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MONAKO, COSTA BRAVA IN 
PROVANSA  

6 dni 
Odhod: 26.10.2019 

 

1. dan: LJUBLJANA–ITALIJA–MONAKO 
Zbirališče potnikov na obračališču mestnega prometa Dolgi most v Ljubljani ob 13.00. Vožnja mimo 
Fernetičev in po Italiji. V poznih popoldanskih urah prestop italijansko-francoske meje in postanek v 
kneževini Monako. Sprehod do Oceanografskega inštituta, katedrale in knežje palače. Obisk Monte Carla in 
sprehod do znamenitega Casina. Nočno potovanje po pokrajini Provansi in Languedocu proti francosko-
španski meji. 
 
2. dan: FRANCIJA–LLORET DE MAR / večerja 
V jutranjih urah prestop francosko-španske meje in nadaljevanje vožnje do hotela v Lloret de Maru. 
Nastanitev v hotelu in prosto popoldne. Večerja in prenočevanje. 
 
3. dan: LLORET DE MAR-BARCELONA-LLORET DE MAR / zajtrk, večerja 
Po zajtrku celodnevni izlet v katalonsko prestolnico Barcelono in panoramski ogled njenih največjih 
znamenitosti: staro pristanišče s Kolumbovim spomenikom, Gaudíjeve mojstrovine: stavba Casa Batllo in La 
Pedrera, park Güell, nedokončani tempelj svete družine - Sagrada Família; park La Ciutadela, Montjuich z 
olimpijskimi objekti, stadion Camp Nou, staro mestno središče (Barrio Gotico) s katedralo, eno najlepših 
tržnic Evrope – La Boquerija in seveda najpopularnejšo mestno ulico – ulico Ramblas. Popoldne bo nekaj 
časa na voljo tudi za samostojno raziskovanje mesta ali obisk katerega od številnih muzejev. Vrnitev v hotel 
in večerja. Zvečer možnost ogleda predstave viteških iger z večerjo (doplačilo). Prenočevanje. 
 
4. dan: LLORET DE MAR–(MONTSERRAT)–LLORET DE MAR / zajtrk, večerja 
Po zajtrku (doplačilo) priporočamo izlet na »razklano goro« Montserrat, kjer čuvajo zaščitnico Katalonije – 
Črno Madono. Ob vrnitvi postanek za ogled ene izmed številnih kleti katalonskega vina. Večerja in 
prenočevanje v hotelu. Za doplačilo se lahko odločite za obisk predstave flamenka – tipičnega andaluzijskega 
plesa. 
 
5. dan: LLORET DE MAR-FIGUERAS-CARCASSONNE–AIX EN PROVENCE / zajtrk 
Zajtrk. Vožnja do Figuerasa - postanek za ogled Dalíjeve galerije. Teatro Museu Dalí, kjer je na strehi 
postavljena v oči bodeča steklena kupola, na vhodu črni kadilak, ki ga škropi Fontana … Nadaljevanje vožnje 
proti Franciji, po Provansi in postanek v mestecu Carcassonne ter čas za ogled srednjeveške utrdbe, ki so jo 
leta 1997 uvrstili na seznam Unescove dediščine. Za tri kilometre dolgim obzidjem z 52 stolpi se skrivajo ozke 
mestne uličice, trgi in trgovinice ter restavracije. Nadaljevanje vožnje v Aix en Provence, nastanitev in 
prenočevanje v hotelu. 
 
6. dan: AIX EN PROVENCE-LJUBLJANA  
Zajtrk v hotelu ter vožnja in ogled provansalske prestolnice Aix En Provence. Sprehod po “mestu fontan”, 
katere zgodovino so zaznamovale znane osebnosti Cezanne, grof Mirabeau ... Nadaljevanje vožnje do Nice 
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na Azurni obali ter kratek sprehod po mestu. Popoldne nadaljevanje vožnje mimo kneževine Monaco v Italijo 
in po Padski nižini v Ljubljano. Predviden prihod v Ljubljano v poznih večernih urah oz jutranjih urah 
naslednjega dne. 
 
Opomba: vrstni red ogledov se lahko spremeni, kar pa ne bo vplivalo na vsebino programa, ki bo ostala 
nespremenjena. 
 
CENA:  
pri udeležbi najmanj 45 oseb - 329 € 
pri udeležbi najmanj 35 oseb - 359 € 
 
Potniku ob prijavi  izstavimo predračun po najnižji ceni aranžmaja, ki je predviden za najvišjo udeležbo. 
Potnik nepreklicno soglaša, da ne more odstopiti od pogodbe, če bo ob koncu razpisa manjša udeležba po 
ceni aranžmaja, ki je naveden v razpredelnici. 
 
VKLJUČUJE:  

• avtobusni prevozi po programu 

• cestnine in cestne pristojbine 

• 3 polpenzioni v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah v Lloret de Mar–u 

• 1 nočitev z zajtrkom v Provansi v hotelu 3* 

• ogled Barcelone 

• stroški organizacije in vodenja potovanja 
 

NI VKLJUČENO V CENO:  
Doplačila ob prijavi: 

• enoposteljna soba 99,00 EUR/osebo 

• dodatni/prazni sedež 59,00 EUR/osebo 

• izlet na Montserrat (ob prijavi najmanj 15 potnikov) 40,00 EUR/osebo 

• Galerija Dali 15,00 EUR/osebo 
Na kraju samem: (vodniku na poti) 

• flamenko pribl. 35 EUR 

• ogled predstave viteških iger ali španskega večera z večerjo pribl 45 EUR 

• strošek vstopnin od 30 – 50 EUR (odvisno od ogledov) 

• mestna turistična taksa približno 1 EUR/os./noč 
 

ROKI PLAČIL:   

• akontacija ob prijavi: 200 € 

• ostali obroki do odhoda 
 

SPLOŠNI POGOJI so sestavni del programa in so na voljo v poslovalnici in na spletni strani. Za odpoved veljajo 
splošni pogoji ladjarja. 
 


