
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona 
Doživite Barcelono. Miró, Gaudí, La Boquería, Barceloneta, Güell… Doživetij v Barceloni ne 

boste zlahka pozabili!  

 

Ključne teme: Katalonija kot bodoča samostojna država?, problematika Katalonije kot 

gospodarsko najuspešnejšega predela Španije, katalonščina in španščina, španska 

arhitektura in umetnost 20. stoletja, Španija v malem, nogomet – nacionalni ponos, 

katalonska bogata gastronomija. 

Izvajalec:  

Kompas Celje 

Glavni trg 1  

3000 Celje 

www.kompas-celje.si; info@kompas_celje.si 

http://www.kompas-celje.si/
mailto:info@kompas_celje.si


Cilji ekskurzije: 

- celostni vpogled v trenutno družbeno in politično situacijo Katalonije 

- primerjava ter ločevanje katalonščine in španščine 

- spoznavanje umetnosti in arhitekture 20. stoletja (Dalí, Picasso, Gaudí, Miró…) 

- spoznavanje svetovnih arhitekturnih mojstrovin: Park Güell, Sagrada Familia, Casa Miró, 

Casa Batlló… 

- pomembnost Olimpijskih iger 1992 v Barceloni 

- vloga Katalonije v španski državljanski vojni 1936 - 1939, general Francisco Franco 

- dijaki bodo spoznali bogato katalonsko gastronomijo 

- dijaki bodo doživeli utrip najpopularnejšega evropskega mesta 

Nosilec programa: Polona Jeločnik uni.,dipl.hisp. 

 

Čas potovanja: 3 dni/2 noči 

Prevoz: letalo 

Datum: 24. – 26. 9. 2016 

Program potovanja: 

1. dan: CELJE–BARCELONA (PARK GÜELL) 

Avtobusni prevoz do beneškega letališča od koder bomo 

poleteli proti Barceloni. Po pristanku sledi vožnja z 

avtobusom do znamenitega parka Güell, ki slovi po svojih 

večbarvnih skulpturah in eni izmed najdaljših in najlepših 

klopi. Če ne na svetu, pa vsaj v Kataloniji! Park Güell je 

zaščitni znak Barcelone, od koder je možen čudovit 

razgled na mesto, za katerega se zdi, da sega v 

neskončnost … Namestitev v hostlu, večerja in večerna 

animacija. 

 

2. dan: BARCELONA (Sagrada Familia, FC Barcelona) 

Po zajtrku se bomo odpravili na ogled mestnega jedra, 

sprehod po najznamenitejših ulicah kot sta Paseo de Gracia 

oziroma Passeig de Gràcia po katalonsko in La Rambla. Na 

Rambli se nahaja ena izmed najzanimivejših barcelonskih 

tržnic La Boquería, kjer lahko spoznate bogastvo in 

raznolikost španske gastronomije. Ogled mestnega predela, 

imenovanega Barrio Gótico in Kolumbovega spomenika. 

Kolumb naj bi s prstom kazal proti Ameriki, ampak bomo 

videli da ni ravno tako … Pot nas bo peljala do Sagrade Familie, cerkve, ki je simbol Barcelone in 

hkrati ena svetovnih atrakcij. V gradnji je že od leta 1882, dokončali pa naj bi jo leta 2026. Med 

državljansko vojno je bila gradnja ustavljena, uničili pa so tudi večino načrtov. Nadaljevanje gradnje 



poteka po rekonstrukciji izvornih Gaudijevih načrtov. Sledi prosti čas v mestnem središču za 

samostojne oglede, nakupe ter za kosilo. Barcelone ne morete zapustiti, ne da bi poskusili tipično 

paello ali pa okusno cremo catalano. Popoldne bo namenjeno nogometnim navdušencem, ogledali si 

bomo namreč stadion zgodovinskega nogometnega kluba Barcelona. Znotraj stadiona se nahaja tudi 

muzej zgodovine kluba, kjer so predstavljeni vsi dosežki ter trgovina, kjer lahko kupite uradne izdelke 

tega ponosa celotne Katalonije. Vrnitev v hostel, večerja, večerna animacija, nočitev. 

