Anglija - V deželi kralja Arthurja, 8 dni
Hoteli 3*, polpenzion
– skrivnostni Stonehenge
– Tintagel, rojstni kraj kralja Arturja
– dramatična nacionalna parka Exmore in Dartmoore

02.07.2022 do 09.07.2022
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Grofiji Cornwall in Devon v jugozahodni Angliji nas vabita s svojimi naravnimi
lepotami. Dramatična podeželska pokrajina z očarljivimi avtentičnimi vasicami – vsaka na
nek način podobna, a kljub temu drugačna – prehaja v osupljiva in raznolika obalna
področja, saj morje nikoli ni daleč stran. Panoramski utrinki, ki so zaznamovani s strmimi
pečinami, belimi peščenimi plažami, skritimi zalivi, miniaturnimi pristanišči in slikovitimi
ribiškimi vasicami ter "koncem sveta", nikogar ne pustijo hladnega. Notranjost zaznamujejo
neskončni zeleni pašniki, skozi katere se vijejo lenobne podeželske ceste, ter divja, mogočna
lepota neokrnjene narave v nacionalnih parkih Dartmoorja, Exmoorja in Bodmin Moorja.
To je področje, kjer je zabrisana meja med resničnostjo in legendo. Pokrajina je
prepredena z bogato in zanimivo zgodovino, ki se prepleta z miti in legendami in že od
nekdaj burijo domišljijo … Tu je dom svečenikov in druidov ter starih keltskih kraljestev, kjer
je vladala vilinska magija … Tu je področje žitnih krogov in starodavnih kamnitih krogov s
skrivnostnim Stonehenge-om na čelu … Tu se na številnih mestih prepletajo zmajeve črte, ki
s svojo močno energijo odstirajo tančico med tem in vzporednim svetom … Ne nazadnje, tu je
dom kralja Arturja in čarovnika Merlina; tu počiva meč Excalibur in tu nekje se skriva sveti
Gral …
Jugozahodna Anglija s svojimi številnimi znamenitostmi poskrbi za nepozabno
potovanje.
1. dan LJUBLJANA – LONDON – WHITE HORSE – LACOCK – BATH –
BRISTOL.. Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v tem primeru prevoz iz Ljubljane)
preko vmesnega letališča v London. Po pristanku vstopimo v slikovito pokrajino angleškega
podeželja, kjer se naše oči spočijejo na mehkih zelenih gričkih in neskončnih travnikih.
Najprej se ustavimo pri skrivnostnem Belem konju (Uffington white horse), nato pa se
sprehodimo po idilični vasici Lacock, ki nas očara s svojimi kamnitimi hiškami ter gostilnami
iz 15. stoletja. Vasica je bila tudi kulisa za filmsko adaptacijo romana Prevzetnost in
pristranost. Nadaljujemo do Batha, ki je znan po antičnih rimskih termah ter po izjemni
gregorijanski arhitekturi, ki spada med najlepše na Otoku. Vožnja do hotela. Namestitev,

večerja in nočitev. (letalo, H, V)
2. dan BRISTOL – soteska CHEDDAR – WELLS – GLASTONBURY –
BRISTOL. . Zajtrk. Danes raziščemo pokrajino Somerset, ki je zavita v številne mite in
legende. Tu se prepletajo zgodbe druidov in zgodnjega krščanstva z zgodbami kralja Arturja
in magijo vilinskega kraljestva. Panoramska vožnja nas pripelje do skritega dragulja,
spektakularne soteske Cheddar z jamami, ki so tudi zaslužne za nastanek sira vrste čedar.
Uživamo v pogledu na impresivne skalne formacije in v sprehodu po dramatični pokrajini.
Nadaljujemo do Wellsa, kjer se mimo mogočne gotske katedrale sprehodimo po najstarejši
tlakovani ulici v Veliki Britaniji. Vožnja do čarobnega mesteca Glastonbury, kjer vstopimo v
pravljico legendarnega Avalona. Skozi mesto tečeta dve zmajevi črti, ki se prekrižata na treh
mestih in povežeta nebesa z zemljo. Po “zmajevi poti” se povzpnemo na najvišjo točko v
mestu, do stolpa Tor, kjer se skriva vhod v vzporedni svet. Postanemo pri ruševinah nekoč
mogočne opatije, kjer je pokopan kralj Artur poleg svoje žene Guinevere in se osvežimo na
izviru zdravilne svete vode v vrtovih Chalice Well, ki velja za mesto svetega Grala … Vrnitev v
Bristol. Večerja in nočitev. (H, ZV)
3. dan BRISTOL – NP EXMOOR – BOSCASTLE – TINTAGEL – PLYMOUTH. . Zajtrk.
Vstopimo v oazo miru, v nacionalni park Exmoor, kjer nas pričaka divja in veličastna
pokrajina, polna pravljičnih srednjeveških vasic, gričevnatih pašnikov in prostranih polj,
katere “barvajo” rožnata resa, bele ovčice in divji poniji. Tu je navdih iskala in našla slavna
pisateljica Daphne Du Maurier. Podamo se na sprehod po pečinah v Dolini skal po eni izmed
številnih pešpoti, ki nas nagradi z enkratnimi razgledi na okolico. Nadaljujemo v osrčje
legende kralja Arturja in vitezov okrogle mize proti starodavni ribiški vasici Boscastle. V
bližini mesta so slikovite čeri in razvaline gradu Tintagel, rojstni kraj kralja Arturja ter
Merlinova jama. Vožnja do Plymoutha ter namestitev v hotel. Večerja in nočitev. (H, ZV)
4. dan PLYMOUTH – LAND'S END – gledališče MINACK – ST. MICHAELS MOUNT –
PLYMOUTH.. Zajtrk. Vožnja do najbolj zahodne točke Anglije, do “konca dežele”, Land’s
End, kjer je bil izdelan meč Excalibur. Po poti nas spremljajo divja narava, dramatične pečine
in simpatične obalne vasice, ki lovijo ravnotežje na vrhu pečin. Postanemo pri amfiteatru
Minack, ki je vgrajen v pečine in nudi čudovite poglede na Atlantski ocean. Sledi obisk otoka
St. Michael’s Mount. Na otok se bomo odpravili ali po kopnem ali po morju s čolnom –
odvisno od plimovanja morja. Sprehodimo se do antičnega gradu, ki je ostanek nekega
drugega časa. V skladu s časom postanemo še na najbolj južni točki Cornwalla, The Lizard
point. Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev. (H, ZV, čoln)
5. dan PLYMOUTH – HELIGAN – EDEN PROJECT – BODMIN MOOR –
EXETER. . Zajtrk. Obiščemo mistične “izgubljene” vrtove v Heliganu, enega izmed največjih
evropskih botaničnih vrtov, ki skrivajo številne mojstrovine. Nadaljujemo do edinstvenega
ekološkega projekta Eden in največjega rastlinjaka na svetu, kjer se sredi “marsovske”
pokrajine pod dvema futurističnima kupolama nahajajo rastline iz vsega sveta. V skladu s
časom postanek v srednjeveškem mestecu Fowey in že nadaljujemo do starodavne

