
 
 
 
 
Agencija Oskar, d.o.o.  
 

Agencija Oskar, d.o.o., Hafnarjeva pot 2a, 4000 Kranj, Tel: +3864 2014-338, 339 Fax: +3864 2014-331  

E-Mail: info@agencija-oskar.si, www.agencija-oskar.si 

ID: SI65090934, TRR: 3000 0000 0450 019 pri SBERBANK d.d., PE Kranj, št. licence: 128 in 129, IATA licenca št. 77-32092 

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. vložka: 1/06544/00, osnovni kapital: 38.763 EUR 

Normandija, Bretanja 
in skok do bordojskih sipin 9 dni 

INDIVIDUALNO POTOVANJE - »rent a car«  
 

BENETKE - PARIZ - GIVERNY - ROUEN - ETRETAT - HONFLEUR - CAEN - BAYEAUX - ARROMANCHES (D - DAY) - 
MONT ST. MICHEL - ST. MALO - DINAN - RENNES - NANTES - DUNE DU PILAT - ARCACHON - BORDEAUX 

 

Odhodi: po želji 
 
Stil: Individualno potovanje  

 

1. dan BENETKE - PARIZ - GIVERNY - ROUEN. Jutranji odhod z beneškega letališča in polet v Pariz. Na letališču 
prevzamete »rent a car«. Sledi vožnja do Givernya, kjer si lahko vzamete čas za sprehod po Claude Monetovem 

cvetličnem vrtu, kjer je Claude nabiral navdih za svoja slikarska dela. Nadaljujete proti prestolnici Normandije. Sprehod 
po Rouenu z ogledom ene najlepših mestnih zgradb, katedrale Naše Gospe. Poleg ostalih znamenitosti si lahko 

ogledate Vieux Marche, kjer so Angleži leta 1431 zažgali Devico Orleansko. Nočitev v Rouenu. (H, Z)

 

 
 
2. dan ROUEN - ETRETAT - HONFLEUR - CAEN. Po zajtrku sledi vožnja proti Atlantski obali s postankom v kraju 

Eltretat, kjer boste občudovali osupljivo obalo, obdano s krednatimi pečinami, ki jih oblikuje narava. Časa bo dovolj za 

sprehod do znamenitih pečin Falaise d’Aval. Vožnja po znamenitem Pont de Normandie (Normandijskem mostu), enem 
največjih visečih mostov na svetu. Po kratki vožnji se ustavite v prikupnem Honfleurju. Ogled cerkve Svete Katarine, 

ene redkih zahodnoevropskih cerkva, v celoti zgrajenih iz lesa. Prikupno mesto, polno lesenih hiš, različnih barv, s 
prepletenimi ozkimi ulicami okoli pristanišča. Mesto, ki si ga je za svoje bivanje izbral tudi svetovno znani pesnik in 

pisatelj Charles Baudelaire. Nadaljujete do Caena, znanega po zgodovinskem sedežu Viljema Osvajalca in njegove 
žene, kraljice Matilde, kjer si lahko ogledate samostansko cerkev sv. Štefana, kjer je bil Viljem pokopan. Nočitev v 

Caenu. (H, Z) 
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3. dan CAEN - BAYEAUX - ARROMANCHES (D – DAY) - MONT ST. MICHEL. Po zajtrku se odpeljete proti 

Bayeauxu, kjer si lahko ogledate bayoško tapiserijo iz 11. stoletja, na kateri so uprizorjeni prizori iz bitke pri Hastingsu. 
Sledi vožnja do normandijske obale. Ves preostanek namenite najbolj ključnemu dogodku 2. svetovne vojne v Evropi, 

izkrcanju v Normandiji. Sprehodite se po plaži, kjer je potekalo izkrcanje in kjer se še danes vidi ostanke raftov na 

morju. S pomočjo obiska muzeja in 10-minutnega filma z nazivom »Cena svobode« boste izvedeli podrobnosti o 
samem poteku. Obiščite še razgledno točko, ki je služila kot ena ključnih točk pri izkrcanju in kjer je danes lep razgled 

na okolico, ter veliko ameriško pokopališče. Nadaljujete z vožnjo do bližine znamenitega Mont St. Michel-a, Nastanitev 
v hotelu in nočitev. (H, Z) 

 

 
 
4. dan MONT ST. MICHEL - ST. MALO. Po zajtrku se odpravite do znamenitega Mont St. Michel-a, slikovite 

granitne vzpetine, kjer plima in oseka stalno spreminjata podobo samostana na vrhu hriba. Legenda o nastanku 
vas bo popeljala skozi notranjost samostana in razkrila njegove skrivnosti in značilnosti. Je najpomembnejša 

turistična točka Normandije. Nadaljujete do slikovitega obmorskega mestece Saint-Malo, pristanišča z dolgo in 

ponosno zgodovino pomorskih raziskovalcev, trgovcev in gusarjev, obdano z obzidjem in del tega lahko prehodite. 
Sprehodite se lahko tudi preko jezu najstarejše elektrarne, katere turbine poganja bibavica. Nočitev v oklici mesta. 

