Planinsko/pohodniška dežela medveda 5 dni
INDIVIDUALNI PREDLOG POTOVANJA
Hotel 3*, polpenzion, razno
- odkrijte skrite kotičke Loškega Potoka z okolico
- doživite in začutite deželo medvedov
- aktivne pohodniške počitnice in pohodi v prvobitni naravi
Hotel Oskar v Loškem Potoku je odlično izhodišče za planinsko pohodniške dogodivščine Notranjskega Krasa,
od Snežnika do Kočevskih pragozdov. Nudimo vam prijetno udobje in zatočišče, pa tudi obilo koristnih informacij
o planinskih in pohodniških poteh po okolici in širše. V hotelu si lahko privoščite prost dan za počitek.
Planinsko/pohodniška dežela medveda 4 dni skicira le nekaj zanimivih planinsko/pohodniških krožnih poti,
ki jih lahko nadgradite z vašimi idejami. Mnogo je še drugih atraktivnih poti, ki jih omogočajo dodatni prevozi do
izhodišča in/ali nazaj. V Hotelu Oskar Loški Potok vam nudimo možnost prevoza na izhodiščne točke in
nazaj v hotel.
Loški Potok je odlična lokacija za namestitev pohodnikov in planincev, od koder lahko prehodite deželo
od Snežnika in Cerknice vse do Kočevja in doline Kolpe ter do hrvaškega Risnjaka na jugu. To je raj za pohodnike,
saj lahko uživate v miru in spokojnosti, prvobitnosti in neokrnjeni naravi. Notranjski Kras je idiličen, čudovit, lep,
zelen in tudi poletja niso prevroča. Večina poti je speljanih po gozdovih.
Pohodništvo lahko združite s kolesarjenjem 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 sreda LOŠKI POTOK, SPREHOD OKOLI LOŠKEGA POTOKA, OGLED MEDVEDA. Individualni prihod
v Loški Potok. Sproščen dan je namenjen raziskovanju okolice. Loški Potok je eno izmed najlepših kraških polj na
Slovenskem. Leži na nadmorski višini okoli 750 metrov, obkrožajo pa ga hribi visoki več kot 1000 metrov. Vaš
sprehod se bo vil po hribih okoli kraškega polja, med gozdovi in s pogledi na polje. Na poti postanete pri cerkvici
sv. Florijana, od koder se lahko vrnete na izhodišče. Po želji pohod nadaljujete po poljih do Malega Loga. Prosto
popoldne za lastno raziskovanje, po želji pa se lahko odpravite na obisk jame Ogenjca, kjer spoznate zanimivo
zgodbo iz 2. svetovne vojne. Ali pa si za doplačilo privoščite ogled medveda. Prost večer. Nočitev. (H)
2. dan LOŠKI POTOK – VZPON NA SNEŽNIK 1796 m. Zajtrk. Odpeljete se do izhodišča Sviščaki, od koder
se vzpnete na vrh Snežnika. Od tam se vam odpira eden izmed najlepših pogledov v Sloveniji. Spust v dolino. Na
poti nazaj lahko obiščete Grad Snežnik in Križno jamo. Vrnitev v hotel. Nočitev.
Namesto Snežnika si lahko privoščite tudi vzpon na goro čarovnic Slivnico 1.114 m in se potem sprehodite po
Cerkniškem jezeru. Možnosti je veliko.
(H, Z)
3. dan LOŠKI POTOK – KRPANOVA POT 19 km in BLOŠKO JEZERO. Po želji sončni vzhod pričakate pri
cerkvi sv. Lenarta, od koder se razprostira pogled na Loško dolino, Retje. Zajtrk. Vožnja do izhodišča in
dopoldanski pohod po Krpanovi poti. Na poti zaživijo prizori iz življenja junaka Martina Krpana; vživite se v
takratne razmere in življenje Bločanov. Pot vas pelje skozi tradicionalne prizore. Lahko se spustite tudi do Iške.
Potem se odpeljete do Bloškega jezera in prosto za sprehod ali kopanje. Morda še obisk Muzeja Bloški smučar in
zgodba je popolna. Vrnitev v Loški Potok. Nočitev. (H, Z)

4. dan LOŠKI POTOK – RISNJAK 1.528 m in IZVIR KOLPE. Zajtrk. Po želji vožnja na Hrvaško in vstop v NP
Risnjak. Vožnja do izhodišča in vzpon na vrh. Vrnitev na izhodišče. Popoldne se lahko odpravite na raziskovanje
izvira Kolpe, uživate v hoji do izvira in globkem zelenomodrem tolmunu izvira. Vrnitev po isti poti in nazaj v Loški
Potok. Lep planinsko pohodniški dan. Nočitev. (H, Z)
5. dan LOŠKI POTOK – V KOČEVSKE PRAGOZDOVE in DOLINA KOLPE. Zajtrk. Vožnja na Kočevsko; na
poti lahko postanete ob Taborski jami z odličnim razgledom in zgodbo. Prehodite Borovško učno pot skozi bukov
pragozd (okoli 8 km, 3 ure), ki vas popelje tudi na lokalni vrh z vrhunskimi razgledi. Po atraktivni poti se spustite
v dolino Kolpe, skok v vabljivo reko. Po želji si popoldne privoščite zanimiv pohod ali aktivnost na reki. Vožnja
domov.
Pohodništvo lahko združite s kolesarjenjem ali/in z organiziranimi izleti – oglejte si našo ponudbo V
deželi medveda. V Loškem Potoku zlahka preživite čudovit teden.

Cena na osebo v dvoposteljni sobi: 30 EUR na dan (TURISTIČNI BON)
Cena vključuje: 1 nočitev z zajtrkom, parking, planinsko pohodniške informacije (gpx tracki poti).
Obvezna doplačila (na osebo):
- turistična 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,
- vodenje – 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.

