Fotografske počitnice z Nejcem Trpinom v deželi
medveda, 5 dni
Hotel 3*, polpenzion, fotografski tečaj
– odkrijte skrite kotičke notranjske dežele
– naučite se fotografirati
– aktivno preživite svoje počitnice

10.08.2020 do 14.08.2020
16 - Oskar Slovenija
Loški Potok je eno izmed najlepših in najbolj umirjenih kraških polj na Slovenskem,
idiličen v odmaknjeni lepoti. Čudovito izhodišče za raziskovanje sveta od Snežnika do Kolpe.
Raznolik svet je kot nalašč za fotografske počitnice, kjer se boste poleg ogledov in doživetij
naučili ustvarjati najboljše fotografije.
Pridružite se Nejcu Trpinu na fotografski pustolovščini. Nejc je vodnik Agencije
Oskar in priznan fotograf. Poleg fotografiranja vam bo Nejc pokazal tudi čudovite
razglede, neokrnjeno naravo in fotogenične prizore. Ogledi zanimivosti bodo pospremljeni z
razlagami – kako do dobrega položaja, pogleda, kompozicije in fotografije. Sončni vzhodi in
zahodi ter vmesne lepote bodo zapolnile vaše spominske kartice, novo znanje in tehnike
fotografiranja pa boste lahko takoj preizkusili v praksi.
Bivamo v hotelu Oskar, ki nudi odlične možnosti za aktivno preživljanje prostega časa tako
fotografom kot vsem, ki si želijo zgolj uživati v neokrnjeni naravi.

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. Popoldne se zberemo v Hotelu Oskar v Loškem Potoku. Kratka
predstavitev in fotografiranje sončnega zahoda na lokaciji nad Loškim Potokom. Večerja. Po
večerji sledi predstavitveni večer ter prvo predavanje na temo osnov fotografije za tiste, ki
želijo izpopolniti veščine fotografiranja. Nočitev v Loškem Potoku. (H, V)

2. dan GRAD SNEŽNIK, KRIŽNA JAMA, KRIŽNA GORA . Sončni vzhod na polju v
Loškem Potoku, kjer v objektiv ujamemo cerkev Sv. Lenarta. Po zajtrku in krajšem počitku
se odpravimo do Loža, nato preko notranjskih vasi do vasi Kozarišče in Gradu Snežnik. Pred
ogledom bomo našli najboljše poglede na slikovit grad. Po prigrizku v Starem trgu se
odpravimo do Križne jame ter se povzpnemo do ruševin cerkvice na Križni gori, kjer
doživimo panoramo od Cerkniškega jezera do Snežnika. Po želji si to popoldne lahko
privoščimo ogled in fotografiranje medveda (doplačilo spodaj). Vrnitev v Loški Potok.
Večerja. Pregled in komentar dnevnih fotografij. Nočitev. (H, ZV)
3. dan DOLINA KOLPE. Sončni vzhod na razgledišču pri vasi Trava. Povratek v hotel na
zajtrk. Po zajtrku se odpravimo do doline reke Kolpe. Najprej se ustavimo pri gradu Kostel,
nato pa pri skrivnostnem potoku Nežica. Mimo Petrine zavijemo v zgornjo Kolpsko dolino.
Sledi sprehod ob potoku Mirtoviči, kjer se lahko naužijemo lepe zelene barve skal, ki so
poraščene z mahom. Na poti v deželo Petra Klepca se ustavimo še pri cerkvici Sv. Ane, ki
nudi lep razgled na zgornji del doline ter v vasi Ribjek, kjer obratuje stara kovačnica. Prosto
za kopanje. Vrnemo se v hotel v Loški Potok. Večerja. Pregled in komentar dnevnih fotografij.
Nočitev. (H, ZV)
4. dan KADICE, BLOKE, BLOŠKO JEZERO . Zajtrk. Vožnja v sotesko Kadice, po kateri se
sprehodimo in imamo fotodelavnico slikanja vode in slapov. Vožnja na bloško domačijo, kjer
nam postrežejo s tradicionalnim kosilom. Na domačiji lokalnega umetnika imamo
fotodelavnico iskanja motivov in zornih kotov fotografiranja. Vožnja na Bloško jezero in
prosto za počitek in kopanje ali za iskanje motivov v okolici. Po želji in v skladu s časom
postanemo pri muzeju Bloški smučar na Blokah. Vožnja v Loški Potok. Večerja. Pregled in
komentar dnevnih fotografij. Nočitev. (H, ZKV)
5. dan CERKNIŠKO JEZERO, RAKOV ŠKOCJAN . Zadnji sončni vzhod. Po zajtrku
pregledamo, komentiramo in evalviramo naše fotografije, novo znanje in spoznanja. Vožnja
na Cerkniško jezero. Sprehod ob jezeru (če je) in obisk lokalnega muzeja, kjer spoznamo
delovanje jezera in življenje prebivalcev ob njem. Na poti v Rakov Škocjan se ustavimo pri
fotogenični cerkvici Sv. Volbenka v Zelšah. V Rakovem Škocjanu obiščemo Mali in Veliki
most ter se sprehodimo ob reki Rak. Naše fotografije so zdaj veliko boljše! Zaželimo si
srečno pot. Konec potovanja. (Z)
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Obvezna doplačila
Turistična taksa - odrasli - POSREDOVANJE

Redna cena
297 EUR

Aktualna cena
297 EUR

6,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Prevoz - vožnja po programu iz Ljubljane do Ljubljane
Opazovanje medveda - (najmanj 2 osebi)
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **

60,00 EUR
95,00 EUR
80,00 EUR
4,56 %

Cena vključuje: namestitev v dvoposteljnih sobah na osnovi nočitve z zajtrkom, štiri
večerje in eno kosilo, vodenje vseh predavanj, pohodov, aktivnosti in fotodelavnic s strani
vodnika in priznanega fotografa, pripravo in organizacijo potovanja. Vstopnine (Lovska
zbirka in polharski muzej, Grad Snežnik, Križna jama, muzej Bloški smučar, muzej
Cerkniškega jezera) v skupni vrednosti okoli 30 EUR v ceno niso vštete. Otroci in upokojenci
imajo popust.
Na vse oglede okoliških znamenitosti vozimo v skupini z lastnimi avtomobili. Za
doplačilo (spodaj) 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). Sobe s TWC-jem so lično urejene. V sklopu hotela je jedilnica in bife,
kegljišče in terasa za sončenje. Nočitev za vas lahko uredimo s turističnim bonom. Pridite in
užijte prijetno Oskarjevsko vzdušje z nami!
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 9
PRIPRAVA POTOVANJA: 14.07.2020
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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