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Spoštovani, 
zahvaljujemo se vam za rezervacijo ekskurzije v Madrid – Gimnazija Celje Center  

 
Prosimo, pozorno preberite 

 

OBVESTILO PRED ODHODOM 
 

Datum potovanja: 20.10.-23.10.2022 
 
 
Čas in kraj odhoda: 20.10.2022, ob 00.30 uri , s parkirišča dvorana Zlatorog Celje 
 

Prosimo vas, da ste na kraju odhoda 10 min pred odhodom, torej dne 20.10.2022 ob 00.20 uri 
 

Čas in kraj prihoda: 23.10.2022 ob predvidoma 17.00 uri – odhodno mesto. 
 
Vaša vodnica na potovanju bo ga. Lidija Sarič. Skrbela bo za poučno, zanimivo in ekskurzijo polno lepih doživetij. 

 
Avtobusni prevoznik odhodno mesto – letališče in nazaj  je Flucher prevozi   
Sedežni red v avtobusu ni določen. V primeru nesoglasja ga določi vodnica skupaj s profesorji spremljevalci. 
 
 

Letalska družba, s katero letite, je Ryanair za polet v Madrid in Iberia za polet iz Madrida . 
Predvideni časi poleta z letališča / na letališče: 
 

vzlet – odhod Vienna : ob 07.00 / pristanek – prihod  Madrid  ob 10:05 FR2965 
vzlet – odhod Madrid : 23.4.2022 ob 08.40 / pristanek – prihod Dunaj ob 11.40 IB3120 

 

 
Hostel, v katerem boste nameščeni, zajtrk in večerja v hostlu : 

Madrid Generator Hostel, Calle de Silva, 1, 28013 Madrid, Španija-  
Posteljnina je v hostlu, brisačo pa morate imeti s seboj. Ob doplačilu 3,00 eur / osebo jo 
lahko dobite tudi na recepciji. 
 

Razporeditev po sobah je sestavljena s strani profesoric spremljevalk, glede na razpoložljivost sob v hotelu in je dokončna. 
Za dijake so na voljo štiri posteljne sobe. 

 

 
S SABO NE POZABITE VZETI 

• veljavnega slovenskega potnega lista oziroma osebne izkaznice, katerega kopijo ste oddali ob prijavi (ves čas naj potnik 
pazi na svoje osebne dokumente!!!);  

• žepnine (cca. 100€ – za hrano in pijačo; osebna poraba denarja po želji). 

• fotoaparat (manjše vrednosti), priporočamo tudi čim manj multimedijskih naprav zaradi prostora v ročni prtljagi in vrednosti v 
primeru kraje, izgube; zložljiv dežnik, toaletni pribor v prosojni vrečki, ki se nepredušno zapre (posteljnino in brisače dobite v 
hotelu);  

• 1. dan potovanja imejte na poti svoje okrepčilo (več sendvičev (vsaj 4! – cena enega sendviča na letališču je cca. 5€!), prigrizek, 
energijske tablice (lahko za več dni), čokoladice – brez tekočin, majoneze ali paštete v tubi, ipd.). Poleg ročne prtljage (kovček) 
imejte manjši priročen nahrbtnik ali torbico - v kovčku ročne prtljage mora biti zanj prostor (za osebne stvari, ki jih boste imeli s 
seboj pri ogledih - vrečke niso primerne), ter... 

• dobro voljo! ☺ 

 
• polico zavarovanja z asistenco v tujini ima vodnica za vse udeležence 
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OSTALI NAPOTKI 

• PRTLJAGA (ročna 2 kosa – VSE SKUPAJ!), ki je vključena v ceni, ne sme presegati 10kg, in dimenzij 55 x 40 x 20cm (če 

so mere večje vam letalski prevoznik zaračuna kazen 50€/smer! V kolikor kovčka še nimate priporočamo nakup kovčka mer 55 

x 35 x 19 cm (enotne mere ročne prtljage vseh prevoznikov) in manjša torbica ali nahrbtnik, ki ne sme presegati mer 40x20x25 
cm 

 

 
 
  

•   V svoji ročni prtljagi, ki mora biti označena z imenom in priimkom ter naslovom potnika, lahko na letalo nesete tekočine, 

če so izpolnjene naslednje omejitve: da je tekočina v embalaži, z največjo prostornino embalaže 100 ml; da je mogoče vso 

embalažo z največjo skupno prostornino 1000 ml brez težav zložiti v 1 (eno) prozorno plastično vrečko z neprodušnim 
sistemom zapiranja (mere 20 x 20 cm). Vrečko morate pri varnostnem pregledu predložiti ločeno – zato jo položite v 

prtljago nazadnje. V osebni prtljagi ne smete imeti velikega dežnika ali ostrih predmetov (pilice, škarje, šestilo, ipd.). 

