Kolesarska dežela medveda 4 dni
INDIVIDUALNI PREDLOG POTOVANJA
Hotel 3*, polpenzion, razno
- odkrijte skrite kotičke Loškega Potoka z okolico
- doživite in začutite deželo medvedov
- aktivne počitnice s kolesarjenjem in pohodi v prvobitni naravi
Hotel Oskar v Loškem Potoku vam nudi prijetno udobje in zatočišče, kolesarnico in kolesarski informacijski
center, kjer zbiramo podatke o zanimivih kolesarskih poteh in jih posredujemo našim gostom. V hotelu si lahko
privoščite prost dan za počitek.
Kolesarska dežela medveda 4 dni skicira le nekaj (krožnih) kolesarskih poti, ki jih lahko nadgradite z vašimi
idejami. Skozi kraj pelje tudi Slovenska turnokolesarska pot. Obstaja še mnogo drugih možnosti, ki jih prevozi do
izhodišča in/ali nazaj omogočajo. V Hotelu Oskar Loški Potok vam nudimo tudi možnost prevoza na
izhodiščne točke in nazaj v hotel.
Loški Potok je odlična lokacija za namestitev kolesarjev, od koder lahko prekolesarite kraje od Snežnika
do Kočevja, od Cerknice do Risnjaka. To je raj za kolesarjenje po skoraj praznih in dobro vzdrževanih asfaltnih
cestah in makadamih ter odsekih Slovenske turnokolesarske poti.
Kraji so idealni za vse vrste kolesarjenja – za družine in posameznike, gorske kolesarje in turne kolesarje,
ljubitelje in profesionalce. Notranjski Kras je idiličen, čudovit, lep, zelen in tudi poletja niso prevroča. Veliko cest je
speljanih po gozdovih.
Kolesarjenje lahko združite s pohodništvom ali/in z organiziranimi izleti – oglejte si našo ponudbo V
deželi medveda . V Loškem Potoku zlahka preživite čudovit teden.

Odhodi v 2020: po želji
Stil: Oskar Slovenija
1. dan LOŠKI POTOK – SONČNA KOLESARSKA POT. Odkolesarimo na krožno Sončno kolesarsko pot (52
km, 1.010m skupne višinske razlike). Povratek v hotel. Nočitev. (H, Z)
2. dan LOŠKI POTOK – KOLESARSKA POT ČEZ BLOKE. Zajtrk. Odkolesarimo na krožno kolesarsko pot Čez
Bloke (71 km, 930m skupne višinske razlike). Povratek v hotel. Nočitev. (H, Z)
3. dan LOŠKI POTOK – KOLESARSKA POT MALI MEDVED. Zajtrk. Odkolesarimo na krožno kolesarsko pot
Mali medved (21 km, 400m skupne višinske razlike). Povratek v hotel. Nočitev. (H, Z)
4. dan LOŠKI POTOK – KOLESARSKA POT DO TRAVE IN NAZAJ. Zajtrk. Odkolesarimo na kolesarsko pot
Do Trave in nazaj (28 km, 495m skupne višinske razlike). Povratek v hotel. Ob 18h se zberemo s skupino. Po
želji (doplačilo) nas čaka posebno doživetje – opazovanje medveda v naravnem okolju. V spremstvu vodnika se
povzpnemo na lovsko opazovalnico, od koder varno oprezamo za divjimi živalmi. Napeto in nepozabno! Nočitev.
(H, Z)
Za zapisane kolesarske poti naše goste v hotelu opremimo z GPX tracki, prav tako pa v slučaju
težav na poti lahko ponudimo prevoz na izhodišče.
Kolesarjenje lahko združite z organiziranimi izleti – oglejte si našo ponudbo V deželi medveda.

Cena na osebo v dvoposteljni sobi: 30 EUR na dan (TURISTIČNI BON)

Cena vključuje: 1 nočitev z zajtrkom, uporabo kolesarnice, parking, kolesarske informacije (gpx tracki poti).
Obvezna doplačila (na osebo):
- Turistična in promocijska taksa 1,5 EUR /osebo /dan.
Doplačila po želji ob prijavi (na osebo):
- večerja 10 EUR,
- doplačilo za enoposteljno sobo 15 EUR/dan (turistični bon),
- popust za otroka na dodatnem ležišču 15 EUR/dan,
- opazovanje medveda (najmanj 2 osebi) 80 EUR,
- kegljanje 1 ura 10 EUR/stezo,
- prevozi na izhodišče/iz izhodišča – po dogovoru.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo
na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 1
PRIPRAVA POTOVANJA: 1.julij 2020.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev::
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja
P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice
P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice
PT – nočitev na busu, vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic
O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)

Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V primerih, ko v državi potovanja ni
predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.

