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Klasična Škotska 6 dni  
Posebna ponudba DRUŠTVO LIPA – g. Marjan Ravnikar 

 
 

 

 
ODHOD: 25. maj 2019 oz. po dogovoru 

 

1. dan LJUBLJANA – EDINBURG. Zbor v Ljubljani in vožnja do bližnjega letališča, od koder (lahko preko 
vmesnega letališča) poletimo v Edinburg. Vožnja do mesta, kjer si ogledamo največje znamenitosti starega dela. 

Starodavni utrip glavnega mesta Škotske začutimo na Kraljevi milji, kjer zanimivosti kar ne zmanjka. Začnemo pri 

znameniti palači Holyrood, ki je ena izmed treh rezidenc kraljice. Nadaljujemo mimo škotskega parlamenta in 
veličastne normanske katedrale in že smo pri ikoni Škotske, veličastnem edinburškem 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. Namestitev, večerja in nočitev. (letalo, H,V) 

 
2. dan EDINBURG – ROSSLYN – STIRLING – PITLOCHERY. Zajtrk. Panoramski ogled Edinburga. Nato se 

odpeljemo do vasice Rosslyn, 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 ter 
legende. Svetovno prepoznavnost pa je dosegla po zaslugi knjige Da Vincijeva šifra.  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, nekoč pa je bil tudi najljubše bivališče dinastije Stuart. Vožnja 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 jo tudi poskusimo. Namestitev v hotel. Večerja 

in nočitev. (H, ZV) 
 

3. dan PITLOCHERY – grad BLAIR – CULLODEN – INVERNESS – LOCH NESS. Zajtrk. Nadaljujemo 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. Vožnja skozi hribovito Škotsko višavje, po katerem se množično pasejo ovce in govedo. Ustavimo se 
v kraju Culloden, ki je sveti kraj za Škote. Velikansko polje je bilo prizorišče krvave bitke, s katero so Angleži zatrli 

še zadnje upe Škotov po samostojni državi. Vožnja do mesta Inverness, ki je središče Škotskega višavja. 
Sprehodimo se do mogočnega gradu, ki kraljuje nad mestom in nam nudi prekrasne razglede na mesto. Vozimo 



 
 
 
 
Agencija Oskar, d.o.o.                                                                                                    
 

Agencija Oskar, d.o.o., Hafnarjeva pot 2a, 4000 Kranj, Tel: +3864 2014-338, 339 Fax: +3864 2014-331  

E-Mail: info@agencija-oskar.si, www.agencija-oskar.si 

ID: SI65090934, TRR: 3000 0000 0450 019 pri SBERBANK d.d., PE Kranj, št. licence: 128 in 129, IATA licenca št. 77-32092 

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. vložka: 1/06544/00, osnovni kapital: 38.763 EUR 

se po slikoviti pokrajini do jezera Loch Ness, ki že dolga leta buri domišljijo z legendarno pošastjo iz pradavnine 
Nessie, ki kraljuje v njegovih globinah. Sprehod po ruševinah nekoč največjega gradu na Škotskem, gradu 

Urquhart, ki je bil v preteklosti priča številnim krvavim spopadom. Z njegovega stolpa naj bi tudi prvič opazili 

Nessie. Vožnja do hotela in namestitev. Večerja. Nočitev. (H, ZV) 
 

4. dan LOCH NESS – grad EILEAN DONAN – otok SKYE – MALLAIG Zajtrk. Na poti do otoka Skye še  foto 
postanek pri idiličnem gradu Eilean Donan. Grad je danes ena najbolj fotografiranih znamenitosti na Škotskem in 

prizorišče številnih filmskih uspešnic. Na otoku Skye se naužijemo veličastnih pogledov na naravne lepote otoka, 
ki jih kar ne zmanjka. Pri Portreeju, največjem mestu na otoku, se odpravimo na krajši pohod do vulkanske skale, 

imenovane Starec s Storra, od koder se v lepem vremenu ponujajo nepozabni pogledi na zahodno obalo otoka. 

