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Oskar!
Dobrodošli na planetu 

Oskar!

3

OSKAR MLADI
• JE NAČIN RAZMIŠLJANJA

• JE NAČIN POPOTOVANJA

• JE NAČIN PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA

• JE NAČIN PRIDOBIVANJA RAZLIČNIH ZNANJ IN  
SPRETNOSTI NA DRUGAČEN NAČIN 

• JE NAČIN POTOVANJA SKOZI OSEBNI ČAS

Oskarjevci smo se odločili, da začnemo svoje potovalne izkušnje prenašati tudi na mlade 
oziroma, da bomo začeli organizirati potovanja za najmlajše. Prepričani smo, da zmoremo. 

Pred vami se nahaja magična brošura. Prelistajte jo, zapišite vaše vtise, nalepite dodatne želje 
… Potem nas pokličite! Z veseljem vam pomagamo.

Oskarjevci

Slovenija 4
Hrvaška 10
Bosna 12
Srbija 13

Madžarska 14
Avstrija 15
Nemčija 22
Nizozemska 23

Velika Britanija 24
Italija 25
Francija 36
Španija 37



avtobus, 40-50 oseb

LJUBLJANA – VRŠIČ – TRENTA – 
BOVEC – MOST NA SOČI – LJUBLJANA
Ker nas čaka aktiven dan, predlagamo 
odhod zgodaj – okoli 6.00 ure zjutraj iz 
dogovorjenega kraja. Odpeljemo se do 
Vršiča, kjer si ob imenitnem razgledu 
privoščimo planinski čaj, na poti navzdol se 
ustavimo pri spomeniku dr. Juliusu Kugyju 
in seveda obiščemo izvir reke Soče, ki nas 
povsem prevzame s svojo zeleno modro 
barvo. Že se peljemo mimo Loga v Trenti 
(kjer obiščemo informativno središče TNP 
in si ogledamo predstavitev) in mimo velikih 
Soških korit, kjer se zagotovo ustavimo, da se 
naužijemo te najznamenitejše lepote soške 
poti. Nadaljujemo pot  proti Bovcu, kjer nas 
čaka ekipa domačinov. Ponujajo nam same 

Začutimo in doživimo Bohinjsko 
jezero na prav poseben način. 
Sledita počitek in malica, a dolgo 
ne bomo počivali - že se odpravimo 
na pot proti najbolj znanemu in 
obiskanemu slovenskemu slapu – 
izviru Save Bohinjke - slapu Savici. 
Približno pol ure potrebujemo 
da se povzpnemo po potkah in 
stopnicah prav do slapu. Njegova 

atraktivne zadeve – danes izberemo rafting 
z velikimi gumenjaki, v popolni neoprenski 
obleki in s čelado na glavi. Res se naužijemo 
krasne vode, pa še zebe nas ne, ker smo 
toplo oblečeni. Popoldne obiščemo muzej 1. 
svetovne vojne v Kobaridu. Prihod domov v 
poznih večernih urah. (avtobus)

voda, ki prihaja na dan v steni 
Komarče, izhaja iz podzemlja 
Doline Triglavskih jezer. Pogled na 
slap je res veličasten!
Te dejavnosti bodo tako napolnile 
dan, da bomo na poti domov pozno 
popoldne prijetno utrujeni. Prihod 
domov v zgodnjih večernih urah. 
(avtobus)

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 

izpustimo ali dodamo kaj drugega. Zgornji program je le ena izmed možnosti izleta v 

ta prelepi del Slovenije. V kolikor želite izlet pozimi, lahko dodamo drsanje na jezeru ali 

tek na smučeh, poleti lahko dodamo taborniške dejavnosti, vedno pa so možni še ogled 

sirarne in stare Oplenove domačije, kopanje v vodnem parku, obisk pašnih planin nad 

jezerom, obisk adrenalinskega parka in še mnogo drugih zanimivih dejavnosti. 

Cena vključuje: Vožnja s turističnim avtobusom, povratna vozovnica za gondolo 
na Vogel, najem kanujev in vodnik z licenco, vstopnina za slap Savica, slovenski 
vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), 
stroški priprave in organizacije izleta.

avtobus, 40-50 oseb

Cena vključuje: Vožnja s turističnim avtobusom, ogled predstavitve v TNP Log 

v Trenti, rafting na Soči, vstopnina v muzej 1. svetovne vojne v Kobaridu, ogledi po 

programu, slovenski vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec 

brezplačno), stroški priprave in organizacije izleta.

avtobus, 40-50 oseb
Opomba: po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 
izpustimo ali dodamo kaj drugega. Namesto raftinga lahko izberemo kakšno drugo 
adrenalinsko aktivnost, npr. hidrospeed, pri katerem se v neoprenskih oblačilih 
in s čelado na glavi spustimo po reki navzdol s plovcem v rokah, ali kanjoning, 
pri katerem nas spuščajo po brzicah in slapovih v tolmune reke Soče. Mogoče si 
ogledamo frontno linijo iz 1. svetovne vojne na Ravelniku, lahko tudi predstavo 
društva 1313 v trdnjavi Kluže. 

LJUBLJANA – BOHINJ – 
LJUBLJANA  
Zbor na dogovorjenem mestu 
ob 7.00 uri zjutraj. Peljemo se po 
gorenjski avtocesti mimo Kranja in 
naprej mimo Bleda proti Bohinju. 
Po slabi urici vožnje smo na cilju.
Najprej se povzpnemo z gondolsko 
žičnico na Vogel. Uživamo v 
izjemnem razgledu na Julijske Alpe 
in Triglav ter se sprehodimo do Šije. 
Po povratku v dolino se s kanuji 
in kajaki odpravimo na jezero, 
kjer vidimo, koliko lepih kotičkov 
in samotnih plaž je vse naokoli. 

Bohinj 
po naše 

Dolina re
ke So e, 

evropske
 lepotice

 in rafti
ng

36 eur

66 eur
brez raf

tinga 36
 EUR
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LJUBLJANA – ŠTANJEL – 
SEŽANA – LJUBLJANA 
Iz Ljubljane se peljemo po 
avtocesti do samega osrčja Krasa 
– romantične in dokaj neznane 
Pliskovice. Tam parkiramo in 
se pripravimo na kolesarjenje 
(največ 3 ure). Pot nas vodi 
po starih lokalnih cestah, ki 
niso prometne. Dolžino vožnje 
prilagodimo svojim zmožnostim 
in željam. Na naši poti se peljemo 
skozi park pri kobilarni Lipica, 
obiščemo pršutarno, kjer nam 

predstavijo sušenje pršuta in 
mogoče nam ga dajo tudi kaj 
za poizkusiti! Nato obiščemo 
vojaški muzej v Lokvi ali pa se 
sprehodimo po starodavnem 
Štanjelu. Spremljevalno vozilo 
nas počaka na cilju. Po malici pod 
strokovnim vodstvom raziščemo 
čudovito kraško jamo Dimnice. 
Popoldne se sprehodimo še po 
Pliskini poti. To je poučna pot, 
ki nam ponuja dve uri trajajoč 
in približno šest kilometrov dolg 

Cena vključuje: Prevoz po programu, najem koles in kolesarske opreme, ogled 
Štanjela, vstopnina in vodenje po jami Dimnice, ogled pršutarne in degustacija 
pršuta, vstopnina v vojaški muzej v Lokvi, sprehod po Pliskini poti, spremstvo 
profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), vodnik, stroški 
priprave in organizacije izleta.

avtobus, 40-50 oseb

LJUBLJANA – SEČOVELJSKE SOLINE – 
PORTOROŽ – PIRAN – LJUBLJANA 
Ker želimo ujeti jutro in hlad na obali, se 
zberemo na dogovorjenem kraju zgodaj 
zjutraj (okoli 6.00 ure ali prej). Po avtocesti 
se peljemo do Kopra, potem pa naravnost 
na Sečoveljske soline. Pred vstopom v 
krajinski park zamenjamo vozilo. Zdaj so 
na vrsti kolesa! Ogledamo si pridobivanje 
morske soli, kasneje pa se po nasipu 
peljemo pravzaprav po slovensko – hrvaški 
meji, mimo domačije Joška Jorasa - borca 
za slovensko mejo, do letališča v Portorožu, 
kjer nas čaka avtobus. Zapeljemo se do 
Portoroža, kjer se vkrcamo na nekdanjo 
ribiško ladjico. Zapelje nas po Piranskem 
zalivu pa vse do Strunjana in mimo 

školjkišč. Na lepi mirni točki si privoščimo 
skok v morje, ladijski kapitan pa nam v tem 
času speče sardelice. Še krompirjeva solata, 
Coca cola in malica je tu! Pozno popoldne, 
ko se vrnemo z izleta z ladjico, se odpravimo 
do Pirana, kjer si ogledamo Pomorski 
muzej. Še nekaj prostega časa za sprehod 
ob morju in že smo na poti proti domu, 
kamor se vrnemo v zgodnjih večernih urah. 
(avtobus) 

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, najem koles, vstopnina v Krajinski 

park Sečoveljske soline, vožnja z ladjico in ribji piknik, vstopnina v Pomorski muzej v 

Piranu, slovenski vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec 

brezplačno), stroški priprave in organizacije izleta. 

avtobus, 40-50 oseb
Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 

izpustimo ali dodamo kaj drugega. Na Slovenski obali je zanimiv tudi ogled akvarija v 

Piranu in sprehod po ulicah Pirana, možen je tudi sprehod po starem mestnem jedru v 

Kopru, ogled Koprske luke, sprehod po pešpoti po obali z zemljevidom v roki in skozi 

tunel iz Strunjana v Portorož, ogled stare torklje – stiskalnice oljčnega olja v Svetem 

Petru nad Lucijo, obiranje oliv v jesenskem času, polet z letalom v Portorožu, vožnja z 

gokardi v Luciji, odbojka na mivki…

sprehod po stezah, ki se vijejo 
vzdolž dolgih kraških kamnitih 
zidov, mimo pastirskih hišk in 
obdelanih vrtač. Pot je položna in 
ni nevarna, zato je primerna tako 
za starejše kot mlajše pohodnike. 
Omogoči nam, da začutimo Kras 
in vse njegove lepote! Prijetno 
utrujeni in polni doživetij 
od celodnevnih aktivnosti se 
vračamo proti domu. V Ljubljano 
prispemo v večernih urah. 

Potepanj
e  

po Krasu 42 eur
brez prš

utarne: 
33 EUR

Troj ek na sl
ovenski 

obali  

56 eur
brez pikn

ika z lad
jico: 36 E
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LJUBLJANA – BELA KRAJINA – 
LJUBLJANA 
Zbor na dogovorjenem mestu ob 7.00 
uri zjutraj in že se peljemo po avtocesti 
do Novega mesta. Vzpenjamo se na 
Gorjance in na točki, ki se ji reče Prepih, se 
ustavimo za jutranjo osvežitev, kavico ali 
le dihljaj svežega zraka. Do prelaza Vahta 
se vzpenjamo, potem pa se cesta obesi na 
drugo stran. Dobrodošli v Beli Krajini! Malo 
kraška, malo panonska, malo slovenska, 

LJUBLJANA – MARIBORSKO POHORJE 
– ROGLA – ZREČE – LJUBLJANA 
Zgodaj zjutraj zbor na dogovorjenem kraju. 
Danes bo naš izlet gibalno naravoslovni. 
Mesta in muzeje bomo prepustili drugim, mi 
pa se bomo iz Ljubljane zapeljali po avtocesti 
do Maribora, ga le ošinili s pogledom in se 
takoj odpravili na vrh Mariborskega Pohorja 
z gondolsko žičnico. Tu se nam odpre krasen 
razgled na reko Dravo, Maribor, Dravsko 
polje in Slovenske gorice. Odpravimo se v 
adrenalinski park, kjer preizkušamo svoj 
pogum, potem pa se zapeljemo po poletni 
sankaški progi! Zdaj je že čas za malico. 

avtobus, 40 oseb

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, vstopnina v Mariborski muzej, 

panoramska vožnja z ladjico po Dravi, vstopnina v akvarij in terarij, povratna vožnja 

z gondolo na Pohorje, slovenski vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 

spremljevalec brezplačno), stroški priprave in organizacije izleta.

avtobus, 40 oseb

Z avtobusom se peljemo skozi širne 
zdrave smrekove gozdove do Rogle. Spet 
si privoščimo postanek, mogoče sprehod 
do Lovrenških jezer? Ali pa le posedimo na 
leseni klopci in občudujemo lepo naravo. 
Popoldne se spustimo v dolino in v Zrečah si 

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, najem koles in raftov 
(vključuje kvalitetno opremo - jopiče, čelade, neoprenske obleke, vrhunske 
čolne), spremstvo izkušenega vodnika za rafting, vodni zorb, slovenski 
vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec 
brezplačno), stroški priprave in organizacije izleta.

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 

izpustimo ali dodamo kaj drugega. V Marindolu lahko po dogovoru tudi prespimo. V Beli 

Krajini si lahko ogledamo krajinski park Lahinja, prvi slovenski gasilski muzej v Metliki, 

Metliški grad, tri cerkvice – tri fare v Rosalnicah,  sosesko zidanico v Drašičih, 

ogledamo si izdelovanje belokranjske pogače pri Mojci, Župančičevo domačijo v Vinici, 

izvir reke Krupe, ki je nenavadna igra narave. 

malo uskoška, malo hrvaška. Ljudje pa 
neskončno prijazni in še vedno tako dobri….
Najprej bomo obiskali nenavadno šolo 
Brihtna glava. Ne ustrašite se, nič ni 
podobna tisti pravi šoli! Nato bo na vrsti 
kolesarjenje. Začnemo v Črnomlju. Peljemo 
se po lokalnih cestah do Adlešičev, kjer 
se ustavimo na domačiji Cvitkovič in si 
ogledamo proizvodnjo in tkanje lanenega 
platna. Domača dekleta pa nam pokažejo 
še, kako se izdelujejo belokranjske pisanice 
in drsanke. Nadaljujemo z vožnjo s kolesi 
do Vinice. Zdaj nas čaka vožnja z rafti! Ne 
bo pretirano adrenalinska, ker Kolpa v tem 
delu ni deroča, zato pa se bomo prepustili 
miru, zeleni barvi in telesni aktivnosti. 
Posebno v poletnih mesecih je dolina 
Kolpe izredno privlačna za obiskovalce, saj 

si lahko med raftingom ogledate naravne 
znamenitosti in živali. Najpogosteje lahko 
vidite sivo čapljo, predvsem pa uživate v 
miru in neokrnjeni naravi, saj večji del reke 
Kolpe teče po krajinskem parku Kolpa. Za 
vso organizacijo bo poskrbljeno (prevoz 
koles in raftov). Preizkusili se bomo tudi 
v vodnem zorbu. Gre za manjšo različico 
prozorne napihljive žoge za kotaljenje, pri 
kateri je uporabnik zaprt v žogo, nato pa se 
le-ta kotali po vodni površini. Poskusite in 
nepozabno doživetje se bo pričelo, komičnih 
in zabavnih pripetljajev ne bo manjkalo! 
Doživeli bomo bogat in aktiven dan, za 
dolgočasje ne bo niti enega razloga. V 
zgodnjih večernih urah se prijetno utrujeni 
odpravimo proti domu. Prihod v večernih 
urah. (avtobus)

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 

izpustimo ali dodamo kaj drugega. Na Štajerskem je ena večjih atrakcij tudi poletno 

sankališče na pobočju Mariborskega Pohorja. Na Pohorju lahko obiščemo tudi pravi 

adrenalinski park! 

