Velika Britanija - Anglija in Škotska, 8 dni
Hoteli 3*, nočitev/zajtrk, 4x večerja
– sprehodite se skozi mesto legendarnih Beatlov
– uživajte v divji in neokrnjeni naravi
– doživite šarmantni in očarljivi Edinburg – Škotska v malem

14.08.2022 do 21.08.2022
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Potovanje po magičnih krajih Velike Britanije, ki privabljajo s svojo zgodovino, miti
in legendami. Potovanje nas popelje iz Londona do skrivnostnega Stonehanga, mimo
Batha z rimskimi termami do Straforda – mesta največjega angleškega dramatika
Shakespeara, ki mu je uspelo ohraniti vzdušje iz njegovih časov. Le kdo ne pozna njegove
Romeo in Julije?
Shakespeare in skupina The Beatles sta glavni atrakciji potovanja po angleškem
delu Velike Britanije. Liverpool je mesto znano po skupini the Beatles in nogometnem
klubu Liverpool, torej nekaj posebnega. Počasi zapustimo mestno življenje in se odpeljemo v
pravljico – nacionalni park na severu Anglije, poln jezer, hribov in lepih razgledov.
V drugem delu nadaljujemo s Škotsko – deželo na skrajnem severu Velike Britanije,
ki je poleg viskija, kiltov in dud, poznana tudi po svoji divji, neokrnjeni, nepojmljivo
lepi naravi. Osupljiva in neomadeževana pokrajina, globoka ledeniška jezera in starodavne
vasice. Ogledamo si nekaj osupljivih in preprosto spektakularnih gradov, s katerimi je
posejana škotska pokrajina. Ponosni Blair, kjer ima sedež edina zasebna vojska v Evropi in
mogočni Stirling, kjer so kronali škotske kralje. Tudi prostrana posestva, ki obdajajo
gradove, po katerih se šopirijo pisani pavi, niso nič manj impresivna kot gradovi sami … Ko
pa zaslišimo igranje škotskih dud in se srečamo s fanti v kiltih (pod katerimi menda ne nosijo
ničesar J), začutimo, da smo zares na Škotskem …
Za konec je tu mesto Edinburg, znan tudi pod imenom “Severne Atene”, velja za
eno najlepših in najbolj šarmantnih mest v Evropi. Mesto nas očara s svojo
pravljičnostjo, s svojo mešanico tradicije in sodobnosti ter z edinstveno staro arhitekturo …
Slikovite ulice vabijo s svojim pestrim dogajanjem in utripom življenja! In sredi mesta, na
vrhu ugaslega vulkana, se bohoti mogočen grad, od koder se ponuja čudovit pogled na vse
strani…
1. dan LJUBLJANA – EDINBURG . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v tem
primeru prevoz iz Ljubljane) (lahko preko vmesnega letališča) v Edinburg. Po pristanku se

odpeljemo do hotela. Namestitev. Škotsko pravljico začnemo z ogledi nekaterih največjih
znamenitosti starega dela. Začnemo pri znameniti palači Holyrood, ki je ena izmed treh
rezidenc kraljice. Nadaljujemo mimo škotskega parlamenta in veličastne normanske
katedrale. Starodavni utrip glavnega mesta Škotske začutimo na Kraljevi milji, kjer
zanimivosti kar ne zmanjka. Sprehod do veličastnega edinburškega gradu, ki kraljuje na vrhu
ugaslega vulkana sredi mesta. Na hitro si odpočijemo v čudovitih vrtovih pod gradom, nato
pa nadaljujemo sprehod po glavni nakupovalni ulici Princess Street. Prosto za uživanje v
utripu (nočnega) življenja na edinburških ulicah. Nočitev. (letalo, H)

