
 
 

 
 

Spoštovani dijaki! 
 
Zahvaljujemo se vam za prijavo na potovanje Baskija po programu z odhodom 22. oktober 2022. 
Pripravili smo vam končno obvestilo, kjer boste našli veliko pomembnih napotkov, zato iskreno 
naprošamo, da pazljivo preberete celotno obvestilo. 
 
OSEBNI DOKUMENTI: ne pozabite veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice (zadostuje samo 
osebna izkaznica). Svetujemo, da pred potovanjem naredite kopijo potovalnega dokumenta in jo hranite 
ločeno od originalov. 
 
ODHOD v soboto, 22. oktober 2022: 
Vodnik: Matej Juvan +38641699286 
 
Zbor potnikov bo na parkirišču pred (GPD) Srednjo vzgojiteljsko šolo, gimnazijo in umetniško 
gimnazijo Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28a, ob 01:45 uri zjutraj.  
Sledi vožnja do letališča Marco Polo v Benetkah.  
Polet z letalskim prevoznikom Volotea (številka leta V7 1344), na liniji Benetke – Bilbao, ob 
06.45 uri s pristankom ob 9.05 uri po lokalnem času. Ob pristanku sledi prevoz v Bilbao. 
 
PREDVIDENE ČASOVNICE POLETOV: 
Datum  Št. leta  Relacija leta    Ura leta  
22.10.2022 V7 1344            BENETKE – BILBAO   6:45 – 9:05 
25.10.2022 V7 1345 BILBAO – BENETKE   12.55 – 15.15 
Sledi prevoz do SVŠGUGL, predviden prihod okoli 19.00. 
 
LETALIŠKI PREDPISI:   
Dovoljena osebna prtljaga: 1 kos oddane prtljage do 10kg. V primeru presežene teže boste le-to 
doplačali ob prijavi na let po ceniku letalske družbe.  
Ročna prtljaga: dovoljen je 1 kos maksimalnih skupnih dimenzij 40X30X20 cm (dodatno prosimo 
bodite pozorni na priporočila za letalski promet).  
Potniki lahko v ročni prtljagi prenašajo manjše količine potrebščin za osebno nego (parfumi, kreme, 
geli ...) vendar v embalaži do 100 ml, ki jo lahko brez težav spravite v litrsko prozorno plastično 
vrečko. Dovoljene so nekatere izjeme, kot so zdravila in hrana, ki jih potrebujete med letom, vključno 
s hrano za dojenčke. V ročni prtljagi niso dovoljeni  nobeni ostri predmeti (pilice, škarjice, žepni noži 
ipd.) in večje tekočine. Vse to spravite v večji kovček, ki se ga odda. 
 
NASTANITEV: 
ibis budget Bilbao City, Calle Zankoeta 9 Nº Reg H.Bi.01272, 48013 Bilbao, Bizkaia, Španija, 
+34946 46 99 00, nočitev z zajtrkom.    

Mestna turistična pristojbina: Otroci do 16. leta so oproščeni plačila turistične takse. 
 
MOŽNA DOPLAČILA na poti: razen obrokov in pijače drugi stroški niso predvideni. 
 
NAVODILA ZA LETENJE V ČASU PANDEMIJE COVID-19 
• Na vseh letih Volotee je obvezno nošenje zaščitne medicinske maske čez nos in usta. 
• na letališču v Bilbau so dovoljene zgolj maske tipa FFP2, na javnih prevozih v Španiji so 
obvezne zaščitne maske čez nos in usta 
 
DOKUMENTI POTREBNI ZA POTOVANJE:  

 veljaven slovenski potni list ali osebna izkaznica.  



 
 

POGOJI ZA VSTOP V ŠPANIJO:  
 Španija je z dnem 9.6.2022 ukinila vse vstopne pogoje povezane s covidom- 19. Še vedno pa 

so v uporabi maske v zaprtih prostorih in na letališču. OPOZORILO: na določenih notranjih 
prostorih so v uporabi samo maske tipa FFP2.  

POGOJI ZA VSTOP V ITALIJO IN ITALIJO (OB POVRATKU) : 
 Brez pogoja PCT 

 
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Z ASISTENCO: nekateri imate doplačano dodatno zdravstveno 
zavarovanje z asistenco v tujini. Polico zavarovanja bo imel vodnik na poti. Če zavarovanja nimate, ga 
priporočamo. 
 
DENAR: Uradna denarna valuta je EUR. Gotovino lahko dvigujete na večini bankomatov (odvisno od 
banke). V večini restavracij in trgovin sprejemajo tudi vse večje kreditne in plačilne (bančne) kartice. 
 
KLICANJE: za klice iz Španije v Slovenijo je potrebno vnesti klicno številko +386. Za klice iz Slovenije 
v Španijo ali lokalne številke, pa je potrebno vnesti klicno številko +34. 
 
VREMENSKE RAZMERE: Povprečne dnevne temperature v tem letnem času se gibljejo med 15 in 
20°C, ponoči pa približno 10°C. Vreme je na severu Španije zelo spremenljivo velikokrat vlažno in 
vetrovno, zato priporočamo, da pred odhodom preverite vremenske razmere tudi na internetu.  
OBLAČILA: Ne pozabite na oblačila primerna za deževno in vetrovno vreme – winstopper, za dež 
primerna obutev... dežnik za primer dežja.  
HRANA IN PIJAČA: poleg obrokov, ki so že vključeni v aranžmaju, se boste sproti lahko odločali za 
dodatne obroke. Na voljo so številne restavracije z lokalno ali hitro prehrano. Cene so podobne kot v 
Sloveniji. Potrebno bo 7 obrokov, za vsak obrok okoli 15 eur... Cene v supermarketih so večinoma 
nekoliko nižje kot v Sloveniji. 
VARNOST: Bodite pozorni in skrbni na vaše osebne stvari in prtljago. Pazite predvsem na denar in 
potne dokumente.  
Pred potovanjem si naredite fotokopije potovalnih dokumentov (osebna izkaznica-kadar ta zadostuje 
za potovanje; potni list-stran z osebnimi podatki) 
 
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronski naslov: matej@nogometne-tekme.si 
 
Prijetno potovanje in veliko užitkov. Ekipa Nogometne tekme 
 
 
 
 
 
 


