Bordeaux in Akvitanija, 4 dni
Hoteli 3*, nočitev/zajtrk
–
–
–

svetovljanski zasanjani Boredeaux
najvišje sipine in Atlantik, ribiški Arcachon in izlet z ladjico
jame Lascaux, dolina Dordogne, vino St. Emiliona

22.09.2022 do 25.09.2022
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Bordeaux je biser Akvitanije. Čudovito mesto je polno vzdušja, čudovite arhitekture in
romantike, francoski »joie de vivre« ob izbranem vinu in kulinariki – ki jo je na tem potovanju
v izobilju.
Atlantik, najvišje evropske sipine, laguna in ostrige . Vzpnemo se na najvišjo evropsko
sipino in začutimo puščavsko vzdušje. A pod nami se peni Atlantik in neskončna plaža, ki
vabi s svežino, na sprehod, skok v morje, da se napolnimo z energijo! Tu je laguna
ostrigarjev, zgodba ribičev ob Atlantiku in v enem dnevu še veliko več!
Šarm francoskega podeželja. Dan posvetimo raziskovanju najlepših francoskih kotičkov –
med neskončnimi vinogradi in tradicionalnimi mesteci potujemo na ogled prazgodovinskih
jam Lascaux, postanemo v prijetnem mestecu in začutimo vzdušje, obiščemo čudovit park in
se popeljemo po dolini Dordogne nazaj v naš dom.
St. Emilion, kjer nastaja najboljše vino na svetu. Vse v enem – mesto, ki živi za vino,
arhitektura in vzdušje, pokrajina in panorama. Najboljši kraj za zadnje doživetje naše poti.
Kratek odklop od vsakdana ponuja kalejdoskop vsebin, gibanja, doživljanja atlantske
svežine, tradicionalnih vzdušjih in morja. Za vse, ki uživate v raziskovanju odmaknjenih
krajev, kultur in tradicij.
1. dan LJUBLJANA – BORDEAUX . Zbor v Ljubljani in vožnja do Benetk od koder poletimo
proti Bordeuaux v Franciji. Po pristanku sledi ogled akvitanske prestolnice, ki je eno lepših
francoskih mest: široke avenije, pridih starostnosti, morski zrak, odlična vina in hrana.
Dopoldanski ogled mesta si privoščimo peš in s tramvajem – uživamo v impozantnih
zgradbah Le Grand Théatre, trg Borze in vodno ogledalo, renesančni slavolok zmage Porte
Cailhau, gotska katedrala St André. Obiščemo La Cité du vin – muzej vin (doplačilo), kjer
ogled zaključimo s kozarcem vina in s pogledom na mesto. Vožnja v hotel. Namestitev. Prost
večer za lastno raziskovanje. (H, letalo)

2. dan BORDEAUX – SIPINE PILAT – izlet z ladjico - ARCACHON . Zajtrk. Odpeljemo
se do najvišje evropske sipine Pilat. Z vrha uživamo v čudovitem pogledu na sipino in
čudovito Srebrno obalo dokler nam seže oko. Puščavsko vzdušje ob Atlantiku! Privoščimo si
sprehod po sipini in obali, ob svežini Atlantika – morda skok v morje? Presežno! Vožnja do
obmorskega mesteca Arcachon, ki leži ob estuariju in je znano po ostrigah. Najprej ga
raziščemo, potem pa z ladjico plujemo po laguni skozi ptičji rezervat Le Teich – morda
vidimo flaminge in druge ptice, vstopimo v življenje ostrigarjev ter začutimo utrip obmorskega
življenja. Vrnitev v mesto. Prost večer. Nočitev. (H, Z)
3. dan BORDEAUX – jame LASCAUX – SARLAT – VRTOVI Marqueyssac - DOLINA
REKE DORDOGNE. Zajtrk. Vožnja do Montignaca in ogled slovitih predzgodovinskih
slikarij, ki so jih leta 1940 odkrili v jami Lascaux. Ogledamo si repliko jame in multimedijsko
predstavitev zgodbe. V bližnjem Sarlatu se izgubimo v ozkih uličicah francoskega
srednjeveškega mesteca. Prost čas za kosilo. Popoldne vijugamo po čudoviti dolini
Dordogne, ki velja za eno najlepših v Franciji. Obiščemo viseče vrtove Les Jardins de
Marqueyssac kot še eno izmed doživetij našega potovanja. Vrnitev v Bordeaux. Prost večer.
Nočitev. (H, Z)
4. dan BORDEAUX – izlet v St. Emilion (Unesco) – LJUBLJANA . Zajtrk. Dopoldan se
odpeljemo v Saint Emilion, ki je čudovito srednjeveško mesto in leži na desnem bregu reke
Garonne. Poznano kot prestižno središče merlota in je prepredeno s podzemnimi galerijami,
kjer zorijo najboljša francoska vina. Izgubimo se v ozkih uličicah z lepo ohranjeno arhitekturo
in uživamo v sproščenem francoskem vzdušju. V vinski kleti postanemo na degustaciji.
Prosto za raziskovanje. Vožnja na letališče in polet proti Benetkam. Vožnja do Ljubljane.(Z,
letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja
razpisni program

Redna cena
699 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 29 oseb
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 5 dni kritje S - posamično

Aktualna cena
699 EUR

75,00 EUR
170,00 EUR
39,00 EUR

4,56 %
10,20 EUR

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

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

Cena (pri najmanj 40 udeležencih) vključuje : letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine ter 20 kg prtljage, prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do
Ljubljane, 3 nočitve z zajtrkom v hotelu 3*, prevoze in zunanje oglede s klimatiziranim
avtobusom, 2-urna vožnja z ladjico v Arcachonu, slovensko vodenje, lokalne vodnike, kjer je
to potrebno, stroške priprave in organizacije potovanja.
Vstopnine v ceni potovanja niso vključene in se po želji plačajo na kraju samem. Okvirni
stroški so: pokušina vin v St. Emilionu okoli 20 EUR, muzej Lascaux 21 EUR, Vrtovi
Marqueyssac 11,90 EUR, La Cite du vin 21 EUR.
VIZE: Slovenci potrebujemo le veljaven potni list ali osebno izkaznico.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 20
PRIPRAVA POTOVANJA: 18.05.2022
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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