Skandinavska pravljica, 15 dni
Penzioni, hoteli 3*, razno
– Tisočera jezera Finske
– Mistični Nordkapp s polnočnim soncem
– Norveški fjordi in ribiške vasice na Lofotih

24.07.2022 do 07.08.2022
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Skandinavija je odličen potovalni poligon za vse navdušence dih jemajoče narave
in čistega zraka. Močvirnate ravnice in razgiban obalni svet z zalivi in otoki ponujajo
številne aktivnosti ter doživetja ter edinstven živalski in rastlinski svet.
Potujemo v prijetnem potovalnem ritmu. Vzamemo si čas za sprehode, razglede,
sprostitev ter prosti čas. Najdaljšo vožnjo skrajšamo z notranjim letom, kar nam prihrani čas
in energijo za močnejše doživljanje dežele.
Preizkusimo skandinavsko kuhinjo, doživimo enostavnost in smisel za praktičnost
Skandinavcev, predvsem pa skromnost ljudi na severnem koncu Evrope z visoko kvaliteto
življenja.
Norveška je polna vrhuncev. Nordkapp je rt na robu pečine na skrajnem severu Evrope,
kjer poleti Sonce ne zaide celo noč. Fjord za fjordom, fjel za fjelom – neverjetni razgledi nas
pripeljejo do Vesteralskega in Lofotskega otočja. Tu so tradicionalne ribiške vasice, v
morju kiti grbavci. Oslo je moderna in zelena prestolnica.
Finsko življenje se vrti nekje med morjem, jezerom in savno. V tem svetu živijo tako
moderni Helsinčani kot tradicionalni Laponci, ki si svojo deželo delijo z losi, severni jeleni in
haskiji. Njihov rojak je Božiček ��
Več o skandinavskih programih si preberite tukaj.
1. dan LJUBLJANA – BODO. . Jutranji zbor potnikov v Ljubljani in vožnja do okoliškega
letališča. Let s prestopom na sever Norveške v Bodo, ki je odlično izhodišče za naprej. Po
pristanku v večernih urah vožnja do hotela in nastanitev. Morda že prvi sprehod po novi
okolici, saj sonce zaide šele okrog 22. ure, dnevi bojo dolgi … (letalo, H)
2. dan BODO – A – SVOLVAER (LOFOTI). . Zajtrk in vkrcanje na trajekt za Lofote. V
bližini je vas z najkrajšim imenom na svetu – A, kjer obiščemo muzej ribolova. Lofoti so

