
 
 
 
 
Agencija Oskar, d.o.o.                                                                                                    
 

Agencija Oskar, d.o.o., Gregoričeva ulica 7, 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 

Škotska 8 dni  
 INDIVIDUALNO POTOVANJE 

 

EDINBUGH-ROSSLYN. STIRLING- grad GLAMIS- PITLOCHERY- CULLODEN-LOCHNESS-EILEAN 
DONAN- ISLE OF SKYE- FT. WILLIAM- GLEN COE- LOCH LAMOND- GLASGOW 

 
Odhodi v 2017: po dogovoru 

 
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM.  

 

Stil: individualno potovanje 
1. dan BENETKE/MUNCHEN – EDINBURG. Zbor na izbranem letališču in polet v eno izmed najlepših 

evropskih mest, v Edinburg. Po pristanku prevzem avtomobila in vožnja do mesta, kjer si ogledate največje 
znamenitosti starega dela. Starodavni 

utrip glavnega mesta Škotske začutite na 

Kraljevi milji, kjer zanimivosti kar ne zmanjka. 
Začnete lahko pri znameniti palači Holyrood, ki 

je ena izmed treh rezidenc kraljice. V primeru, 
da kraljice ni, si palačo lahko tudi ogledate. 

Nadaljujete lahko mimo škotskega parlamenta 

in veličastne normanske katedrale in že ste pri 
ikoni Škotske, veličastnem edinburškem gradu, 

ki kraljuje na vrhu ugaslega vulkana sredi 
mesta. Za kratek čas si lahko odpočijete v 

čudovitih vrtovih pod gradom, nato pa 
nadaljujete sprehod po glavni nakupovalni ulici 

Princess Street, ki velja za eno najlepših v 

Evropi. Na elegantni ulici George Street in 
slikoviti Victoria Street najdete številne 

trgovinice, pivnice, bare in restavracije. Na 
nekdanji tržnici Grassmarket postanete pri baru The Last Drop, kamor so nekoč obsojene na smrt pripeljali na 

zadnjo kapljico. Morda še postanek na pokopališču Greyfriars Kirkyard, ki je polno zanimivih zgodbic, potem pa 

prosto za raziskovanje in uživanje v utripu (nočnega) življenja na edinburških ulicah. Namestitev v hotel. Nočitev. 
(H) 

 
2. dan EDINBURG – ROSSLYN – STIRLING. Zajtrk. Priporočamo nadaljevanje ogleda Edinburga, nato pa se 

odpeljte do vasice Rosslin, v bližini katere se je še pred nekaj leti pasla klonirana ovca Dolly. Obiščemo 

skrivnostno kapelo Rosslyn, ki je že od nekdaj zavita v tančico skrivnostnosti in vpletena v številne mite in 
legende. Svetovno prepoznavnost pa je dosegla po zaslugi knjige Da Vincijeva šifra. Postanek pri mostu 

Queensferry, kjer navduši znameniti železniški most. Nadaljujete do Falkirškega kolesa, vrtečega dvigala za čolne, 
ki omogoča prehod med kanali z različno višino. Še vožnja do Stirlinga, do spektakularnega gradu Stirling, ki stoji 

visoko nad mestom in je iz treh strani zaščiten s pečinami. V preteklosti je grad nadziral pomembno strateško 
križišče trgovskih poti, ki so vodile na vse konce Škotske. Tu so tudi kronali več škotskih kraljev in kraljic, bil pa je 

tudi nekoč najljubše bivališče dinastije Stuart. Namestitev v hotel in nočitev. (H, Z) 

 
3. dan STIRLING – ST. ANDREWS – DUNDEE - palača SCONE – grad GLAMIS – katedrala DUNKELD – 

PERTH. Zajtrk. Priporočamo vožnjo do mesta St. Andrews, ki je nekdanja kraljeva prestolnica Škotske in dom 
najstarejše univerze na Škotskem. Nadaljujete lahko do mesta Dundee, kjer imate čas za kosilo. Vožnja do palače 

Scone, nekdanjega sedeža škotskih kraljev. Ogledate si lahko si razkošne vrtove in repliko kamna usode (Stone of 

Scone), simbola škotske suverenosti, na katerem so nekdaj kronali škotske kralje. Nadaljujete do gradu Glamis, 
kjer je sedanja kraljica mati preživela svoja otroška leta. Dan zaključite v Perthu. Namestitev v hotel in nočitev. 

