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BBAARRCCEELLOONNAA  

                          PREDNOSTI TA OREL: 
 

▪ bogat program,  

▪ zanesljiv prevoznik in vozniki, 

▪ preverjene nastanitve z zajtrkom + večerje, 

▪ vključene vstopnine, 

▪ strokovno, poučno in zabavno vodenje. 
 

 
Datum ekskurzije: po želji 

  

Program ekskurzije: 
 
 

11..  ddaann::    
Transfer z v naprej dogovorjenega odhodnega mesta do letališča. Polet proti Barceloni. Po pristanku 

transfer z javnim prevozom do hostla v centru. Po osvežitvi v hostlu sledi 
ogled gotske četrti (Barrio Gotico). Gotska četrt je najstarejši del mesta in 
sega v čase poznega srednjega veka, med 13. in 15. stoletjem, na ostankih 
rimskega mesta. V 19. stoletju se je od tu razširilo mesto preko obzidja. 
Ulice v gotski četrti so izrazito ozke. Postanek na Plaça Del Rei, ki naj bi bil 
eden lepših trgov v tej četrti. Ohranja čar srednjega veka. Nato si boste 
ogledali zunanjost katedrale, poiskali še skrite trge v gotski četrti in si 
privoščili postanek za osvežitev prav na enem izmed njih. Po ogledih 

tradicionalna večerja s pridihom flamenka. Nočitev. 

  

22..  ddaann::    
Po zajtrku boste katalonsko prestolnico raziskovali s podzemno železnico. Začeli boste na Katalonskem 
trgu proti Rambli, ulici, ki trg povezuje z morjem. Vrvež, barvitost in prekipevajoča 
življenjska moč Barcelone vas bodo zagotovo prevzeli. Sprehodili se boste tudi skozi 
Rambla del Mar, ki je lesena sprehajalna pot in povezuje La Ramblo z nakupovalno-
zabaviščnim Moll d'Espanya. Popoldan se boste sprehodili mimo Španskega trga in 
hriba Montjuic z olimpijskimi objekti in si ogledali znameniti stadion in muzej 
barcelonskega nogometnega kluba Barcelona - največjega nogometnega stadiona v 

Evropi – Camp Nou, ki ima kar 104.000 sedežev. Sledi ogled v muzeju Blau, ki je 
naravoslovni muzej, postavljen v sodobno arhitekturo barcelonskega foruma. Po 
dnevu, polnem zanimivosti, boste imeli individualno večerjo, se vrnili v hostel in nočitev. 

 

33..  ddaann::    
Po zajtrku se boste sprehodili po barviti in živahni tržnici La Boqueria, kjer boste zagotovo videli kateri 
sadež ali zelenjavo prvič v življenju, nato pa boste vstopili v barcelonski akvarij, ki ima 35 različnih 
akvarijev z 11.000 morskimi živalmi in okoli 450 različnih vrst morskih bitij in je najpomembnejši poljudno-

znanstveni pomorski center, ki se ukvarja z življenjem v Sredozemlju. 
Sprehodili se boste skozi 80 metrski tunel, se seznanili z morskim življenjem 
in raziskovali Sredozemlje v Explora! zoni. Nato boste obiskali 
Zgodovinski muzej Katalonije, kjer se boste spoznali s to s špansko 
deželo od kamene dobe pa do danes. Zatem se boste odpravili do 
Barcelonete, več kot 1km dolge barcelonske plaže, kjer domačini 
preživljajo svoj prosti čas ob različnih aktivnostih in se okrepčajo z ribami 
in tapasi v tradicionalni ribiški četrti. Po oddihu ob mediteranskem morju 

bomo dan zaključili z večerjo. Vrnitev v hostel. Nočitev. 
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44..  ddaann::    
Po zajtrku bo dopoldan namenjen ogledu notranjosti Gaudijeve Sagrade Familie. Gre za masivno 
rimskokatoliško cerkev v Barceloni, katere začetki gradnje segajo v leto 1882. 
Arhitekturo je zasnoval znameniti katalonski arhitekt Antonio Gaudi. Gradnjo je 
prekinila le Španska domovinska vojna 1935. Zaradi stalnega dograjevanja in 
dopolnjevanja je Sagrada Familia vsak dan vredna ogleda. Z gradnjo pa naj bi 
zaključili v kratkem. Zadnji od ogledov bo namenjen pravljičnemu parku Güell, ki je bil 
prvotno mišljen kot del stanovanjske soseske, a so idejo kmalu opustili in nastal je 
ogromen pisan park. Gaudíjev nenavaden, organski, stil pričara spodnji del parka kot 
kletko iz reber velikana, valoviti stebri, sestavljeni iz večbarvne lomljene keramike, 
spominjajo na kapnike in klopi se bohotijo v obliki kače.. Po ogledu se boste odpravili 
na letališče, od koder boste poleteli proti odhodnemu letališču. Sledi transfer proti 
Sloveniji in vožnja do odhodnega mesta, kamor boste prispeli v poznih večernih urah. 

  

  

CCeennaa  ppoottoovvaannjjaa  pprrii  uuddeelleežžbbii  ddoo  vvssaajj  4400  oosseebb  jjee  550099€€,,  ddoo  vvssaajj  3355  aallii  3300  oosseebb  jjee  552299€€  

  

Cena vključuje: transferje z udobnim avtobusom po programu z vsemi dodatnimi stroški, povratni letalski 
prevoz z ročno prtljago, 3 x nočitev v mladinskem hotelu v več posteljnih sobah, vse zunanje oglede, 
vozovnico za vožnjo s podzemno železnico po programu, 2 x večerjo (1 x tradicionalno katalonsko s 

flamenkom), vstopnino v Sagrado Familio, Camp Nou (brez vodenja) in v Akvarij (vstop v Museu Blau in 
Zgodovinski muzej Katalonije je s potrjenim seznamom s strani šole brezplačen) ter slovenskega vodnika 

ves čas potovanja, strošek 1 učitelja spremljevalca na vsakih 15 prijavljenih in organizacije ekskurzije. 

 
Možna doplačila (ob prijavi): 

• vzpon na stolp v Sagradi Familii (8€), 

• zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (7€ pri sklenitvi zavarovanja več kot 9 oseb), 

• vplačana akontacija ob prijavi je nepovratna, ne glede na razlog odpovedi - priporočamo 
zavarovanje rizika odpovedi v primeru bolezni (27€). 
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