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TALIN – 4 dni  
Hotel 3*, zajtrk, individualno potovanje – CITY BREAK 

 

ODHOD: 28. apr. 
     

Predvideni leti: 

28.04.2018: OU9700    Zagreb 06:30  -  10:00 Tallinn 
01.05.2018: MYX8508 Tallinn 20:15  -  21:55 Zagreb 

 

Stil: Individualno potovanje – City Break 

1. dan ZAGREB – TALIN (Unesco) – prosto za raziskovanje mesta. Jutranji zbor na zagrebškem letališču in 
polet direktno do Talina, kjer pristanete ob 10.00 uri. Ureditev obmejnih formalnosti. Prevoz do hotela v lastni 

režiji* (za doplačilo vam ga lahko uredimo). Baltik! Z navdušenjem raziskujete slikovito staro mestno jedro Talina, 
ki je v celoti ohranilo srednjeveško podobo in je zaščiteno pod Unescom. Značilne so očarljive ozke in zavite uličice 

z zanimivimi fasadami na hišah nekdanjih trgovcev. Pot vas vodi do gradu Toompea. Obiščite mestno hišo, cerkev 

sv. Olafa in se prepustite večernemu vrvežu mesta. Nočitev. (letalo, H) 
 

2. dan TALIN – prosto / predlagamo izlet v NP Lahemaa ali nadaljevanje raziskovanja 
srednjeveškega mesta. Zajtrk. Danes užijete dan v narodnem parku Lahemaa. Nahaja se 60 km vzhodno od 

Talina in pokriva 480 km2 veliko območje na severu Estonije ob obali Finskega zaliva. Značilni zanj so prav 
razčlenjena obala z dolgimi polotoki, gozdovi, ribiške vasice in dvorci. Bogat je živalski svet – poleg številnih ptic 

tukaj prebivajo lisice, risi, medvedi in celo losi. Med vašim obiskom bodite pozorni tudi na reke, slapove in velike 

balvane, ki so ostanek zadnje ledene dobe. Čaka vas krasen sprehod. Z obiskom manjših baročnih dvorcev in 
razkošnih vrtov ob njih boste spoznali življenje nekdanjih baronov. Ni slučaj, da si je gospoda prav tukaj izbrala 

kraj svojega domovanja. 
 

Lahko ostanete v mestu in sproščeno pohajate po starem mestnem jedru in uživate v ozkih uličicah srednjeveškega 

mesta. Predlagamo obisk stolpa Klek de Kok s pripadajočimi tuneli in utrdbami, katedrale Alexandra Nevskega, 
Cerkev s kupolo svete Marije, sprehod po dolgi ulici – Pikk tanav in za konec dneva vzpon na mestno obzidje. (H, 

Z) 
 

3. dan TALIN – prosto / predlagamo nadaljevanje raziskovanja mesta (najeto vozilo) ali izlet s 

trajektom v HELSINKE. Zajtrk. Čas je, da se odpravite izven strogega centra. Predlagamo obisk parka Kadriog in 
istoimenske palače, zgrajene v času cesarja Petra Velikega. Kaj pravite na vzpon na TV stolp, kjer se vam odpre 

pogled na celotno mesto, na lep dan lahko pomahate tudi prijateljem na Finsko. Ponujajo tudi nekaj opcij za bolj 
adrenalina željne (hoja po robu, spust z vrvjo). Ogleda lahko zaključite z obiskom botaničnega vrta ali samostana 

Svete Brigite – Pirita Klooster. (H, Z) 
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4. dan TALIN – prosto / predlagamo obisk muzejev (najeto vozilo). Zajtrk. Priporočamo da za zadnji dan 
prihranite obisk Estonskega muzeja na prostem, kjer boste izvedeli vse o estonski gradnji in kulturi. Za konec pa na 

poti na letališče lahko obiščete še muzej okupacij, kjer je prikazana zgodovina Estonije od 1941 do 1991. Vožnja na 

letališče in polet proti Zagrebu. (H, Z, letalo) 

 
Cena na osebo v dvoposteljni sobi                                                   od   474 EUR. 

 
Cena (najmanj 2 udeleženca) vključuje: letalski prevoz po programu, letališke pristojbine in varnostne takse,  

3 nočitve z zajtrkom v hotelu 3*, kjer je potrebno, stroške priprave in organizacijo potovanja. 
 

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

 
Doplačila po želji:  

- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja, 
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini: 9,50 EUR, 

- doplačilo za enoposteljno sobo: na povpraševanje,  

- najem vozila za celoten čas potovanja (tip VW POLO): od 100 EUR, 
- prevoz letališče – hotel – letališče: 70 EUR/vozilo, 

- prevoz na letališče v Zagrebu: na povpraševanje. 
 

PREDVIDEN HOTEL: 
Hotel Metropol Talin 3* ali St Barbara 3* 

 

http://www.metropol.ee/
http://www.stbarbara.ee/en-us
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DRUGI PODATKI: 

VIZA: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico.  

 
ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni. O zdravju se posvetujte na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje 
Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si. 

__________ 

 
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: 14. 3. 2018.  

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. 

http://www.nijz.si/
http://www.nijz.si/

