
	
MATURANTSKA EKSKURZIJA ZA GIMNAZIJO CELJE CENTER 

ŠPANIJA – COSTA BRAVA 
TERMIN: 24.9. do 27.9.2016 

 
 

BUS-LETALO 
	
	
1. DAN: SLOVENIJA  - MONACO - CANNES 
 
Jutranji odhod iz Slovenije. Preko Italije se bomo ob spoznavanju pokrajine, ki se bo razprostirala 
pred nami odpeljali najprej do kneževine Monaco in seveda znanega mondenega mesteca Monte 
Carla. (kosilo na poti) Najprej si bomo ogledali palačo znane knežje rodbine Grimaldi, pa sodišča in 
Ocenografskega muzeja, ob koncu pa bo na vrsti sprehod po najbolj znanem in hkrati najbolj 
prestižnem delu Monte Carla – po progi F1 ter mimo številnih luksuznih hotelov do Hotela París in 
slavnega Casinoja. Za tem se bomo vrnili na avtobus in nadaljevali našo pot – naprej proti jugu 
Francije, kjer bomo v zgodnjem večeru prispeli v znano mondeno letovišče Cannes, kjer se bomo 
nastanili v hotel. Po večerji bo sledil sprehod mimo znane festivalne dvorane v pristanišču ter krajši 
ogled mesta. Večerno druženje in nočitev. 
 
2. DAN: CANNES - LLORET DE MAR in RED LOVE PARTY 
 
Zjutraj bomo počasi zapustili Cannes in se odpravili naprej – najprej v Grasse, kjer bomo obiskali 
lokalno parfumerijo in se spoznali s pridelavo nekaterih najboljših evropskih parfumov. Po ogleduu 
bo sledilo nadaljevanje vožnje proti Kataloniji. Po prihodu v turistično mestece Lloret de Mar bo 
najprej sledila namestitev v hotel in kosilo. Po kosilu krajši čas za počitek, nato pa se bomo vsi skupaj 
odpravili na najdaljšo plažo v okolici – na slavno Platja de Lloret. Popoldne bomo preživeli ob 
poležavanju na plaži in raznih animacijskih igricah, preden pade mrak pa se bomo vrnili v hotel. 
Večer bomo preživeli v na tradicionalnem RED LOVE PARTY-ju v diskoteki Tropics! 
 
3. DAN: BARCELONA 
 
Po zajtrku sledi ogled glavnega mesta Katalonije, 
kjer so bile leta 1992 olimpijske igre, od koder 
izhajajo svetovni veljaki kot so Gaudi, Miró in Juyol 
in mesto ki živi dan in noč za svojo veličino. Da, to je 
katalonska prestolnica Barcelona. Najprej si bomo 
ogledali slovito katedralo, ki jo gradijo že več kot sto 
let in mojstrovino ki je navdušila že Orwella – 
Sagrado Famillio. Da pa bo podoba mesta celovita 
se bomo podali v center mesta, najprej mimo slovite 
ulice Passeig de Gracia in si ogledali nekaj unikatnih 
modernističnih del, najbolj znanih katalonskih 
arhitektov. Po tem, ko bomo presodili kateri izmed 
njih je v tem »tekmovanju« za najlepšo stavbo na ulici zmagal, se bomo zapeljali dalje po predelu 
Barcelone L'Exiample mimo slovitih hišk katalonskih mogotcev do Nou Campa. Spoznali bomo 
stadion večkratnega evropskega prvaka in enega najtrofejnejših klubov na svetu FC Barcelone 
(zunanji ogled), nato pa naprej proti centru mimo trga, ki ga Katalonci nimajo za svojega a je tako 
edinstven zaradi svoje lege – Placa de Espana. Duh olimpijskih iger je v Barceloni še kako živ, kar 



bomo dodobra začutili na Montjuicu, griču z olimpijskim kompleksom. Nato se bomo sprehodili se 
po rečnem nasipu kot bi rekli Mavri – La Rambli. Mimo številnih mimoidočih turistov in glasbenikov 
si bomo ogledali enega najlepših motivov Španije – tržnico (La Boqueterio). Mimo številnih bazarjev 
se bomo podali mimo znane opere, ki je pogorela že večkrat in številnih vodometov do Place de 
Sant Jaume ter si na koncu ogledali še eno najlepših gotskih četrti v Evropi – Barri Gothic s katedralo, 
kjer so posvetili Krištofa Kolumba. Sledil bo povratek v hotel in še zadnja tematska zabava – 
znameniti Grafik Party!  
 
4. DAN:  LLORET DE MAR - SLOVENIJA 
 
Dopoldne se bomo še zadnjič fotografirali na peščeni plaži in se počasi podali proti letališču in kaj 
hitro rekli Adiós Espana! Polet nazaj do Benetk/Trevisa/Graza in avtobusna vožnja nazaj na začetno 
zborno mesto. Med vožnjo še zadnjič obnovimo vse kar se je dogajalo med tednom in se počasi 
poslovimo. Ob prihodu domov se še enkrat objamemo in vas vrnemo v roke vaših staršev, ki vas že 
nestrpno čakajo. Zadovoljni in polni spominov za celo življenje se tako vrnemo v realno življenje, a 
potihem že razmišljamo o našem naslednjem srečanju. J 
 

Cena:  
• 415,00 €    (ob prijavi vsaj 45 dijakov) 

• 485,00       (ob prijavi vsaj 30 dijakov) 

Cena vključuje:  
 

- Avtobusni prevoz Celje – Katalonija;  

- Letalski prevoz Barcelona-bližnje letališče – vključene vse letališke pristojbine; 

- Avtobusni prevoz bližnje letališče-Celje 
- Avtobusne prevoze po programu v Španijii; 

- 1x polni penzion v hotelu 3*** v Cannesu (večposteljne sobe, TWC, HTL***) 

- 2x polni penzion v hotelu 3*** v Španiji (večposteljne sobe, TWC, HTL***) 
- Ogledi po programu z vsemi vstopninami: 

- Večerno dogajanje v Španiji in vstopnine v vse diskoteke: 
- Spremstvo Mondialove animacijske ekipe – vsaj 1 animator/skupino; animacijski program z nagradami 

- Prosta mesta za profesorje spremljevalce po šolskih normativah; 1 profesor spremljevalec z vključenimi 
dnevnicami na 15 dijakov; 

- Strokovno vodenje cel čas potovanja (vodnik licenciran pri GZS) 
- Organizacija potovanja 
- Zdravstveno zavarovanje z assisenco v tujini Coris 
- Zavarovanje rizika odpovedi potovanja 

Način odplačevanja: Obročno po položnicah (enaki meseči obroki) 
	

• 1. OBROK (1.4.2016 oz. po dogovoru s šolo) 
• 2. OBROK (1.5.2016 oz. po dogovoru s šolo) 
• 3. OBROK (1.6.2016 oz. po dogovoru s šolo) 
• 4. OBROK (1.7.2016 oz. po dogovoru s šolo) 
• 5. OBROK (1.8.2016 oz. po dogovoru s šolo) 
• 6. OBROK (1.9.2016 oz. po dogovoru s šolo)  