morda omislimo večerno kopanje v termalni 
vodi. Boleče mišice bodo hitro pozabljene, 
izlet pa lepo zaokrožen. Pozno zvečer vožnja 
proti domu. (avtobus)

Potep  
po Pohor

ju

48 eur

Prelepa 
Bela 

Krajina 
 

42 eur

8



LJUBLJANA – OTOK LJUBEZNI – 
BOGOJINA – FILOVCI – TERME 3000 – 
MURSKA SOBOTA
Zgodaj zjutraj (predlagamo ob 5.30 uri) 
zbor na dogovorjenem mestu in že smo na 
poti proti Prekmurju. V dobrih dveh urah 
smo na cilju. V zgodnjem jutru že hodimo 
po urejenih stezicah Otoka ljubezni, kot so 
ga poimenovali podjetni domačini. Le ti so 
pred leti iz rokava reke Mure, zaraščenih 
mrtvic in otočkov naredili priljubljeno 
izletniško točko. Tu si ogledamo mlin, ki ga 
poganja reka, z brodom se lahko peljemo 
na drugo stran. Prijazni domačini nam 
ob ognju spečejo »pojani« kruh, namazan 
z zaseko in posut s česnom. Spoznamo 
poplavni gozd, ki je huda redkost pri nas in 
ga Prekmurci želijo zaščititi.
Naša druga točka ogleda je Bogojina in »bela 
golobica«, znana Plečnikova cerkev, ki je 

zaradi oblike in barve vidna že od daleč. Naš 
največji arhitekt se je poigral s sodobnimi 
oblikami in tradicijo.
V bližini je vasica Filovci, kjer nam domači 
lončarji radi pokažejo svojo obrt, ki je 
pravzaprav umetnost. Pravijo, da iz gline 
lahko nekaj narediš le, če vanjo vgneteš 
svojo ljubezen… si tudi vi želite otipati, 
pregnesti in oblikovati glino? Sedaj imate 
možnost. 
Nadaljujemo proti Murski Soboti, ki je 
veliko podeželsko mesto z vso potrebno 

infrastrukturo. Sredi mesta stoji zelo 
privlačen grad z etnografskim muzejem, 
okoli njega pa se širi park. Vredno obiska! 
Popoldansko večerne urice pa seveda 
posvetimo vodi. Da bi bili v Prekmurju in 
se ne bi namočili v eno od zdravilnih voda... 
Obiščemo bazenski kompleks Terme 3000, 
kjer uživamo v različnih vodnih atrakcijah, 
toboganih in vodnih masažah. 
Prihod domov je predviden v poznih 
večernih urah. (avtobus)

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti izpustimo 

ali dodamo kaj drugega. V Prekmurju lahko obiščemo tudi protestantsko cerkev, lahko 

se sprehodimo do Tromeje, kjer bomo imeli na dlani Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo. 

Obiščemo lahko tudi Bukovniško jezero z zdravilnim studencem, Rotundo – starodavno 

okroglo cerkvico, slamnikarsko delavnico, dvojezično šolo… Zelo zanimiv je tudi grad Grad s 

365 sobami in Nočjo čarovnic, ki je največja prireditev take vrste pri nas! 

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, ogled mlina in prevoz z brodom 
čez reko Muro, obisk cerkve v Bogojini, obisk lončarske delavnice, vstopnina in 
obisk Etnografskega muzeja v Murski Soboti, kopanje v Termah 3000, slovenski 
vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), 
stroški priprave in organizacije izleta.

avtobus, 40-50 oseb

48 eur
brez kop

anja v  

termah: 3
9 EUR

Prekmurj
e – rad b

i živel 

kot mlina
r na Mur

i…

9



LJUBLJANA – KRAPINA – ZAGREB – 
LJUBLJANA 
Jutranji zbor na dogovorjenem mestu in 
že smo na poti - iz Ljubljane se peljemo po 
dolenjski avtocesti do meje s Hrvaško. Za 
prestop potrebujemo osebni dokument! 
Najprej se peljemo do Krapine, ki je 
znana predvsem po staro kamenodobnem 
Krapinskem človeku. Pred dvema letoma 
so nahajališče povsem spremenili in 
približali obiskovalcu, zato je obisk 
Krapine pravi dogodek. Še pod vtisom 
kamene dobe se po kratkem počitku 
peljemo v hrvaško prestolnico Zagreb. 
Najprej se sprehodimo po Donjem gradu, 

potem pa se z najkrajšo vzpenjačo na 
svetu povzpnemo na Gornji grad, kjer 
stojijo pomembne državne ustanove. 
Pred nami se zasveti Markova cerkev in 
kula Lotrščak. Vzamemo si tudi nekaj 
prostega časa za sprehod po mestu. 
Seveda se peljemo tudi s tramvajem, 
vsaj dve postaji, mogoče pa kar do 
živalskega vrta! Vstopimo in smo prijetno 
presenečeni - bogat izbor živali in vse na 
dosegu. Uživamo v sprehodu in pogledu 
na živali in zagotovo boste našli kakšno, 
ki je še nikoli niste videli v živo… Pozno 
popoldan povratek proti domu, kamor 
bomo prispeli v večernih urah. (avtobus) 

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, vstopnina v muzej Krapinskega 
človeka, vožnja z vzpenjačo in tramvajem, vstopnina v živalski vrt, slovenski vodnik, 
spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), dodatno 
zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije izleta. 

avtobus, 40 oseb

LJUBLJANA - BRIONI – ROVINJ – 
LJUBLJANA
V jutranjih urah zbor na dogovorjenem 
mestu in že se podamo proti Istri. Polotok 
se deli na tri dele: Bela Istra (Čičarija in Učka 
ter vzhodni del) zaradi kamnitega krasa, 
Siva Istra (osrednji del) zaradi glinastih tal 
in Rdeča Istra (zahodni in južni del) zaradi 
rdeče prsti. Njeno ime izhaja iz ilirskega 
plemena Histri, po drugi teoriji pa po reki 
Histar (Donava) ker so včasih domnevali, 
da se v Istri izliva v Jadransko morje. To je 
povezano z legendo o Argonavtih, ki so tu 
pluli okoli 1250 pr.n.št.. 
Potep po hrvaški Istri začnemo s 
sprehodom po očarljivem umetniškem 

Cena vključuje: Prevoz z udobnim turističnim avtobusom, cestnine in parkirnine, 

vožnja z ladjico, vstopnina v NP ter vodeni ogled Brionov,  vsi zunanji ogledi, 

slovenski vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec 

brezplačno), dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, stroški priprave 

in organizacije izleta. 

avtobus, 40 oseb

mestecu  Grožnjanu, kamor prispemo po 
vožnji prek mejnega prehoda Dragonja. Nato 
nadaljujemo do Fažane, od koder odplujemo 
na Brione, čarobne otočke, ki so privlačili 
že Ilire  in Rimljane. S turističnim vlakcem 
se odpeljemo po otoku mimo velikih starih 
oljk, skozi drevored do safari parka, kjer 
se srečamo z živalmi, ki jih je od tujih 
državnikov dobil v dar Tito. Obiščemo 
bizantinski kastrum, ostanke rimske vile v 
zalivu Verige, se zapeljemo mimo Titovih vil 
in rezidenc… Čas kar prehitro mineva.

Po ogledu se vrnemo z ladjo v Fažano. Vožnja 
v Rovinj, ki velja za najbolj slikovito in 
idilično istrsko mesto, nad katerim dominira 
cerkev sv. Eufemije. Njen 63 m visoki zvonik 
je najvišji v Istri in je hkrati posnetek 
beneškega stolpa Campanille. Prosto za 
samostojno odkrivanje ozkih mestnih uličic 
ali posedanje ob morju.
Na poti domov možnost obiska tipične 
istrske kmetije in večerje (doplačilo). Prihod 
domov v poznih večernih urah. (avtobus) 

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 

izpustimo ali dodamo kaj drugega. V Zagrebu je zanimiv tudi grad Trakoščan, 

mogoče pa se odpravimo tudi v Kumrovec in si ogledamo Titovo rojstno hišo.

Doplačili po želji (na osebo): 
• istrska večerja 15 EUR; 

Krapina 
in  

Zagreb 

Brioni in 
Rovinj  

1 dan

54 eur

39 eur
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1. dan LJUBLJANA – RIJEKA – 
DUBROVNIK. Zgodnji jutranji zbor na 
dogovorjenem mestu (predlagamo ob 4.00 
uri). Z avtobusom ali kombijem se peljemo 
do hrvaške Rijeke. Tu se vkrcamo na potniško 
ladjo ali trajekt, ki pelje po Jadranskem 
morju do Dubrovnika. Na ladji prenočimo 
kot palubni potniki, torej v spalni vreči s 
1000 zvezdicami nad nami ali pa za doplačilo 
najamemo kajuto – sobico na ladji. Na ladji je 
izjemno dobra hrana, saj se kuharji potrudijo 
z mediteranskimi specialitetami. (avtobus, 
trajekt)

2. dan DUBROVNIK. Zjutraj pristanemo 
v Luki Dubrovnik. Kar takoj se odpravimo v 
staro mestno jedro -ogledamo si znamenito 
staro lekarno (doplačilo), samostan, cerkve, 

Cena vključuje: Vsi avtobusni transferji, vožnja z ladjo do Dubrovnika (palubni 
potniki), 2 nočitvi s polpenzionom, vstopnina v star del mesta, slovenski vodnik, 
spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), stroški 
priprave in organizacije potovanja.

avtobus/ladja, hoteli 2-3*,  
polpenzion, 40 oseb

sprehodimo se po ozkih tlakovanih mestnih 
uličicah, sedemo v prijetno senco in si 
privoščimo osvežilno pijačo, za pikico na i 
pa gremo še na obzidje. Dubrovnik vidimo z 
višine, naše oko pa se zazre tudi v daljave… 
Zvečer se namestimo v hotelu, kjer imamo 
tudi večerjo. V Dubrovniku je kar nekaj dobrih 
diskotek in klubov, v katerih lahko preživimo 
zanimiv večer. (H, V)
 
3. dan DUBROVNIK. Zajtrk. To je dan, 
namenjen poležavanju na plaži in kopanju v 
morju. Lahko obiščemo rajsko plažo za mlade 
Copacabana ali pa se odpravimo na izlet 

(doplačilo). Predlagamo celodneven potep 
po otoku Mljetu. To je najbolj zelen jadranski 
otok, večinoma zavarovan kot narodni park. 
Tu lahko najamemo tudi kolesa, da bomo 
hitrejši in bolj svobodni. Pozno zvečer vrnitev 
v Dubrovnik, večerja v hotelu in prost večer. 
(H, Z, V)

4. dan DUBROVNIK – LJUBLJANA. Zajtrk. 
Dopoldne prosto za kopanje ali samostojne 
oglede. Zgodaj popoldne se z avtobusom 
odpeljemo proti domu, kamor prispemo v 
poznih večernih urah. (Z, avtobus) 

Namestitev: hotel 2-3* ali mladinski hotel, več posteljne sobe

Doplačila po želji (na osebo): 

• kabina na ladji (notranja z 

umivalnikom, za 4 osebe) 60 EUR;

• izlet na otok Mljet (vključen trajekt 

v obe smeri, kosilo in vstopnina v NP 

Mljet) 75 EUR;
• vstopnina na plažo Copacabana;

• odstopnina v primeru višje sile 5 % 

vrednosti potovanja;

• doplačilo za enoposteljno sobo 55 

EUR;
• vstopnina v staro lekarno 4 EUR. 

Dubrovni
k po 

naše 4 d
ni

198 eur
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1. dan LJUBLJANA – BANJA LUKA – 
SARAJEVO. Naša balkanska avantura se 
bo začela v zgodnjih jutranjih urah. Za seboj 
bomo pustili Dolenjsko ter hrvaško mejo, 
se ustavili še na hrvaško-bosanski meji, 
nato pa začeli s spoznavanjem REPUBLIKE 
SRBSKE. Prispeli bomo v BANJA LUKO, 
drugo največje mesto v BiH in glavno mesto 
Republike Srbske. Mesto, ki se razteza 
na obeh bregovih reke Vrbas, je poznano 
kot eno najbolj zelenih mest. Po kratkem 
postanku se bomo podali proti JAJCU, ki 
je zgrajeno na kraju, kjer se reka Pliva po 
čudovitih 30 m visokih slapovih izliva v reko 
Vrbas. V mestu se je pisala pomembna stran 
zgodovine, od rimskih časov, turških vpadov, 
do zasedanja AVNOJ-a, zato so številni 
gradbeni in kulturni vplivi pustili prelep 
pečat. Po dolini reke Vrbas bomo prispeli do 
Dolnjega Vakufa, od tu pa pot nadaljevali do 
naslednjega slikovitega mesteca TRAVNIK. 
Domačini menijo, da je Travnik odprta 
knjiga, kjer se na vseh straneh, kot narisani, 
kitijo številni zgodovinski spomeniki. 
Travnik je postal mesto prijaznih ljudi. V 
nadaljevanju potovanja se bomo vozili po 
dolini reke Bosne in prispeli do SARAJEVA, 
glavnega mesta države BiH. Namestitev 
v hotelu. Večerja. Nočitev. (H, V) 

2. dan SARAJEVO – MOSTAR. Po zajtrku 
se bomo podali na raziskovanje mesta. 
Najprej bomo obiskali staro Baščaršijo, kjer 
bomo v bučnem in dinamičnem vsakdanu 
začutili optimizem ljudi. Sledil bo sprehod 
po uličicah z majhnimi trgovinami, kjer 
obrtniki izdelujejo predmete iz bakra, 
srebra, kože in lesa. Mogočne džamije, 
medrese, bezistani, imateri, katoliška 
katedrala, pravoslavna cerkev, stavbe 
secesijskega obdobja ob reki Miljacki 
pripovedujejo vsaka svoje zgodbe... Prosto 
za samostojne oglede. V popoldanskem času 
se bomo odpravili na Ilidžo in se spustili v 
tunel, po katerem se je okupirano Sarajevo 
povezovalo s svetom. Po ogledu tunela se 
bomo preko Ivan Planine in po obronkih 
Bijelašnice spustili do ene najlepših sotesk, 
ki jo je skozi planinske skale utrla reka 
NERETVA. Mimo umetnega Jablaničkega 
jezera bomo vstopili v notranjost soteske, 
dokler se nam ne bo nekaj kilometrov pred 
MOSTARJEM soteska razširila. Vožnja 
po polju nam bo dala slutiti, da so bili 

tu boji med različnimi narodi strahoviti. 
Namestitev v hotelu. Večerja. Nočitev. (H, 
Z, V)

3. dan MOSTAR – LJUBLJANA. Po zajtrku 
se bomo podali v stari del MOSTARJA, ki 
je z minareti številnih džamij, trgovinami, 
obrtnimi delavnicami, kavarnami in z zelo 
zanimivo arhitekturo, izjemno privlačen. 
Na srečo je leseno brv med bregovoma 
reke Neretve, ob pomoči svetovne javnosti, 
zopet zamenjal trden kamniti most.  
Po ogledu mesta se bomo odpeljali in se 
sprehodili do kraškega izvira reke Bune, 
ki si je pot na površje poiskala pod 200 m 
visoko pečino. Ob izviru najdemo znano 
Tekijo, samostan muslimanskih menihov 
dervišev, iz leta 1466. Legenda pravi, da 
se je bog užalostil zaradi kratkega toka 
reke in ji je zato dal neizmerno lepoto... 
Po ogledu sledi povratna vožnja po 
'Dalmatiki'. Prihod domov je predviden v 
poznih večernih urah. (Z)

Nočitve: 2 nočitvi v hotelih 3* z zajtrkom in večerjo.
Doplačila po želji (na osebo): 
- vstopnine (tunel Dobrinja, muzej v Jajcu, izvir Bune, džamija) pribl. 7-10 EUR;

Cena vključuje: Avtobusni prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nočitve 

glede na spodnji opis, slovenski vodnik in po potrebi lokalni vodniki (vodenje 

v slovenskem jeziku), spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec 

brezplačno), vsi zunanji ogledi po programu, dodatno zdravstveno zavarovanje 

z asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije potovanja. 

avtobus, hotel 2-3*,  
polpenzion, 40 oseb

136 eur

Bosna ek
spres  

3 dni 
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Nočitve: 2 nočitvi v hotelih 3* z zajtrkom in večerjo.
Doplačila po želji (na osebo): 
- vstopnine (tunel Dobrinja, muzej v Jajcu, izvir Bune, džamija) pribl. 7-10 EUR;

Cena vključuje: Avtobusni prevoz z udobnim turističnim avtobusom po programu, cestnine in parkirnine, nočitev z zajtrkom v hotelu 3* (dvoposteljne ali triposteljne sobe), zunanji ogledi po programu, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), slovenski vodnik in po potrebi lokalni vodniki (vodenje v slovenskem jeziku), dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, priprava in organizacija potovanja.