(H, Z) 
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4. dan PERTH – PITLOCHERY - grad BLAIR - AVIEMORE. Zajtrk. Postanek v Dunkeldu, kjer si lahko 

ogledate eno najbolj romantičnih škotskih katedral. Vožnja proti mestu Pitlochry, kjer lahko obiščete destilarno 
viskija. Le kdo ne pozna škotskega viskija, ene najbolj znanih žganih alkoholnih pijač na svetu? Škoti svoj viski 

starajo v hrastovih sodih, in ker niso mešani, jim rečejo single malt. Spoznate se z izdelavo te "vode življenja", 

kakor Škoti imenujejo to žlahtno pijačo, seveda pa jo tudi poskusite. Nadaljujete proti čudovitemu gradu Blair, 
kjer ima svoj sedež edina zasebna vojska v Evropi. V družbi pisanih pavov in račk se sprehodite skozi mogočen 

park, ki obdaja grad, lahko pa si ogledate tudi del gradu, ki je na ogled za obiskovalce. Vožnja v Aviemore. 
Namestitev v hotel. Nočitev. (H, Z) 

 
5. dan AVIEMORE – CULLODEN – INVERNESS – LOCH NESS – grad EILEAN DONAN – KYLEAKIN. 

Zajtrk. Vožnja skozi hribovito škotsko Višavje, po katerem se množično pasejo ovce in govedo. Ustavite se lahko v 

kraju Culloden, ki je sveti kraj za Škote. Velikansko polje, danes posejano z majhnimi nagrobnimi kamni, je bilo 
prizorišče krvave bitke, s katero so Angleži zatrli še zadnje upe Škotov po samostojni državi. Bitka je zaznamovala 

tudi konec tradicionalne klanovske ureditve. Vožnja do mesta Inverness, središča škotskega Višavja, kjer se 
začenja Kaledonski kanal, ki povezuje Severno 

morje z Atlantskim oceanom. Mesto deli na pol 

temačna in skrivnostna reka Ness. Priporočamo 
sprehod do mogočnega gradu, ki kraljuje nad 

mestom. Pogled z vrha hriba nam nudi 
prekrasne razglede na mesto. Vozite se po 

slikoviti pokrajini do jezera Loch Ness, ki že 

dolga leta buri domišljijo z legendarno pošastjo 
iz pradavnine Nessie, ki kraljuje v globinah tega 

skrivnostnega jezera. Sprehod po ruševinah 
nekoč največjega gradu na Škotskem, gradu 

Urquhart, ki je bil v preteklosti priča številnim 
krvavim spopadom, z njegovega stolpa pa naj bi 

tudi prvič opazili Nessie. Uživate v čudovitih 

pogledih na jezero Loch Ness. Vožnja do otoka 
Skye, na poti pa priporočamo postanek pri idiličnem gradu Eilean Donan. Grad, zgrajen na začetku 13. stoletja 

kot obramba proti Vikingom, je danes ena najbolj fotografiranih znamenitosti na Škotskem in prizorišče številnih 
filmskih uspešnic. Njegova lega na otočku, kjer se srečajo tri jezera, sredi neokrnjene narave in slikovite 

pokrajine, ki ga obdaja, nas zagotovo ne razočara! Namestitev v hotel in nočitev. (H, Z) 