• Obutev naj bo udobna in uhojena (ne novih čevljev! in ne superg, tenisk, ipd.) ter primerna za napovedane vremenske razmere 
(stanje preverite na https://www.bbc.com/weather/3128760). Pri oblačilih ne pozabite na večplastna oblačila (oz. oblačila 
primerna vremenski napovedi). 

• Iz Španije kličete v Slovenijo 0034, omrežna skupina brez ničle, številka.   

• iz Slovenije v Španijo kličete na stacionarni telefon 0034, omrežna skupina brez ničle, naročniška številka; na telefon, ki ga ima 
potnik s sabo kličete kot po navadi. 

• Za klice in pošiljanje SMS sporočil velja enotna EURO tarifa. Za cene se pozanimajte pri svojem operaterju. 

• V primeru kakršnih koli zdravstvenih težav in zahtev potnika nam to obvezno sporočite pred potovanjem. 

• Potnik mora dosledno upoštevati navodila vodnika in spremljevalcev in se ne sme oddaljevati od skupine, razen kadar ima 

prosto na primernem in varnem mestu. Prav tako naj ves čas pazi na svoje osebne predmete. Alkohol in uporaba 

kakršnihkoli drog sta pri mladoletnikih strogo prepovedana. Kršitev bo ustrezno sankcionirana s strani šole. Prav tako so potniki 
finančno in kazensko odgovorni za morebitne namerne poškodbe stvari na poti in v hotelu. 
 

Predviden program ekskurzije: 
 

1. dan: 
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja proti odhodnemu letališču. Polet proti Madridu predvidoma v dopoldanskem času. 
Pristanek na madridskem letališču, prihod v mesto in transfer do mladinskega hotela v središču mesta blizu turističnih 
znamenitosti. Po kratki osvežitvi se bomo odpravili raziskovati prestolnico. Od Plaza de Espana, kjer stoji spomenik 
najslavnejšemu španskemu pisatelju Miguelu de Cervantesu in njegovima glavnima junakoma, Don Kihotu in Sanchu Pansi in je 
tudi eno najprometnejših madridskih križišč in najbolj priljubljenih sprehajališč, se bomo mimo Kraljeve palače, kjer se ustavimo 
za voden ogled palače, da vidimo prestol in zbirko različnih neprecenljivih umetnin, sprehodili do srca starega Madrida. Ta se 
razteza od očarljive Plaze de la Villa do prometne Puerte del Sol in prekipeva od zgodovine in zanimivih znamenitosti. Na tej 
poti bomo videli tudi četrt La Latina, Parlament ( Congreso de los Diputados), Plaza de Santa Ana in Las Huertas, ter samostan 
Descalzas Reales. Na Plazi Mayor so nekoč izvajali inkvizicijske sodbe in usmrtitve. Ta ostebričen trg je najodličnejši primer 
arhitekturne zapuščine Habsburžanov. Tekom dneva kosilo (časovno odvisno od ogledov). Večerja in prenočevanje v 
mladinskem hotelu. 
2. dan: 
Po zajtrku se bomo sprehodili do Plaza de Oriente, kjer je poleg madridske opere še osrednja katedrala Almudena, kjer sta 
se pred leti poročila princ Filip in doña Letizia in do parka, kjer so kipi vseh španskih monarhov. Dopoldan bomo posvetili tudi 
ogledu muzeja Prado, ki obsega največjo zbirko španskega slikarstva na svetu. Muzej so odprli leta 1819. Po ogledu muzeja 
sprehod po ulicah Paseo del Prado. V 18.stoletju, še preden so zgradili muzeje in razsipne hotele burbonskega Madrida, so 
postavili Museo del Prado, ki je kmalu postal modno sprehajališče. Museo danes slovi predvsem po galerijah in muzejih. Med 
velikimi spomeniki iz časa Karla III. So Puerta de Alcala, Fuente de Neptuno in Fuente de Cibeles. Po ogledu muzeja Prado se 
bomo ustavili še za ogled muzeja Reina Sofia , kjer bomo videli najznamenitejšo Picassovo sliko Guernico, ki predstavlja vrhunec 
kubizma, poleg tega pa ima slika tudi neprecenljivo zgodovinsko vrednost. Po ogledu boste nato šli do Plaze de Cibeles in 
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proti Puerti de Alcali ter si ogledali še park Retiro, kjer je poleg steklene palače in spomenika Alfonzu XII., tudi edini spomenik 
padlemu angelu na svetu. Nato se bomo spustili še do železniške postaje Atocha in si pogledali spomenik žrtvam terorističnega 
napada.. Večerja in prenočevanje. 
3. dan: 
Po zajtrku v hostlu bomo nadaljevali s spoznavanjem španskega mesta. Sprehodili se bomo do egipčanskega svetišča , templja 
Debod in nato do katedrale Almudena, ki je katoliška stolnica v Madridu in v kateri je sedež rimskokatoliške nadškofije Madrid. 
Posvetil jo je papež Janez Pavel II. leta 1993. Oglede bomo nadaljevali na Gran Via. S kabinsko žičnico Teleferico de Madrid, 
se bomo dvignili nad mesto in občudovali glavne znamenitosti še iz te perspektive. Kosilo. To glavno prometno arterijo 
sodobnega mesta so odprli leta 1910. Nadaljevanje poti po znameniti ulici Arenal do Casa Museo Raton Perez in nato mimo 
Plaza de Colon, ki je nedvomno eno od žarišč Madrida in je posvečen velikemu raziskovalcu iz 15. stoletja Krištofu Kolumbu. 
Nadaljujemo do nogometnega stadiona Santiago Barnabéu. Ogled. Vrnitev v hostel, večerja in prenočevanje. 
4. dan: 
Po zgodnjem zajtrku transfer na letališče, od koder bomo poleteli proti odhodnemu letališču. Polet letala in prevoz v Celje. 
 
