
 

 

 
Pozdravljeni !                                                                                 Celje, 09.03.2017 
 
V organizaciji turistične agencije Orel Celje,d.o.o.  ste prijavljeni za potovanje v Madrid, z odhodom 
22.3.2017 ob 08.00 uri. Pred odhodom dovolite, da vas seznanimo z nekaterimi dodatnimi 
informacijami in napotki: 
 

 ODHOD dne 22.3.2017 ob 08.00 uri , železniška postaja Celje, Krekov trg 1, 3000 Celje  
Zbor potnikov ob 07.45 uri .  Vožnja v Bologno in polet  na liniji FR5375 OB 17.00 uri . Pristanek na 
letališču Madrid ob predvidoma ob 19.25  uri, prevoz do hostla. 
 

Nameščeni ste : 

CATS HOSTEL MADRID , C/ Canizares 6 , 28012 Madrid 

 

 POVRATEK dne 26.3.2017 ob 09.00 uri   
Polet na  liniji FR5983, dne 25.3.2017   iz Madrida ob 21.00 uri in  pristanek v Bergamu ob 
predvidoma 23.20 uri. Prevoz v Celje, prihod predviden ob ca. 09.00 uri ( 26.3.2017 ) 
 
Vodnica na poti : prof. Lučka Rednak  
 
Podroben program ogledov:  

1.dan: 22. 3. 2017  
Odhod iz Celja, izpred Gimnazije Celje – Center ali železniške postaje in vožnja 
proti Bologni. Polet proti Madridu in po pristanku  vožnja  v mesto in nastanitev v 
mladinskem hostalu v  središču mesta blizu turističnih znamenitosti. Po kratkem 
počitku se bomo odpravili raziskovat prestolnico, in sicer bomo začeli z ogledom 
ene izmed najpomembnejših svetovnih pinakotek, muzeja Prado. V tem znamenitem muzeju 
se bomo osredotočili na dela španskih avtorjev (El Greco, Velázquez in Goya). Nato se bomo 
sprehodili do železniške postaje Atocha, kjer se zgodil najhujši teroristični napad v Španiji. 
Vrnitev v hostal in prenočevanje. 
 
2.dan: 23. 3. 2017   

Po zajtrku bomo nadaljevali s spoznavanjem španskega slikarstva, tokrat s 
sodobnejšimi avtorji. Ogledali si bomo muzej kraljice Sofije, kjer bomo videli 
najznamenitejšo Picassovo sliko Guernico, ki predstavlja vrhunec kubizma, 
poleg tega pa ima slika tudi neprecenljivo zgodovinsko vrednost. Po obisku 
muzeja se bomo odpravili na sprehod po središču mesta. Sprehodili se 

bomo po literarni četrti, videli bomo dva znamenita španska trga: Sončna vrata in Glavni trg. 
Ta dan si bomo ogledali tudi nogometni stadion Santiago Barnabéu. Vrnitev v hostal in 
prenočevanje. 
 



 

 

3.dan: 24. 3. 2017  Po zajtrku bomo obiskali Kraljevo palačo, kjer bomo videli prestol in 
zbirko različnih neprecenljivih umetnin. Nato si bomo Madrid ogledali iz zraka, saj sledi 
panoramska vožnja z vzpenjačo. Popoldan bomo obiskali trg Plaza de España, kjer bomo 
videli Cervantesov kip z Don Kihotom. Vrnitev v hostal in prenočevanje. 
 
4.dan: 25. 3. 2017   
Po zajtrku se bomo odpravili proti areni za bikoborbe Las Ventas, kjer svojo moč z 
biki merijo bikoborci. Po kosilu pa se bomo že odpravili na letališče, od koder 
bomo poleteli proti domovini. V Celje prispemo v jutranjih urah prihodnjega dne.  
 
Nekaj koristnih nasvetov: 

- Ne pozabite na veljavni osebni dokument (tisti, s katerim ste se prijavili na ekskurzijo). 

- Prvo noč bomo preživeli v kombiju, zato je pametno imeti s seboj potovalno blazino in topla 

oblačila ter dovolj hrane za čas potovanja.  

- Na letalo ne smete nesti tekočin nad 100 ml, koničastih predmetov in vsega, kar spominja na 

orožje.  

- Nekaj dni prej spremljajte vremensko napoved za Madrid in pripravite ustrezna oblačila.  

- Ker bomo veliko hodili, je nujna udobna obutev (vsaj dva para). 

- Za hostal priporočamo copate ali natikače. 

- V hostalu Mad si lahko sposodite brisače proti plačilu kavcije 5€. Ob vrnitvi brisače vrnejo 3€. 

Torej izposoja brisač stane 2€. 

- S seboj je dobro imeti nekaj energetsko bogatih prigrizkov (ploščice, oreščki, suho sadje) in 

sadje. 

- Španija je varna država, vsekakor pa svetujemo previdnost v množici ljudi in pri plačevanju z 

gotovino na ulici. Žeparjev je namreč zelo veliko. 

- Svetujemo vam, da se po tujini vedno premikate v skupinah, nikoli sami in da pazite drug na 

drugega.  