namreč bili v preteklosti eno najbolj pomembnih norveških ribolovnih območij. Slovijo po
sušenju rib brez soli in drugih konzervansov. Med vožnjo čez otok Vestvagoy se ustavimo
pred zanimivim vikinškim muzejem. Po želji ga obiščemo in spoznamo vikinški način življenja
ter več o njihovi gradnji ladij. Nadaljujemo proti Svolvaerju, kjer prespimo. (H, Z, trajekt)
3. dan SVOLVAER – HARSTAD (300 km). . Zajtrk. Jutro na znamenitem arhipelagu, ki se
ponaša z izjemnimi naravnimi lepotami. Danes Lofote še bolje raziščemo. Vozimo se ob
razčlenjeni obali ter opravimo naključne postanki za sprehode, se nadihamo svežega zraka.
Vsekakor poskusimo osvojiti kakšen vrh za pogled od zgoraj, splača se. Popoldan
nadaljujemo ob poti lofotskih fjordov vse do Harstada. (H, ZV)
4. dan HARSTAD – VESTERALSKI OTOKI – ANDENES (ogled kitov) - HARSTAD
(400 km). . Zajtrk. Odpeljemo se na najbolj severnega od Vesteralskih otokov vse do vasice
Andenes, ki je odlično izhodišče za pohode ob obali, še posebej pa ogled kitov. Z doplačilom
si najprej ogledamo muzej, kjer se naučimo več o kitih ter območju, kamor kasneje tudi
odplujemo. Na ladji smo okrog 4 ure. Prizor, kako kiti glavači dvignejo svoj rep iz morja je
skoraj zagotovljen, obstaja pa tudi možnost srečanja kita grbavca, orke ter drugih. Doživetje
in gotovo eden vrhuncev potovanja. Ob povratku iz Andenesa se sprehodimo še po bližnji
peščeni plaži v Bleiku s spektakularnimi pogledi. Vrnitev v Harstad. Nočitev. (H, ZV)
5. dan HARSTAD – BARDUFOSS (250 km). . Zajtrk. Za dobro jutro se po želji vzpnemo
na bližnji grič z razgledom na mesto. Preostanek dneva potujemo povsem po navdihu
vodnika. Premikamo se proti Bardufossu, na naši poti pa številni fjordi, ribiške vasice, otočki.
Vse to si želimo raziskati in poleg vožnje tudi razmigati. Večerja in nočitev. (H, ZV)
6. dan BARDUFOSS – TROMSO (300 km). . Zajtrk. Čez dan raziskujemo drugi največji
norveški otok Senja. Mnogi jo poimenujejo kar Norveška v malem, saj je zanj značilna tako
divja in gorata obala s fjordi kot bolj mirna in zelena notranjost z gozdovi in rekami. Številni
sprehodi. Popoldan vrnitev skozi Bardufoss in nadaljevanje v Tromso, osmo največje
norveško mesto. (H, Z)
7. dan TROMSO.. Zajtrk. Tromso je mesto, ki se zaradi svoje severne lege ponaša z
mnogimi rekordi. Tukaj so najbolj severni: univerza, botanični vrt, pivovarna, planetarij in še
kaj. Dopoldan se skupaj vzpnemo na razgledno točko, do Arktične katedrale, a še lepše je na
hribu nad njo, do katere vodi 1300 stopnic. Preostanek dneva je prost za dodatne oglede.
Ker je pristanišče v Tromsoju izhodišče za raziskovanje Arktike, se predlaga obisk muzeja
polarnih ekspedicij. Tukaj sta tudi akvarij Polaria in Univerzitetni muzej. (H, Z)
8. dan TROMSO – ALTA (450 km). . Zajtrk. Pred nami je dan ovinkov, a tudi krasnih
razgledov in vmesnih postankov. Cilj je mestece Alta. Nastanitev v hotelu in prvi sprehod po
mestu. (H, ZV)
9. dan ALTA – REPVAG – NORDKAPP (350 km). . Zajtrk v Alti. Priporočamo dopoldanski

ogled muzeja. Tukajšnje skalne poslikave so najbogatejše v Severni Evropi in zaščitene pod
Unescom. Pot nas vodi mimo poslikav, kavarna muzeja pa nas nagradi z izjemnim pogledom
na fjord pod nami. Vožnja na sever, v Repvag, kjer bomo prenočili (toda noč brez prave noči
težko prenočimo). Saj res – tako severno smo, da sonce tukaj nad gladino morja ostane
skoraj celo noč (le kakšno uro ali dve ga ni) in kje je najboljše mesto za ogledovanje tega
pojava? Gremo, še danes – na Nordkapp. Tu smo! Zapodimo se do konca pečine – do
globusa, ki nas opominja, da smo res dosegli konec Evrope in … Kakšen razgled in občutki!
Wow! (H, ZV)
10. dan REPVAG – OLDERFJORD – KARASJOK – INARI (400 km). . Zadnji zajtrk na
Norveškem. Naše kompase naravnamo na jug. Postanek v Olderfjordu ter slovo od
Norveških zalivov. Pri Karasjoku prečkamo norveško-finsko mejo in spet so aktualni evri. Še
zjutraj smo gledali tipično norveško pokrajino, sedaj pa že prava močvirnata ravnica,
prepredena s tipičnimi finskimi jezeri, med katerimi je morda najbolj znano Inari. Nastanitev v
hotelčku, večerja in nočitev. (H, ZV)
11. dan INARI. . Zajtrk. Smo sredi Laponske (ne Japonske). Prost dan ob čudovitem jezeru
Inari. Možnost številnih sprehodov. Predlagamo obisk muzeja na prostem SIIDA, posvečen
laponskemu ljudstvu Sami. Po jezeru se lahko zapeljemo tudi z ladjico in z nje opazujemo
tipični rastlinski in živalski svet. (H, ZV)
12. dan INARI – SODANKYLA – LUOSTO – ROVANIEMI (350 km). . Zajtrk. Vožnja mimo
čudovite stare lesene cerkve v vasici Sodankylä ter nadaljevanje v mestece Luosto, kjer si
po želji ogledamo rudnik ametistov, edinega v Evropi. Prihod v laponsko glavno mesto
Rovaniemi, kjer je tudi sedež Božička. V tem poletnem času je najbrž doma in počiva, saj
ima več dela pozimi. Morda pa tudi sam kje potuje, kot mi. (H, Z)
13. dan ROVANIEMI – OULU (250 km). . Zajtrk. Dopoldan je namenjen številnim
možnostim, ki jih mesto ponuja. Tu so Božičkova vas, muzej in center znanosti Arktikum,
morda celo obisk farme severnih jelenov in haskijev ali savna. Premikamo se južno in na poti
do Ouluja se lahko ustavimo v kraju Ranua z znanim živalskim vrtom s severnimi živalmi – tu
je los, polarni medved … Večerja in nočitev v hotelu v Ouluju. (H, ZV)
14. dan OULU – LAHTI – HELSINKI (600 km). . Zajtrk. Udobno se namestimo in
zapeljemo po širnih ravnicah, med številnimi jezeri na levi in desni. Daljša, a prijetna vožnja.
Ste vedeli, da je na Finskem okrog 188.000 jezer? Izraz »dežela tisočerih jezer« torej sploh
ni zavajujoč … Dokončno se naužijemo prave finske pokrajine. Popoldanski prihod v
smučarsko-skakalno središče Lahti, kjer si ogledamo skakalnice kot del finske folklore. Sledi
še krajša vožnja do Helsinkov. (H, Z)
15. dan HELSINKI – LJUBLJANA. . Zajtrk v Helsinkih. Ogled finske prestolnice opravimo
peš – od znamenite in povsem bele luteranske katedrale do parka Esplanadi. Raziščemo
polotok Katajanokka. Prost popoldan za uživanje v mestu ob Finskem zalivu. Zadnji nakup