CENA VKLJUČUJE :  

Transfer odhodno mesto – letališče – odhodno mesto, ročna prtljaga, letališke pristojbine, avtobusni transfer letališče-hotel-
letališče v Madridu, vozovnice za metro, 3 namestitve v mladinskem hostlu v središču mesta v več posteljnih sobah s 
kontinentalnim zajtrkom in 3 x večerja, vse vstopnine po programu (Kraljeva palača, stadion Santiago Barnabeu, muzej Prado, 
muzej Reina Sofia,) organizacija, spremstvo, celostno zavarovanje potnikov in strokovno vodenje, ddv. 
 
Ročna prtljaga  
Ročna prtljaga je tista prtljaga, ki jo nesemo s seboj na letalo, in je manjših mer kot kovček, ki ga ob prijavi na let shran ijo v 
prtljažnik letala. Obstajajo točno določena pravila kaj lahko in česa ne smemo nesti v ročni prtljagi na letalo. Vsekakor je 
pomembno, da ta pravila poznamo in jih upoštevamo, saj se tako izognemo nepotrebnim zamudam pri varnostnih pregledih. 
 
Velikost 
Glede velikosti ročne prtljage ima vsaka letalska družba svoja pravila. Po pravilih nizkocenovnega letalskega prevoznika za 
našo skupino so največje dovoljene dimenzije ročne prtljage 55 cm x 40 cm x 20 cm (višina x širina x globina, skupaj z 
ročajem in koleščki), na letalu pa jo morate pospraviti v nad glavne predale.  
 
Prenosni računalniki in ostale elektronske naprave 
Vse lahko nesete s seboj na letalo, vendar jih je potrebno pred varnostnim pregledom odstraniti iz ročne prtljage, tako da se 
pregledajo posebej. 
 
Nujni medicinski pripomočki 
S seboj na letalo lahko vzamete tudi nujne medicinske pripomočke oziroma zdravila, ki jih 
potrebujete (Lekadol, Aspirin, …).  
 
Tekočine bodo pregledane posebej (skupaj s toaletnim priborom v prosojni vrečki!), s seboj pa 
imejte tudi zdravniško potrdilo, da zdravila v tekoči obliki oz. medicinske pripomočke v 
tekočini res potrebujete (ampule, kapsule, ipd. večje od 100ml). 
 
Tekočine 
Za vnos tekočin na letalo veljajo stroga pravila. Med tekočine se šteje: 

• vse pijače, tudi voda, juha in sirupi, 

• kozmetika (npr. kreme, olja, parfumi, maskara, lip gloss in šminka), 

• razpršilniki (npr. pena za britje, razpršilnik za lase in dezodoranti), 

• paste (npr. zobna pasta) in geli (npr. milo za tuširanje, geli za lase), 

• tekočina za kontaktne leče, vsi ostali podobni izdelki, ki vsebujejo tekočino. 
 