(H, Z) 
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5. dan  ST. MALO - DINAN - RENNES - NANTES - BORDEAUX .  Po zajtrku se zapeljite po Smaragdni obali 

mimo Dinard-a kjer lahko raziskujete naravne lepote severne bretonske obale. Se sprehodite po rdečkastem 
granitu do svetilnika na rtu Fréhel, od koder v daljavi uzrete najstarejšo bretonsko obmorsko trdnjavo Fort La 

Latte. Nadaljujete vzdolž peščenih plaž, med zelenimi borovci in mimo bretonskih pašnikov v Dinan, odlično 

ohranjeno srednjeveško mestece, ki je obdano z mogočnim, šeststo let starim obzidjem in zavarovano z mogočno 
trdnjavo. Nadaljujete vožnjo mimo Rennes-a in Nantesa do Bordeauxa. Nočitev. (H, Z) 

 
6. dan BORDEAUX - DUNE DU PILAT. Dan, namenjen ogledu mesta Bordeaux, katerega stari del je s svojim 

bogatim arhitekturnim izročilom in več kot 2000–letno zgodovino kot središče trgovanja pod Unescovo zaščito. Na 
sprehodu po starem mestnem jedru, kjer začutite pravi utrip mesta. Le Grand Théatre, trg Borze in vodno 

ogledalo, v katerem je čudoviti odsev Borze, renesančni slavolok zmage Porte Cailhau, gotska katedrala St André ... 

Možnost vožnje z ladjico po Garoni, da spoznate Bordeaux še malo drugače - ogled mesta z ladjice in kozarcem 
vina v roki bo nepozaben. Popoldanska vožnja do bližine sipin Pilat (Dune Du Pilat) in nastanitev v turističnem 

naselju (TN). (Mobilna hiška 4*) 
 

 
 

7. dan DUNE DU PILAT. Ves dan lahko uživate na najvišji in največji peščeni sipini v Evropi. Sipina meri 105 
metrov v višino.  Z vrha je čudovit razgled na Atlantski ocean in tako imenovano Srebrno obalo (Côte d’Argent), ki 

se razteza kolikor daleč seže pogled. (Mobilna hiška 4*) 

 
8. dan DUNE DU PILAT - ARCACHON - DUNE DU PILAT. Dopoldan se odpeljete proti bližnjemu mestu Arcachon, 

kjer si lahko ogledate dvorec - kazino Château Deganne iz sredine 19. stoletja. Lahko si privoščite vožnjo z ladjico 
po zalivu, kjer so si ptice našle zatočišče, kjer še dandanes gojijo ostrige in kjer o dolgi zgodovini gojenja ostrig 

pričajo lesene hiške na pilotih in zares začutite utrip obmorskega življenja. Vrnitev v TN. (Mobilna hiška 4*) 

 
9. dan DUNE DU PILAT - (BORDEAUX) - BENETKE. Še zadnje slovo od največjih in najvišjih sipin in odhod 

proti letališču v Bordeaux-u. Kjer predate rent - car vozilo in se prijavite na let do Benetk.  
 

 

Cena po osebi v dvoposteljni sobi (ob prijavi 4 oseb):                      od 630 EUR  
Cena po osebi v dvoposteljni sobi (ob prijavi 2 oseb):                      od 750 EUR  
 
 
Za ostale kombinacije in datume odhodov pokličite. 
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Cena vključuje: 
- Letalski prevoz Benetke  - Pariz  

- Letalski prevoz Bordeaux - Benetke 

- 5 x namestitev z zajtrkom v hotelih 3*,  
- 3 x namestitev v mobilnih hiškah 4* za 5 oseb s pogledom na sipine in končnim čiščenjem (v poletnih 

mesecih je možnost najema minimalno 7 dni), 
- »rent a car« - najem vozila srednje kategorije (Peugeot 308 ali podobno, za 4 osebe), z vsemi potrebnimi 

zavarovanji in neomejeno kilometrino, prevzem avtomobila na letališču v Parizu 1. dan potovanja in vračilo 
avtomobila na letališču v Bordeaux-u, 9. dan potovanja, 

- strošek priprave in organizacije potovanja.  

 
Doplačilo po želji:  

- prevoz iz Slovenije do odhodnega letališča in nazaj,  
- odstopnina v primeru višje sile 4,56% od vrednosti potovanja, 

- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, 

- namestite v mobilnih hiškah s pogledom na morje: namestitev 20€/noč, posteljnina 7€/osebo, brisače 7€/komplet 
brisač po osebi. 

 
DRUGI PODATKI: 

OBVEZNI DOKUMENTI: slovenski državljani lahko v vse države članice EU vstopamo z veljavno osebno izkaznico 

ali z veljavnim potnim listom.   
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni. 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar, d.o.o. 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: 2 

PRIPRAVA POTOVANJA: 16. OKTOBER 2016 
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 ...) 

 

 

 
 