3. dan: BARCELONA (Pueblo Español in akvarij) – CELJE  

Po zajtrku se bomo odpravili pod vznožje griča Montjuïc, 

kjer nas čaka edinstvena izkušnja muzeja na prostem. 117 

stavb v naravni velikosti na 42.000 kvadratnih metrov 

nam bo predstavilo ulice, trge in poslopja značilna ne 

samo za Katalonijo, ampak za celotno Španijo! Spoznali 

bomo španske navade, arhitekturo ter domače obrti. 

Kompleks stavb je bil postavljen v namen mednarodne 

razstave, ki je trajala 6 mesecev, ampak zaradi 

neverjetnega navdušenja pri obiskovalcih Pueblo Español stoji še danes. Po kosilu ogled pristanišča 

Barcelone in obisk enega največjih akvarijev v Evropi kjer bodo nad nami in mimo nas bodo plavali 

morski psi!Po ogledu akvarija sledi prosti čas za še zadnje nakupe (poleg akvarija se nahaja manjši 

nakupovalni center) ali sprehod ob morju. Sledi prevoz do letališča, polet do Benetk in avtobusni 

povratek v Ljubljano.  Na avtobusu si bomo čas krajšali s kvizom o pridobljenih znanjih, največjega 

poznavalca Barcelone pa čaka lepa nagrada! 

 

CENA: 442 EUR pri 45 potnikih, 479 EUR 

pri 30 potnikih.  

CENA VKLJUČUJE: navedeni letalski 

prevoz v ekonomskem razredu, letališke 

in varnostne pristojbine, 2 prenočevanja z 

zajtrki v več posteljnih sobah, prevoz iz 

Celja do letališča Marco Polo in nazaj, 

avtobusni prevoz v Barceloni prvi dan, 

avtobusni prevoz na letališče zadnji dan,  metro karto za 2. In 3. dan, vstopnine za oglede po 

programu (park Guell, Sagrada Familia, Pueblo español, akvarij, 2 kosila in 2 večerje (1 tipično), 

slovensko vodenje, nezgodno zavarovanje, Coris zavarovanje z asistenco v tujini, stroški 

spremljevalcev kot jih določa slovenska zakonodaja (1 na 15 dijakov), organizacijo potovanja in DDV. 

Doplačila: lastne potrebe. 

ZAVAROVANJE: V ceno je všteto nezgodno zavarovanje in zavarovanje z asistenco Coris.  

ZAVAROVANJE ODPOVEDI: Zavarovanje odpovedi znaša 5% celotnega aranžmaja, t.j. 22 EUR in je 

všteto v ceno.  

Plačilo: 100 EUR ob prijavi, nato mesečni obroki po 80 EUR, 2 tedna pred odhodom razlika do polne 

cene.   



Rezervacije na letalu in za oglede v Španiji bomo delali po vaši potrditvi programa. Ker gre za t.i. 

internetnega prevoznika, se cene stalno spreminjajo. V času ponudbe velja objavljena cena. Če bi 

prišlo do sprememb, bi starše in šolo obvestili, preden bi delali rezervacijo. Pomembno je, da ob 

prijavi navedete osebne podatke, kot jih imate v dokumentih (potni list oziroma osebna izkaznica), s 

katerimi boste potovali. Podatke zahteva prevoznik. Naknadne spremembe pomenijo dodatne 

stroške.  

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA za potovanje Kompasa Celje d. d. so sestavni del programa in so vam 

na voljo v poslovalnicah KOMPASA Celje d. d. oz. na internetni strani www.kompas-celje.si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prijave in informacije:  Kompas Celje d. d. 

p.e. CELJE Glavni trg 1, tel.: 03 428 03 24 mail: info@kompas-celje.si 

p.e. LJUBLJANA,  Peričeva 23, tel.: 01 280 36 02, mail: info@kompas-celje.si 

               p.e. VELENJE, Rdeča dvorana, tel.: 03 898 63 50, mail: info@kompas-celje.si 

http://www.kompas-holy.si/slovenia/slovene/pogosta_vprasanja/splosni_pogoji.htm
http://www.kompas-celje.si/
mailto:info@kompas-celje.si
mailto:info@kompas-celje.si
mailto:info@kompas-celje.si