na tržnici in čas za kosilo. Popoldanski odhod na letališče in večerni let v Ljubljano. Uh, kaj
vse se nam je v preteklih dneh zgodilo – fjordi, kiti, Nordkapp, finska jezera … Resnična
Skandinavska pravljica je zaključena, a živi z nami še naprej. (Z, letalo)
Dokončen program potovanja se lahko razlikuje od gornjega opisa. Pridržujemo si
pravico do sprememb in prilagoditev potovanja zaradi voznih redov letal in
trajektov ter drugih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče pričakovati ob pripravi
programa.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
2196 EUR

Aktualna cena
2196 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb

120,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za ogled kitov z ladjo (Andenes)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **

145,00 EUR
578,00 EUR
4,56 %

Popusti
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

5,00 %
10,00 %

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje: letalski prevoz po progamu, letališke in
varnostne pristojbine (90 EUR), prevoz na odhodno okoliško letališče, prevoz s turističnim
avtobusom po programu, cestnine, parkirnine in tunelnine, trajektne prevoze po programu,
14 nočitev z zajtrkom v lokalnih penzionih in hotelih 3* v dvoposteljni sobi, 8 večerij, vstop na
ploščad Nordkapp, slovensko vodenje, stroške priprave in organizacije potovanja.
V ceno potovanja so vključeni zunanji ogledi. Vstopnine v ceno potovanja niso
vštete in jih potnik po želji poravna na kraju samem. Okvirni zneski nekaterih vstopnin so
naslednji: ROVANIEMI: muzej Arktikum 13 EUR, živalski vrt 15 EUR, obisk huskijev in/ali
severnih jelenov 70-130 EUR; RANUA: živalski vrt: 15 EUR, LUOSTO: rudnik ametistov 19
EUR; INARI: muzej SIIDA: 10 EUR; ALTA: muzej sklanih poslikav: 11 EUR;
ANDENES (plačilo ob prijavi): muzej in ogled kitov z ladjo: 145 EUR.
OBVEZNI DOKUMENTI: Slovenski državljani lahko v vse skandinavske države (Norveška,
Švedska, Finska, Danska) vstopamo z veljavno osebno izkaznico oz. potnim listom.
Priporočamo, da ločeno shranite fotokopijo dokumenta.

ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 25
PRIPRAVA POTOVANJA: 15.02.2021
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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