A(tra)ktivna dežela medveda 4 dni, 4 dni
Hotel 3*, polpenzion, razno
– spoznajte kanjon gornje doline Kolpe
– doživite grad Snežnik in Križno jamo
– čudite se Cerkniškemu jezeru, Planinskemu polju in Unški koliševki

09.08.2020 do 12.08.2020
16 - Oskar Slovenija
RIBNICA, BLOKE, GRAD SNEŽNIK, KRIŽNA JAMA, CERKNIŠKO JEZERO, DOLINA
KOLPE

Popeljemo vas v odmaknjene skrivnosti dveh svetov Notranjskega Krasa hkrati – v
nadzemno lepoto in umirjenost neokrnjene narave ter v luknjičast podzemni svet rek, jezer,
jam in ponorov. Poudarek je na druženju in potovalnem vzdušju, na dobrih predstavitvah in
doživljanju odmaknjenih krajev.
Potovanje je doživeto in vsebinsko polno, ni naporno in je za vsakega. Posebej je
zanimivo za družine in otroke, saj smo poskrbeli za pestro zanimivost naravnih, živalskih in
tradicionalnih vsebin ter dogodkov. Vsak dan smo ob drugi vodi, vsak dan je poln in doživet.
Tudi bivanje v hotelu je udobno in prijetno.
Oglejte si tudi druge možnosti »V deželi medveda«, kjer je več hoje in aktivnosti,
raznolikih pohodov in individualnih možnosti … Nekaj dodatnih prosth dni vam bo doživetje le
še popestrilo. ��
Z Oskarjem spoznajte in doživite Zeleno zgodbo Slovenije.
Zeleni Kras in Kočevska sta destinaciji prejemnici bronastega in zlatega znaka SLOVENIA
GREEN.
#ifeelsLOVEnia
1. dan LOŠKI POTOK – KOČEVSKI GOZD – TABORSKA STENA – ZGORNJA
DOLINA KOLPE – GRAD KOSTEL . Jutranji zbor (ob 8:30) pred hotelom Loški Potok.
Jutranja vožnja po Kočevskih gozdovih in obisk Taborske stene, kjer obudimo spomin na
dogodke iz leta 1942 z izjemnim pogledom na dolino Kolpe. Pogled na bukov pragozd Krokar

v Borovcu. Spust po spektakularnih ridah v Osilnico. Sprehod ob Mirtoviškem potoku, kjer se
lahko naužijemo lepe zelene barve skal, ki so poraščene z mahom. Čas za kosilo. Kopanje v
Kolpi. Postanek pri cerkvici sv. Ane, ki nudi lep razgled na zgornji del doline. Z nekaj sreče
obiščemo staro kovačnico. Postanek pri gradu Kostel je čudovit zaključek dneva. Vrnitev v
hotel Loški Potok. Nočitev. (H, Z večerni prigrizek)
2. dan GRAD HAASBERG – UNŠKA KOLIŠEVKA – RAKOV ŠKOCJAN – CERKNIŠKO
JEZERO – JAMA OGENJCA.. Zajtrk. Vožnja na Planinsko polje. Obisk enega največjih
gradov na Slovenskem. Sledi presenečenje – Unška koliševka. Odpeljemo se v Rakov
Škocjan, kjer obiščemo Mali in Veliki most ter se sprehodimo ob reki Rak. Kaj pa energije
cerkvice sv. Kancijana? Obisk fotogenične cerkvice. Sprehod ob Cerkniškem jezeru (če je)
in obisk lokalnega muzeja, kjer spoznamo delovanje jezera in življenje prebivalcev ob njem.
Za konec dneva obiščemo jamo Ogenjca s partizansko bolnišnico – zanimiva zgodba!
Večerja. Oskarjev večer. Nočitev. (H, ZV, Oskarjev večer)
3. dan JUTRANJI SPREHOD – GRAD SNEŽNIK – KRIŽNA JAMA – BLOŠKO
JEZERO. . Po želji jutranji sprehod do cerkvice sv. Florijana v Retjah. Zajtrk. Vožnja do
gradu Snežnik. Sprehod po grajskih vrtovih. Obiščemo Polharski muzej in Muzej divjih živali,
kjer spoznamo življenje živali v snežniških gozdovih in njihov pomen za domačine. Sledi
obisk gradu Snežnik, ki nam odstrne del zgodovine in bivalne navade nekdanjih lastnikov.
Čaka nas čudovito doživetje podzemnega sveta – obisk Križne jame. Vožnja do Bloškega
jezera in prosto za sprehod ali kopanje. Večerja. Lahko se razgibate na domačem kegljišču.
Nočitev. (H, ZV)
4. dan BLOKE – BLOŠKI MUZEJ– KRPANOVA ZGODBA – SLAPOVI KADICE –
RIBNICA . Zajtrk. Vožnja na Bloško planoto. Začnemo z ogledom muzeja Bloški smučar,
kjer spoznamo tradicionalno življenje Bločanov. Sledi obisk vseh glavnih točk Krpanove
zgodbe – taborska cerkev sv. Urha in bivališče Martina Krpana, Cerkev sv. Trojice in
Gradiško. Tradicionalno kosilo in morda presenečenje. Krajša vožnja in polurni sprehod
ob »slapovih« Kadice. Spust v Ribnico, kjer obiščemo Rokodelski center in se spoznamo z
ribniško suho robo. Z nekaj sreče obiščemo izdelovalca ribniške robe. Zaželimo si srečno
pot. Po želji (doplačilo spodaj) še vožnja do Ljubljane. (Z, K)