prestolnice Cornwalla, do mesta Launceston, sredi katerega kraljuje normanska utrdba iz 12.
stoletja z enkratnimi pogledi na Bodmin Moor. To je področje številnih legend; po eni izmed
njih naj bi tu počival znameniti meč Excalibur. Nadaljujemo do rimskega mesta Exeter, kjer
prenočimo. Namestitev, večerja in nočitev. (H, ZV)
6. dan EXETER – NP DARTMOOR – DURDLE DOOR – DORCHESTER –
SOUTHAMPTON. . Zajtrk. Vstopimo v nacionalni park Dartmoor, kjer se je Sherlock
Holmes zoperstavil morilcu v zgodbi Baskervilski pes. Veličastna divjina parka, idilične
domačije in znameniti dartmoorski poniji očarajo vsakega obiskovalca. Sprehodimo se po
parku, nato pa si ogledamo znameniti most iz granitnih plošč pri vasici Postbridge ter
mogočno opatijo Buckfast. Nadaljujemo do spektakularne južne obale Devona, do
znamenitega naravnega loka Durdle Door in zaliva Lulworth Cove. Vožnja v Dorchester,
mestece z značilno tudorsko in gregorijansko arhitekturo, kjer se sprehodimo po starem
centru mesta. Vožnja v Southampton. Namestitev, večerja in nočitev. (H, ZV)
7. dan SOUTHAMPTON – SALISBURY – STONEHENGE – AVEBURY –
LONDON. . Zajtrk. Vožnja do mogočne srednjeveške katedrale v Salisburyju z najvišjim
zvonikom v Veliki Britaniji, kjer domuje original dokumenta Magna Carta Libertatum, v
katerem so prvič definirani temelji pravic in svoboščin. Vožnja do skrivnostnega kamnitega
kroga Stonehenge. Prazgodovinski spomenik je zgrajen na močnem energijskem mestu, saj
se tu križa kar šest zmajevih linij, nastanek spomenika pa še danes buri domišljijo in dodaja
k nastanku vedno novih teorij. Še starejši kompleks kamnov najdemo v bližnjem Aveburyju,
kjer je tudi eno največjih najdišč žitnih krogov. Bližnji grič Silbury pa je najvišja
prazgodovinska gomila, ki jo je zgradil človek pred skoraj pet tisoč leti. Vožnja v London.
Namestitev, večerja in nočitev. (H, Z)
8. dan LONDON – LJUBLJANA. . Zajtrk. Vožnja na letališče in polet proti Ljubljani ali
bližnjemu letališču (v tem primeru še vožnja do Ljubljane). (Z, letalo)
V skladu z razpoložljivostjo so nočitve lahko tudi v okolici navedenih krajev.
Program ostaja vsebinsko nespremenjen.
Cenovni podatki:
Cena potovanja
po programu
Obvezna doplačila
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 25 - 29 oseb

Redna cena
1278 EUR

Aktualna cena
1278 EUR

430,00 EUR
60,00 EUR
120,00 EUR

Popusti
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču

15,00 %
3,50 %
10,00 %

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje : letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine (55 EUR), prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane,
če to ni letališče Ljubljana, 7 nočitev v hotelih 3* z zajtrkom in večerjo, prevoze in oglede s
klimatiziranim avtobusom, vstopnino v sotesko Cheddar, prevoz s čolnom na otok St.
Michael’s Mount, slovensko vodenje, stroški priprave in organizacije potovanja.
Vstopnine v ceno potovanja niso vštete in jih potnik po želji poravna na kraju samem.
Okvirni zneski vstopnin so naslednji: BATH: rimske toplice 11,50 GBP, GLASTONBURY:
Chalice Well 4,5 GBP, opatija 6,20 GBP, TINTAGEL: 8 GBP, PORTHCURNO: gledališče
Minack 6,5 GBP, ST. MICHAEL’S MOUNT: grad 8,5 GBP, HELIGAN: vrtovi 14,50 GBP,
LAUNCESTON: utrdba 4 GBP, EXETER: katedrala 8 GBP, STONEHENGE: 14,50 GBP,
EDEN PROJECT: 27 GBP.
OBVEZNI DOKUMENTI: Slovenski državljani lahko vstopamo z veljavnim potnim
listom. Priporočamo, da ločeno shranite fotokopijo dokumenta.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 25
PRIPRAVA POTOVANJA: 15.12.2020
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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