Možni dodatni izleti (doplačilo na kraju samem):

• večerja v boemski četrti Skadarlija ob »starogradski« glasbi pribl. 20 EUR;

• večerja z zabavo na splavu pribl. 30 EUR;

• vožnja z ladjico pribl. 10 EUR.

1. dan LJUBLJANA - BEOGRAD Zbor na 
dogovorjenem kraju in zelo zgodnji jutranji 
odhod (predlagamo ob 2.00 uri). Nočna 
vožnja mimo Novega mesta proti Zagrebu, 
po avtocesti mimo Slavonskega Broda do 
Beograda. Prihod v Beograd v dopoldanskih 
urah. Sledi avtobusni ogled mesta. Videli 
bomo Novi Beograd s Sava centrom, 
Dedinje, kjer stoji Hiša cvetja s posmrtnimi 
ostanki Josipa Broza Tita (ogled), stadion 
JNA in Marakano, zgradbo TV PINK, hram 
Sveti Sava, nekdanjo zvezno skupščino 
SFRJ, Kalemegdan z beograjsko trdnjavo, 
od koder je čudovit razgled na sotočje 

Save in Donave... Nastanitev v hotelu. 
Popoldne prosto za sprehode po mestu, 
nakupovanje in individualne oglede mesta, 
ali pa se odpravite na eno izmed znamenitih 
beograjskih tržnic, kjer prodajajo skoraj 
vse, »od šivanke do lokomotive« bi rekli 
Srbi. Zvečer priporočamo večerjo v boemski 
četrti Skadarlija ob »starogradski« glasbi 
ali večerjo z zabavo na splavu (doplačilo). 
Nočitev. (H)

2. dan BEOGRAD - LJUBLJANA Po zajtrku 
nadaljevanje ogleda Beograda: Trg Republike, 
ulica Kneza Mihajla, Saborna cerkev, konak 
kneginje Ljubice, sedež patriarha... Po 
sprehodu možnost ogleda Beograda z ladjico 
po Savi in Donavi (doplačilo). V zgodnjih 
popoldanskih urah povratek proti domovini. 
Vožnja po avtocesti skozi Slavonijo, mimo 
Zagreba proti Sloveniji. Prihod v poznih 
večernih urah. (Z) 

avtobus, hotel 3*,  40 oseb

Beograd 
 

ekspres 
2 dni

99 eur
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1. dan SLOVENIJA – DOLGA VAS – 
BUDIMPEŠTA – SIOFOK. Zgodnji jutranji 
odhod (ob 1.00 uri) z dogovorjenega mesta. 
Vožnja preko Slovenije do Dolge vasi in po 
panonskih poljih do Budimpešte. Prestolnica 
ob Donavi je zaradi svoje slikovite lege, 
veličastnih kraljevskih in cesarskih zgradb ter 
posebnega vzdušja vselej privlačen turistični 
cilj. Po prihodu se najprej razgledamo s 
Citadele, nato sledi sprehod po Ribiški 
trdnjavi in naprej do Matjaževe cerkve. Z eno 
najstarejših mestnih vzpenjač v Evropi se 
peljemo navzdol, kjer nas čaka avtobus. Sledi 
panoramska vožnja z ladjico (pribl. 1 uro), ki 

Cena na osebo (najmanj 40 oseb - plačanih): 156 EUR
Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, vse cestnine, tunelnine, 
parkirnine, 1 nočitev v hotelu 3*( dvoposteljne ali triposteljne sobe), 
polpenzion, zunanji ogledi vseh znamenitosti, kosilo drugi dan, vstopnina v 
Živalski vrt v Budimpešti, vožnja z vzpenjačo, vstopnina za kopanje v vročem 
jezeru Heviz, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec 
brezplačno), slovenski vodnik, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco 
v tujini, priprava in organizacija potovanja.avtobus, hotel 3*,  

polpenzion, dodatno kosilo

nas popelje po reki Donavi. Zgodaj popoldne 
obiščemo znani živalski vrt, za njim pa Trg 
herojev in mestni park. Na mondeni peš-ulici 
Vatzi utzi, ki je zaprta za promet, lahko veselo 
nakupujemo, obiščemo Mc'Donalds, dobro 
slaščičarno ali mogoče Hard Rock Cafe. Zvečer 
sledi vožnja do Blatnega jezera in namestitev 
v hotelu v letoviškem kraju Siofok. Po večerji 
in kratkem počitku se odpravimo v diskoteko 
(doplačilo). (avtobus, ladjica, H, V)

Doplačila po želji (na osebo): 

- vstopnina v diskoteko pribl. 5-8 EUR. 

2. dan SIOFOK – VROČE JEZERO HEVIZ 
– SLOVENIJA. Po poznem zajtrku sprehod 
ob jezeru. Z avtobusom se peljemo do 
VROČEGA JEZERA HEVIZ (naravno jezero s 
termalno vodo, ki ima okoli 33 stopinj), kjer si 
privoščimo lenobno in prijetno namakanje v 
vroči vodi. V toplicah si privoščimo tudi kosilo. 
Popoldne pa zapustimo ta kraj in se odpeljemo 
proti domu. Prihod domov v poznih večernih 
urah. (Z, K, avtobus)

Budimpeš
ta –  

in zabav
a 

ob Blatn
em jezer

u

156 eur
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LJUBLJANA – CELOVEC – LJUBLJANA
Zgodaj zjutraj zbor na dogovorjenem mestu. 
Vožnja skozi Karavanški predor ali čez prelaz 
Ljubelj na Koroško. To lepo alpsko deželico 
smo izgubili večkrat v zgodovini, zadnjič in 
dokončno po plebiscitu 10. oktobra 1920. 
Naš cilj je Celovec, kjer se najprej odpravimo v 
staro mestno jedro, na Stari trg in Zmajski trg 
z deželno palačo, ogledamo si Deželni muzej, 
kjer so sledi slovenske zgodovine, v Deželnem 
dvorcu pa si ogledamo dvorano grbov in 
knežji kamen. Malo prostega časa za nakupe 
ali obisk kavarne.
Popoldne se odpeljemo v Evropa park, ki se 
nahaja ob Vrbskem jezeru. Park je izjemno 
lep, tu je veliko otroško igrišče, skate park 
za mladino, forma viva, energetske točke in 
veliko prostora za igranje in počitek. 

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, vse cestnine, tunelnine, parkirnine, 

zunanji ogledi vseh znamenitosti, vstopnina v Deželni muzej, Deželni dvorec in 

Minimundus, slovenski vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 

spremljevalec brezplačno), dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, stroški 

priprave in organizacije izleta.

avtobus, 40 oseb

V bližini je tudi Minimundus – park miniatur 
prepoznavnih stavb s celega sveta. Ponosni 
smo na makete, ki predstavljajo Slovenijo, 
čeprav bi jih bilo lahko več. V planetariju 
se lahko poučimo o zvezdnem nebu tudi v 
slovenskem jeziku. Obiščemo lahko živalski 
vrt plazilcev, kjer nas navdušijo kače, želve, 
kuščarji in druge nenavadne živali. Preden 
izlet zaključimo in se odpravimo nazaj domov, 
pa se še sprehodimo ob Vrbskem jezeru. 
Poleti je ob njem prava kopalna riviera. Prihod 
domov v večernih urah. (avtobus)

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 

izpustimo ali dodamo kaj drugega. Z ladjico se lahko zapeljemo po Vrbskem jezeru 

do Vrbe (Velden), kjer nas počaka avtobus. Obiščemo lahko razgledni stolp nad 

jezerom - Piramida Kogel. 

Doplačila po želji (na osebo): 
• vstopnina v planetarij 4,50 EUR;
• vstopnina v živalski vrt plazilcev 8 EUR. 

LJUBLJANA – ŠENTILJ – GRADEC – 
BARNEBACH – LJUBLJANA
Zgodaj zjutraj zbor na dogovorjenem 
kraju. Peljemo se po avtocesti in pri 
Šentilju prečkamo državno mejo. Prav 
kmalu se znajdemo v Gradcu, štajerski 
prestolnici. Odkar je bilo mesto leta 
2003 evropska prestolnica kulture, se je 
že tako lepo mesto še polepšalo.
Da bi dobili dober vtis o mestu, se 
najprej povzpnemo s staro vzpenjačo na 
grajski hribček. Lahko pa si omislimo 
tudi vožnjo z modernim dvigalom sredi 
pečine. Razgled je osupljiv, hkrati pa si 
ogledamo tudi sloviti stolp in njegovo 
čudno uro. Kot zanimivost naj povemo, 
da sta kazalca zamenjana. Urin kaže 

minute, minutni pa ure! V starem 
mestnem jedru občudujemo poslikane 
fasade mestnih palač, stopimo na 
dvorišče deželnega dvorca, kjer so v 
adventnem času razstavljene ledene 
jaslice, seveda pa se odpravimo tudi 
v veliko jekleno in stekleno morsko 
spužvo, ki je v resnici moderna 
galerija nenavadnih oblik. Počitek pa 
si privoščimo na otoku sredi Mure, 
kjer strežejo odlično kavo in številne 
druge napitke, kjer se nahajajo prijetni 
kotički in otroško igrišče. Popoldne 

obiščemo vasico Barnbach, približno 
25 km izven Gradca. Tu nas povsem 
očara mojstrovina svetovno znanega in  
kontroverznega avstrijskega umetnika 
Hundertwasserja! Nekdanjo zelo 
preprosto vaško cerkev, posvečeno 
sveti Barbari, je spremenil v svojem 
značilnem slogu, ki je prepoznaven in 
ga nikoli ne pozabimo. V vasi si lahko 
ogledamo tudi imenitno steklarno, 
katere izdelki konkurirajo beneškemu 
steklu. Pozno zvečer se vračamo domov. 
(avtobus)

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, vse cestnine, tunelnine, 
parkirnine, zunanji ogledi vseh znamenitosti, vožnja z vzpenjačo, vstopnina 
v dvorec oziroma moderno galerijo, slovenski vodnik, spremstvo profesorjev 
(na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), dodatno zdravstveno 
zavarovanje z asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije izleta.

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene 

aktivnosti izpustimo ali dodamo kaj drugega. V bližini se nahaja Steiressic park 

– privoščimo si potovanje v čas dinozavrov. Obiščemo lahko čokoladnico Zotter 

sredi štajerskih gričev ali pa Hundertwasserjeve terme Blumau. avtobus, 40 oseb

Celovec 
in 

Minimundu
s

33 eur

Gradec – zelen
o 

srce avs
trijske 

Štajersk
e

36 eur
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LJUBLJANA – KOROŠKA – 
LJUBLJANA
Odhod iz dogovorjenega kraja v jutranjih 
urah. Na Koroško se odpravimo čez 
prelaz Ljubelj ali skozi Karavanški predor. 
Naš prvi cilj je Gosposvetsko polje. 
Ogledamo si božjepotno cerkev Gospe 
Svete, potem pa se ustavimo sredi polja, 
kjer še vedno stoji starodaven kamnit 
Vojvodski prestol. Tu so potekala velika 
ljudska zborovanja pred več kot 1000 leti 
in še kasneje, tu so se zbirali in modrovali 
koroški vojvode in plemiči. Tu so tlačani 
zaman zahtevali svoje pravice…
Grad Visoke Ostrovice je grad, ki ga 
ima povprečen otrok v svoji domišljiji 

za vzor srednjeveškega gradu. Stoji 
visoko na vrhu griča, obdan pa je s kar 
13 obrambnimi stolpi in dvižnimi vrati. 
Do njega vodi tudi sodobno stekleno 
dvigalo, ampak mi se podamo nanj kar 
peš. Na grajskem dvorišču je prijetno 
gostišče, v muzeju pa si lahko ogledamo 
bogato zbirko hladnega orožja.

Na poti nazaj obiščemo tudi razvaline 
Krnskega gradu. Tu se je rojevala 
slovenska narodna zavest. Knežji kamen 
pa stoji danes v Deželnem dvorcu v 
Celovcu. V Celovec se odpravimo proti 
večeru, na prijeten sprehod po starem 
mestnem jedru. Prihod domov v 
zgodnjih večernih urah. (avtobus)

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, vse cestnine, tunelnine, parkirnine, 

zunanji ogledi vseh znamenitosti, vstopnina na grad Visoke Ostrovice, ogled razvalin 

Krnskega gradu, obisk Deželnega muzeja in Deželnega dvorca v Celovcu, slovenski 

vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), dodatno 

zdravstveno zavarovane z asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije izleta.

avtobus, 40 oseb
Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti izpustimo ali dodamo kaj drugega. Z ladjico se lahko zapeljemo po Vrbskem jezeru do Vrbe (Velden), kjer nas počaka avtobus. Obiščemo lahko razgledni stolp nad jezerom - Piramida kogel. Lahko pa si ogledamo Minimundus, Planetarij ali Terarij ob Vrbskem jezeru. 

Koroška 
– zibelka

 

slovenst
va 

34 eur
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LJUBLJANA – BELJAK – AFFENBERG – 
DOBRAČ
Zgodaj zjutraj zbor na dogovorjenem 
mestu. Že se podamo z avtobusom na pot 
proti Gorenjski, skozi Karavanški predor 
do Beljaka, kjer sledimo tablicam proti 
gradu Landskron. Na pol poti nas tabla 
usmeri k vhodu zanimivega živalskega 
vrta, ki se nahaja v gozdu. Tu živijo 
japonske opice MAKAKO. Skoraj 100 jih 
je, so izjemno pametne in presenetljivo 
prijazne. Pod vodstvom vodnika oziroma 
biologa se sprehodimo skozi park. Opice 
živijo družinsko življenje, imajo svojega 
vodjo in lahko jih tudi nahranimo, saj so 
zelo sladkosnede in s kakšnim priboljškom 
jih bomo zelo razveselili. Mogoče v živo 
vidimo kakšen poizkus, ki smo jih do sedaj 
občudovali le na televiziji. Po ogledu opic 

se lahko z najvišjim rednim bogoslužjem 
v Evropi. Pozno popoldne se z Dobrača 
odpravimo v dolino in nazaj v Slovenijo, 
kamor je predviden prihod v zgodnjih 
večernih urah. (avtobus)

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 

izpustimo ali dodamo kaj drugega. V bližini je poletno sankališče, ki je mladim vedno 

všeč. Lahko se zapeljemo z ladjico po Osojskem jezeru ali pa se vzpnemo z gondolsko 

žičnico na Osojščico – Gerlitzen. 