Če določen izdelek, ki vsebuje tekočo snov vseeno potrebujte na letalu, ga lahko vzamete do 100ml pod določenimi pogoji: 

• embalaža drži največ 100ml, 

• vse takšne izdelke nesemo v eni prozorni vrečki, ki ima na eni strani sistem za zapiranje, katere prostornina ni večja 
od 1l, mere pa so 20cm x 20cm; vrečka ne sme biti prepolna in se mora normalno zapirati in odpirati, 

• vsak potnik lahko s seboj vzame samo eno takšno vrečko, 

• vrečka mora imeti sistem nepredušnega zapiranja in odpiranja, ne sme biti zvezana ali zašita na vrhu, 

• pri varnostnem pregledu je potrebno vrečko vzeti iz ročne prtljage, da se pregleda posebej. 
 

Embalaže, ki je večja od 100ml vam ne bodo dovolili nesti na letalo, tudi če ni polna! 
 

Prozorne vrečke, s sistemom odpiranja in zapiranja, za prenos tekočin na letalu lahko kupite v vseh bolje založenih drogerijah 
po Sloveniji. 
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Vžigalniki in ostri predmeti 
Ena oseba lahko nese na letalo samo en vžigalnik (ne vžigalnik brenner z žarilno nitko). Vžigalniki se smatrajo kot tekočine, 
zato ga je potrebno dati v prozorno plastično vrečko k drugim tekočinam. V ročni prtljagi ne sme biti ostrih predmetov kot so 
pilice, škarje, šestilo, ipd. 
 

Zdravila (inhalatorji, tekoča dietna hrana) 
Vse to lahko na letalo vzamete v večjih količinah, kot samo 100ml, vendar boste pri tem potrebovali privolitev letalske družbe 
s katero potujete, to pa pridobite z veljavnim zdravniškim potrdilom, ki potrjuje, da izdelke res nujno potrebujete. Na letalo 
nesite le zdravila, ki jih potrebujete in v količinah, ki jih boste na poti predvidoma porabili.  
 

Tekočina, kupljena v brezcarinskem prostoru na letališču 
Ko opravite vse varnostne preglede na letališču, vstopite v brezcarinski prostor, kjer ob predložitvi vstopnega kartona 
(boarding pass) lahko kupujete tudi razne izdelke, tudi tekočine (pijača).  
 

Vodo in tekočine, ki jih kupite v brezcarinskem območju boste lahko vzeli s seboj na letalo, ne glede na njihovo velikost. 
 

 

COVID-19 pogoji 
Na spletni strani španskega ministrstva za zdravje so dostopni aktualni pogoji vstopa v Španijo, povezani z omejevanjem 
širjenja Covid-19 (v angleščini). Od 2. 6. 2022 za potnike, ki v Španijo prihajajo iz drugih držav članic EU, ni več posebnih 
vstopnih zahtev. 
 

Pomembno : Na območju celotne Španije je še vedno v veljavi obveznost nošenja zaščitnih mask v sredstvih 
javnega prevoza, v zdravstvenih ustanovah in lekarnah. Ker bomo uporabljali sredstva javnega prevoza, 
morate imeti maske s seboj. 
 
Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenske državljane obveščamo, da je v primeru okužbe s 
koronavirusom ali bližnjega stika z okuženo osebo, potrebno slediti španskemu zdravstvenemu protokolu, določenemu v španski 
strategiji za zaznavanje in nadzor nad Covid-19. Navedeno lahko vpliva na potek potovanja in na predvideni povratek v 
Slovenijo. Protokol je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za zdravje (v španščini) in prav tako njegova posodobitev (v 
španščini), z dne 23.03.2022. 
 

 

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 nepoškodovani domov. S svojim obnašanjem na 
izletu stalno skrbimo ne zgolj za svoj osebni ugled temveč tudi za ugled šole in države, katerim pripadamo. 
 
Pred letom 1855, ko je najstarejša agencija na svetu - britanska Thomas Cook prvič popeljala skupino 
turistov na turistično potovanje po Evropi, so ljudje potovali le zato, ker so MORALI: potovali so trgovci, 
begunci, vojaki in romarji.  
 
OD TAKRAT NAPREJ PA POTUJEMO ZATO, KER SI ŽELIMO in Vse bolj postajamo državljani sveta! Postane 
nam mar za neznano, odmaknjeno, odročno. Če nismo pri stvari, zamudimo tisto, kar smo plačali, po kar 
smo prišli.  Če ne poslušamo, ne slišimo. Če ne gledamo, ne vidimo. 
  
Zato vam želimo, da vidite, slišite in doživite ! Počutite se živo, okušajte nove okuse, poslušajte neznano 
glasbo! 

 
 

KOLEKTIV TURISTIČNE AGENCIJE OREL CELJE VAM ŽELI DOŽIVETO EKSKURZIJO NA NAŠIH KRILIH! 
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