Oskarjev vikend v Loškem Potoku, 3 dni
Hotel 3*, polpenzion
– doživite grad Snežnik in Križno jamo
– odkrijte Loški Potok in odmaknjene kotičke domače dežele
– spoznajte Kočevske gozdove in dolino Kolpe

12.03.2021 do 14.03.2021
16 - Oskar Slovenija
Oskarjev »Vikend v deželi medveda« smo pripravili kot prijetno turistično doživetje
neodkritega bisera domovine, kjer kombiniramo druženje, vzdušje, umirjeno gibanje po
pristni naravi in sproščeno izkušanje samobitne spontanosti.
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.
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.
Oglejte si tudi druge možnosti »V deželi medveda« , kjer je več hoje in aktivnosti,
raznolikih pohodov in individualnih možnosti. Nekaj dodatnih prostih 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. . Srečanje v Loškem Potoku. Namestitev. Skupaj raziščemo zanimiv
odmaknjen kraj – cerkev, pokopališče, požiralnik …. Večerja in Oskarjev večer presenečenja.
nočitev. (H, V)
2. dan GRAD SNEŽNIK – KRIŽNA JAMA – KRIŽNA GORA - LOŠKI POTOK. . 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. V
skladu z vremenom krajši vzpon na Križno goro s čudovitim pogledom. Vožnja v Loški Potok,
ki ga skupaj raziščemo – cerkev, pokopališče, požiralnik …. Večerja. Nočitev. (H, ZV)
3. dan JAMA OGENJCA – TABORSKA STENA – ZGORNJA DOLINA KOLPE – GRAD
KOSTEL. . Zajtrk. Za začetek dneva obiščemo jamo Ogenjca s partizansko bolnišnico –
zanimiva zgodba! Jutranja vožnja po Kočevskih gozdovih in obisk Taborske stene, kjer
obudimo spomin na dogodke iz leta 1942 z izjemnim pogledom na dolino Kolpe. Po želji
lahko obiščete bunker Škrilj, ki nas navduši, ko se sprehajamo 80 metrov pod površjem čez
500 m hodnikov in 6 podzemnih sob z lastnim vodnim zajetjem in virom električne energije).
Spust po spektakularnih ridah v Osilnico. Čas za kosilo. Postanek pri cerkvici sv. Ane in
zaključek z ogledom gradu Kostel, ki s pripadajočim trgom predstavlja drugi največji grajski
kompleks v Sloveniji. Konec potovanja. (Z)
V skladu s časom in vremenom se zaporedje ogledov lahko spremeni.
Oglejte si tudi program potovanja Atraktivna dežela medveda 4 dni. Bivanje v Loškem
Potoku lahko podaljšate s planinsko/pohodniškimi doživetji (Pohodniška dežela medveda
4 dni) ali s 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

Obvezna doplačila
Turistična taksa
Turistična taksa - otroci - POSREDOVANJE

Redna cena
111 EUR

Aktualna cena
111 EUR

3,00 EUR
1,50 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo v Hotelu Oskar
Refleksoterapija z diagnostiko 20 minut
Refleksoterapija z diagnostiko 60 minut

30,00 EUR
25,00 EUR
55,00 EUR

Popusti
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

30,00 EUR

Cena vključuje: 2 nočitvi z zajtrkom v dvoposteljni sobi, 2 večerji in Oskarjev večer,
slovenski vodnik in lokalni vodniki, priprava in organizacija potovanja. Vstopnine v ceno

niso vštete. Otroci in upokojenci imajo popust.
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 (pijača in prigrizki),
bife na terasi in terasa za sončenje, knjižnica, družabne igre in kegljišče.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 6
PRIPRAVA POTOVANJA: 12.02.2021
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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