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, vse cestnine, tunelnine, 
parkirnine, zunanji ogledi vseh znamenitosti, vstopnina v Affenberg živalski vrt, 
plačilo za gorsko cesto na Dobrač, slovenski vodnik, spremstvo profesorjev (na 
15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), dodatno zdravstveno zavarovane z 
asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije izleta.

avtobus, 40 oseb

se pomudimo v informativnem centru ter 
si privoščimo počitek, malico in kakšno 
osvežitev.
Popoldne nadaljujemo pot na Dobrač. 
Peljemo se po znameniti gorski cesti 
»Villacher alpenstrasse«, ki je plačljiva, 
a ima kaj po nuditi. Na poti se marsikaj 
dogaja: občudujemo alpski botanični vrt, 
z razgledne ploščadi opazujemo okolico 
in ostanke katastrofalnega potresa pred 
stoletji, alpski živalski vrt nas navduši. Na 
vrhu je veliko parkirišče s planinsko kočo. 
Če imamo primerna oblačila in obutev se 
lahko povzpnemo na visoko goro, od koder 
je fantastičen razgled na vso Koroško, pa 
tudi na naš Triglav in druge Julijske Alpe. 
Na Dobraču sta kar dve cerkvi in pohvalijo 

LJUBLJANA – MOLLTAL – HEILIGENBLUT 
– LJUBLJANA
Zgodaj zjutraj zbor na dogovorjenem kraju. 
Peljemo se skozi Karavanški predor do Spitalla 
v dolino reke Moll in naprej do lepe alpske 
vasice Heiligenblut, ki se ponaša z nenavadno 
legendo. Nadaljujemo z vožnjo po gorski 
cesti do ploščadi Franca Jožefa. Parkiramo 
in se peš odpravimo do ledenika. Tu je prava 
učilnica v naravi! Opazujemo lahko ledeniške 
razpoke, ledeniški potok in jezerca, kamnite 
morene in predvsem, kako se ledeniške plasti 
neusmiljeno tanjšajo. Vidimo tudi mogočni 
Grossglockner ali Veliki Klek, ki se dviga 3.797 
metrov visoko.
Na razgledni ploščadi se nahaja več trgovin, 

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, vse cestnine, tunelnine, parkirnine, 

plačilo visokogorske ceste, slovenski vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih 

oseb 1 spremljevalec brezplačno), dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v 

tujini, stroški priprave in organizacije izleta.

avtobus, 40 oseb

restavracij in prijetnih kotičkov za posedanje 
in uživanje v gorski naravi. Več krajših poti nas 
vodi na različne razgledne točke, zanimiv pa je 
tudi ogled informativnega centra, kjer dobimo 
nove informacije o ledenikih, življenju v gorah 
in človekovem poseganju v naravo.
Nekaj prostega časa lahko posvetimo tudi 
kulinaričnim užitkom – priporočamo vam 
tako imenovan »germ knedel« ali pa kako 
drugo alpsko sladico, ki jo pripravljajo v kuhinji 
gorske restavracije.
Zbiralci kamenin, lepih kamenčkov in kristalov 

boste prav pod Grossglocknerjem lahko prišli 
na svoj račun! Smo v osrčju Osrednjih Alp 
in za majhen denar si boste lahko privoščili 
kakšnega lepotca - ametist, fluorit, roza kristal, 
kamena strela ali kateri drugi. Na poti nazaj pa 
seveda obvezen postanek v Heiligenblutu kjer 
si bomo ogledali staro vaško jedro. Izvedeli 
bomo slovito legendo o danskem plemiču 
Bricciusu in treh žitnih zrnih.
Prihod v Slovenijo je predviden v poznih 
večernih urah. (avtobus)

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 
izpustimo ali dodamo kaj drugega. Obiščemo lahko alpski živalski vrt, lahko pa se 
peljemo do najvišje točke gorske ceste. 

Doplačili po želji (na osebo): 
• gorska železnica, ki pelje na ledenik pribl. 5 EUR. 34 eur

Affenber
g  

in Dobra

33 eur

Ledenik 
pod 

Grossglo
cknerjem
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LJUBLJANA – BERCHTESGADEN – 
LJUBLJANA
Zgodaj zjutraj zbor na dogovorjenem 
mestu. S turističnim avtobusom se peljemo 
po Turski avtocesti do Salzburga. Malo pred 
nemško mejo zavijemo v dolino in že smo na 
poti proti nemški deželici Berchtesgaden. 
Kot majhen žepek se zajeda v Avstrijo, 
obdana je s krasnimi skalnatimi vršaci, na 
sredini pa je Kraljevo jezero – Konigsee.
To deželico si je zloglasni nemški voditelj 
Adolf Hitler že pred začetkom 2. svetovne 
vojne izbral za poletni sedež svoje nacistične 
države. Zgradili so številne protokolarne in 
zasebne objekte, ki so bili po vojni porušeni 
in uničeni. Njegovi najbližji sodelavci pa so 
mu za 50. rojstni dan visoko na skalnem 
vrhu Kollstein zgradili počitniško hišico, 
ki je pravcata palača. In to tako imenovano 

Berchtesgadnu. Danes pa je Orlovo gnezdo 
priljubljena izletniška točka, kjer popotniki 
brezskrbno pijejo bavarsko pivo in se 
razgledujejo po atraktivni okolici.
Popoldne se vrnemo v dolino. Peljemo se 
proti Kraljevem jezeru, kjer se sprehodimo 
in mogoče peljemo z ladjico do samostana 
svetega Bartolomeja, ki stoji na polotočku 
sredi jezera. Vožnja po jezeru vam bo zelo 
všeč, najlepše pa je, ko kapitan… no, pa se 
pustimo presenetiti! Ob prelepem jezeru si 
privoščimo še nekaj prostega časa, preden se 
odpravimo proti domu, kamor prispemo v 
večernih urah. (avtobus)

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, vse cestnine, tunelnine, parkirnine, 
plačilo gorske ceste in obisk Orlovega gnezda, vožnja po Kraljevem jezeru, slovenski 
vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), 
dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije 
izleta. 

avtobus, 40 oseb

Orlovo gnezdo je naš cilj! 
Na velikem parkirišču parkiramo naš 
avtobus in se presedemo v posebne 
avtobuse, ki so prirejeni za vožnjo po 
izjemno atraktivni in razgledni alpski 
cesti, ki vodi na višino 1700 metrov. Od 
tu nadaljujemo peš skozi izviren predor do 
dvigala. Si predstavljate, da se boste peljali 
160 metrov visoko z ISTIM dvigalom, s 
katerim se je vozil tudi sam Hitler? Dvigalo 
nas dvigne 160 metrov in kar naenkrat se 
znajdemo sredi kamnite palače. Zgodovina 
je prikazana skozi časovno pajčevino in 
nekdo, ki je ne pozna, sploh ne ve, kako 
tragični dogodki so se zgodili v Nemčiji in 

LJUBLJANA – SALZBURG – LJUBLJANA 
V zgodnjih jutranjih urah se po gorenjski 
avtocesti zapeljemo skozi Karavanški 
predor in naprej po Turski avtocesti, ki 
velja za eno najlepših v Evropi – razgledi so 
zanimivi, visoke gore, grad Visoki Verfen 
in znana smučarska središča. Avtocesta je 
dolga okoli 170 km, polna predorov, visokih 
viaduktov, na najvišji točki se povzpne na 
1340 m! 
Vožnja nam hitro mine in že smo v Salzburgu, 
kjer parkiramo na južnem terminalu in se 
peš odpravimo v mesto. Naredimo krožni 
ogled mesta – Mozartov trg, Židovska in 
Žitna ulica s prelepimi cehovskimi izveski, 
ki so včasih družili obrtnike iste vrste v 
mestu, danes pa so le okras. Obiščemo 

Mozartovo rojstno hišo, občudujemo 
kopališča za konje in Festivalno dvorano, 
sprehajamo se po mestu ter občudujemo 
številne samostane in cerkve. Salzburg je 
mesto, kjer vsak najde kaj zase!
V okolici se nahaja tudi nadškofovski 
dvorec Hellbrunn, kjer so vodne igre. To so 
svetovno znani vodometi, ki si jih ogledamo 
tudi mi in so prava osvežitev v vročih dneh! 
Za konec obiščemo še naravoslovni muzej, 

kjer bomo spoznali vse in še več, kar nas 
zanima o naravi. 
Seveda pa ne smemo pozabiti na slovite 
Mozartove kroglice, pa naj bodo zavite 
v škrlatno rdeč papir, živo rdeč papir ali 
v originalen modro srebrn… Prav vse so 
dobre! 
Pozno zvečer se polni vtisov vračamo 
domov. (avtobus)

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, vse cestnine, tunelnine, parkirnine, 

zunanji ogledi vseh znamenitosti, vstopnine v Mozartovo rojstno hišo, dvorec 

Hellbrunn in Naravoslovni muzej, slovenski vodnik, spremstvo profesorjev (na 

15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), dodatno zdravstveno zavarovanje z 

asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije izleta.

avtobus, 40 oseb

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 

izpustimo ali dodamo kaj drugega. V Berchtesgadnu imamo možnost ogleda rudnika 

kamene soli s tobogani in podzemno ladjo ali pa samo srednjeveško mestece. 

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti izpustimo ali dodamo kaj drugega. Vas zanima Mozartova bivanjska hiša? Pa Kapucinski samostan? Lahko obiščemo prizorišča snemanja filma Moje pesmi, moje sanje. Z gondolo se lahko vzpnemo na imenitni Kaiserstuhl blizu mesta ali pa se z ladjico peljemo po enem od jezer v Salzkammergutu. Obiščemo lahko vasico Oberndorf, kjer so pred približno 200 leti na božični večer prvič izvedli skladbico, ki danes združuje ljudi – to je Sveta noč. Z vzpenjačo se povzpnemo na Salzburško trdnjavo, obiščemo rudnik soli v Halleinu ali bližnji živalski vrt. Salzburg ponuja nešteto možnosti in izlet si po želji sestavite sami. 

Berchtes
gaden – 

Orlovo g
nezdo

60 eur

Salzburg

57 eur
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LJUBLJANA – DUNAJ – 
LJUBLJANA 
Iz Ljubljane se odpeljemo zelo zgodaj, 
najbolje ob 3.00 uri zjutraj, da prispemo 
na Dunaj do 9.00 ure. Pot nas bo vodila 
preko Štajerske in Gradiščanske. 
Najprej si ogledamo baročno bivališče 
avstrijskih cesarjev Schonbrunn, ki leži 
na obrobju mesta. S tem se seznanimo 
z zgodovino naše sosednje države, v 
katero smo bili Slovenci vključeni celo 
tisočletje.
Po ogledu dvorca z mogočnimi sobanami 
se sprehodimo po parku, potem pa se 
odpeljemo v mesto.
Najprej se z avtobusom peljemo en krog 
po Ringu – mestnem obroču, da dobimo 

orientacijo in prvi vtis o mestu – vidimo 
avstrijski parlament, novo mestno 
hišo, ki je najlepša v adventnem času, 
borzo, Burgteater, fakultete, parke, 
nekdanjo kraljevo palačo Hofburg, 
galerijo Albertina, katedralo, posvečeno 
Svetemu Štefanu, potem so tu še opera, 
gledališča, grobnica Habsburžanov ter 
naravoslovni in zgodovinski muzej…
Z avtobusa stopimo pri trgu Marije 
Terezije, kjer stojita dva velika muzeja 
– naravoslovni in zgodovinski. Sledi 

sprehod po mestu do Štefanove cerkve. 
Ogledamo si Hundertwasserjevo hišo, 
ki je prava turistična atrakcija. To je 
stanovanjska hiša z neravnimi tlemi, 
s streho, prekrito z zemljo in travo ter 
drevesi, ki rastejo kar v stanovanjih, 
njihove veje pa se širijo »na svobodo« 
skozi okna. 
Pozno popoldne ali zvečer se odpravimo 
proti domu. V Ljubljano prispemo okoli 
polnoči. (avtobus)

Cena (najmanj 40 oseb): 54 EUR 
Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, vse cestnine, tunelnine in 
parkirnine, zunanji ogledi vseh znamenitosti, vstopnina v Schonbrunn, ogled 
Hundertwasserjeve hiše, slovenski vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih 
oseb 1 spremljevalec brezplačno), dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v 
tujini, stroški priprave in organizacije izleta.

avtobus, 40 oseb

1. DAN: LJUBLJANA – PASSAU: Odhod 
izpred dogovorjenega mesta v zgodnjih 
jutranjih urah (ob cca. 6.00 uri zjutraj). 
Vožnja z udobnim turističnim avtobusom 
do Jesenic in skozi Karavanški predor 
na avstrijsko stran, mimo Beljaka po 
Turski avtocesti in nadaljevanje potovanja 
v nemško romantično mesto Passau. 
Stoletja je bil Passau središče trgovine iz 
vseh smeri, saj je spretno izkoristil svojo 
lego na sotočju treh rek: Donava, Inna in 
Ilza. Staro mestno jedro nas očara s svojo 
slikovitostjo. Prečkamo njegove ulice, ki 
so bile nekoč znanilec obrtniških delavnic. 
Občudujemo arhitekturo njegovih trgov: 
RIMSKI TRG, REZIDENČNI TRG, MESTNA 

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, vse parkirnine, tunelnine 

in cestnine, 1 nočitev v hotelu 3* s polpenzionom v Passau, zunanji ogledi vseh 

znamenitosti, slovenski vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 

spremljevalec brezplačno), stroški priprave in organizacije izleta. 

Hotel 3*, nočitev/polpenzion, 
40 oseb

HIŠA, STOLNICA SV. ŠTEFANA… Po ogledu 
prosti čas za individualni sprehod ali morda 
obisk katerega izmed muzejev. V večernih 
urah nastanitev v hotelu, večerja in nočitev. 
(avtobus, H, V)

2. DAN: PASSAU - LINZ - LJUBLJANA. Po 
zajtrku prevoz do pristanišča, kjer se bomo 
vkrcali na rečno lepotico in začela se bo 
romantična panoramska vožnja po Donavi 
proti Linzu. Linz velja za tretje največje 
avstrijsko mesto avstrijske zvezne dežele 
Zgornja Avstrija in za privlačno mesto s 

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 

izpustimo ali dodamo kaj drugega. Dunaj je mesto neskončnih možnosti: ogledamo si 

lahko  Kapucinsko grobnico, kjer počiva večina Habsburžanov; Mogoče Hofburg in 

muzej cesarice Sisi; potem Albertino – svetovno znano galerijo, Mozartovo dunajsko 

hišo, Dunajsko državno opero, Belvedere ali Mestni muzej. Mogoče pa vas najbolj 

vleče na ogled Praterja z muzejem voščenih lutk Madame Tussauds, morda živalski vrt 

ali pa si boste izbrali ogled Dunajskega stolpa na otoku sredi Donave. 