Pridite dan pred začetkom potovanja in si privoščite prosto popoldne (dan) ter nočitev v
Loškem Potoku – s tem lagodno začnete potovanje. Sprehodite se po kraju in uživate pri
cerkvici, od koder se razteza čudovit pogled na okolico. Ali si privoščite enega izmed
sproščujočih pohodov po neokrnjeni okolici. Lahko pa vam predložimo ogled odmaknjenih
krajev in iskanje izvira Čabranke …
Oglejte si tudi program potovanja Oskarjev vikend v deželi medveda 3 dni. Bivanje v
Loškem Potoku lahko podaljšate s planinsko/pohodniškimi doživetji (Pohodniška dežela

medveda 4 dni) ali kolesarjenjem (Kolesarska dežela medveda 4 dni). Pred ali po potovanju
si lahko privoščite sproščen dan ali dva, ki ju lahko izkoristite za opazovanje medveda ali
spoznavanje tradicionalne okolice.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
210 EUR

Obvezna doplačila
Turistična in promocijska taksa po osebi
Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo za prevoz iz Ljubljane do Ljubljane po programu
Opazovanje medveda - ob prijavi

Aktualna cena
198 EUR

4,50 EUR

45,00 EUR
75,00 EUR
80,00 EUR

Cena vključuje: 3 nočitve z zajtrkom v dvoposteljni sobi, 2 večerji in 1 večerni prigrizek,
tradicionalno kosilo, Oskarjev večer, slovenski vodnik in lokalni vodniki, priprava in
organizacija potovanja, turistična taksa. Vstopnine (Lovska zbirka in polharski muzej, grad
Snežnik, Križna jama, muzej Bloški smučar, muzej Cerkniškega jezera, Rokodelski center
Ribnica) v skupni vrednosti okoli 30-35 EUR v ceno niso vštete. Otroci in upokojenci imajo
popust.
Na vse oglede okoliških znamenitosti vozimo v skupini z lastnimi avtomobili. Za
doplačilo nudimo prevoz čez celo potovanje (iz/v Ljubljano).
Hotel Oskar 3*, Loški Potok je izhodišče za Oskarjeve aktivne počitnice po južni Sloveniji.
Prijeten, urejen, čist, dišeč, zračen, v objemu zelenih gričev Notranjskih gozdov vabi, da se
spočijemo na naših pohodniških ali kolesarskih poteh. Izjemen ambient za srečanja
zaključenih družb, prijateljev, sodelavcev ali pa za družinske počitnice (imamo tudi družinske
sobe in kegljišče!). Nočitev za vas lahko uredimo s turističnim bonom. Pridite in užijte prijetno
Oskarjevsko vzdušje z nami!
Sobe s TWC-jem so lično urejene. V sklopu hotela je jedilnica in bife, kegljišče in terasa za
sončenje.
Doplačila: –

kegljanje 1 ura 10 EUR/stezo.

Doplačila – dodatna nočitev:–
dodatna nočitev – za osebo v dvoposteljni sobi z
zajtrkom 30 EUR,–
doplačilo za enoposteljno sobo 15 EUR.

V skladu s časom in vremenom se zaporedje ogledov lahko spremeni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 6
PRIPRAVA POTOVANJA: 17.07.2020
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.
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 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.
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