Severni Španija in Portugalska, 9 dni
Hoteli 3-4*, nočitev/zajtrk, 4x večerja
– odkrijte »neznano« Španijo in Portugalsko
– naj vas prevzame mogočna atlantska obala
– obiščite največje špansko romarsko središče- Santiago de Compostela

23.04.2022 do 01.05.2022
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Potovanje vas vpelje v strasten preplet z neznano deželo – uvodni in zaključni takti se
odvijajo v srčiki »španstva« na osrednji planoti Kastilje. V osrednjem delu spoznamo
špansko atlantsko obalo Baskije, Asturije, Kantabrije in Galicije s Santiagom de Compostelo
na čelu. Potem pa za dan in pol vstopimo še v mehko portugalsko gričevje in se ponotranjimo
v »manj znani« Portugalski, preden preko Zamore in Salamance zaokrožimo nazaj proti
Madridu.
Avtorsko in tankočutno izdelano potovanje je prepolno raznolikosti in vsebine. Vsak
dan je ena slika, zgodba, vtis. Na eni strani se prepletajo kastilska, baskovska, galicijska in
portugalska mesta, na drugi strani pa se plete mogočna atlantska obala z slikovitimi gorami
Picos d'Europa, valovitim gričevjem Portugalske in neskončno valovito ravnico osrednje
Španije. Že ob branju vas prevzame vznemirjenje, vse sladokusce in ljubitelje vrhunskih
potovanj!
Potovanje priporočamo vsem, ki jih je že kdaj navdušila Španija ali Portugalska, ali
želijo skupaj z nami odkrivati prelestne kotičke stare celine. Čaka vas čudovita izkušnja!
Srečno! Oskar
1. dan LJUBLJANA – MADRID – SEPULVEDA - BURGOS. . Polet iz ljubljanskega ali
bližnjega letališča (v tem primeru prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališča proti
Madridu. Po prihodu vožnja proti severu čez prostranstva osrednje Španije, na kateri
postavimo temelje naše zgodbe. Postanek v slikovito zaspanem mestecu Sepulveda,
enem najlepših v Kastilji… Sprehod in vsrkavanje podeželskega kastiljskega vzdušja, kot
dragocene primerjave za nadaljevanje. Vožnja do Burgosa, prvega gotskega bisera, kjer
obiščemo katedralo in se sprehodimo po starem mestnem središču. Namestitev in nočitev.
(letalo, H,V)
2. dan BURGOS – VITORIA – GERNIKA – GAZTELUGATXE - BILBAO. . Zajtrk. Vožnja
do Vitorie, središča pokrajine Alava, kjer se dotaknemo baskovske zgodbe. Doživimo

kontrast med zgledno zelenim modernim delom mesta in nekim drugim časom ozkih mirnih
uličic starega mesta, v katerem počasi začutimo baskovski utrip. Nadaljujemo v Gerniko, ki
je hkrati mit in stvarnost – zgodovinsko mesto politike, vojnega masakra in inspiracija za
Picassojevo najbolj poznano sliko…. Kmalu se prvič dotaknemo tudi Atlantika, ki nas
spremlja naslednje dni. Na poti do Bilbaa se nam odpre mistični pogled na otoček San Juan
de Gaztelugatxe. V morda najbolj vitalnem in trendovskem španskem mestu, si najprej
napravimo splošni vtis o njegovem presenetljivem preporodu. Privoščimo si sprehod po
starem mestnem jedru ter se prepustimo večernemu mestnemu vzdušju. Namestitev in
nočitev. (H, Z)
3. dan BILBAO – SANTILLANA DEL MAR – COMILLAS. . Zajtrk. Prosti čas za ogled
katerega izmed muzejev (Guggenheimov muzej, Muzej lepih umetnosti…). Vožnja po
panoramski avtocesti med Atlantikom in gričevjem nadaljujemo v sosednjo deželo
Kantabrijo, mimo Santanderja, do Santillane, kjer v skladu z odprtjem obiščemo muzej
Altamire. Tudi kraj sam je pomembna muzejsko ohranjena starosvetna znamenitost. Pravo
doživetje prave obmorske Kantabrije pa gotovo doživimo v sosednjem mestecu Comillas,
kjer se najprej navdušimo nad Gaudijevo mladostno mojstrovino! Namestitev in čarobni
večer, morda tudi skok v sveži ocean? Večerja in nočitev. (H*, Z)
4. dan COMILLAS – PICOS DE EUROPA – COVADONGA – OVIEDO. . Zajtrk. Zgodnji
odhod. Vožnja do spektakularnega gorovja Picos de Europa, kjer se popeljemo z edinstveno
gorsko vzpenjačo (za doplačilo) skozi skalo vklesan predor na odmaknjeno planino do
starodavne vasice Bulnes, od koder se spustimo na enourni sprehod po spektakularni
soteski nazaj v dolino… Za nekatere gotovo eden potovalnih viškov. Sledi vožnja po čudoviti
asturijski pokrajini do romarskega središča Covadonga. Obiščemo jamo, kjer se je krščanski
vojski večer pred prvo zmago nad Mavri prikazala Devica Marija in tako oznanila
rekonkvisto. Vožnjo nadaljujemo do muzeja tipične severno španske pijače – znamenite
sidre, kjer lahko tudi okusimo to tradicionalno lokalno jabolčno pivo. Vožnja do prijetne
asturijske prestolnice Oviedo. Namestitev, večerja in nočitev. (H*, ZV)
5. dan OVIEDO – KATEDRALE – A CORUNA – MUROS - SANTIAGO DE
COMPOSTELLA.. Zajtrk. Jutranji postanek pri znamenitem primerku gracilne asturijske
predromanike na hribu nad mestom. Vožnja vzdolož atlantske obale do slikovitih pečin, ki so
jih izklesali valovi in so jih domačini poimenovali kar Katedrale. Sprehod po plaži v skladu z
bibavico in uživanje ob penečih valovih. Po zeleni gričevnati Galiciji nadaljujemo pot do A
Corune, kjer se mimo belih verand mestnega središča pripeljemo do Herkulesovega stolpa,
najstarejšega delujočega svetilnika na svetu. Morja se spet dotaknemo pri enem najbolj
Galicijskih ribiških krajev, pri Murosu, od tam pa zvečer prispemo do enega kulturnih viškov
potovanja – do največjega španskega romarskega središča Santiago de Compostela. Prost
večer. (H*, Z)
6. dan SANTIAGO DE COMPOSTELLA – TUI- VALENCA –BARCELOS BRAGA.. Zajtrk. Dopoldanski ogled Santiaga de Compostele. Obiščemo mestno katedralo,

