Baskija, 5 dni
Hoteli 3*, nočitev/zajtrk
– Bilbao kot preplet modernega in tradicije
– gurmanski presežki v San Sebastianu
– vinska pokrajina Rioja

23.04.2022 do 27.04.2022
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Potovanje vas vpelje med Baske, ki so povsem drugačen narod od klasičnih
Špancev. To se kaže tako v njihovem jeziku, kulturi, vsakodnevnih navadah kot celo v
genetiki in krvi. Če dodamo še izjemno gospodarsko uspešnost, potem je jasno, zakaj se
(podobno kot v Kataloniji) tudi v Baskiji kaže želja po neodvisnosti. Baski so unikum v
evropskem prostoru in želimo razumeti njihovo zgodbo (o uspehu).
Potovanje v Baskijo je za vse, ki radi odkrivate specifične evropske regije z lastnimi
značilnostmi, ki odražajo lokalno okolje. Program vas zapelje ob mogočni obali Atlantika do
večjih in modernih ter manjših in tradicionalnih baskovskih središč do povsem ruralnega
zaledja.
Vsak dan je zastavljen tako, da poleg pestre vsebine ponudi dovolj časa za užitek –
ta je v Baskiji ključen . Prosti čas za pokušino inovativnih prigrizkov (imenujejo se pintxos
in so gurmanska nadgradnja španskih tapasov) ob spremljavi dobrega kozarca vina ali pa
zgolj vandranje po starem delu mest in vasic … To je nujno.
POTOVANJE ZA UŽIVAČE.
1. dan JUBLJANA – BILBAO – SAN JUAN DE GAZTELUGATXE – GUERNICA . Polet iz
ljubljanskega ali bližnjega letališča (v tem primeru prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega
letališča proti Bilbau. Po pristanku se odpeljemo proti razgibani baskovski obali ob
Biskajskem zalivu. Peš se po slikoviti poti odpravimo do cerkvice na otočku San Juan de
Gaztelugatxe. Tu lokalni ribiči pred sezono prosijo za dober ulov. Blizu je muzej značilnega
baskovskega vina txakoli, katerega trsi rastejo tik ob obali. Vožnja v srčiko baskovske
pokrajine, v Guernico, ki je hkrati mit in stvarnost – zgodovinsko mesto politike, vojnega
masakra in inspiracija za Picassojevo najbolj poznano sliko. Nočitev. (letalo, H)
2. dan GUERNICA – ZUMAIA – SAN SEBASTIAN . Zajtrk. Za lažje razumevanje
posebnosti baskovskega naroda se sprehodimo skozi njihov narodni muzej, kjer ugotovimo,
da se od Špancev resnično razlikujejo, pa naj gre za jezik, glasbo, šport ali celo fizični izgled

in genetiko. Vožnja v obmorsko vasico Zumaia s spektakularno obalo. Sprehod po »flišnati
poti« nas vodi po vrhu strmega klifa. Pozorni smo tudi na romarje, ki jim Jakobova pot
pomaga spoznati in prečisti samega sebe. Pozno popoldan prispemo v San Sebastian, ki z
dolgo peščeno polkrožno plažo in vzpetino z Jezusom spominja na mini Rio de Janeiro. Po
želji doplačilo za bogato in pestro baskovsko večerjo ob lokalnem jabolčniku (cider), pravo
doživetje. Nočitev. (H, Z)
3. dan SAN SEBASTIAN – PAMPLONA – LOGRONO. . Zajtrk in jutro v San Sebastianu.
Sprehod ob obali ter vzpon do utrdbe na vrhu skale nad starim delom mesta, kjer uživamo v
razgledu na širok peščen zaliv La concha pod nami. Predlagamo še »drugi zajtrk« v katerem
od barov v središču mesta: malo pršuta in kozarec rdečega. Obalo Atlantika zapustimo za
seboj. Podamo se v sosednjo pokrajino Navara z glavnim mestom Pamplona. Tukaj v juliju
poteka zloglasni festival San Fermin, ko cel svet teče po mestnih ulicah pred biki. Po isti poti
se lovimo tudi mi, namesto v bikoborsko areno pa raje zavijemo v znano kavarno, kamor je
rad zahajal sam Hemingway. Pot v Logroño, kjer uživamo v živahnem uličnem vzdušju s
pitxosi in vinom nekje na ulici. Nočitev. (H, Z)
4. dan LOGROÑO – vinorodno območje RIOJA – AÑANA – BILBAO . Zajtrk. Sproščen
dan na podeželju. Logroño je odlično izhodišče za raziskovanje vinorodnega območja Rioja,
ki zaradi edinstvenega podnebja doline reke Ebro slovi po pridelavi izjemnih vin. Dan
namenimo vožnji križemkražem po široki rodovitni dolini. Zavijemo med vinograde in si
ogledamo eno od vinskih kleti. Poznate sorto tempranillo? Vzdolž poti nas spremljajo osameli
grički, vrh njih stare vasice z dušo, ki pa le stežka zadrži mlade Špance pred selitvijo v večja
središča. Popoldan se na poti v Bilbao ustavimo v solinah doline Añana, kjer na svojevrsten
način pridobivajo štiri vrste izredno kvalitetne soli. Dan zaključimo v Bilbau. Nočitev.(H, Z,
degustacija vina)
5. dan BILBAO – LJUBLJANA. . Zajtrk. Ogled baskovske prestolnice. Napotimo do
muzeja Guggenheim, najbolj impozantne stavbe mesta. Možnost ogleda moderne umetnosti.
Med sprehodom ob reki Nervion se pogovarjamo o preporodu mesta, iz povsem
industrijskega do ultra naprednega. Primer preobrazbe je tudi pomorski muzej, ki si ga po
želji ogledamo. Ostane nam še kakšna urica, ki jo izkoristimo za samostojno raziskovanje,
nakupovanje ali kavico. Vožnja na letališče in polet lahko preko vmesnega letališča proti
Ljubljani ali bližnjemu letališču (v tem primeru še vožnja do Ljubljane). Naša baskovka
zgodba je zaključena. (Z, letalo)
Vrstni red ogledov se lahko prilagodi.
Cenovni podatki:
Cena potovanja
Razpisni program

Redna cena
780 EUR

Aktualna cena
780 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 29 oseb
Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Baskovska večerja
Zdr. zav. Mondial, do 5 dni, Evropa, posamično, osnovno kritje - S*

51,00 EUR
75,00 EUR

180,00 EUR
4,56 %
35,00 EUR
8,48 EUR

Popusti
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

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

Cena (pri najmanj 40 udeležencih) vključuje : letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine (103 EUR), prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane,
če to ni letališče Ljubljana, 4 nočitve z zajtrkom v hotelih 3*, prevoze in oglede s
klimatiziranim avtobusom, ogled vinske kleti z degustacijo, slovensko vodenje, lokalne
vodnike, kjer je to potrebno, stroške priprave in organizacije potovanja.
Vstopnine v ceni potovanja niso vključene in se po želji plačajo na kraju samem. Okvirni
stroški so: Muzej vina txakoli: 5 EUR; Baskovski muzej (Guernica): 5 EUR; Soline Añana: 8
EUR; Muzej Guggenheim (Bilbao): 15 EUR, Pomorski muzej (Bilbao): 5 EUR.
Baskovska večerja: 35 EUR ( večhodno večerja v vinski kleti, neomejena pijača)
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: 22.12.2021
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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