gran Canarii. Po prihodu prevoz mesta Las
Palmas. Sprehodimo se skozi labirint La Veguete, ki nas s kolonialnimi zgradbami zapelje v
nek stari čas. Namestitev in nočitev. (letalo, H)
2. dan GRAN CANARIA – izlet po otoku – polet na LANZAROTE. Zajtrk. Postanemo v
vasici Arucas, kjer si ogledamo izjemno bazaltno cerkev ter tovarno ruma. Skozi soteske se
po vijugasti cesti vozimo do Terorja, ki je versko središče otoka in kjer bomo občudovali
nekaj najlepših primerkov kolonialne arhitekture. Z avtobusom se povzpnemo na najvišji vrh
Pico de las Nieves (1949 m), od koder imamo z nekaj sreče razgled čez celoten otok. V

skladu s časom se sprehodimo se do zanimive skalne formacije Roque Nueblo. Spustimo se
v belo vasico Fataga in v dolino kanarskih palm. Dan zaključimo na v Maspalomas ter se
sprehodimo po puščavskih peščenih sipinah. Kakšni kontrasti! Morda skok v morje? Vožnja
na letališče in polet na Lanzarote. Po pristanku vožnja do hotela. Namestitev in nočitev.(H,
Z, letalo)
3. dan LANZAROTE – izlet na VZHOD OTOKA. Zajtrk. Začnemo z raziskovanjem
nacionalnega parka Timanfaya. Doživimo neokrnjeno vulkansko pokrajino. Nato se v El Golfu
spustimo v naravni amfiteater zelenega jezera in črne plaže. Peljemo se mimo spektakularnih
pečin do solin, ki so edine delujoče komercialne soline na otoku. Odpeljemo se proti
vinorodnim predelom La Geria in okusimo žlahtno kapljico. V skladu s časom se sprehodimo
do vulkana, na katerem občutimo pravo vulkansko pokrajino. Sledi še ogled hiše cesarja
Manriqua (doplačilo), ki je prava arhitekturna mojstrovina. Vožnja do hotela in nočitev. (H, Z)
4. dan LANZAROTE – izlet na SEVER OTOKA. Zajtrk. Odpeljemo se proti severu otoka,
kjer se spustimo v podvodno jamo oziroma kilometer dolg lavin tunel. Nadaljujemo z
ogledom mojstrovin lokalnega umetnika Cesarja Manriqua. Po želji (doplačilo) obiščemo
podmorsko jamo »Jameos del Agua«, v kateri se skriva jezero z belimi rakci. Lahko se
sprehodimo tudi po lepem parku z bazenom. Vožnja do razgledne točke del Rio, od koder se
nam z visokih pečin razprostre pogled na otok la Graciosa. Obiščemo belo stavbo okrogle
oblike, vgrajeno v lavine skale. V skladu s časom se sprehodimo po kraterju manjšega
vulkana in obiščemo vasico Teguise. Popoldan preživimo na plaži Famara, kjer imamo
prosto za kopanje ali drugačne aktivnosti. Na poti do hotela se ustavimo na tradicionalni
kmetiji (doplačilo). Vrnitev v hotel. Nočitev. (H, Z)
5. dan LANZAROTE – trajekt na FUERTEVENTURO – LAJARES – VULCAN HONDOOLIVIA- EL COTILLO. Zajtrk. Vožnja do pristaniškega kraja Playa Blanca, kjer imamo čas
za krajši sprehod, nato pa se s trajektom odpeljemo na sosednji otok Fuerteventura. Prosto
za ogled mesta Corralejo. Čaka nas krajša vožnja do umetniške vasice Lajares, kjer lahko
okusimo tradicionalne tapase. Enourni pohod do vulkana Hondo in okoli njegovega kraterja
nazaj v Lajares. Vožnja do starega kolonialnega mesta Oliva, ki ga raziščemo. Nadaljujemo
do čudovitega obmorskega mesteca El Cottilo. Spoznamo zgodovino in način življenja
otoških prebivalcev. Namestitev v hotelu in nočitev. (H, Z)
6. dan FUERTEVENTURA – prost dan za počitnice ali po želji izlet po otoku
(BETANCURIA – AJUI – PAJARA – ANTIGUA- NP CORRALEJO). Zajtrk. Izlet: v
najstarejši vasici na otoku, Betancuria, si ogledamo sirarno in poskusimo svetovno priznan
kozji sir. Vožnja proti morju do znane vulkanske plaže Ajui, kjer se sprehodimo po
naravoslovni poti, na kateri spoznamo nastanek pečin in zalivov, na koncu pa vstopimo v
velike obalne jame. Kopanje. Vrnitev na izhodišče skozi tradicionalne vasi in zeleno oazo
Pajara, kjer si ogledamo tovarno in muzej aloe vere, na poti do Antigue pa si ogledamo tudi
mline na veter. Na poti do hotela se ustavimo še v nacionalnem parku Corralejo. Vožnja do
hotela. Namestitev in nočitev. (H, Z)

7. dan FUERTEVENTURA – prost dan za počitnice ali izlet na LOS LOBOS. Zajtrk.
Prost dan lahko izkoristite za izlet na otoček Los Lobos (za doplačilo) ali pa se preizkusite v
spoznavanju vodnih in vetrnih športov (deskanje na valovih, deskanje v vetru, sup, kite,
potapljanje …) ali se odpeljete na kotaljenje po puščavskih sipinah. Nočitev. (H, Z)
8. dan FUERTEVENTURA – LJUBLJANA. Zajtrk. Prevoz na letališče in polet proti
Benetkam (Madrida). Po pristanku sledi še vožnja do Ljubljane. Konec potovanja. (letalo, Z)
Pridržujemo si možnost spremembe programa tako, da na Lanzarote odpotujemo 3.
dan zjutraj. Ogledi so lahko tudi v drugačnem vrstnem redu.
Cenovni podatki:
Cena potovanja
po programu

Redna cena
1143 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 29 oseb
Doplačila po želji
izlet 6.dan na otoku Fuerteventura (min.14 potnikov)
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za enoposteljno sobo
Zdr. zavarovanje AS TUJINA PLUS, osnovno, do 8 dni
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

Aktualna cena
1143 EUR

60,00 EUR

40,00 EUR
4,56 %
245,00 EUR
13,31 EUR

3,50 %
10,00 %

Cena (najmanj 30 udeležencev) vključuje: prevoz do bližnjega letališča in nazaj, letalski
prevoz po programu, letališke in varnostne pristojbine (57 EUR), 7 nočitev v izbranih hoteli
na nivoju 3* z zajtrkom, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom, vstopnine po
programu, vstopnina v nacionalni park Timanfaya, vstopnina v lavin tunel, vstopnina do
razgledne točke del Rio, slovensko vodenje, stroške priprave in organizacije potovanja.
Doplačilo po želji na kraju samem: – izlet na Los Lobos 7.dan: 25 EUR, – Vstopnina v
jamo in park Jameos del Agua: 9,50 EUR, – Tradicionalna kmetija: 6 EUR, – Hiša cesarja
Manriqua: 8 EUR.
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: 16.01.2019
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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