- Dimenzije kabinske prtljage v cm: 56 x 45 x 25 do 10 kg 

V ceno je všteto:  
- Transfer Celje – letališče – Celje 
- Ročna prtljaga 
- Letališke pristojbine 
- Vozovnice za metrobus 
- 3 namestitve v mladinskem hostalu v središču mesta v več posteljnih sobah  
- 3 x polpenzion (kontinentalni zajtrk, kosilo, prigrizek) 
- Vstopnine po programu  
- Organizacija, spremstvo in vodenje 
Opomba: razpored ogledov se zaradi prilagoditve programa lahko tudi spremeni 
 

Naj vas za konec še spomnimo, da je na šolskih ekskurzijah strogo prepovedano                            
uživanje alkohola in drog! 



 

 

NEKAJ KORISTNIH INFORMACIJ: 
DOKUMENTI POTREBNI ZA POTOVANJE: veljaven slovenski potni list ali osebna izkaznica. Potnike 
drugih narodnosti vljudno naprošamo, da nas opozorijo ter posebej preverijo katere potne 
dokumente morajo predložiti ob vstopu v tujo državo. 
PRIPOROČAMO: zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini; podrobne informacije dobite na 
prodajnih mestih. 
LETALIŠKI PREDPISI: 
Nova pravila veljajo samo za ročno prtljago. Potnikom bo v ročni prtljagi še naprej dovoljeno 
prenašati manjše količine potrebščin za osebno nego (parfumi, kreme, geli,...) vendar pod pogojem, 
da te posode oz. embalaže niso večje od 100 ml in da se jih lahko brez težav spravi v litrsko 
prozorno plastično vrečko. Tako shranjene tekočine morajo potniki pokazati na varnostno 
kontrolni točki in jih dati varnostno pregledati. Dovoljene so določene izjeme, zdravila in hrana, ki 
je potrebna med letom, vključno s hrano za dojenčke. Poleg navedenega nova pravila zahtevajo od 
potnikov, da na varnostno kontrolnih točkah slečejo plašče in suknjiče ter odstranijo prenosne 
računalnike in večje električne naprave iz ročne prtljage. Poleg tega uredba določa največje dimenzije 
za ročno prtljago (56cm x 45cm x 25cm). V ročni prtljagi prav tako ne smeji biti spravljeni nobeni ostri 
predmeti (pilice, škarjice, žepni noži ipd.). 
 
TOČNOST PREVOZNIKOV:  
Ta Orel  ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-
ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali 
poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki 
stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Ta Orel ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova 
zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Ta Orel si pridržuje pravico do 
spremembe voznega reda, do spremembe tipov letal, prevoznik in smeri poleta (vmesni postanki, 
vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. 
Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, 
stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri 
paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan 
potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne 
pa tudi počitku. 
DENAR: plačilno sredstvo je Euro (EUR). 
JEZIK: uradni jezik je španščina, najlažje pa se boste sporazumevali v angleščini in nemščini. 
ČASOVNA RAZLIKA: srednjeevropski čas – 1ura. 
TELEFONSKI KLICI: iz Slovenije v Španijo s klicno številko 0034, iz Španije v Slovenijo s klicno številko 
00386. 
PODNEBJE IN POVPREČNE TEMPERATURE: temperature v Madridu so spomladi že prijetno tople, a 
za večerno pohajkovanje po mestu vseeno še priporočamo toplejša oblačila. 

Povprečne temperature – April    Nočne 7,2 Dnevne 17,5 Število deževnih dni v mesecu 11 

Plastenka vode naj bo vaša spremljevalka, saj vode iz pip ne priporočamo za pitje. 
NEKAJ ZNAČILNI JEDI IN PIJAČ: paella (jed narejena iz rumenega riža in obogatena z mesom, ribami, 
morski sadeži ali zelenjavo), ocvrte ribe (pescaitos fritos), tortilla (španska omleta, ki je na razpolago v 
številnih različicah: krompirjeva z obilo čebule, navadna omleta iz jajc, sirova ali krompirjeva z dodatki 
šunke, graha, škampi, itd.), fideua (podobno kot paella, namesto riža so testenine); piščanec na žaru-



 

 

pollo al`ast, ribe in druge morske jedi – pescados y mariscos, cela vrsta raznih prigrizkov, imenujejo se 
tapas in jih je možno naročiti v vsakem majhnem baru. Med pijačami pa morate »obvezno« poskusiti 
sangrijo (rdeče vino in sadje). 
 

Dodajmo samo še, da je možno izvajati ukrepe za varno potovanje  le ob popolnem 

sodelovanju med vodnikom, šoferji, profesorji  in dijaki. V našem skupnem interesu 

je, da se imamo na izletu lepo, da varno dosežemo želeni cilj in se polni lepih 

doživetij vrnemo domov. S svojim obnašanjem na izletu stalno skrbimo ne zgolj za 

svoj osebni ugled temveč tudi za ugled šole in države, katerim pripadamo. 

 
 

Želimo Vam nepozabna doživetja na potepanju po Madridu na krilih turistične agencije OREL ! 
 