 
6. dan KYLEAKIN – otok SKYE – GLENFINNAN - FT. WILLIAM. Zajtrk. Vožnja proti slikovitemu otoku Skye, 

kjer se naužijete veličastnih pogledov na naravne lepote otoka, ki jih kar ne zmanjka. Pri Portree-ju, največjemu 
mestu na otoku, se lahko odpravite na krajši pohod do vulkanske skale, imenovane Starec s Storra, od koder se v 

lepem vremenu ponujajo nepozabni pogledi na zahodno obalo otoka. Za doplačilo se lahko odpravite na izlet z 
ladjico, kjer boste opazovali morske leve in orle. Zapustite Otok bogov (kar pomeni Skye v galščini) in nadaljujete 

proti Fort Williamu. Na poti si ogledate še viadukt Glenfinnan, kjer so snemali Harry Potter-ja. Nadaljujete proti 

največjemu mestu višavja Fort Williamu, ki leži pod vznožjem najvišje škotske gore Ben Nevis (1.344 m). 
Namestitev v hotel, nato pa se lahko odpravite na sprehod po slikoviti bližnji okolici. Nočitev. (H, Z) 
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7. dan FT. WILLIAM – GLEN COE - INVERARAY – LOCH LOMOND – GLASGOW. Zajtrk. Vožnja skozi Glen 

Coe, kjer čas izkoristite za sprehod v naravi. Nadaljujete lahko do mesta Inveraray, postanete pri impresivnem 
gradu, ki je že stoletja v lasti enega največjih škotskih klanov, klana Campbell. Na poti proti največjemu 

škotskemu mestu postanete pri največjemu britanskemu jezeru Loch Lomondu. Jezero je ''posuto'' z otočki in 

znano po svoji presunljivi lepoti, tako da si je prislužilo nadimek ''kraljica škotskih jezer''. V Glasgowu si lahko 
ogledate trg George, katedralo, mestno hišo, galerijo moderne umetnosti, muzej St. Mungo,…kasneje pa se 

odpravite na odkrivanje ulic mestnega središča. Namestitev v hotel in nočitev. (H, Z) 
 

8. dan GLASGOW – EDINBURG – BENETKE. Zgodnji zajtrk. Vožnja do Edinburga in prosto do odhoda na 
letališče. Vožnja na letališče in polet do Benetk (preko Frankfurta). (Z, letalo) 

 

 
Cena na osebo v dvoposteljni sobi:  od 1149 EUR 
 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi vključuje:  
- letalski prevoz po programu, letališke in varnostne pristojbine (182 EUR); 

- 7 nočitev v hotelih 2 – 3* z zajtrkom; 
- »rent a car« - najem vozila srednje kategorije ( Citroen Cactus ali podobno, za 4 osebe),  z vsemi 

potrebnimi zavarovanji in neomejeno kilometrino;  

- stroške priprave in organizacije potovanja.   
 

Vstopnine v ceno potovanja niso vštete in jih po želji poravnate na kraju samem. Okvirni zneski vstopnin so 
naslednji: edinburški grad 16 GBP, grad Stirling:15 GBP, kapelica Rosslyn 12 GBP, palača Scone: 13 GBP, grad 

Glamis: 12 GBP, grad Blair: 8 GBP, Culloden center za obiskovalce: 9 GBP, grad Urquhart: 9 GBP, grad Inveraray: 
12,50 GBP, destilarna viskija: 8 EUR, škotski folklorni program z večerjo cca. 60 GBP. 

 

 
Doplačila po želji (na osebo):  

- odstopnina v primeru višje sile: 5 % vrednosti potovanja, 
- doplačilo za enoposteljno sobo: 260 EUR. 

- prevoz Zagreb – Benetke – Zagreb: 55 EUR 

- doplačilo za večerje: 150 EUR 
- doplačilo za nočitev v hotelih 4**** z zajtrkom: 246 EUR 

- dodatno zdravstveno zavarovanje. 
 

Plačila na kraju samem:  

- strošek goriva, cestnin in parkirnin (cca. 200 EUR na potovanje)  
 

 
DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico.  
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni. 

 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  

 
PRIPRAVA POTOVANJA: 17. 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, več posteljne sobe …)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...) 

 
 


