
 
 

 
 
 
 
 

 

POSEBEN PROGRAM ZA  
        GIMNAZIJO CELJE-CENTER 
 

 
ŠPANIJA 

 BARCELONA IN NA COSTA BRAVO  
BUS-AVIO (4 DNI) 

PROFESIONALNA ANIMACIJA  
 
Vraţje črne oči, ki strastno zro izza pahljače. Do skrajnih meja napete strune 

telesa. Señorita ve, kaj je ţivljenje. Med nebesi in zemljo bo odplesala svoj 
spev. Flamenco. Po vročem ţrelu steče sangrija, pritajeno sladka – kakor 

opojen vonj španskih noči. Huronsko vpitje v koridi prekrije veter, ki z obale 
privabi vonj po soli. Neskončne plaţe in bleščeča telesa, ki čakajo, da jih ovije 

sok noči. Takrat pa – v nešteto ţarometih le en krik: Eviva España! 

 
 

 
 



 

 

ŠPANIJA-COSTA BRAVA IN BARCELONA 

 
ODHOD:  september 2016 (bus-avio) 
 

1. DAN: CELJE-MONTE CARLO-NICA 
Odhod v zgodnjih jutranjih urah, okoli 02.00, in vožnja preko Slovenije in Italije 
Nadaljevanje poti do kneževine Monaco, kamor bomo prispeli okoli 14.00. Kosilo 
(lunch paket-slovenski). Srečanje z mondenim bliščem Monte Carla-seveda se bomo 
zapeljali po delu proge, kjer se odvija dirka formule1, do knežje palače, katedrale, 
mimo casinoja….  Nadaljevanje vožnje, okoli 16.30, do bližnje mondene Nice, ki ji 
pravijo tudi mesto rož in ogled mesta do 19.00. Nastanitev v hotelu na Azurni obali. 

Večerja in nočitev.  
  
2. DAN: AZURNA OBALA-FIGUERAS- LLORET DE MAR-BARCELONA (pojoče 
fontane)  
Zajtrk. Vožnja po Azurni obali, skozi sončno Provanso, kosilo na poti, do 

Figuerasa, kamor bomo prispeli okoli 16.00 - ogled muzeja 
ekstravagantnega umetnika Dalija. Okoli 17.30 vožnja do Lloret 
de Mara kamor bomo prispeli okoli 19.00. Nastanitev in večerja v 
hotelu v Lloret de Mar-u. Po 
večerji vožnja do Barcelone, kjer si 
bomo ogledali zelo zanimive 
pojoče fontane (delajo od 
četrtka-nedelje), ki brizgajo vodo 
v ritmu glasbe in luči-nepozabno. 
Vrnitev v Lloret de Mar. 

Predlagamo še skok v katerega od klubov-lahko noč 
bomo rekli kasneje-GRAFIT PARTY, ko vaše majčke 
nikoli več ne bodo enake.   
 
3. DAN: BARCELONA-COSTA BRAVA = ZABAVA 
Zajtrk. Barcelona nas pričakuje. Boemsko mesto ne ponudi samo občutka izredne 
odprtosti in svetovljanstva temveč neverjetno energijo, ki se kar prenaša na 
obiskovalca. Gaudijeve mojstrovine Sagrada Familia, Casa Batlo, znamenita La 

Pedrera, največji stadion na svetu Camp nou, ki 
sprejme skoraj 100.000 gledalcev in kjer »kraljuje« 
eden najboljših klubov na svetu-FC Barcelona, 
idilična Gotska četrt, olimpijski objekti, Montjuich, 
avenija Ramblas s cvetličnim, knjižnim, ptičjim trgom, 
Španski trg v 
katerega bližini se 
nahaja znamenita 
fontana, trg 

Catalunya. Kosilo (bogato samopostrežno kosilo v 
restavraciji). Mare Magnum vabi s številnimi bari, 
trgovinami, posebna atrakcija pa je ogromen 
akvarij. Vrnitev v Lloret de Mar. Večerja v hotelu. 
Večerna zabava v diskoteki. FOLIJA PARTY-Ole 
Fiesta!!! 



