Madrid z okolico, 4 dni
Hotel 3*, nočitev z zajtrkom
– kraljevski Madrid, mesto, ki nikoli ne spi
– pravljični Toledo in don Kihotovi mlini na veter
– El Escorial in Segovia

30.10.2022 do 02.11.2022
2 - Oskarjevo turistično potovanje
V slovitih mestih in čudovitem vzdušju El Escoriala in Toleda lahko uživate v
zgodovini in španskih zgodbah iz preteklosti in sedanjosti …
Dva dni v Madridu, mestu z dušo in značajem. Prijetno podnebje, ki narekuje lagoden
način življenja; živahne ulice in četrti, ki očarajo s svojim šarmom; zgodovinsko središče s
Plazo Mayor; trije svetovno priznani muzeji; prijazni Madrilenjosi; kulinarični užitki ob tapasih
in vinu …
1. dan LJUBLJANA – MADRID – izlet v TOLEDO – CAMPO DE CRIPTANA MADRID. Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v tem primeru prevoz iz Ljubljane)
preko vmesnega letališča proti Madridu. Po prihodu se odpeljemo proti srednjeveškemu
lepotcu – Toledu. Še ena zgodovinska pravljica, nekdanja prestolnica Španije, znana po
izvrstnem jeklu in nožih. Izgubimo se v labirintu uličic, po želji obiščemo mestno katedralo in
cerkev Santo Tome s sliko El Greca. Na poti si ogledamo še slavne Don Kihotove mline na
veter, nato pa sledi vožnja do Madrida, kjer si privoščimo zaslužen počitek. Namestitev v
hotelu. Nočitev. (H*, letalo)
2. dan MADRID. Zajtrk. Po zajtrku se z metrojem odpravimo na raziskovanje mesta. Dan
začnemo v srcu mesta Puerta del Sol mimo opere proti kraljevi palači in dalje mimo katedrale
po ozkih uličicah do Plaza Mayor- glavnega, največjega in najlepšega trga, s številnimi
kavarnami in restavracijami. Nato se odpeljemo do Plaza de Espana – trg s kipom Don
Kihota in Sanča Panse in glavno poslovno ulica Gran Via. Prosto za zasluženo kosilo in
kakšen morda kakšen nakup? Po kosilu nadaljujemo do Plaza Santa Ana in muzeja Prado.
Dan bomo zaključili v Retiro parku. Vrnitev v hotel. Zvečer se (za doplačilo)odpravimo na
ogled predstave flamenka, kjer doživimo pravi španski utrip. Nočitev. (H*, Z)
3. dan MADRID. Zajtrk. Še en dan za spoznavanje španske prestolnice. Sprehodili se bomo
po Paseo de la Castellana, najdaljši ulici v mestu in si privoščili jutranjo kavico. Za vse
nogometne navdušence bo (za doplačilo) možen ogled nogometnega stadiona Santiago
Bernabeu, kjer je doma nogometni klub Real. Nato se odpeljemo do trga Cibeles z

vodnjakom Kibele in postanemo pri mestnih vratih Alcala. Prosto za kosilo ali lastno
raziskovanje okolice. Danes si lahko privoščite raznovrstne tapase v enem izmed lokalov.
Nadaljujemo proti i areni za bikoborbe Las Ventas. Potem pa se odpravimo na odkrivanje
uličic mestnega središča. Prost preostanek dneva, priporočamo pa ogled muzeja Prado, ki je
ena največjih znamenitosti Madrida. Nočitev. (H*, Z)
4. dan MADRID – izlet v EL ESCORIAL in SEGOVIO- MADRID - LJUBLJANA . Zajtrk.
Odpeljemo se v El Escorial (UNESCO), kjer stoji največja zgradba v Španiji. V njej najdemo
samostan, mavzolej španskih kraljev, knjižnico … Po želji jo lahko obiščete in se izgubite v
labirintu 86-ih stopnišč, 16-ih dvorišč in 1.200-ih vrat. Našo pot nadaljujemo proti Segovi-i.
Ogled začnemo pri mogočnem rimskem akvaduktu (UNESCO), nadaljujemo z zunanjim
ogledom stolnice in pravljične palače Alcazar, ki s številnimi stolpi spominja na gradove iz
filmov Walta Disneyja. 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

Redna cena
630 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 29 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za enoposteljno sobo
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 5 dni kritje S - posamično
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

Aktualna cena
630 EUR

70,00 EUR
30,00 EUR

4,56 %
140,00 EUR
10,20 EUR

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

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, 3 nočitve v hotelu 3* z zajtrkom, prevoz po programu s
klimatiziranim avtobusom, slovensko vodenje (vključeni so ogledi od zunaj), stroške priprave
in organizacije potovanja.
Vstopnine niso vključene v ceno programa. Potnik jih po želji poravna na kraju samem.
Okvirne cene vstopnin: TOLEDO: stolnica 10 EUR, cerkev Santo Tome 4 EUR, MADRID:
muzej Prado 17 EUR, kraljeva palača 12 EUR, Santiago Bernabeu 16 EUR, ESCORIAL:

samostan 13 EUR, , SEGOVIA: stolnica 3,50 EUR, Alcazar 9 EUR.
Doplačila po želji (na kraju samem): – predstava flamenka (predstava in pijača): 39 EUR.
VIZE: Slovenci vize ne potrebujemo. OSEBNI DOKUMENT: Za potovanje zadostuje samo
osebna izkaznica, potnega lista ne potrebujete!
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 20
PRIPRAVA POTOVANJA: 21.12.2020
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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