
 

 

 

PROVANSA IN BASKIJA 
Odhod: 27. oktober 2017, 5/6 dni, bus-bus 

 

   
 

1. DAN: SLOVENIJA – ITALIJA – PROVANSA 
Zbor dijakov na odhodnem mestu pred Šolskim centrom ob 22.00 in nočna vožnja z vmesnimi postanki skozi Italijo na 
Azurno obalo in naprej v Provanso. 

 
2. DAN: AIX EN PROVENCE – CARCASSONE  
Dopoldne obisk mesteca Aix en Provence, ki je eno najbolj slikovitih v Evropi in hkrati rojstno mesto začetnika 
kubizma 20. Stoletja Paula Cezanna. Aix en Provence je imenovan mesto vodnjakov, sprehodili se bomo po 
Bulevarju topolov, nadaljevali po slikovitih srednjeveških ulicah vse do katedrale Sv. Odrešenika in se posladkali s 
tipično sladico, ki je značilna za Aix, mandljevimi kolački ali calissons. Z vožnjo bomo nadaljevali vse do okolice 
Carcassona. Nastanitev v hotelu v okolici.  Nočitev. 
 
3. DAN: LURD – BILBAO 
Nadaljevanje vožnje v 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.  Sprehodili se bomo skozi stari del mesta, vse do katedrale Sv Mihaela, Grofovskega gradu, 
bazilike sv. Nazareja,… Mesto nas bo navdušilo z mistiko in arhitekturo srednjega veka. Nadaljevanje vožnje 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. Nadaljevanje vožnje v Španijo. Po prečkanju meje 
nastanitev v okolici Bilbaa, Nočitev. 
 
4. DAN: BILBAO  
Bilbao, baskovsko Bilbo, je glavno mesto pokrajine Baskija ,ki je tudi znotraj velike Španije ohranila svojo 
identiteto. Bilbao, nekoč industrijsko mesto z ladjedelnico in železarstvom in pristaniško mesto, je danes mesto 
kulture z enim najlepših svetovnih muzejev Guggenheim. Sprehodili se bomo ob reki v stari del mesta, Casco 
Viejo, moderna arhitektura, ki se meša s staro, številne ozke ulice v starem delu, trgovinice, glavni trg in tržnica 
Ribeira so prava paša za oči. 
V popoldanskem času bomo obiskali Gerniko, ki so jo Nemci leta 1937 bombardirali in je Picasso naslikal svoje 
največje delo, v njem pa najdemo tudi staro hrastovo drevo, »Gernikaka Arbolo« mu pravijo Baski, ki simbolično 
predstavlja svobodo baskovskega naroda in pod katerim še današnje dni pod njim prisegajo baskovski voditelji. Za 
konec dneva si bomo ogledali z razgledne točke še Gaztelugatxe , otoček do katerega vodijo številne stopnice in 
po mnenju poznavalcev sodi med najlepša zunanja stopnišča na svetu. Na vrhu je samostan, kamor so mornarji 
hodili pozvonit na zvonec in prosit za srečni povratek domov ali v zahvalo, ko so preživeli močna neurja na 
Atlantiku. Povratek v hotel.  Nočitev. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
5. DAN BILBAO – SAN SEBASTIAN – FRANCIJA 
Zjutraj vožnja do elegantnega letovišča na severni obali San Sebastián, ki se nahaja ob zaokroženem zalivu in ga z 
obeh strani varuje strm grič, prav na sredini pa leži otoček Santa Clara. Svojo slavo je dosegel potem, ko so tukaj 
preživljali počitnice španski kralji in kraljice, kasneje pa tudi hollywoodski filmski igralci. Sprehodili se bomo po 
starem delu mesta Casco Viejo, ki ima enega najlepših Plaza Mayor v Španiji in kasneje ob dolgi peščeni plaži La 
Concha. Sledi nadaljevanje vožnje proti Franciji in spanje v Provansi oz. Azurni obali. 
 
6. DAN FRANCIJA – SLOVENIJA 
Zjutraj ogled Mentona in postanek v znameniti parfumeriji Gallimard, nato nadaljevanje proti Sloveniji, kamor 
bomo prispeli v nočnih/jutranjih urah šestega dne. 
 
CENA (na osebo): min. 45 dijakov na avtobusu 389 €, min. 35 dijakov na avtobusu 439 € 
 
CENA VKLJUČUJE:  

 vse avtobusne prevoze po programu, 

 4x nočitve z zajtrki v več posteljnih sobah v hotelih 2/3*, 

 vse zunanje oglede po programu, 

 odlično slovensko vodenje, 

 in organizacijo potovanja. 
 
DOPLAČILA PO ŽELJI, ob prijavi: zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 8 €, zavarovanje rizika odpovedi 10 € 
 
VSTOPNINE NA POTI : vstopnino v muzej Guggenheim 9€, vstop v trdnjavo v Carcassone 4€ (sicer se po trdnjavi 
lahko sprehodimo brezplačno). Vstopnine po izbiri 3-7€. Vse vstopnine skupaj po želji  približno 18€.  
 
Splošni pogoji in navodila so sestavni del potovanja.  
 
Možnost obročnega odplačevanja. (junij –oktober ). 
 
Sicer vam bomo po e -mailu poslali račun. Plačilo lahko izvedete preko elektronske ali telefonske banke, na 
poštah/bankah ali v katerikoli od Palminih poslovalnic po Sloveniji oz. Celju.  Točne naslove boste našli na 
www.palma.si).   
 

http://www.palma.si/