  
 

 
 
4. DAN: ŠPANIJA-BENETKE-CELJE  
Zajtrk in kosilo v hotelu. Dan bomo izkoristili za kopanje in sončenje. Če nam bo 
čas dopuščal se bomo zapeljali tudi do bližnjega mesteca Tossa de Mar.  Za odklop 
bo poskrbela izurjena animacijska ekipa-športne igre, animacija z vabljivimi 
nagradami: sredozemski vetrovi, brizgalna brizga, vrtanje nafte, morski koktejl, 
petelinčkovi boji… Popoldan vožnja proti letališču v Barceloni. Polet letala 
predvidoma ob 19.30 in pristanek ob 21.30 v Benetkah.  Preostane nam le še 
vožnja proti domu, kamor bomo prispeli okoli 02.00. Gracias Espaňa-hvala Španija. 
OLE!!!  
 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestnine in parkirnine, letalski prevoz na relaciji 

Barcelona-Benetke, 3 polne penzione po programu in dodatni lunch paket 1. dan (v Lloret 

de Maru samopostrežni obroki-ruski bife) v hotelih **/*** (Nica) in  *** (Lloret de Mar) v 

večposteljnih sobah, vstopnino v Dalijevo galerijo, vse zunanje oglede 

po programu, Barcelono, ogled Nice, Cannesa, Monaca, odlično vodenje 

in organizacijo potovanja, profesionalnega animatorja - športno-

animacijski program z nagradami, prosta mesta za profesorje, kot 

predpisuje šolska zakonodaja, nezgodno zavarovanje turistov in 

izletnikov (vključuje tudi zavarovanje prtljage), CORIS-zdravstveno 

zavarovanje z asistenco v tujini, odstopnino, posladek ob odhodu, 

nagradni predboţični izlet za vsaj 2 dijaka na busu ter NOVO: 

brezplačna majica GALILEO 3000 za vse goste. 
 

CENA NE VKLJUČUJE: osebnih stroškov in morebitnih vstopnin po želji: 

Sagrada Familia-10 EUR, Camp Nou-17 EUR, akvarij-17 EUR. 
  

CENA:   

375 EUR Pri najmanj 70 dijakih v nadstropnem  avtobusu  

379 EUR Pri najmanj 45 dijakih v avtobusu 

399 EUR Pri najmanj 40 dijakih v avtobusu 

 

OPOMBA: v primeru, da ena skupina potuje bus-avio in druga avio-bus se 
cena ZNIŢA za pribliţno 30 EUR /dijaka.  

 
CENA LETALSKEGA PREVOZNIKA: Za zagotovitev mest na letalu in za zagotovitev cene je 

zaželjena čimprejšnja rezervacija, saj se cena letalske karte spreminja skladno z 

zasedenostjo letala in približevanjem datuma odhoda (zaradi tega agencija ne prevzema 

odgovornosti). Ponudba je vezana na trenutno ponudbo letalskega prevoznika. Prednost 

tovrstnega nakupa letalske vozovnice pa je (poleg ugodne cene), da  se po nakupu cena več 

ne spremeni-ni kasnejših doplačil za gorivo in povišanja letaliških taks. 
 

PRIJAVA: Ob prijavi izpolnite pogodbo o potovanju in plačate aro v sorazmernem 
deležu cene potovanja.  

Potovanje se poravna v 7. obrokih (marec-september 2016). 

 
Splošni pogoji so sestavni del programa in so vam na voljo v agenciji GALILEO 3000 
ali na www.galileo3000.si  
 
 
 

 
 

http://www.galileo3000.si/


 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                         
PRILOGA-PREHRANJEVANJE:  
1.DAN:  
- kosilo (lunch paket) 
- večerja v hotelu na Azurni obali 
2.DAN:  

- zajtrk v hotelu na Azurni obali,  
- kosilo na poti v restavraciji 
- večerja v hotelu v Barceloni  
3.DAN:  
- zajtrk v hotelu v Barceloni   
- kosilo v restavraciji v Barceloni 
- samopostreţna večerja v hotelu v Lloret de Maru 
4.DAN: 
- samopostreţni zajtrk v hotelu v Lloret de Maru 
- samopostreţno kosilo v hotelu v Lloret de Maru 
  
 