Doplačili po želji (na osebo): 
• panoramska vožnja z ladjico po Donavi 26 EUR.

pestro zgodovino. V mestu se odvijajo razni 
kulturni dogodki in prireditve, muzeji pa vas 
vabijo z novimi zbirkami… Sledi orientacijski 
ogled mesta, kjer se bomo sprehodili mimo 
največjih mestnih znamenitosti: skozi staro 
mestno jedro, ki ga krasijo bogate meščanske 
hiše, in mimo pročelij številnih cerkva do 
mestne hiše, gradu, reke Donave... Po ogledu 
še kratek prosti čas in že bo pred nami samo 
še vožnja proti domu s prihodom v večernih 
urah. (Z, ladjica, avtobus)

Dunaj 
po naše

58 eur

99 eur

Passau in
  

Linz 2 dn
i
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plošče, nagrade in priznanja… Ogledamo si 
tudi razstavni prostor tovarne BMW. Jekleni 
lepotci, o katerih sanjamo, so pred nami! 
Popoldne se odpravimo v mestno središče, 
kjer se sprehodimo po glavni nakupovalni 
ulici, zaprti za promet. Tu nas navduši slavni 
Marien Platz. Nekaj prostega časa za drobne 
nakupe…
Okoli 18.00 ure zapustimo bavarsko 
prestolnico in se odpeljemo proti domu. Prihod 
domov v poznih večernih urah (predvidoma 
ob 23.00 uri). (avtobus)

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 

izpustimo ali dodamo kaj drugega. V Munchnu je zanimiv tudi Živalski vrt, lahko 

obiščemo Bavaria studie, Staro in Novo pinakoteko in Moderno galerijo, mogoče pa se 

odpravite na Oktoberfest? 

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, vstopnina v Nemški 
tehnični muzej, vstopnina na Olimpijski stolp, slovenski vodnik, spremstvo 
profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), stroški 
priprave in organizacije izleta.

avtobus, 40-50 oseb

vlaki, avtomobili, prve gondole, vesoljska 
tehnika, elektrarne, ki delujejo na plimo 
in oseko, ali mogoče notranjost rudnika? 
Sledi panoramska vožnja skozi mesto do 
Olimpijskega parka. Po več kot 30 letih nas 
park pričaka vzorno vzdrževan, kot bi se igre 
odvijale včeraj… Povzpnemo se na Olimpijski 
stolp, kjer z višine 180 metrov opazujemo 
mesto in širno Bavarsko. Na vrhu je nemški 
muzej rocka, kjer so na vpogled originalne 
klaviature Eltona Johna, pa razvpit modrček 
Madonne, številna pisma, originalne vinilne 

LJUBLJANA – MUNCHEN – LJUBLJANA
Zbor na dogovorjenem mestu in zelo zgodnji 
jutranji odhod (okoli 4.00 ure zjutraj), saj 
imamo do Munchna kar 5 uric prijetne vožnje 
po Turski avtocesti do Salzburga in naprej čez 
bavarsko planoto. Seveda se vmes ustavimo 
na eni izmed lepih avstrijskih postojank.
Po prihodu v prestolnico piva se najprej 
ustavimo v Nemškem tehničnem muzeju, ki 
slovi kot eden najboljših te vrste na svetu. Tu 
nekateri lahko preživijo kar cel dan, povprečen 
obiskovalec pa tri ure. Vas zanimajo stari 

Munchen
 – 

bavarska
 prestoln

ica

49 eur
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počitek. Sledilo bo spoznavanje imenitnega 
nočnega življenja nizozemske prestolnice. 
Nočitev v hotelu. (H)

3. dan AMSTERDAM – Zaanse Schans 
- AMSTERDAM. Zajtrk. Danes se bomo 
zapeljali v park Zaanse Schans, kjer bomo 
občudovali mline na veter, tradicionalno 
pobarvane hiše in starodavne obrti, 
skratka podoživeli bomo, kako so v tej 
deželi živeli v 17. in 18. stoletju. Popoldne 
se bomo odpeljali do prijetnega ribiškega 
mesta Volendam. Sprehod po  starem 
mestnem jedru, ki se ponaša z značilno 
nizozemsko arhitekturo, v pristanišču pa 
so ohranjene starodavne barke. Mesto je 
poznano tudi po sirarnah in eno izmed 
njih bomo obiskali tudi mi ter se seznanili 
s postopkom pridobivanja njihovih sirov. 

Nato se vrnemo v  Amsterdam, kjer 
zvečer sledi še obisk kakšne znamenitosti 
mesta, Rembrandtova hiša,  hiša Ane 
Frank… Nočitev v hotelu. (Z, H)

4. dan AMSTERDAM – DEN 
HAAG – LJUBLJANA. Zajtrk. Pot 
nadaljujemo proti Den Haagu, kjer 
je sedež znamenitega  mednarodnega 
sodišča, v katerem med drugimi 
sodijo tudi vojnim zločincem iz bivše 
države Jugoslavije.  Potrudili se bomo, 
da nam predstavijo njihov način 
delovanja in zakaj so bili ustanovljeni. 
V poznih popoldanskih urah se bomo 
odpravili proti Sloveniji, kamor bomo 
s krajšimi  postanki prispeli v zgodnjih 
jutranjih urah naslednjega dne. (Z, 
avtobus)

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 
izpustimo ali dodamo kaj drugega. Priporočamo vam še ogled parka Keukenhof, 
predvsem če načrtujete izlet spomladi, ko cveti na tisoče tulipanov. Program lahko 
tudi poljubno podaljšate za kakšen dan. S spremembo programa se spremeni tudi 
cena - pokličite za več informacij!

Vstopnine za oglede znašajo (PLAČILO NA KRAJU SAMEM):

Cena vključuje: Prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po programu (2 

voznika), cestnine in parkirnine na poti, 2 nočitvi v hotelu 3* z zajtrkom, turistični 

ogledi po programu brez vstopnin, strokovni del po programu, slovenski vodnik, 

spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), priprava in 

organizacija potovanja.

avtobus, hotel 3*, zajtrk

• muzej Van Gogh pribl. 12,00 EUR; 
• vožnja z ladijco 5,25 EUR / 90 min;
• muzej voščenih lutk pribl. 20 EUR; 

• hiša Ane Frank 7,50 EUR;
• park Zaanse Schans pribl. 6,00 EUR.

1. dan LJUBLJANA – AVSTRIJA – 
NEMČIJA - AMSTERDAM. Zbor na 
dogovorjenem mestu okoli 18.00 ure in 
že se peljemo skozi Karavanški predor in 
pot nadaljujemo mimo Salzburga, 
Münchna in Kölna proti Amsterdamu. 
Postanki na poti. (avtobus)

2. dan AMSTERDAM. Jutranji prihod 
v Amsterdam. Privoščimo si okrepčilni 
zajtrk (ni vključen v ceno), nato sledi ogled 
mesta in njegovih znamenitosti. Ogledali 
si bomo brusilnico diamantov, kjer nam 
bodo podrobno predstavili  postopek 
brušenja ter tudi same naprave in 
pripomočke, ki so potrebni za to 
prefinjeno  obdelavo najtršega naravnega 
materiala. Sledi ogled muzeja Van 
Gogh in vožnja z ladjico po znamenitih 
vodnih kanalih Amsterdama.   Ustavili 
se bomo na cvetličnem trgu in živahni 
ulici  Kalverstraat. Sprehodili se bomo 
tudi mimo cerkve, v kateri se odvijajo 
ceremonije kronanja kraljev, ter  kraljeve 
palače in tu je tudi muzej voščenih lutk. 
Proti večeru prihod v hotel in kratek 

213 eur

Amsterda
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1. dan LJUBLJANA – LONDON. Popoldanski 
polet proti Londonu. Namestitev v hotelu. 
Po želji (za doplačilo vozovnice podzemne 
železnice) večerni izlet v Covent Garden, enega 
izmed najbolj živahnih predelov mesta, kjer se 
vedno kaj zanimivega dogaja. Nočitev. (letalo, 
H)

2. dan LONDON - Zgodovinski ogled mesta 
- Westminster Abbey, Buckinghamska 
palača, St. Pauls Cathedral, Tower of 
London.  Zajtrk. Jutranja vožnja s podzemno 
železnico do Westminstra, predela mesta, kjer 
stojijo najbolj znane zgradbe v mestu. Pogled 
na Big Ben nam vzame dih. Med sprehodom 
si ogledamo Parlament in Westminster Abbey. 
Pot nas nato popelje do Buckinghamske palače, 
kjer si ogledamo menjavo kraljičine straže. Z 
dvonadstropnim avtobusom se odpeljemo do 
katedrale Svetega Pavla. Že sam pogled od zunaj 
je veličasten. Za doplačilo si jo pogledamo še 
od znotraj. Sprehodimo se do mostu tisočletja 

Cena vključuje: Letalski prevoz Ljubljana - London - Ljubljana, letališke in varnostne 

pristojbine, 3 nočitve v mladinskem hotelu v več posteljnih sobah, prevozi z letališča 

do hotela in nazaj, 1x dnevna vozovnica za podzemno železnico, slovenski vodnik, 

spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), dodatno 

zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije potovanja. 

mladinski hotel, zajtrk, 40 oseb

(Millenium Bridge). Za trenutek postanemo 
in se naužijemo prelepega pogleda po Temzi 
navzgor. Pot nas nato privede do Londonskega 
Towra, kjer so razstavljeni tudi znameniti 
kronski dragulji. Ravno od tu je tudi najlepši 
razgled na najbolj znameniti most na reki - 
Tower Bridge. Vrnitev v hotel. Po želji se zvečer 
odpravimo še v londonsko alternativno četrt 
Camden Town. Nočitev. (H, Z) 

3. dan LONDON - Hide park, ulica Oxford, 
trg Trafalgar, po želji obisk British 
Museum, Madame Tussauds ali živalski 
vrt, večerna vožnja z London Eye. Po 

zajtrku se sprehodimo skozi Hide park do 
marmornatega loka. Nadaljujemo po najbolj 
znani ulici v mestu, Oxford Street, vse do 
slavnega trga Trafalgar. Prosto popoldne za 
raziskovanje mesta. Po želji se odpravimo na 
ogled še kakšne londonske znamenitosti - 
Madame Tussauds, British Museum ali živalski 
vrt. Kaj ko bi se ob sončnem zahodu popeljali še 
z London Eye, takrat je razgled res fantastičen! 
Nočitev. (H, Z)

4. dan - LONDON - LJUBLJANA. Zajtrk. 
Prosto do odhoda na letališče. Prevoz do 
letališča in polet proti domu. (letalo, Z)

OGLEDI: Vsi ogledi po programu so od zunaj, vstopnine v ceno niso vključene. 
Potnik jih poravna na kraju samem. 
Predvidene vstopnine: Enkratna vožnja s podzemno železnico 4£, Westminster 
Abbey - 18£, Katedrala svetega Pavla - 15£, Tower of London - 20.90£, Tower Bridge 
- 8£, Madamme Tussauds - 30£, London Zoo - 23£ 
Doplačila po želji (na osebo): 
• večerna vožnja z London EYE – 30 EUR.

441 eur
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gledališče in se povzpnemo na hribček, kjer 
stoji bazilika svetega Justa. Tu se srečamo z 
bizantinsko umetnostjo. Zdaj pa bo že čas 
za skok v zelo dober akvarij, ki se nahaja v 
pristanišču, pa mogoče v katero od galerij.
Popoldne posvetimo ogledu kraške jame, ki se 
ponaša z največjo podzemno dvorano na svetu 
- to je Grotta Gigante. Obiščemo slovenskega 
kiparja, ki živi v neposredni bližini.
Bo še čas za dvorec Miramar? Prijetno 
utrujeni in polni doživetij se proti večeru 
vračamo domov.

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 

izpustimo ali dodamo kaj drugega. Ogledamo si lahko tudi Devinski grad. Tu v delu 

gradu še vedno živi plemiška družina Tore – Tasso, kneginja je v svojem prostem času 

rada vodnica po gradu, kjer se nam zdi, kot da še vedno nekdo živi. Če je izlet poleti, 

si privoščimo kopanje v zalivu Sistiana ali Sesljan po naše. S spremembo programa se 

spremeni tudi cena - pokličite za več informacij!

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, cestnine, parkirnine, 
zunanji ogledi po programu, vstopnina v Grotto Gigante, vstopnina v 
akvarij, slovenski vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 
spremljevalec brezplačno), dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco 
v tujini, stroški priprave in organizacije izleta. 

avtobus, 40 oseb

LJUBLJANA – MIRAMAR – DEVIN – 
ISOLA DELLA CONA
Zgodaj zjutraj zbor na dogovorjenem 
kraju in vožnja iz Ljubljane do Fernetičev. 
Kmalu zapustimo avtocesto in si najprej 
ogledamo grad Miramar, to je pravi beli 
marmorni lepotec s kratko in žalostno 
zgodovino. Njegov lastnik je bil avstrijski 
nadvojvoda Maksimilijan, ki so ga 
kot kralja Mehike tam tudi ubili. Zato 
ni nikoli užival lepote svojega gradu, 
njegova žena pa je do smrti žalovala za 
njim. Sobane v dvorcu so grajene kot 
kajute na ladji, okoli gradu pa je razsežen 
botanični vrt, ki si ga tudi ogledamo. 

Nato se bomo sprehodili po znani 
Rilkejevi poti, ki je dolga približno 2 
km in speljana ob robu 150 do 200 m 
visokih pečin nad morjem. Rilkejeva 
pot je dobila ime po pisatelju in 
pesniku Rainerju Marii Rilkeju, ki je 
tu spesnil svoje delo Devinske Elegije. 
S sprehodom začnemo pri Devinskem 
gradu in zaključimo pri Sesljanskemu 
zalivu, kjer nas bo počakal avtobus. 
V Sesljanu si privoščimo tudi nekaj 
prostega časa za kopanje in osvežitev v 
morju. 

Pozno popoldne, ko so barve zaradi 
poševnih sončnih žarkov najlepše, se 
zapeljemo do Isola della Cona, ki je 
svet zase. To je pravzaprav zavarovano 
območje, kjer se v morje izteka naša 
Soča v obliki manjše delte. Prostor 
je gnezdišče za številne ptice, v tej 
nenavadni naravi pa živijo tudi beli konji 
iz francoske Camargue. Opazovalnice so 
narejene tako, da živali sploh ne vedo, 
da jih opazujemo. Prav tu zaključimo 
naš izlet. V zgodnjih večernih urah se 
odpeljemo proti domu. (avtobus)

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, obisk gradu Miramar, vstopnina 

v narodni park Isola della Cona, slovenski vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 

plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), dodatno zdravstveno zavarovanje z 

asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije izleta. 

avtobus, 40 oseb

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 
izpustimo ali dodamo kaj drugega. Ogledamo si lahko tudi Devinski grad. Tu v delu 
gradu še vedno živi plemiška družina Tore – Tasso, kneginja je v svojem prostem času 
rada vodnica po gradu, kjer se nam zdi, kot da še vedno nekdo živi. Obiščemo lahko 
Aquilejo, ki nas bo navdušila s starokrščansko baziliko, fantastičnimi mozaiki in 
starim rimskim pristaniščem. Lahko skočimo še v Gradež na peščeno plažo…. 

