MALAGA in COSTA DEL SOL
Odhod: 08. oktober 2020

• obisk magične mošeje Mezquite
• najlepša mesta Andaluzija
• domovina romantičnega plesa flamenka in odličnih tapasov
1. DAN SLOVENIJA-BENETKE –MALAGA-COSTA DEL SOL I nočitev
Predvidoma v jutranjih urah prevoz potnikov iz Slovenije na letališče v Benetkah in polet predvidoma dopoldne
preko enega izmed evropskih letališč na Sončno obalo. Pristanek v popoldanskih urah. Zagotovo je španska obala
Costa del Sol s svojimi 300 sončnimi dnevi na leto kot velik počitniški magnet in težko premagljiva turistična
destinacija. Kopalna sezona se začne že konec aprila, svojo sanjsko plažo si moramo samo še poiskati. Med
Malago in Gibraltarjem najdemo cel spekter obmorskih letovišč z vso najsodobnejšo infrastrukturo, ne manjka
zabave, dobre hrane in pijače, raznovrstnih prireditev in gostoljubnih domačinov. Obalo imenujemo tudi obala
golfa, saj se na 100 km dolžine razprostira kar 50 mednarodnih in uveljavljenih golf za igrišč, kjer se odvijajo
številni odmevni turnirji. Nastanitev v enem izmed letoviških središč na obali. Čas za sprehod ob obali in čas za
prvo spoznavanje Andaluzijcev.
2. DAN COSTA DEL SOL-GIBRALTAR-MIJAS-COSTA DEL SOL I zajtrk, nočitev
Na potovanju po jugu Španije seveda ne gre izpustiti angleške kolonije Gibraltar. Mesto z angleškimi funti, rdečimi
telefonskimi govorilnicami in tipičnimi angleškimi avtobusi je Špancem še vedno precej boleč trn v peti. Gibraltar
je od leta 1730 čezmorsko ozemlje Velike Britanije z lastno vlado, ki je razen v zunanji politiki, obrambi in notranji
varnosti povsem samostojna. S skoraj 29 tisoč prebivalci je pravi konglomerat različnih etničnih skupin– Špancev,
Portugalcev, Francozov, Maltežanov, Italijanov, Nemcev, Britancev, Arabcev. Z mini busi se bomo povzpeli na vrh
gibraltarske »skale« (The Rock), od koder so čudoviti razgledi na špansko obalo in severno Afriko, opazovali pa
bomo lahko tudi tamkajšnje »prebivalce«: opice. Postanek v starem delu mesta in čas za nakupe, kosilo ali zgolj
uživanje ob kavi. Na povratku v letoviško središče na Sončni obali še postanek v ene izmed številnih “belih vasic”
Mijas. Mijas je še ena tipična andaluzijska "bela vasica", ki se dviga 450 m nad morjem. Sprehod po ozkih uličicah
polnih majhnih trgovinic, lokalov ter majhnih muzejev tradicionalnih obrti.

3. DAN COSTA DEL SOL-CORDOBA-COSTA DEL SOL I zajtrk
Vožnje mimo neskončnih oljčnih nasadov proti notranjosti, do Cordobe, ne le najbolj vročega mesta Španije, temveč
celotne Evrope. V času, ko so na Iberskem polotoku vladali Mavri, je bilo mesto cvetoča prestolnica njihove države,
postala pa je tudi eden od centrov izobraževanja s svojo univerzo. Zgodovinsko staro mestno jedro danes spada
tudi na seznam Unesca. Glavna znamenitost je ena najlepših in največjih mošej na svetu - Mezquita, biser arabske
arhitekture v času kalifata, ki so jo deloma spremenili v katedralo. Notranji obisk. Sprehodili se bomo po starem
delu mesta, kjer bomo odkrivali skrita notranja dvorišča - patios v stari židovski četrti Barrio de la Juderia in se
ustavili na starem rimskem mostu čez pomembno andaluzijsko reko Guadalquivir. Popoldne povratek na obalo.
4. DAN COSTA DEL SOL-MALAGA-SLOVENIJA I zajtrk, nočitev
Vožnja v Malago, rojstno mesto slikarja Pabla Picassa. Malaga je zagotovo eno najbolj priljubljenih mest v Evropi;
brez zimske sivine, megle in neskončnih dni brez sonca. Malaga je zeleno mesto in polno čudovitih parkov,
mogočnih dreves. Je drugo največje mesto Andaluzije, z odličnim podnebjem: povprečna letna temperatura je 18
stopinj, zime so blage in poletja vroča. Mesto je danes prav tako uspešno pristanišče, kot v času Feničanov,
Rimljanov in Mavrov. Je eno najstarejšim mest v Evropi, ustanovljeno že leta 770 p. n. š. Bogata zgodovina se
odraža v prelepi arhitekturi in mnogih znamenitostih, kot so mavrska utrdba Alcazaba, katedrala, rimsko
gledališče, Arena bikoborcev in številnih muzejih. Najpopularnejši med njimi je brez dvoma Picassov muzej;
Ogled mestnega središča in sprehod po očarljivih ulicah vse do muzeja Picasso in katedrale. Nekaj prostega časa in
popoldne vožnja na letališče pri Malagi in polet preko evropskega letališča v Benetke. Vožnja v Slovenijo.

CENA: 599 € ob prijavi najmanj 40 potnikov;
579 € ob prijavi najmanj 45 potnikov;
CENA VKLJUČUJE:
• povratni prevoz iz Slovenije do letališča,
• letalski prevoz po programu
• letališke in varnostne pristojbine,
• vse avtobusne prevoze po programu,
• 3 nočitve z zajtrki v več dvoposteljnih sobah v hotelu 3*,
• vstopnina v Mezquito v Cordobi, vožnjo z minibusi v Gibraltarju,
• ostale zunanje oglede po programu,
• spremstvo in
• organizacijo potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba 109 €, večerja v hotelu 20 €: večerja s tapasi v restavraciji:
25 €;

OPOMBA
V primeru, da nam letalski prevoznik ne potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do
spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko ostaja, prilagojen letalskemu
prevozu. Ponudba je pripravljena glede na trenutno razpoložljivost in cene letalskih prevozov.

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, ki so sestavni del programa in pogodbe/voucherja, so
vam kot posebna tiskana priloga k programu na voljo v vseh poslovalnicah TA PALMA ali na www.palma.si.

Ljubljana, marec 2020

