City Break - Kulinarična Sevilla
potovanje z letalom 3 dni,
Odhod: 30.10.2019

· Največ 20 potnikov v skupini
· Slovenski vodnik – concierge
· Fantastična arhitektura
· Paella na seviljski terasi
· Sproščeno vzdušje Andaluzije
· Dovolj časa za samostojne oglede
1. dan: BENETKE–SEVILLA (nočitev)
Zgodaj zjutraj se bomo zbrali na letališču Marco Polo pri Benetkah in poleteli v Sevillo. Z lokalnim prevozom se bomo
zapeljali do hotela, odložili kovčke in se prepustili mestnemu utripu. NO8DO bomo videvali na vsakem koraku in zvedeli,
koga in kdaj Sevilla ni zapustila. Videla je mnogo osvajalcev in vladarjev in vsi so pustili pečat ter svoj dotik. Arabska kultura
in celotna pot od gotike do renesanse ter modernizma, vse vpija seviljska panorama. Največja zvezda Seville je katedrala, ki
slovi kot največja gotska katedrala in tretja največja cerkev na svetu. Njena slava je neminljiva zaradi nekdanje mavrske
arhitekturne zapuščine – zvonik Giralda in vrt pomarančevcev, glavnega oltarja, 80 kapel in grobnice Krištofa Kolumba.
Glavno vlogo v filmskem doživetju Seville igrata tudi Španski trg in palača Alcázar, ki so jo zgradili almohadski mestni
vladarji, Peter I. pa jo je leta 1364 ukazal preurediti v svojo kraljevo palačo. Svojevrsten dokaz mogočnosti vladavine je tudi
Indijski arhiv, ki priča o vodilni vlogi Seville v času kolonizacije Novega sveta. Posebno doživetje bo sprehod po vijugastih
ulicah Barrio de Santa Cruz. Blodnjak ozkih uličic je najbolj strjen in romantičen prikaz Seville s skrivnimi trgi in cvetočimi
dvorišči ter številnimi bari tapas in uličnimi kitaristi. Prepustili se bomo večernemu utripu, mogoče obiskali predstavo
flamenka in uživali v vroči seviljski noči.
2. dan: SEVILLA – kulinarično doživetje na terasi (zajtrk, nočitev)
Doživetje Seville je izjemno tudi zaradi tamkajšnje kulinarike. Kako narediti tipično špansko paello, se boste lahko naučili na
eni izmed seviljskih teras. Pri pripravi boste lahko opazovali izkušenega šefa, se pri tem naučili vseh trikov in skrivnosti ter
ga opazovali pri pripravi tradicionalne Tortille Españnole in sangrije ob dih jemajočem pogledu z ene od seviljskih teras.
Pogled na znamenitosti, kot so Torre del Oro, most Triana in katedrala, vam bo omogočil osupljive fotografije. Ob tem, da
se boste naučili skrivnosti španske kuhinje, se boste lahko okrepčali z olivami in pršutom in vse skupaj poplaknili s sangrijo
in ostalo lokalno pijačo. Na koncu pa boste lahko uživali tudi v paelli, ki je nastajala pred vašimi očmi. Preostali del dneva v
Sevilli boste imeli samo zase. Seveda vam bo vodnik lahko svetoval in predlagal, kaj bi počeli, izbira pa bo vaša. Lahko vam
prišepnemo, da je Sevilla mesto opere. Seviljski brivec, Figarova svatba, pa Carmen … Don Juan je tu začel svoj osvajalski
pohod, seviljske senioritas in poročene senioras so se znašle v njegovem objemu. Mesto diha romantiko na vsakem koraku.
Lahko se naučite flamenka, strastnega plesa andaluzijskih ulic ali si najamete kolo in prekolesarite mesto. Mogoče se boste
pa, po ogledih muzejev, izgubili pod največjo leseno strukturo na svetu – Metropol Parasol. Tapasi in gaspačo vam bodo
potešili lakoto in vas pripravili na še eno vročo in dolgo noč.
3. dan: SEVILLA–BENETKE (zajtrk)
Seviljčani radi dolgo spijo. Mi pa ne, saj bomo takoj po zajtrku odšli na letališče in se vrnili domov. ''No me ha dejado'' …
Sevilla nas ni zapustila in ni nas pustila ravnodušne.
Cena vključuje:
Letalski prevoz v obe smeri, letališko in varnostno pristojbino, ročno prtljago (maksimalne mere: 56 cm x 45 cm x 25 cm, ki vključujejo kolesa in
držalo), prevoz od letališča v Sevilli do hotela in nazaj, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu Pasarela**** blizu centra, kulinarično doživetje na seviljski
terasi, vodenje in organizacijo potovanja, DDV, nezgodno zavarovanje.
Možna doplačila ob prijavi
Oddana prtljaga – 60 € do 15 kg in 80 € do 23 kg, enoposteljna soba – 99 €, povratni prevoz na letališče Marco Polo Benetke s prevoznikom
GoOpti (od 20 €), parkiranje na letališču Marco Polo Benetke (od 18 €).
Možna doplačila na poti
Vstopnine 10–15 €.

CENA: 399 €

Minimalno število potnikov: 12
Predvideni leti:
30. 10.: easyJet, Marco Polo Benetke–Sevilla 07.00–10.00
01. 11.: easyJet, Sevilla–Marco Polon Benetke 10.35–13.25