LJUBLJANA – TRST – MIRAMAR- 
GROTTA GIGANTE – LJUBLJANA
Slovenijo prečkamo po avtocesti do mejnega 
prehoda Fernetiči. Nadaljujemo do Trsta, 
kjer parkiramo na obali. Danes naš cilj niso 
kitajske trgovine z rdečimi lampijončki, 
ampak raziskovanje. Pomudimo se na 
lepem trgu Piazza unita d'Italia in si 
ogledamo palače, ki so grajene v povsem 
avstrijskem slogu, saj je bil Trst stoletja 
najpomembnejše avstrijsko pristanišče, 
torej okno v svet. Vas zanima, kje sta v 
resnici stala sloviti Ponte Rosso in židovska 
sinagoga, ki jo še vedno lahko obiščemo? 
Ogledamo si tudi dobro ohranjeno rimsko 

Trst z o
kolico 

1 dan

33 eur
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LJUBLJANA – VIŠARJE – REZIJA – 
ČEDAD – LJUBLJANA 
Zjutraj (ob 6.00 uri) zbor na 
dogovorjenem kraju in odhod avtobusa 
proti Gornjesavski dolini do Rateč. Tu 
prestopimo mejo in se peljemo do Trbiža. 
Starejšim v avtobusu se zavrtijo spomini 
nazaj v leta, ko so tu kupovali kavbojke, 
kavo, riž in pralni prašek…. V Kanalski 
dolini živijo vzporedno drug ob drugem 
Avstrijci, Slovenci, Italijani in Furlani. 
Stoletja so zamešala prebivalce v prav 
nenavadno kombinacijo. V svoje osrčje 
nas vabijo Višarje, kamor se najprej 

povzpnemo kar z gondolo, saj imamo 
še dolg dan pred seboj. Na vrhu izvemo 
zanimivo zgodbico o tem svetišču, tu in 
tam je maša tudi v slovenskem jeziku. 
Višarje so dostopne v vseh letnih časih, 
pozimi ponujajo izjemno dobra smuko, 
ki jo poznajo mnogi Slovenci.
Nato se peljemo po slovenski narodnostni 
meji, kjer se vrstijo vasice s slovenskim 
prebivalstvom. Po slabi uri vožnje 
zavijemo v dolino Rezijo. Tu se je ohranila 
majhna slovenska skupnost, ki govori 
posebno mešanico stare slovenščine in 

furlanščine. V tamkajšnjem kulturnem 
domu se srečamo z domačini in izvemo 
marsikaj novega, pa tudi nasmejimo 
se, saj so Rezijanci ohranili mnogo šal, 
anekdot in basni.
Popoldne pa si ogledamo še Čedad 
in muzej Langobardov. In če nam čas 
dopušča se ustavimo še v Udinah, kjer si 
privoščimo sprehod in mogoče kakšen 
nakup na lepih mestnih ulicah. Prihod 
domov v zgodnjih večernih urah.

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 

izpustimo ali dodamo kaj drugega. Če vas zanimajo samo Benetke, bomo program 

oblikovali po vaši želji, si mogoče ogledali Doževo palačo, Svinčene ječe, se povzpeli na 

Campanille in še kam. Lahko se odpravite v Benetke v času pustnega karnevala na ogled 

beneških mask in na veselo rajanje. Lahko obiščemo tudi peščeno plažo na otoku Lido in 

se vozimo z gondolami po beneških ulicah – vodnih kanalih. 

Cena vključuje: Vožnja s turističnim avtobusom, vožnja z gondolo na Višarje, 

spremstvo profesorjev (vsakih 15 plačanih en spremljevalec brezplačno), 

slovenski vodnik, dodatno zdravstveno zavarovane z asistenco v tujini, stroški 

priprave in organizacije izleta.

Avtobus, 40 oseb

LJUBLJANA – BENETKE – BURANO 
– MURANO – LJUBLJANA. 
Zgodaj zjutraj se zberemo na 
dogovorjenem mestu in se odpeljemo 
proti Italiji. Prispemo na Punto 
Sabbioni, Peščeni rt, kjer parkiramo 
avtobus in se vkrcamo v ladjico. Najprej 
se peljemo na otok Burano, ki je prava 
paša za slikarske in povsem navadne 
oči. Hiše na otoku so veselo pobarvane 
v modro, zeleno, rumeno, rdečo... To je 
otok ribičev in njihovih žena, ki znajo 
šivati krasne buranske čipke. Barvo 
hiše narekuje nevesta, hiše pa so takšne 
zato, tako pravijo, ker je pogosta megla, 

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, celodnevna vožnja s posebno ladjico 
do otokov Murano in Burano, ogled steklarne, zunanji ogledi po programu, slovenski 
vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), dodatno 
zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije izleta. 

avtobus, 40-50 oseb

da so ribiči nekoč, pa tudi danes, poznali 
pot domov.
Med plovbo na Murano, otok steklarjev, 
opazujemo življenje v laguni, v daljavi 
pa vidimo tudi letališče Marco Polo, 
kjer se zdi, da letala vzletajo iz vode 
in pristajajo na vodi. Na Murano so 
se konec 13. stoletja morali preseliti 
beneški steklarji zaradi pogostih 
požarov. Še danes je otok poznan 
po steklarstvu, tukaj deluje nekaj 

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene 
aktivnosti izpustimo ali dodamo kaj drugega. Na poti si lahko ogledamo tudi 
hišo metuljev v Carnii, kar je povsem nenavadna zgodba. lahko se kopamo 
in sončimo na bregovih ledeniške reke Tilment. 

priznanih obrtnih delavnic.  V eni izmed 
njih si ogledamo umetnost pihanja in 
ustvarjanja barvanega stekla.
Benetke smo prihranili kot sladkorček 
za konec: Markov trg z golobi, bazilika 
svetega Marka, mestni stolp Campanille, 
Libreria, most Rialto, Most vzdihljajev, 
ozke uličice, domača čokolada, sladoled 
in še in še… En dan je malo, pa vendar 
dovolj za prvi okus, kajti v Benetke se 
resnično lahko še vračamo.

Beneška 
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49 eur
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LJUBLJANA – MIRABILANDIJA 
– LJUBLJANA 
Zbor na dogovorjenem mestu v 
jutranjih urah in vožnja v Italijo ter 
po avtocesti naprej do Mirabilandije. 
S čolni se bomo lahko peljali 
po »rečnih kanalih« in brzicah, 
odkrivali skrivnosti indijanskih 
kultur, se popeljali z 90 m visokim 
panoramskim kolesom in z »ROLLER 
COASTER« - enim največjih vlakov 

LJUBLJANA – VERONA – SAFARI 
PARK – LJUBLJANA 
V zgodnjih jutranjih urah (najbolje 
ob 4.00 uri) krenemo na pot. 
Peljemo se do Fernetičev, mimo 
Benetk in Padove do Vicenze in 
naprej do Verone. Parkiramo pri 
obzidju mesta, ki je zaznamovano z 
večno ljubeznijo. Najprej postojimo 
na trgu Bra, kjer nas prevzame 
veličastna Arena, druga največja v 
Rimskem imperiju, takoj za rimskim 
Kolosejem. Po želji si jo lahko tudi 
ogledamo. Na zahodni strani trga 
je niz prijetnih tavern in gostilnic, 
kjer bomo lahko posedali v prostem 
času. Po ulici Manzinni pridemo do 

smrti v Evropi! Med vožnjo z vlakci 
bomo preizkušali naše adrenalinske 
meje, na brzicah se bomo preizkusili 
v raftingu, v  dinamičnem kinu bomo 
uživali v predstavi, z velikega kolesa 
si bomo ogledali park v celoti, čaka 
pa nas še veliko drugih atrakcij…   
Ko nas bo zagrabila lakota, se bomo 
prijetno utrujeni lahko odpravili 
v katero od prijazno urejenih 
restavracij in si nabrali novih moči 

Cvetličnega trga, ki ga obkrožajo 
krasne srednjeveške palače s 
freskami na pročelju. V bližini je 
Julijina hiša, stena zvestih obljub in 
kip nesrečne Julije. Romeova hiša je 
malo manj obiskana. Na Piazzi del 
Signori stoji velik kip Danteja, malo 
dlje se nahaja katedrala v značilnem 
slogu, obiščemo pa lahko tudi dvorec 
mestih veljakov, stari kamniti rimski 
most in rimsko gledališče. Nekaj časa 
pa si vzamemo tudi za samostojen 
potep po veronskih ulicah.
Popoldne se odpeljemo približno 15 

km ven iz Verone proti zahodu. Sredi 
nagubane narave se razprostira 
velik živalski vrt. Delno je urejen 
kot safari in po njem se vozimo 
kar z avtobusom! Vidimo leve, 
tigre, podvodne konje, nosoroge, 
številne opice… Drugi del je urejen 
kot klasičen živalski vrt, na koncu 
pa je še park modelov dinozavrov v 
naravni velikosti.
Po tako polnem izletu se seveda 
vrnemo domov v zelo poznih 
večernih urah. (avtobus) 

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, cestnine in parkirnine, 
vstopnina v Mirabilandijo, slovenski vodnik, dodatno zdravstveno zavarovanje 
z asistenco v tujini, spremstvo profesorjev (na vsakih 15 plačanih oseb en 
spremljevalec brezplačno), stroški priprave in organizacije izleta.

avtobus, 40 oseb

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, vstopnina v Safari park in Zoo, 

spremstvo profesorjev (na vsakih 15 plačanih oseb je en spremljevalec brezplačno), 

slovenski vodnik, dodatno zdravsvetno zavarovanje z asistenco v tujini, stroški priprave 

in organizacije izleta.

avtobus, 40 oseb
Doplačila po želji: 
• vstopnina v Areno;
• vstopnina v Julijino hišo;

(doplačilo). Če kdo izmed nas tokrat 
ne bo zbral dovolj poguma za katero 
od atrakcij, nič hudega! Atrakcij je 
veliko, zagotovo bo našel vsak kaj 
zase! V parku bomo uživali vse do 
18.00 ure, ko se bomo odpravili 
nazaj proti domu. Povratek domov 
je predviden v poznih večernih urah. 
(avtobus) 

Mirabilan
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Verona i
n  

Safari pa
rk 1 dan

63 eur
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1. dan  LJUBLJANA – BENETKE: 
Odhod iz dogovorjenega kraja v zgodnjih 
jutranjih urah – po dogovoru.   Vožnja 
mimo Postojne, Razdrtega, Fernetičev 
do pristanišča Punta Sabbioni, kjer  se 
bomo vkrcali na panoramsko ladjico in se 
prepustili valovom Beneške lagune, ki s 
svojimi vodnimi kanali, otočki, močvirji 
in sipinami predstavlja edinstven 
naravni ambient. Plovba mimo otoka 
San Michaele in izkrcanje  na slovitem 
trgu  Svetega Marka v  legendarnem 
mestu na vodi, Benetkah. Peš se bomo 
odpravili proti središču mesta, pot nas 
bo vodila mimo 'Mosta vzdihljajev' 
vse do trga, kjer stojita veličastna 
Markova bazilika in mogočen stolp 
z astronomsko uro in črncema, dva 
izmed večjih simbolov mesta. Sledil bo 
zunanji ogled najmogočnejše in najbolj 
reprezentativne mestne stavbe - Doževe 
palače, ki jo je v letih 1574 in 1577 močno 
poškodoval požar. Občudovali bomo 
tudi 98,6 m visok zvonik Campanille 
in se sprehodili do znamenitega mostu 
Rialto.  Nato se bomo vkrcali na ladjo in 
zapluli nazaj na Punto Sabbioni. Sledi 
vožnja do hotela v okolici, namestitev, 
večerja in nočitev. (H, V)

Cena vključuje: Prevoz s sodobnim turističnim avtobusom po programu, cestnine, parkirnine in ekološke takse, vožnja z ladjico po Beneški laguni, 2x nočitev z zajtrkom in večerjo v hotelu, vstopnina v zabaviščni park Gardaland in park Natura Viva, slovenski vodnik, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, spremstvo profesorjev (vsakih 15 plačanih en spremljevalec brezplačno), stroški priprave in organizacije potovanja. 

avtobus, hotel 3*,  
polpenzion, 30-40 oseb

 2. dan  OKOLICA BENETK -  PARCO 
NATURA VIVA – VERONA: Po 
zajtrku sledi vožnja do Verone. Nekaj 
kilometrov pred Gardskim jezerom se 
bomo ustavili v mogočnem živalskem 
parku Parco Natura Viva, ki je sestavljen 
iz treh vsebinskih delov. Prvi je urejen 
kot klasični živalski vrt, kjer bomo lahko 
videli okrog 200 živalskih vrst z vseh 
celin. Drugi sklop parka predstavlja svet 
dinozavrov (makete v naravni velikosti), 
kjer nas bo Muzej dinozavrov vrnil 
nazaj v zgodovino; poleg njih pa se v 
terariju in akvariju nahajajo še številni 
plazilci in tropske ribe. Vsekakor je 
najbolj zanimiv tretji del - to je safari. 
Z avtobusom se bomo zapeljali skozi 
»savano« in se »iz oči v oči« srečali 
z levi, opicami, žirafami in drugimi 
živalmi, ki se prosto gibajo po parku. 
V parku Parco Natura Viva se bomo 
torej srečali s številnim in čudovitim 
živalskim svetom. V nadaljevanju dneva 
bomo lahko občudovali mesto Verona. 
Je eno najbolj ljubkih in umetniško 
najbolj vabljivih severnoitalijanskih 
mest. Med sprehodom po mestu bomo 
videli Areno - amfiteater iz 1. stoletja, 
najelegantnejšo ulico Via Mazzini, 

najimenitnejši trg Piazza delle Erbe, 
meščanske hiše, številne cerkve... Po 
ogledu bo sledil »predah« za samostojne 
oglede ali za posedanje na uličicah, 
pred številnimi kavarnami. Verono 
bomo zapustili v popoldanskih urah in 
se odpeljali proti hotelu, namestitev, 
večerja in nočitev. (H, Z, V) 

3. dan  VERONA – GARDALAND 
– SLOVENIJA: Po zajtrku se bomo 
odpeljali do Gardskega jezera, kjer se 
s svojo ponudbo bohoti zabaviščni 
park Gardaland.  V čudovitem svetu 
domišljije se bomo prepustili številnim 
vrtiljakom, panoramskim vlakcem in 
stojnicam z nešteto sladkarijami. Svet 
zabave je namenjen tako otrokom kot 
odraslim, ki jim je tovrstna zabava v 
užitek. S čolni se bomo lahko popeljali 
po džungli, odkrivali skrivnosti 
egipčanskih templjev ter podzemnih 
rudnikov dragih kamnov, se sprehodili 
po divjem zahodu, popeljali z Ikarusom 
ali z vlakom smrti, si ogledali dinamični 
kino, predstavo delfinov in še veliko 
drugih zanimivosti. Povratek domov je 
predviden v poznih večernih urah. (Z) 

Beneška 
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zabavi sledi večerna vožnja do Riminija. 
Namestitev v hotelu in večerja. Zvečer 
po želji sprehod ob morju. Nočitev. 
(avtobus, H, V)  

2. dan RIMINI – SAN MARINO – 
LJUBLJANA. Zajtrk. Prosto jutro na 
peščeni plaži, dolgi skoraj 15 km, ponuja 
razigrane trenutke. Okoli 11.00 ure se 
odpravimo proti San Marinu. Z gondolo 
se povzpnemo v viteško mesto, kjer 

1 .dan LJUBLJANA – CORTINA 
D'AMPEZZO. Odhod iz dogovorjenega 
kraja v zelo zgodnjih jutranjih urah. Vožnja 
skozi Karavanški predor proti Spittalu in 
ob reki Dravi do Lienza, od tu pa naprej v 
Italijo. Na Toblaškem polju se spomnimo 
na izvir reke Drave in prebivalce nemške 
narodnosti, ki so naselili območje 
Škofjeloških hribov – Innichen. Prav tu 
zavijemo v osrčje Dolomitov. V zgodnjem 
jutru se pripeljemo do Lago di Misurina. 
Tu se sprehodimo ob gorskem jezeru, 
potem pa se peljemo do velikega parkirišča 
pod Tremi Zinnami. Podali se bomo na 
prijeten gorski treking v osrčje slikovitih 
kamnitih stolpov. Popoldne se peljemo 
preko prelaza Tre Croci do Cortine 
d'Ampezzo. Tu se namestimo v hotelu 

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, polpenzion v hotelu 3* ali mladinskem hotelu (več posteljne sobe), vožnja z gondolo in obisk muzeja v San Marinu, spremstvo profesorjev (na vsakih 15 plačanih oseb en spremljevalec brezplačno), slovenski vodnik, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije potovanja.

avtobus, hoteli 3*,  
polpenzion, 40 oseb

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, 2 polpenziona v hotelu 3*, 

gondola na Sass Pordoi, slovenski vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih 

oseb 1 spremljevalec brezplačno), dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v 

tujini, stroški priprave in organizacije potovanja.

avtobus, hotel 3*,  
polpenzion, 40 oseb

se sprehodimo po slikovitem obzidju, 
obiščemo dve trdnjavi, se izgubimo po 
mestnih uličicah, si privoščimo pizzo 
ali lazanjo v eni od številnih tavern 
in posedimo pred vladno palačo. Na 
stojnicah lahko občudujemo ali pa tudi 
kupimo izdelke iz usnja, domače tortice 
in čokolado ali pa se opremimo s pravo 
viteško opremo. Zvečer se vračamo 
proti domu, kamor prispemo v poznih 
večernih urah. (Z, avtobus)

s 3*, po večerji si privoščimo sprehod po 
alpskem mestecu. (avtobus, H, V)

2. dan CORTINA D'AMPEZZO – RIVA 
DI GARDA. Po zajtrku se popeljemo po 
izjemno slikoviti cesti, ki prečka Dolomite. 
Okoli nas se dvigajo sami tritisočaki: 
Tofana, Sella, Monte Cristallo, Civetta. 
Povzpnemo se na Passo di Falzarego in 
malo kasneje na Sass Pordoi. Od tu se z 
gondolo peljemo na višino 3000 metrov 
– Sass Pordoi. Uživamo v lepi pokrajini 
in razgledu na Piz Boe in Marmolado, 
slavni najvišji vrh Dolomitov. Popoldne se 

Obvezno doplačilo (na osebo): 

- vstopnina v Mirabilandijo cca. 20 EUR. 