Zapustimo Otok bogov (kar pomeni Skye v galščini) in nadaljujemo proti Mallaigu. Namestitev, večerja in nočitev. 
(H, ZV) 

 
5. dan MALLAIG – FT. WILLIAM – GLEN COE – LOCH LOMOND – GLASGOW. Zajtrk. Na poti proti 

največjemu mestu Višavja Fort Williamu, ki leži pod vznožjem najvišje škotske gore Ben Nevis (1.344 m), si 

ogledamo še viadukt Glenfinnan, kjer so snemali Harryja Potterja. Vožnja skozi Glen Coe. Na poti proti 
največjemu škotskemu mestu postanemo pri največjem britanskem jezeru 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. Večerja in nočitev (H, ZV) 
 

6. dan GLASGOW – EDINBURG – LJUBLJANA. Zajtrk. Vožnja na letališče v Edinburgu in polet do bližnjega 
letališča ( lahko preko vmesnega letališča). Sledi še vožnja do Ljubljane. (Z, letalo) 

 
V skladu z razpoložljivostjo so nočitve lahko tudi v okolici navedenih krajev. Program ostaja 

vsebinsko nespremenjen. 

 
Predvideni leti: 

Leti so predvideni na enem izmed nizko cenovnih letalskih prevoznikov. Le ti v tem trenutku še niso 
objavili svojih voznih redov, tako da program temelji na predvidevanjih cen in letov iz leta 2018. Agencija 

Oskar si pridržuje pravico do spremembe programa ob spremembi letov. 

 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi (min. 40 oseb): 888 EUR 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi (min. 30 oseb): 960 EUR 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi (min. 25 oseb): 999 EUR 

 
Posebna ponudba velja za skupino LIPA  ob prijavi najmanj 25 oseb. Agencija Oskar si pridržuje 
pravico (ob odobritvi organizatorja) razpisa potovanja in prodaje prostih mest. 

Rok prijave: 15. 11. 2018. 

 
Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje:  

- avtobusni prevoz iz Ljubljane do letališča in nazaj,  
- letalski prevoz po programu,  

- letališke in varnostne pristojbine,  
- 5 nočitev v hotelih 2-3* z zajtrki 

- 5 večerji,  

- prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom,  
- slovensko vodenje,  

- trajekt na otok Skye,  
- obisk destilarne viskija z degustacijo 

- stroške priprave in organizacije potovanja, 

- prijavnina*. 
 

Vstopnine v ceno potovanja niso vštete in jih potnik po želji poravna na kraju samem. Okvirni zneski 
vstopnin so naslednji: edinburški grad: 16 GBP, grad Stirling: 15 GBP, kapelica Rosslyn: 12 GBP, grad Blair: 8 

GBP, Culloden center za obiskovalce: 9 GBP, grad Urquhart: 9 GBP, grad Inveraray: 12,50 GBP. 
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*Prijavnina je za skupino Lipa brezplačna ob elektronski prijavi preko interneta. Ob prijavi s priloženo prijavnico je 
prijavnina 5 EUR/izdan račun. 

 

Doplačila po želji (na osebo):  
– odstopnina v primeru višje sile: 4,56 % vrednosti potovanja, 

– doplačilo za enoposteljno sobo: 160 EUR, 
– dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (osnovno kritje), 

 
MOŽNOSTI PLAČIL:  

- 2% popust ob takojšnjem plačilu celotnega zneska (gotovina ali nakazilo), 

- 30% plačila od celotnega zneska ob prijavi, preostanek najkasneje 10 dni pred odhodom, 
- možnost plačila na obroke (do 12 obrokov, dan plačila po dogovoru 8,18, ali 28, v mesecu). 

