
 

 

POSEBNA PONUDBA ZA GCC 

BARCELONA IN COSTA BRAVA   
Odhod: 24.september  2016 ali po dogovoru bus/avio ali obratno 

    
 
Costa Brava je ena od glavnih počitniških predelov Španije, eni glavnih letovišč pa sta živahni Lloret de Mar in za 
odtenek bolj umirjeni Blanes. Le dobro uro vožnje stran stoji eno najbolj zanimivih mest na svetu, Barcelona, ki vam bo 
gotovo vzela dih z veličastno katedralo Sagrada Familia in svetim krajem za vse privržence nogometnega kluba FC 
Barcelona, stadionom Nou Camp. Seveda pa ne smemo izpustiti še enega najbolj zabavnih večernih izletov 
maturantskega izleta – viteških iger! 

 
PRVI DAN: CELJE – MONAKO – AZURNA OBALA 
Na pot se bomo odpravili v poznih nočnih takoj po polnoči. Vožnja  po severni Italiji in naprej na 
Azurno obalo. Da bo čas hitreje minil, si bomo med vožnjo privoščili dobro glasbo, filme,…  
V jutranjih urah bomo prispeli v najmanjšo kneževino Monako in se zapeljali po mondenem Monte 
Carlu. Kosilo »lunch paket«. Sprehodili se bomo mimo katedrale do knežje palače, od koder je lep 
pogled na pristanišče in stezo Formule 1. Sledi vožnja v vasico Eze, kjer se bomo razvajali v 
omamnih vonjavah. Prihod v Nico, kraljico Azurne obale. Sprehod po mestnem središču. Sledi 
vožnja proti Provansi. Spanje v okolici Aix en Provence. Kaj sledi? Welcome party, kjer se bomo vsi 
oblekli v Palmijadino oranžno barvo, manjkala pa ne bo niti animacija z nagradami!  
DRUGI DAN: PROVANSA  –  COSTA BRAVA (LLORET DE MAR) 
Po zajtrku nadaljevanje vožnje proti Lloret de Maru. Na francosko-španski meji se bomo v Figueresu 
ustavili v muzeja znanega španskega umetnika Salvadorja Dalija, znanega po udarnih in bizarnih 
delih nadrealistične usmeritve. Po ogledu vožnja v obmorsko mestece, kosilo kjer se bomo dobili na 
popoldanskem druženju na plaži.  
TRETJI DAN: VES DAN BARCELONA  
Po zajtrku celodnevni izlet do prestolnice Katalonije - Barcelone, za mnoge najlepše prestolnice na 
svetu. Ogled glavnih mestnih znamenitosti: Sagrada Familia, Španski in Katalonski trg, mavrični park 
Guell, od koder bomo Barcelono držali na dlani, olimpijski stadion, romantični razgledni grič 
Montjuich. Kosilo v restavraciji. Nikakor ne bomo spustili sprehoda po slikoviti Rambli, kjer mrgoli 



 

 

pouličnih umetnikov. Za konec še do zabaviščnega dela Barcelone – umetnega otoka Maremagnum 
ali Port Olimpica. Ole, Barcelona in ole, ole, nazaj v Lloret de mar. Zvečer Space party – s folijo in 
svetlečimi barvami se bomo spremenili v prave vesoljce. 
ČETRTI DAN: LLORET DE MAR  – SLOVENIJA 
Po zajtrku voden sprehod po Lloret de Maru. Kosilo v restavraciji in popoldanska  vožnja do  
letališča in polet. Organiziran transfer v Celje, prihod Hasta la vista (22:00). 
 

 
 
CENA (bus-letalo ali obratno): 399 € - min 45 dijakov na avtobusu   
* V ceno so vračunani profesorji spremljevalci in sicer na 15 vplačanih en profesor spremljevalec, kar je v skladu z 
navodili ministrstva za šolstvo. Cena velja samo v primeru, da zapolnimo tudi avtobus v obratni smeri. V nasprotnem 
primeru, se cena poviša za 30 € po osebi. 
 
 

CENA VKLJUČUJE:  

 letalski prevoz na relaciji letališče Barcelona/Gerona -  eno izmed odhodnih letališč,  

 avtobusni transfer z letališča v Celje,  

 letališko in varnostno pristojbino,  

 dva polna penziona v hotelih *** v Lloret de Maru,  

 1 X kosilo v restavraciji/hotel in 1 x LP 

 celodnevni ogled Barcelone z zunanjimi ogledi,  

 vse avtobusne oglede po programu v Španiji,  

 dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, 

 dnevnice spremljevalcev 

 riziko odpovedi,  

 Palmijadina animacija v Španiji, vodenje, animacijo,  

 organizacijo potovanja. 
 

POMEMBNO: Pri ponudbi je upoštevan polet z nizkoproračunskim letalskim prevoznikom. Podana cena je veljavna 
skladno z njihovimi pogoji: ob prijavi (ki je zaželena čim prej)  je potrebna fiksna rezervacija letalskega sedeže za 
vsakega udeleženca posebej. Kasnejše spremembe rezervacije niso možne. Za znesek stroškov letalskega prevoza ne 
velja odpovedna lestvica iz naših splošnih pogojev in navodil za potovanje. Pridržujemo si pravico zavrniti rezervacijo 



 

 

v roku 48 ur po prejemu končne potrditve in plačila akontacije oz. podati novo ponudbo in termin v primeru, če se 
cena letalskega prevoza zviša ali pa se letalske kapacitete v tem času zapolnijo.  
 

PALMIJADINO DARILO ZA DIJAKE GIMNAZIJE CELJE - CENTER: PALMIJADINA MAJČKA ZA VSE!!!!!  
 
Možnost obročnega odplačevanja po položnicah, brez stroškov.  10 % vrednosti programa je možno poravnati 15 dni po 

izvedbi programa. 

Splošni pogoji in navodila za potovanje TA PALME so sestavni del tega programa in jih najdete v vseh naših agencijah 
in na internetnem naslovu: www.palma.si. 

 

http://www.palma.si/