Opomba: Po vaših željah lahko program tudi prilagodimo in določene aktivnosti 
izpustimo ali dodamo kaj drugega. V Dolomitih lahko izvedemo izlet z gondolo 
na Marmolado in si pogledamo muzej 1. svetovne vojne. Lahko se odpravimo v 
adrenalinski park ali na poletno sankanje.
Namestitev: Družinski hoteli s 3*. Polpenzion. 
Doplačila po želji (na osebo): 
- vstopnina v vodni park Caneva pribl. 20 EUR;

peljemo v dolino reke Adiže. Naš cilj je Riva 
di Garda, mestece ob Gardskem jezeru. Tu 
se namestimo v hotelu s 3*. Sledi večerja in 
nočitev.  (avtobus, H, Z, V)

3. dan RIVA DI GARDA- LJUBLJANA. 
Zajtrk. Ta dan posvetimo obali Gardskega 
jezera, lahko pa se zapeljemo tudi v vodni 
park Caneva, ki obratuje le poleti. Pozno 
popoldan se vračamo v Slovenijo po 
italijanski avtocesti mimo Benetk in Trsta. 
Prihod domov je v poznih večernih urah. 
(Z, avtobus)

1. dan LJUBLJANA – RIMINI: 
Zgodaj zjutraj zbor na dogovorjenem 
kraju in že sledi vožnja do Fernetičev, 
naprej po avtocesti do Benetk in od 
tu po obalni cesti čez delto reke Pad 
do Ravene. Obisk zabavnega parka 
Mirabilandija. Vas zanima Policijska 
akademija ali vožnja z vlakcem smrti? 
Bi se spustili po Niagarskih slapovih ali 
obiskali dinamični kino? Čaka vas tudi 
vrsta drugih atrakcij! Po celodnevni 

San Mari
no -  
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Dolomiti  
3 dni

99 eur

156 eur
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ladjo in nadaljevanje ogledov Petih dežel z 
morske strani. UNESCO je ta del obale, ki se 
v dolžino razteza le skromnih 8 km, uvrstil 
na seznam Svetovne naravne in kulturne 
dediščine. Med plovbo se bomo večkrat 
ustavili in se sprehodili po ozkih ulicah 
slikovitih ribiških mestec, ki so jih domačini 
domiselno postavili na strmih pobočjih med 
morjem in hribi v zaledju obale. Občudovali 
bomo lahko bujno mediteransko vegetacijo 
z nasadi oljk, trte in agrumov. Domačini tu 
ljubeče izdelujejo sloviti “pesto genovese”. 
Med plovbo od vasice do vasice se bomo 
ustavili tudi v pristanišču PORTOVENERE, 
na skrajni vzhodni točki Riviere di Levante. 
Na tej točki se začenja sloviti Golfo dei 
Poeti, kjer so svoj navdih našli mnogi slavni 

pesniki in umetniki. Vrnitev v La Spezio 
proti večeru. Vožnja do hotela in nočitev. 
(H, Z)

3. dan LA SPEZIA – PARMA – MANTOVA 
– LJUBLJANA. Zajtrk. Vožnja do Parme, 
znane po slovitem siru parmezanu in pršutu, 
mestu Giuseppa Verdija, Artura Toscaninija 
in še mnogih znanih italijanskih umetnikih. 
Ogled mestnih znamenitosti na Piazza 
Pilotta, Piazza Garibaldi in Piazza della 
Pace. Nadaljevanje vožnje proti Mantovi, 
mestu Francesca Gonzage, kjer bo postanek 
za oglede Piazza Mantegna, Pallaza Ducale, 
Piazza Sordello, Piazza delle Erbe. Vožnja 
mimo Verone proti Ljubljani, kamor 
prispemo v večernih urah. (Z, avtobus)

Namestitev: 2 nočitvi v hotelu 3* z zajtrkom.  

Cena vključuje: Prevoz z avtobusom, cestnine, parkirnine, vstopne pristojbine 
v mesta, turistične mestne pristojbine, vožnje z ladjo in vlakom, namestitve 
po spodnjem opisu, prehrana glede na oznake pri vsakem dnevu potovanja, 
slovenski vodnik, spremstvo profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec 
brezplačno), zunanji ogledi po programu, dodatno zdravstveno zavarovanje z 
asistenco v tujini, priprava in organizacija potovanja. 

avtobus, hoteli 3*, zajtrk, 40 oseb

1. dan LJUBLJANA – SIENA – SAN 
VINCENZO. Zbor potnikov na dogovorjenem 
mestu. Vožnja po avtocesti proti Toskani 
do Siene. Po prihodu se bomo sprehodili po 
značilnih ozkih ulicah in si od zunaj pogledali 
mestne znamenitosti: stolnico, krstilnico in 
znameniti trg v obliki školjke – Piazza del 
Campo. Na njem se vsako leto odvija »palio«, 
krožna konjska dirka, kjer se 17 mestnih 
»contrad« (občin) bojuje za zmago. Prosto za 
samostojno raziskovanje mesta ali nakupe 
tradicionalnih izdelkov (poleg vina, olivnega 
olja in lesenih izdelkov, so predvsem znamenite 
sladice – panforte, panpepato, ricciarelli, 
cavallucci). Vožnja po osrednji Toskani, po 
prelepi pokrajini, mimo slikovitih vasic, 

stisnjenih na vrhove hribov, ki kar kličejo k 
postanku, do obmorskega mesta San Vincenzo. 
Nastanitev namestitev v mladinskem hotelu v 
mestu ali okolici, nočitev. (avtobus, P)

2. dan SAN VINCENZO – ELBA – SAN 
VINCENZO. Zajtrk. Vožnja do Piombina. 
Vkrcanje na trajekt in plovba do mesta 
Portoferraio na otoku Elba. Ogled mesteca, kjer 
naj bi se po legendi ustavil Jazon z Argonavti v 
iskanju zlatega runa. Sprehod po ozkih ulicah 
za pristaniščem, po starem mestnem delu, 
ki je nastalo v času vladavine družine Medici. 
Oglede nadaljujemo na vzhodnem delu otoka, 
obiščemo tudi rudnik mineralov. V skladu s 
časom bomo obiskali enega ali oba muzeja iz 
obdobja Napoleona, ko je na Elbi bival s svojo 
sestro Pauline, poletno rezidenco v vili San 
Martino ali zimsko rezidenco v vili Dei Mulini. 

Cena vključuje: Prevoz s turističnim avtobusom, cestnine, parkirnine, vstopni 

pristojbini v mesti Siena in Pisa, turistična mestna pristojbina, vožnje s trajektom 

po programu, namestitve po spodnjem opisu, prehrana glede na oznake pri vsakem 

dnevu potovanja, ogledi v skladu s programom, slovenski vodnik, spremstvo 

profesorjev (na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), dodatno zdravstveno 

zavarovanje z asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije potovanja.

avtobus, mladinski hoteli 3*,  
nočitev z zajtrkom, 40 oseb

1. dan LJUBLJANA – GENOVA – LA 
SPEZIA. Zbor potnikov na dogovorjenem 
mestu v jutranjih urah. Vožnja po avtocesti z 
vmesnimi postanki do Genove, evropskega 
mesta kulture leta 2004, ki ga je Petrarka 
poimenoval La Superba – Vzvišena. Ogled 
nekaterih znamenitosti: Via Garibaldi, 
mestna katedrala San Lorenzo, trg San 
Matteo. Zelo zanimiv je tudi obisk akvarija. 
Sledi vožnja ob obali Ligurskega morja. 
Nastanitev v hotelu in nočitev. (avtobus, 
H)

2. dan LA SPEZIA – CINQUE TERRE – LA 
SPEZIA. Zajtrk. Celodnevni izlet po Petih 
deželah – Cinque Terre, kakor jih imenujejo 
domačini. Najprej z lokalnim vlakom iz La 
Spezie do Monte-Rossa; vmesni postanki 
za oglede krajev Rio Maggiore, Manarola 
in Vernazza. Prosto za kosilo. Vkrcanje na 

Odstavljeni francoski cesar je za sloves Elbe 
nehote naredil več kot vsi drugi prebivalci in 
občudovalci tega naravnega bisera. V poznih 
popoldanskih urah vrnitev s trajektom v 
Piombino. Sledi še vožnja do San Vincenza in 
nočitev. (avtobus, trajekt, P, Z)

3. dan SAN VINCENZO – PISA – 
LJUBLJANA. Zajtrk. Vožnja do renesančnega 
bisera, ki slovi zaradi posrečene pojave 
poševnega stolpa – Pise. Daljši postanek za ogled 
Trga čudes: stolnica, krstilnica, poševni stolp in 
pokopališče Camposanto. Katedrala z bogato 
razčlenjeno fasado, petimi ladjami in dragoceno 
opremo je najlepši primerek pisanske romanike 
in sodi med najsijajnejše sakralne spomenike 
v Italiji. Popoldan vožnja po avtocesti mimo 
Firenc in Bologne proti Ljubljani, s predvidenim 
prihodom v poznih večernih urah. (Z, avtobus)

Namestitev: 2 nočitvi v mladinskem 

hotelu v večposteljnih sobah
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Namestitev: 2 nočitvi v hotelu 3* z zajtrkom.  
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1. dan KRANJ – (BENETKE) – KATANIJA 
– ENNA. Jutranji oz. dopoldanski odhod iz 
Kranja proti Benetkam in polet proti Kataniji. 
Po pristanku sledi vožnja v notranjost »prave« 
Sicilije. Enna je enkratno srednjeveško 
mestece, orlovo gnezdo visoko nad rodovitno 
ravnico. Po sprehodu po mestu in uživanju 
v tipičnem vzdušju si po želji privoščimo 
preprosto sicilijansko večerjo s tipičnimi 
arancini. Potem se namestimo v hotel. Prost 
večer za osebna vzdušja. Nočitev. (letalo, H) 

2. dan ENNA – PIAZZA ARMERINA – 
CALTAGIRONE – SIRAKUZE – KIKLOPSKA 
RIVIERA. Sprehod do trdnjave, od koder se 
razpira enkraten pogled v jutranjem soncu. 
Zajtrk. Na poti proti Piazzi Armerini se 
pogovarjamo o življenju Rimljanov v teh krajih. 
Obiščemo starorimsko vilo Villa Romana del 
Casale (UNESCO) z neverjetno ohranjenimi 
talnimi mozaiki, polnimi mitov in legend. Pot 
nadaljujemo proti Caltagironeju. Sprehajamo 
se po zavitih in stopničastih uličicah mesteca 
vse do ogromnega centralnega stopnišča, 
obdanega z delavnicami keramičnih izdelkov, 
po katerih mestece slovi. Prosto za kosilo in 
siesta na poti v Arhimedovo mesto. V Sirakuzah 
najprej obiščemo antično mesto (UNESCO), 
potem pa še sodobno središče na otoku. Na 
kraju Ateninega templja danes stoji katedrala, 

tu so Arethuzin vodnjak in mestne palače. Čas 
bo za granito, arancino ali sicilijanski gelato. 
Morda še postanek pri slavnih Kiklopovih 
skalah iz Odisejade ter vožnja v naš kotel na 
Kiklopski rivieri. Namestitev in prost večer v 
obmorskem letovišču. Nočitev. (H, Z)

3. dan KIKLOPSKA RIVIERA – 
ALCANTARA - TAORMINA - KIKLOPSKA 
RIVIERA. Zajtrk. Vožnja do soteske Alcantara 
ter sprehod s panoramskimi pogledi na 
edinstveno sotesko, ki so jo ustvarili izbruhi 
Etne in deroča reka, vmes pa sta imela prste 
tudi bog Vulkan in boginja Venera. Po želji (za 
doplačilo) si lahko privoščite tudi soteskanje 
po reki. Ste za obisk vinske kleti in tipičen 
sicilijanski prigrizek, sestavljen iz lokalnih 
proizvodov? (doplačilo 15 EUR) Počitek na 
poti proti čutni Taormini, kamor se vzpnemo 
z gondolo. Sprehodimo se skozi letoviško 
mestece do njene največje znamenitosti. Prosto 
za lastno raziskovanje in obisk grško-rimskega 
gledališča, ki ponuja dih jemajoč razgled na 
Etno. Vrnitev z gondolo do izhodišča ter vožnja 
do Catanie. Vrnitev v hotel. Prosto za užitek in 
večerjo. Nočitev. (H, Z)

4. dan KIKLOPSKA RIVIERA - izlet 
na ETNO in v KATANIJO – Benetke - 
KRANJ. Zajtrk. Že sama vožnja na Etno 
je enkratno doživetje! Pred nami kot na 
dlani leži cela vzhodna Sicilija! V romantični 
Zafferani se ustavimo za sprehod po mestecu 
in okušanje odličnega sicilijanskega medu. 
Vulkan pa je eden vrhuncev potovanja! Po 
želji se (za doplačilo) z žičnico in terenskimi 
vozili vzpnemo do kraterja na višini 2.900 
m. Spektakularno, neverjetno in nepozabno 
doživetje! Sicer pa se lahko sprehodimo po 
vulkanski pokrajini in med manjšimi kraterji 
na višini 1.900 m. Ko se spet zberemo skupaj, 
se odpeljemo proti Kataniji, na poti pa 
morda najdemo vinsko klet in se najavimo 
za pokušino sicilijanskega vina?! V Kataniji 
si na osrednji tržnici privoščimo prosti čas za 
kosilo. Potem si skupaj ogledamo čudovito 
baročno mestno središče (UNESCO), ki ga 
krasijo prelepe cerkve, zanimiva maskota in 
staro gledališče. Vožnja na letališče in polet 
proti Benetkam ali bližnjemu letališču. Prevoz 
do Kranja. (Z, letalo)

Vstopnine v ceno potovanja niso vštete in jih potnik poravna na kraju samem. Okvirni 

zneski vstopnin so naslednji: AGRIGENTO: Dolina Templjev 10 EUR; SIRAKUZE: arheološki 

park Sirakuze 10 EUR; TAORMINA: Grško gledališče 8 EUR;  ALCANTARA: park Gole 

dell'Alcantara 8 EUR, vzpon na Etno: žičnica in prevoz do kraterja na 2.900 m 60,50 EUR, 

soteskanje v Alcantari: 19 EUR. 

