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Info

Info

Barcelona, Bilbao in Bordeaux
#
Product code

222448195329

1. dan: SLOVENIJA - BARCELONA – MONTSERRAT – ANDORA
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali na bližnjem letališču (Benetke/Trst– odvisno od datuma
odhoda) in polet v Barcelono/Girono. Po pristanku sledi vožnja na Montserrat, na katalonsko sveto
goro, kjer stoji samostan s čudovitimi razgledi na pokrajino, tu pa hranijo kipec črne Marije. Ogled
cerkve benediktinskega samostana. Vožnja v državico Andoro, »ukleščeno" v žepek vzhodnih
Pirenejev med Francijo in Španijo. Od nekdaj so znali izkoristiti strateški položaj na trgovinski poti
čez gore. Prestolnica Andore, Andorra la Vella, z nadmorsko višino 1.023 metrov velja za najvišje
ležeče glavno mesto v Evropi in je dobro izhodišče za smučarske užitke na okoliških vršacih.
Pričakovali bi zaspano mestece, a resnica je vse prej kot to. Nad polji tobaka se dvigajo futuristične
stavbe iz jekla, aluminija in betona in hitro dobimo občutek, da smo v Monacu sredi Pirinejev. Še
posebej izstopa stavba v obliki mogočne steklene piramide, kjer so uredili eno največjih evropskih
termalnih zdravilišč. Sprehod po mestnem središču in nastanitev
2. dan: ANDORA – LURD - BORDEAUX
Potovanje bomo nadaljevali preko visokega prelaza Pas de la Casa. Spektakularna vožnja po cesti
obdani z visokimi vršaci Pirenejev, nas bo v zgodnjih popoldanskih urah pripeljala v romarski Lurd,
ki je od leta 1858, ko se je Marija prikazala Bernardki, postal kraj številnih čudežev in upanja. Do
danes so v Lurdu našteli že preko 200 milijonov obiskovalcev. Sprehod do osrednjega lurškega trga
Esplanade in votline, kjer se je Marija prvič prikazala pastirički Bernardki. Ogled zgornje in spodnje
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bazilike ter ostalih zanimivosti. Po ogledu nadaljevanje vožnje v Bordeaux, eno najlepših francoskih
mest in biser evropske arhitekture. Bordeaux z več kot 2000–letno zgodovino in središče trgovanja,
je pod Unescovo zaščito.
3. dan: BORDEAUX-SAINT EMILION-BAYONNE-SAN SEBASTIAN
Sprehod po starem mestnem jedru z Le Grand Théatre, trg Borze in vodno ogledalo, v katerem je
čudoviti odsev Borze, renesančni slavolok zmage Porte Cailhau, gotska katedrala St André ...
Najnovejša pridobitev pa je La Cité du Vin – edinstven muzej posvečen vinskim kulturam.
Priporočamo obisk, ki ga boste zaključili na belvederu s kozarcem vina in čudovitim razgledom na
mesto (doplačilo). Vožnja v Saint Emilion, lepo ohranjeno srednjeveško na desnem bregu reke
Garone, kar pomeni, da v vinih prevladuje merlot. Postanek v eni od vinskih kleti in pokušina
(doplačilo). Po ogledu nadaljevanje vožnje v okolico mesta Biarritz. Tamkaj šnja plaža je od nekdaj
privabljala francosko plemstvo, obiskovali pa so jo tudi zvezdniki kot sta Gary Cooper ali Frank
Sinatra. Ogled mesta Bayonne, ki se nahaja na najsevernejši točki francoske Baskije in mu pravijo
baskovski Amsterdam. Postanek za ogled in vožnja do francosko–španske meje in prenočevanje na
poti v San Sebastian.
4. dan: SAN SEBASTIAN-BILBAO
Obiskali bomo mondeni San Sebastián, najlepše mesto Baskije. Nahaja se ob zaokroženem zalivu,
prav na sredini pa leži otoček Santa Clara. Sprehod mimo glavnih mestnih zanimivosti: skulpture
Peine del Vento, čudovite plaže Concha, palače Miramar, sprehodili se bomo tudi po starem delu
Casco Viejo. Nadaljevanje v Bilbao, danes najbolj modno mesto v Španiji. Navdušila nas bo glavna
mestna znamenitost, muzej Guggenheim, izjemno delo arhitekta F.O. Gehryja. Mojstrovina iz stekla
in titanija privablja množice ljubiteljev umetnosti in arhitekture. Ob doplačilu obisk muzeja. Nato si
bomo ogledali stari del mesta, Casco Viejo s katedralo, trgom Nueva, tržnico in slikovitimi, pisanimi
zgradbami ob reki.
5. dan: BILBAO (IZLET PO BASKIJI)