ki je cilj mnogih romarjev, ki se podajajo na skoraj 1000 km dolgo romarsko pot sv. Jakoba,
Camino de Santiago. Privoščimo si raziskovanje živih uličic starega mesta, kjer še danes
veje romarski duh. Ga čutite? Nato se odpravimo proti obmejnemu mestu Tui in kmalu smo v
Valenci na Portugalskem – zdaj je vse čisto drugače! Pot nadaljujemo do Barcelosa,
tradicionalnega mesta, od koder izhaja legendarni portugalski petelin. Proti koncu dneva se
nad romarskim središčem Braga sprehodimo po monumentalnem stopnišču cerkve Dobrega
Jezusa z gore. Namestitev, večerja in nočitev. (H, ZV)
7. dan BRAGA – GUIMARAES – ZAMORA – SALAMANCA. . Zajtrk. Vožnja do
Guimaraesa, ki velja za prvo prestolnico Portugalske in je Unescov spomenik kulturne
dediščine. Potem vstopimo v srčiko portugalske dežele, ki jo turist redko lahko doživi.
Valovita pokrajina zelenih hribov in belih vasic koder nam seže oko. Po Braganci spet
vstopimo v Španijo in postanemo v Zamori. S sprehodom skozi staro mesto s slikovito lego
nad reko Duero, se prepričamo, da si zasluži vzdevek »prestolnica romanike«. Še vožnja do
Salamance, ki je najbolj živahno kastiljsko mesto. Na sprehodu skozi mestno jedro nas
navdušijo stara univerzitetna poslopja, nova in stara katedrala ter izjemna Plaza Mayor.
Namestitev, večerja in nočitev. (H*, ZV)
8. dan SALAMANCA – AVILA – SEGOVIA - MADRID. . Zajtrk. Vožnja do Avile in kratek
postanek za občudovanje najznamenitejše mestne ikone – obzidja. V skladu s časom
potovanje zaokrožimo pri mogočnem rimskem akvaduktu v Segovii (UNESCO), kjer se
sprehodimo še mimo stolnice do pravljične palače Alcazar, ki s številnimi stolpi spominja na
gradove iz filmov Walta Disneyja. Vožnja do Madrida. Namestitev in nočitev. ( H, Z)
9. dan MADRID - LJUBLJANA. . Zajtrk. Najprej opravimo panoramski ogled z avtobusom
(Paseo de la Castellana, trg Cibeles z vodnjakom Kibele, mestna vrata Alcala, arena za
bikoborbe Las Ventas, Plaza de Espana – trg s kipom Don Kihota in Sanča Panse, glavna
poslovna ulica Gran Via, …), potem pa se peš odpravimo na odkrivanje uličic mestnega
središča. Začnemo v srcu mesta Puerta del Sol mimo opere proti Palacio Real in dalje mimo
katedrale po ozkih uličicah do Plaza Mayor in Plaza Santa Ana do muzeja Prado. Vožnja na
letališče in polet lahko preko vmesnega letališča proti Ljubljani ali bližnjemu letališču (v tem
primeru še vožnja do Ljubljane). (Z, letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja
razpisni program
Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 29 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb

Redna cena
1149 EUR

Aktualna cena
1098 EUR

90,00 EUR
60,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču

300,00 EUR
4,56 %

3,50 %
15,00 %
10,00 %

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje : letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine (41 EUR), prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane,
če to ni letališče Ljubljana, 8 nočitev v hotelih na nivoju 3* z zajtrkom ter 4 večerje v skladu z
opisom v programu potovanja, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom (vključeni so
ogledi od zunaj), slovensko vodenje, stroške organizacije in priprave potovanja.
Vstopnine niso vključene v ceno programa. Vstopnine po želji na kraju samem:
BURGOS: katedrala 6,5 EUR, BILBAO: Guggenheimov muzej: 13 EUR, SANTILIANA:
muzej Altamira: 3,5 EUR, PICO DE EUROPA: vožnja z gorsko železnico: 23 EUR, NAVA –
muzej cidre: 10 EUR, SANTIAGO DE COMPOSTELLA: katedrala 8,50 EUR,
SALAMANCA: nova in stara katedrala 5,50 EUR, SEGOVIA: stolnica 3,50 EUR, Alcazar 9
EUR, MADRID: muzej Prado 17 EUR, kraljeva palača 12 EUR, Santiago Bernabeu 16 EUR.
VIZE: Slovenci potrebujemo le veljavni potni list.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 20
PRIPRAVA POTOVANJA: 15.11.2021
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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