Cena vključuje: Avtobusni prevoz iz Kranja do bližnjega letališča in nazaj, 
letalski prevoz z nizkocenovnim prevoznikom po programu, 3 nočitve v hotelih 
3* z zajtrkom, prevozi in ogledi s klimatiziranim avtobusom, žičnica v Taormino 
in nazaj, slovenski vodnik (vključeni so ogledi od zunaj), spremstvo profesorjev 
(na 15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), dodatno zdravstveno 
zavarovanje z asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije potovanja. 

hoteli 3*, zajtrk, 40 oseb

Sicilija  

ekspres 
4 dni 

438 eur
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1. dan Ljubljana – Avstrija – Nemčija 
– Francija – PARIZ: Zbor ob 17:00 uri na 
dogovorjenem mestu. Že smo na poti proti 
Gorenjski, sledi prestop avstrijske meje, v 
nočni vožnji bomo prečkali še mejo z Nemčijo 
in kasneje še s Francijo. (avtobus)

2. dan PARIZ: Prihod v predmestje Pariza 
v jutranjih urah. Okrepčilo na avtobusu 
(presenečenje). Sledi obisk enega najslavnejših 
zabaviščnih parkov Disneyland-a, kjer nas bo 
sprejela vesela družba Miki Miške s prijatelji. 
Za en dan bomo zapustili resnični svet in 
se podali v pravljično deželo ilustratorja 
Walta Disneya! Popeljali nas bodo v deželo 
neizmerne domišljije, z nami potovali skozi 
čas ter se veselili in igrali v zabaviščnih parkih. 
Dan poln zabave bo verjetno za vse prehitro 

Cena vključuje: Avtobusni prevoz, cestnine in parkirnine, vstopna pristojbina v mesto 

Pariz, namestitve po spodnjem opisu, ogledi v skladu s programom, slovenski vodnik, 

spremstvo učiteljev (na vsakih 15 plačanih je en spremljevalec brezplačno), dodatno 

zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije potovanja. 

Cena ne vključuje: Vstopnine v Disneyland (otroci pribl. 30 EUR, odrasli pribl. 40 

EUR), Eifflov stolp pribl. 11 EUR, Versailles pribl 6,50 EUR.

avtobus, hotel 3*,  
nočitev/zajtrk, 40 oseb

Namestitev: 2 nočitvi v hotelu 2*-3* z zajtrkom v tro- ali 
več posteljnih sobah s kopalnico. 

minil. Zvečer nastanitev v hotelu in nočitev. 
(H)

3. dan PARIZ: Po zajtrku se odpravimo 
v središče Pariza, eno najlepših svetovnih 
prestolnic. Z avtobusom se bomo peljali 
mimo najznamenitejših stavb, ki krasijo to 
mesto že stoletja. Verjetno najbolj znana je 
gotska katedrala Notre Dame, potem slavni 
muzej Louvre, pa slavolok zmage, Elizejske 
poljane, mestna hiša ter stavba Les Invalides, 
kjer je v cerkvi mogočna grobnica vojskovodje 
Napoleona. Vožnja mimo vseh znamenitosti 
nas bo pripeljala do Eiffelovega stolpa, na 
katerega se bomo povzpeli tudi mi! Na vrhu 
se nam bo odprl pogled na večmilijonsko 
mesto… Popoldan se bomo odpeljali v 
trgovsko središče La Defense, kjer bomo 

imeli prosto. Preden se bomo odpeljali do 
hotela, si bomo ogledali še grič umetnikov – 
Montmartre. (Z, H)

4. dan PARIZ- grad Versailles – Ljubljana: 
Po zajtrku bomo zapustili francosko 
prestolnico in se odpeljali v predmestje do 
mogočnega baročnega gradu Versailles, kjer 
je bival in vladal sončni kralj – Ludvik XIV. 
Kar težko si bomo predstavljali v kakšnem 
neizmernem razkošju so nekoč uživali kralji in 
plemiči. Po ogledu gradu in kratkem sprehodu 
po krasnem grajskem parku z mogočnimi 
vodnjaki, ribniki in vodometi se bomo začeli 
vračati proti domu, kamor bomo predvidoma 
prispeli v poznih večernih urah ali v zgodnjih 
urah naslednjega dne. (Z, avtobus)

Pariz, mes
to 

svetlobe
 4 dni

222 eur
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1. dan LJUBLJANA – ITALIJA – 
FRANCIJA – CANNES - NICA. Okrog 
poldneva se zberemo na dogovorjenem 
mestu. Z avtobusom se odpeljemo proti 
Italiji in naprej proti italijansko-francoski 
meji. Krajši postanek v filmskem 
Cannesu za sprehod do festivalne palače. 
Vožnja skozi »mesto rož« Nico in krajši 
oddih pred začetkom nočne vožnje v 
smeri proti Španiji. (avtobus, nočna 
vožnja)

2. dan FRANCIJA – BARCELONA. 
Prestop meje v jutranjih urah. 
Nadaljujemo z vožnjo do Barcelone, 
enega izmed najlepših in najbolj 
živahnih mest na svetu. Sprehod po 
slavni Rambli nas vodi od starega 
pristanišča s Kolumbovim spomenikom 
do ene izmed najlepših tržnic v Evropi, 
La Bouquerie, naprej do Gaudijeve Case 
Milo in Case Battlo. Že vonjate čokolado? 
Obisk čokoladnega muzeja nas gotovo 
navduši. Ogledamo si tudi stari del 
mesta katalonske prestolnice – gotsko 
četrt, katedralo, postanemo ob živih 
kipih in se prepustimo vrvežu mesta. 
Namestitev, večerja in nočitev. (H, V)

se proti slavni Costa Bravi. Morjeeee…. 
Dan namenimo morskim užitkom 
in sprehodom. Popoldne zapustimo 
Španijo in se odpeljemo proti domu. 
Najprej do Francije. Postanemo v Monte 
Carlu, administrativnem delu kneževine 
Monaco, in se sprehodimo do znanega 
Casina. Sledi nožna vožnja proti Italiji. 
(Z, avtobus, nočna vožnja)

5. dan FRANCIJA – ITALIJA – 
VERONA - LJUBLJANA. Nočna vožnja. 
V jutranjih urah prispemo do mesta 
nesrečnih zaljubljencev - Verone, ki slovi 
po eni največjih ljubezenskih zgodb vseh 
časov. Po želji se ustavimo in privoščimo 
sprehod skozi zakladnico antične rimske 
arhitekture in si ogledamo nekatere 
mestne znamenitosti: čudovito areno, 
trg Bra, Julijino hišo z znamenitim 
balkonom, Gosposki trg… Poslovimo se 
od romantičnega vzdušja in nadaljujemo 
z vožnjo proti Sloveniji. Prihod v 
Ljubljano v popoldanskih urah. Konec 
potovanja. (avtobus)

Doplačila po želji (na osebo): 

• ogled notranjosti Sagrade Familie 9,30 EUR. 

Cena vključuje: Avtobusni prevoz iz Ljubljane do Španije in nazaj, 1 nočitev  s 
polpenzionom in 1 nočitev z zajtrkom v Barceloni v hotelih 2-3* oz. mladinskem 
hotelu, 1 kosilo, prevozi in ogledi s klimatiziranim avtobusom in slovenskim 
vodenjem, muzej čokolade (4,5 EUR), Camp Nou (17 EUR), Poble Espanyol (5 
EUR), zunanji ogled znamenitosti, slovenski vodnik, spremstvo profesorjev (na 
15 plačanih oseb 1 spremljevalec brezplačno), dodatno zdravstveno zavarovanje 
z asistenco v tujini, stroški priprave in organizacije potovanja. 

avtobus, hoteli 2-3*,  
nočitev/zajtrk/večerja, 40 oseb

3. dan BARCELONA. Zajtrk. Odpeljemo 
se do Camp Nou, kjer si ogledamo muzej 
in nogometni stadion FC Barcelone. 
Morda srečamo katerega izmed slavnih 
nogometašev? Pot nas vodi naprej na 
Montjuic, od koder se nam ponuja 
veličasten razgled nad celotnim mestom. 
Postanemo tudi na prizorišču olimpijskih 
iger. Obiščemo Poble Espanyol (špansko 
vas), kjer nas čakajo arhitekturni primeri 
iz različnih koncev Španije, pravi muzej 
na prostem. Privoščimo si kosilo. 
Popoldne nadaljujemo s postankom 
pri eni od večjih znamenitosti - pri 
veličastni in nedokončani Gaudijevi 
Sagradi Familii. Po želji (za doplačilo, 
odločitev ob prijavi) si ogledamo tudi 
njeno notranjost. Za zaključek obiščemo 
čudovit park Guell; posedimo na slavnih 
kamnitih klopcah ali samo opazujemo 
okolico… Nočitev. (H, Z, K)

4. dan BARCELONA - COSTA 
BRAVA – FRANCIJA – MONACO - 
MONTE CARLO. Zajtrk. Odpeljemo 

Barcelon
a 

s Costa 
Bravo 5 

dni

339 eur

37



PRIJAVE: Prijave sprejema Agencija Oskar 
ter vse pooblaščene turistične agencije do 
20 dni pred odhodom oz. do zapolnitve 
prostih mest. V primeru potnikove prijave 
na potovanje 20 dni ali manj do pričetka 
potovanja Agencija Oskar ne jamči razpisnih 
pogojev potovanja, ampak trenutno 
najboljše pogoje.

Ob prijavi potnik izpolni prijavnico in 
poravna prvi obrok v višini 30 % cene 
potovanja, preostali del pa najkasneje do 10 
dni pred odhodom (v primeru odloženega 
plačila mora biti le-to zavarovano z osebnimi 
čeki ali trajnikom). Plačilo prvega obroka 
pomeni potrditev rezervacije in sklenitev 
pogodbe o organiziranju potovanja. Ob 
prijavi se na rezervacijo zaračuna 15 EUR 
prijavnine.

CENE: Cene potovanj v katalogu so 
informativne narave. Veljavne podatke 
najdete na spletni strani www.agencija-oskar.
si. Cene potovanja so določene s programom 
potovanja ter veljajo od 24. januarja 2013 
dalje. Agencija Oskar si pridržuje pravico 
do spremembe razpisne cene glede na tržne 
razmere. Po sklenitvi pogodbe o potovanju 
pa se cena lahko spremeni samo zaradi 
sprememb v menjalnem tečaju ali sprememb 
v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno 
potovanja, v skladu z veljavno zakonodajo 
najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja. 
V primeru potnikove prijave na potovanje 20 
dni ali manj do pričetka potovanja Agencija 
Oskar lahko jamči samo trenutno najboljše 
cenovne pogoje.

OBVEZNO DOPLAČILO ZA MANJŠO 
SKUPINO: V primeru, da je najkasneje 
20 dni pred potovanjem na potovanje 
prijavljenih manj kot je v programu 
potovanja določeno število potnikov (Cena 
(najmanj xx udeležencev) vključuje: ...), 
Agencija Oskar uveljavlja obvezno doplačilo 
za manjšo skupino. To doplačilo ni dvig cene. 

NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 
V primeru, da je najkasneje 5 dni pred 
potovanjem prijavljenih manj kot je v 
programu potovanja navedeno minimalno 
število potnikov, si v skladu z veljavno 
zakonodajo pridržujemo pravico do odpovedi 
potovanja. Najmanjše število potnikov na 
posameznem potovanju je lahko določeno 
tudi drugače, kar je na programu potovanja 
posebej označeno.

LETALSKI PREVOZNIK, PRTLJAGA: 
Pridržujemo si pravico do spremembe 
časa odhoda in vrnitve, ki so v pristojnosti 
letalskih prevoznikov. Pri letalskem 
prevozu je za prtljago odgovorna izključno 
letalska družba po predpisih, ki veljajo v 
mednarodnem potniškem prometu. Prijavo 
izgubljene ali poškodovane prtljage potnik 
sam naslovi na prevoznika. V primeru 
odpovedi potovanja s strani potnika zaradi 
spremembe datuma odhoda/prihoda veljajo 
v takih primerih stroški po Splošnih pogojih. 

Letalski prevoznik lahko brez obrazložitve 
zavrne vkrcanje potnika. Agencija oskar ne 
prevzema nobene odgovornosti ali stroška 
iz tega naslova.

 
REKLAMACIJE: V primeru, da so storitve 
na potovanju nepopolne ali nekakovostno 
opravljene, je potrebno takoj obvestiti 
našega vodnika oz. predstavnika na kraju 
samem, kjer bomo poskušali v najkrajšem 
možnem času narediti vse potrebno za 
odpravo pomanjkljivosti.

V primeru, ko naš vodnik/predstavnik ni 
prisoten, je potrebno o reklamaciji kvalitete 
namestitev sestaviti zapisnik, potrjen s 
strani izvajalca/upravljalca namestitvenega 
objekta. V nasprotnem primeru žal 
reklamacije ne bomo mogli upoštevati. 

Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene 
na kraju samem, lahko potrošnik uveljavlja 
sorazmerno znižanje cene po končanem 
potovanju. V obeh primerih je rok za pritožbo 
dva meseca po končanem potovanju.

VIZUMI: Agencija Oskar nastopa kot 
posrednik med potnikom in odgovorno 
ustanovo države, ki izdaja vizume, in ne 
prevzema nobene odgovornosti do potnika 
v primeru zavrnitve ob vstopu v državo. 
Pogoji pridobitve vizumov so sestavni del 
programa potovanja, potnik pa se lahko sam 
odloči, ali jih Agencija Oskar ureja zanj, ali 
pa si jih bo urejal sam.

ZDRAVSTVENI PREDPISI: Potnik je 
dolžan opraviti cepljenja, ki so za državo 
potovanja zahtevana. V primeru, da so v 
programu potovanja navedena oziroma 
zahtevana določena cepljenja, si mora 
vsak potnik sam priskrbeti mednarodno 
potrdilo o opravljenih cepljenjih. Agencija 
Oskar ne odgovarja za morebitne zaplete 
ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi 
potnikovega nespoštovanja zdravstvenih 
predpisov države, v katero vstopa, kakor 
tudi ne za stroške povezane s tem. 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA: Splošni 
pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni 
del programov in so kot posebna tiskana 
priloga na voljo na vseh prodajnih mestih 
Agencije Oskar ter na spletni strani www.
agencija-oskar.si. Z vplačilom akontacije 
potnik potrjuje, da je z njimi seznanjen in 
jih v celoti sprejema.

Potovanja so pripravljena glede na vozne 
rede in poslovne pogoje v času izdaje 
brošure, ki je pripravljena za daljše 
obdobje. Zaradi možnih sprememb 
lahko konkretno potovanje odstopa od 
opisa in cene v brošuri. Ažurne podatke 
o vsakem potovanju najdete na spletni 
strani www.agencija-oskar.si ali vam 
jih pošljemo po pošti.   

MAJ 2013

SPLOŠNI P
OGOJI
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POLETITE Z NAMI
POLETITE Z NAMI

•prodaja letalskih vozovnic • rezervacije hotelov • individualna potovanja

•poslovna potovanja • sejmi in kongresi • vaš poslovni partner

Poslovni center Agencija Oskar 

t:+ 386 4 2014-333, +386 4 2014-332 

f:+ 386 4 2014-331

avio@agencija-oskar.si

Št. licence
7732092
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