Prost dan za samostojno raziskovanje. Ob doplačilu izlet po Baskiji. Najprej bomo obiskali mesto
Gernika, ki so jo Nemci leta 1937 bombardirali in je Picasso naslikal svoje največje delo. Gernika je
tudi eden izmed štirih svetih krajev, kjer so španski monarhi prisegali, da bodo spoštovali pravice
Baskov. Sprehod po mestu, ogled hrasta, pod katerim so potekala zasedanja, ogled ene izmed kopij
Picassove Guernice. Nato se bomo peljali ob divji in razčlenjeni kantabrijski obali s številnimi zalivi in
vasicami. Postanek za ogled ene najbolj slikovitih in največkrat fotografiranih točk severne Španije:
otočka Gaztelugatxe, na katerem stoji samoten samostan San Juan in do katerega vodi eno
najlepših svetovnih stopnišč na prostem. Ustavili se bomo tudi v ribiški vasici Bermeo, ki se ponaša
z več kot 75% vseh svetovnih ribiških ladij namenjenih lovu tune. Sprehod in nekaj prostega časa v
slikovitem pristanišču. Popoldne povratek v Bilbao.
6. dan: BILBAO – VITTORIA - PAMPLONA -ZARAGOZA
Vožnja v Vitorio, prestolnico Baskije. Krajši postanek in nadaljevanje poti v Pamplono. Pamplonsko
praznovanje s tekom bikov po ulicah prirejajo vsako leto v juliju v čast mestnega zavetnika San
Fermina. Ogled starega mestnega središča, obdanega z obzidjem in gotske stolnice, mestne hiše,
cerkve San Saturnio z dvema zvonikoma. Vožnja v Zaragozo. Sledi ogled mestnih znamenitosti:
Bazilika de Nuestra Senora del Pilar, Trg Pilar z rimskim Forumom, cerkvijo La Seo, La Lonjo, mestno
hišo in Aljaferio (največji ostanek muslimanov izven Andaluzije).
7. dan: ZARAGOZA - BARCELONA
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Vožnja v Barcelono, prestolnico Katalonije. Avtobusna panoramska vožnja in ogled glavnih mestnih
znamenitosti. Čez trg Plaza Espana se bomo povzpeli na grič Montjuich, prizorišče poletnih
olimpijskih iger leta 1992. Popeljali se bomo mimo znanih meščanskih hiš Case Batllo in La Pedrere,
del arhitekta Gaudija ter do parka Guell (zunanji ogled) ter mimo starega pristanišča Port Vell in
mestne marine Port Olimpic. Sprehodili se bomo po znameniti ulici La Rambla, s številnimi lokali in
uličnimi umetniki, od Katalonskega trga do spomenika Krištofu Kolumbu. Obiskali bomo staro
gotsko četrt (Barrio Gotico) in katedralo, poiskali skrite trge in si privoščili postanek na enem izmed
njih. Sprehod ne bo minil brez obiska ene najlepših evropskih tržnic, La Boqueria.
8. dan: BARCELONA -SLOVENIJA
Vožnja na letališče pri Barceloni ali Gironi in polet v Ljubljano ali bližnje letališče (Benetke/ Trst –
odvisno od datuma odhoda).
OPOMBE
V primeru, da nam letalki prevoznik ne potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo
pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko enak,
prilagojen letalskemu prevozu. Razpored ogledov po dnevih se lahko spremeni. Cene doplačil in
vstopnin so informativne narave, saj na ceno ponudnikov, odpiralni čas in velikokrat prezasedenost
ne moremo vplivati. V večini primerov cena doplačil za vstopnine vključuje tudi strošek rezervacije
in včasih tudi lokalno vodenje, ki je pri nekaterih skupinskih ogledih obvezno.
DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO na osebo:
• med 15 in 24 potniki 50 € in med 25 in 34 potniki 60 €
DOPLAČILA ob prijavi:
•
•
•
•
•
•
•

enoposteljna soba 189 €,
povratni prevoz na letališče: 58 €,
enosmerni prevoz na letališče 29€,
Muzej Cite du Vin: 20€,
obisk kleti in pokušina 3 vrst vina: 18 €,
Muzej Guggenheim z rezervacijo 16 €,
izlet po Baskiji: 39 € MOŽNA DOPLAČILA na poti: mestna turistična pristojbina: 3 - 5 € v
Kataloniji (plačilo v recepciji hotela),
• strošek vstopnin in lokalnega prevoza pribl. 50 -60 €
POPUSTI: Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču: - 10%
Cena vključuje:
•
•
•
•

letalski prevoz po programu,
prevozi po programu,
sedem nočitev z zajtrki v hotelu 3*,
spremstvo in organizacijo potovanja
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