
 

 

BARCELONA IN COSTA BRAVA 
Odhod: 22. september 2017, 5 dni, bus-avio 

 
 

1. DAN nočna vožnja 
SLOVENIJA – ITALIJA – MONAKO – AZURNA OBALA  
Odhod v popoldanskih urah iz Celja (ob 15.30) in vožnja proti Franciji. V nočnih urah obisk ene 
najmanjših državic na svetu, kneževine Monako, ki je dom številnih bogatašev in gosti tudi eno najbolj 
priljubljenih dirk Formule 1. Ogled mondenega mesta Monte Carla s številnimi luksuznimi hoteli, 
restavracijami, klubi … Sprehod do znamenitega Casina. Nočna vožnja čez Azurno obalo proti Španiji. 
 
2. DAN kosilo, večerja 
FRANCIJA – FIGUERES – COSTA BRAVA 
V dopoldanskih urah prihod v Španijo. Obisk Figueresa, rojstnega mesta Salvadorja Dalija, enega 
največjih in najbolj ekscentričnih umetnikov 20. stoletja in ogled njegovega muzeja. Vožnja do enega 
od letovišč na obali Costa Brave - divje, strme in skalnate obale, ki se vleče od Francije proti Barceloni, 
ter ustvarja skrite zalive. Nastanitev v hotelu v enem od letovišč (Lloret de Mar, Blanes, Calella, …), 
nato pa prosto popoldne za sprostitev in prvo odkrivanje Costa Brave. Kosilo in večerja v hotelu. 
Zvečer uvodni Welcome party v eni od tamkajšnjih diskotek. 
 
3. DAN zajtrk, lunch paket, večerja 
IZLET V BARCELONO 
Celodnevni izlet v Barcelono. Začeli bomo z avtobusnim ogledom glavnih znamenitosti. Ustavili se 
bomo pri simbolu mesta, znameniti cerkvi Sagrada Familia (zunanji ogled), ki so jo gradili več kot 100 
let, nadaljevali po aveniji Diagonal mimo zanimivih hiš znanega arhitekta Gaudija do največjega 
evropskega stadiona Nou Campa (zunanji ogled). Nato se bomo zapeljali na grič Montjuich, kjer stojijo 
objekti z olimpijskih iger 1992, končali pa v centru. Tu se bomo sprehodili po glavni ulici La Rambla s 
številnimi bari in uličnimi umetniki. Popoldne bomo obiskali še La Boquerio, ene najlepših tržnic v 
Evropi. Zvečer povratek na Costa Bravo. Po večerji Elegance party! 
 
4. DAN zajtrk, lunch paket, večerja 
IZLET NA MONTSERRAT 
Dopoldne se bomo odpravili na izlet na katalonsko sveto goro Montserrat, kjer stoji samostan s 
čudovitimi razgledi na pokrajino, tu pa hranijo kipec črne Marije. Sprehod po samostanu. Popoldne 



 

 

povratek na Costa Bravo, kjer bomo imeli nekaj prostega časa na dolgi plaži Costa Brave za sončenje, 
kopanje in igre. Zvečer tradicionalni zaključni maturantski izlet: Packa party! 
 
5. DAN zajtrk, lunch paket 
COSTA BRAVA – BENETKE – SLOVENIJA   
Dopoldne še nekaj prostega časa. Sledi vožnja do letališča v Barceloni, od koder bomo poleteli proti 
Benetkam. Po pristanku prevoz do Slovenije in prihod v Celje predvidoma okoli 21.00. 
 
 
CENA (na osebo):  
MIN. 90 DIJAKOV – 359 € (velja v primeru, ko en avtobus dijakov (45 dijakov na avtobus) potuje v 
kombinaciji bus-avio z odhodom 22.9., drugi avtobus (45 dijakov na avotbus) pa po kombinaciji avio-
bus z odhodom 26.9. 
 
MIN. 45 DIJAKOV – 389 € 
*Na 15 dijakov priznavamo 1 prosto mesto za profesorja spremljevalca, kar je v skladu z navodili ministrstva za šolstvo. 
Cena je pripravljena  

 
CENA VKLJUČUJE: 

- vse avtobusne prevoze po programu iz Celja, 
- letalski prevoz Barcelona-Benetke, 
- letališke in varnostne pristojbine, 
- prevoz Benetke-Celje, 
- tri polne penzione v večposteljnih sobah v hotelu 3* na Costa Bravi (na dan izletov lunch paketi), 
- celodnevni ogled Barcelone z zunanjimi ogledi, 
- obisk Dalijevega muzeja v Figueresu, 
- izlet na Montserrat, 
- vse avtobusne oglede po programu, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, 
- zavarovanje rizika odpovedi, 
- odlično slovenske vodenje, animatorja in 
- organizacijo potovanja. 

 
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, ki so sestavni del programa in pogodbe/voucherja, so vam kot 
posebna tiskana priloga k programu na voljo v vseh poslovalnicah  TA  PALMA ali na www.palma.si. 

 
Celje, 27.12.2016 

http://www.palma.si/

