Andaluzija - V ritmu flamenka, 4 dni
Hoteli 3 – 4*, nočitev z zajtrkom,
–
–
–

slavne mavrske prestolnice Sevilla, Granada in Cordoba
pravljična palača Alhambra z rajskimi vrtovi
veličastna Tarikova skala – Gibraltar

30.12.2022 do 02.01.2023
2 - Oskarjevo turistično 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 se stikata Sredozemlje in Atlantik, vzhod in zahod, Afrika in Evropa,
krščanstvo in islam …
Potovanje je polno raznovrstnih doživetij , ki smo jih tankočutno vpletli v prelepo zgodbo.
Velike znamenitosti in slavna mesta se prepletajo s slikovitim podeželjem in čudovitimi
naravnimi prizori.

1. dan LJUBLJANA – MALAGA - LA LINEA . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v
tem primeru prevoz iz Ljubljane) v Malago. Po prihodu se vkrcamo na avtobus in odpeljemo
do La Linee. Pozen prihod. Namestitev v hotelu in nočitev. (letalo, H)
2. dan MALAGA- GIBRALTAR - SEVILLA . Zajtrk. Sledi vožnja do Gibraltarja, zadnje
angleške enklave na starem kontinentu. Čez mejo se odpravimo peš, potem se vkrcamo v
kombije, ki nas popeljejo na vrh gibraltarske pečine. Ogledamo si jamo in srečamo
najstarejše prebivalce – opice. Postanki na panoramskih točkah in vrnitev v mesto. Vrnitev v
Španijo. Nadaljujemo 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.

Sprehodimo se po mestnem središču in si od zunaj ogledamo glavne znamenitosti. Potem
mimo arene za bikoborbe pridemo do reke Quadalquivir, vitalne žile Seville. Sledi sprehod do
živahnega starega jedra Barrio de Santa Cruz. Prosti čas za uživanje v utripu mesta. Zvečer
se lahko odpravite na večerjo v lokalno restavracijo, kjer poskusite paello, tapase in še kaj
dobrega. Pustite se presenetiti. Po želji skupaj pričakamo vstop v novo leto na ulici in se
veselimo pozno v noč. Nočitev. (H, kombi, Z)
3. dan SEVILLA – CORDOBA - GRANADA . Zajtrk. Vožnja do Cordobe, druge od velikih
mavrskih prestolnic na naši poti. Tu so nam Mavri zapustili neverjetno dediščino – slovito
mošejo Mezquita, ki si jo z nekaj sreče ogledamo. Pozornost nam pritegne tudi zanimiva
judovska četrt (notranja dvorišča). Vožnja do viška andaluzijskih mest – Granade.
Namestitev v hotelu in nočitev. Granada je bila zadnja mavrska kraljevina na evropskih tleh
in še danes tod veje arabski duh. Sprehodimo 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 (za doplačilo) odpravimo na ogled predstave flamenka v ciganske jame, kar je posebno
doživetje. Nočitev. (H*, Z)
4. dan GRANADA - MALAGA - LJUBLJANA . class="ql-align-justify">Zajtrk. Prosto za
raziskovanje veličastnega mesta. V skladu z razpoložljivostjo pa obiščemo andaluzijski biser
in najlepšo mavrsko palačo Alhambro – ogledamo si trdnjavo Alcazar, Nasridovo palačo in
“rajske” vrtove Generalife ali pa raziskujemo veličastno mesto. Nadaljujemo z vožnjo do
Malage. V skladu s časom sledi panoramski ogled Malage, ki je rojstni kraj Pabla Picassa,
nato pa obiščemo tudi njegovo rojstno hišo. Vožnja na letališče in polet lahko preko
vmesnega letališča proti Ljubljani ali bližnjemu letališču (v tem primeru še vožnja do
Ljubljane). (letalo, Z)
Priporočamo čimprejšnjo prijavo na potovanje, da lahko zagotovimo obisk palače Alhambra,
saj je potrebno karte kupiti vnaprej!
Cenovni podatki:
Cena potovanja
Razpisni program
Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 25 - 29 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 24 oseb

Redna cena
999 EUR

Aktualna cena
921 EUR

75,00 EUR
45,00 EUR
99,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (5,02 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za obisk kraljeve palače Alcazar (informativna prijava)
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 8 dni kritje S - posamično
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

180,00 EUR
5,02 %
19,00 EUR
14,47 EUR

3,50 %
10,00 %

Cena (pri najmanj 40 udeležencih) vključuje : letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine, prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane, če to ni
letališče Ljubljana, 3 nočitev z zajtrkom v hotelih 3 – 4*, prevoze in oglede s klimatiziranim
avtobusom, slovensko vodenje (vključeni so ogledi od zunaj**), izlet s kombiji po Gibraltarju
z vstopninami, lokalne vodnike v Sevilli, Cordobi in Granadi, stroške priprave in organizacije
potovanja.
Doplačila za vstopnine, ki jih potnik po želji poravna na kraju samem. Okvirne cene
vstopnin: CORDOBA: Mezquita 11 EUR, MALAGA: rojstna hiša Pabla Picassa 3 EUR.
VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico. Priporočamo, da
ločeno shranite fotokopijo dokumenta.ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 20
PRIPRAVA POTOVANJA: 18.12.2020
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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