2. dan EDINBURG – ROSSLYN – STIRLING . Zajtrk. Odpeljemo se 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. Nadaljujemo 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. Tu so kronali več škotskih kraljev in kraljic, bil pa je
tudi nekoč najljubše bivališče dinastije Stuart. Namestitev v hotel. Večerja in nočitev. (H, ZV)
3. dan STIRLING – SCONE- katedrala DUNKELD – PITLOCHRY . Zajtrk. Vožnja do
palače Scone, nekdanjega sedeža škotskih kraljev. Ogledamo si razkošne vrtove in repliko
kamna usode (Stone of Scone), simbola škotske suverenosti, na katerem so nekdaj kronali
škotske kralje. Vožnja do Dunkelda, kjer si ogledamo eno najbolj romantičnih škotskih
katedral. Nadaljujemo proti mestu Pitlochry, kjer obiščemo 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. Spoznamo se z izdelavo
te “vode življenja”, kakor Škoti imenujejo to žlahtno pijačo, seveda pa jo tudi poskusimo.
Vožnja do hotela. Namestitev, večerja in nočitev. (H, ZV)
4. dan PITLOCHRY - BLAIR - LOCH LAMOND – GLASGOW . Zajtrk. Vožnja proti
čudovitemu gradu Blair, kjer ima svoj sedež edina zasebna vojska v Evropi. V družbi pisanih
pavov in račk se sprehodimo skozi mogočen park, ki obdaja grad, lahko pa si ogledamo tudi
del gradu, ki je na ogled za obiskovalce. Nadaljujemo do največjega britanskega jezera Loch
Lomond. Jezero je ”posuto” z otočki in znano po svoji presunljivi lepoti, tako da si je prislužilo
nadimek ”kraljica škotskih jezer’. V Glasgowu najprej opravimo panoramski ogled z
avtobusom (trg George, katedrala, mestna hiša, galerija moderne umetnosti, muzej St.
Mungo,…), potem pa se peš odpravimo na odkrivanje ulic mestnega središča. Namestitev v
hotel. Nočitev. (H, Z)
5. dan GLASGOW - LAKE DISTRICT NP – YORK- LEEDS . Zajtrk. Skozi razgibano
pokrajino in mimo starih vasic, se odpeljemo do popularnega nacionalnega parka Lake

District. V objemu narave, jezerc, hribov,…si napolnimo pljuča z svežim zrakom. Prav prileže
se nam krajši sprehod. Odpeljemo se do Yorka, kjer si ogledamo eno najlepših katedral.
Vožnja do hotela in namestitev. Večerja in nočitev. (H, ZV)
6. dan LEEDS - LIVERPOOL - CHESTER . Zajtrk. Vožnja do Liverpoola, mesta skupine
The Beatles. Sprehodimo se skozi mesto in se ustavili pri Albertovem doku, ki je na seznamu
UNESCO in ena največjih znamenitosti. Tukaj je tudi razstava posvečena Beatlom.
Nadaljujemo do kluba Cavern, kjer so Beatli prvič nastopili in mu zato pravijo njihov rojstni
kraj. Sledi še panoramski ogled mesta. Vožnja do Chesterja, najbolj romantičnega mesta v
Angliji. Namestitev v hotelu. Večerja in nočitev. (H, ZV)

7. dan CHESTER - STRATFORD UPON AVON - LONDON . Zajtrk. Ogledamo si 700 let
starodavne rove in mesto, ki je povsem obdano s starim obzidjem, za katerega pravijo da je
eno najlepše ohranjenih v Veliki Britaniji. Nadaljujemo do Shakespearovega mesta –
Stratford upon Avon, ki povzema značilnosti najlepših angleških podeželskih mest.
Obiščemo rojstno hišo največjega angleškega dramatika in se spoznamo z njegovimi deli.
Vožnja do hotela in namestitev. (H, Z)
8. dan LONDON - STONEHENGE – letališče- LJUBLJANA . Zajtrk. 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. 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
razpisni program

Redna cena
1248 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 25 - 29 oseb
Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **

Aktualna cena
1248 EUR

75,00 EUR
99,00 EUR

260,00 EUR
4,56 %

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

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

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje : letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine (76 EUR), prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane,
če to ni letališče Ljubljana, 7 nočitev v hotelih 3* z zajtrkom, 4x večerja, prevoze in oglede s
klimatiziranim avtobusom, 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: EDINBURGH: edinburški grad 17 GBP, kapelica
Rosslyn 9 GBP; grad Stirling: 16 GBP; palača Scone: 13 GBP; grad Blair (vrt + grad): 13
GBP; AVON: Shakespearova rojstna hiša 15 GBP, STRATFORD UPON, CORK: katedrala
10 GBP; STONEHENGE: 19,50 GBP.
OBVEZNI DOKUMENTI: Slovenski državljani lahko v vse države članice EU vstopamo z
veljavnim potnim listom. Priporočamo, da ločeno shranite fotokopijo dokumenta.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 20
PRIPRAVA POTOVANJA: 24.11.2021
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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