 
DRUGI PODATKI: 

OBVEZNI DOKUMENTI: Slovenski državljani lahko v vse države članice EU vstopamo z veljavno osebno 

izkaznico oz. seveda z veljavnim potnim listom. Priporočamo, da ločeno shranite fotokopijo dokumenta.  
 

ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.  
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 

na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  
 

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 25. 
PRIPRAVA POTOVANJA: 6. september 2018. 

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, več posteljne 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 ...) 
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Prijavnica za potovanje: 

Klasična Škotska 6 dni  
PP za U3ŽO Domžale – društvo Lipa 

Ime in priimek: 
(enako kot v dokumentu s katerim 
boste potovali - potni list) 

 

Naslov - ulica in hišna št.: 
 
Kraj bivanja in poštna številka: 

 

Kontaktni telefon (GSM): 
 

 

E-mail naslov: 
 

 

Datum in kraj rojstva potnika: 
 

 

PLAČNIK RAČUNA – Ime in priimek, 
naslov, ID za DDV  (v primeru, da 
račun plačuje druga fizična ali 
pravna oseba): 

 

Datum, kraj in država rojstva 
PLAČNIKA RAČUNA 

   

ŠTEVILKA TRR (v primeru 
obročnega odplačevanja): 

 

Zdravstveno zavarovanje Coris 
 

DA NE 

Želim vplačati zavarovanje rizika 
odpovedi – 4,56 % vrednosti 
potovanja (pogoji zav. Triglav) 

 
DA 

 
NE 

Želim plačilo po naslednjih plačilnih 
pogojih: 
(obkrožite želeno možnost) 
 

A 

 
Plačilo v celoti ob prijavi 
(2% gotovinski popust) 

B 
 

30% ob prijavi 
70% 10 dni pred 

odhodom 
  

C 
12 obrokov 

do 18.11.2018 10 %; 
Ostalih 11 obrokov vsakega 
18. v mesecu. Obroke bom 
zavaroval(a) s trajnikom. 

Nastanjen želim biti v: 1/1 (doplačilo) 1/2 (ločeni ležišči) 1/2 (zakonsko ležišče) 
V dvoposteljni sobi bom s: (če 
sopotnika  še nimate, pustite prazno) 

 
 

Način plačila: na osnovi izpolnjene prijavnice Agencija Oskar izda račun za udeleženca na njegov naslov oz. na naslov plačnika, če je 
naveden. Mladoletne osebe ne morejo biti plačniki računa. Plačnik potovanje plača neposredno Agenciji Oskar v skladu z izbrano možnostjo. 
Številka računa ter drugi podatki za plačilo bodo razvidni iz računa.  

 

Prijava: prijavnico skupaj s kopijo potnega lista ali osebne izkaznice dostavite do 15. november 

2018oz. do zapolnitve prostih mest na naslov: Agencija Oskar, d.o.o., Hafnarjeva pot 2a, 4000 Kranj, E-mail: 
info@agencija-oskar.si,  
 
S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov, ter da 
• sem seznanjen(a)  s programom potovanja ter Splošnimi pogoji poslovanja Agencije Oskar d.o.o, Kranj in jih sprejemam.  
• sem seznanjen(a), da izpolnjena in podpisana prijavnica pomeni sklenitev pogodbe v skladu s splošnimi pogoji in je obligatorne narave 

enako kot izdani račun. 
• v kolikor ne želite enoposteljne sobe, se bo Agencija Oskar potrudila  poiskati  drugo osebo, ki bo z vami v sobi. V kolikor Agenciji Oskar 

ne uspe poiskati ustrezne osebe, bo doplačilo za 1/1 sobo zaračunano pred odhodom. 
• sem seznanjen(a), da mora biti potni list ob vstopu v deželo, v katero potujem, veljaven še 6 mesecev.  

 
Predlagamo, da fotokopijo izpolnjene prijavnice shranite za vašo osebno dokumentacijo.  

                                          Podpis udeleženca: 
 
Datum:....................................                       ………………………………………… 
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