
Skandinavske prestolnice  • 5 dni             

… od Osla do Helsinkov 

 

Oslo, najmanjša skandinavska prestolnica in mesto svetovno znanih muzejev – Stockholm, 

ena lepših evropskih prestolnic, zgrajena na 14 otočkih  – Helsinki , živahno glavno mesto 

ob Baltskem morju 

     

ODHOD: 25. 6. 2015 

ČAS POTOVANJA: 5 dni | 4 noči 

ČAS ZA PRIJAVO: 30 dni pred odhodom  

oz. do zasedbe prostih mest 

NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 25/45  

PRODUKT: 3212KMP 

 
1. dan: LJUBLJANA–OSLO                                               

OSLO, NAJMANJŠA SKANDINAVSKA PRESTOLNICA 

Zbirališče potnikov na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana v jutranjih urah in odhod posebnega 

letala v Oslo. Po pristanku vožnja in ogled znamenitosti norveške prestolnice - po velikosti je 

Oslo najmanjša prestolnica v Skandinaviji, leži na veliki kopenski površini in je obkrožena s 

številnimi parki, kar daje mestu poseben čar. Videli boste mestno hišo, Univerzo, muzej 

vikinških ladij, muzej polarno raziskovalne ladje Fram, Muzej Kon–Tiki (vstopnine za doplačilo).  

Nastanitev v hotelu, večerja (doplačilo) in prenočevanje. 

 

2. dan: OSLO-KARLSTAD/ÖREBRO | zajtrk (250 km) 

OSUPNILA VAS BO SKAKALNICA HOLMENKOLLEN 

Zajtrk. Dopoldan si boste pogledali mesto še s ptičje perspektive – povzpeli se boste do 

znamenite skakalnice Holmenkollen, ki je bila prenovljena za svetovno prvenstvo 2011. 

Sprehodili se boste še po Vigelandovem parku skulptur in imeli še nekaj prostega časa za 

sprehod po mestu in še zadnji pogled na snežno belo moderno operno hišo, ki zgleda, kakor 

ledena gora, ki se dviga iz Oslo fjorda. V popoldanskih urah vožnja mimo najdaljše reke 

(Klarälven) in največjega jezera (Vänern) na Švedskem. Nastanitev v hotelu, večerja 

(doplačilo) in prenočevanje. 

 

3. dan: KARLSTAD/ÖREBRO-STOCKHOLM | zajtrk  (310 km) 

Posebno letalo iz Ljubljane 

odlični časi letov 

odlična cena 



STOCKHOLM, MESTO NA 14 OTOČKIH 

Zajtrk, nato vožnja proti prestolnici Švedske. Ob prihodu bo sledil avtobusni ogled Stockholma, 

ki velja za eno najlepših prestolnic, zgrajeno na 14 otočkih. Avtobusni ogled mestnega 

središča: Gamla Stana s kraljevo palačo, nadaljevanje vožnje mimo parlamenta, koncertne 

dvorane. Obiskali boste mestno hišo (doplačilo), ki predstavlja enega največjih švedskih 

arhitekturnih projektov 20. stoletja. Za doplačilo možnost obiska muzeja vojne ladje Vasa. 

Nastanitev v hotelu,  večerja (doplačilo) in prenočevanje. 

 

4. dan: STOCKHOLM | zajtrk, nočna plovba 

NAJSTAREJŠI MUZEJ NA PROSTEM 

Zajtrk. Za doplačilo ogled najstarejšega muzeja na prostem na svetu – Skansen, kjer si boste 

lahko ogledali največji živalski vrt na severu živečih živali in tipično nordijsko arhitekturo iz 

različnih zgodovinskih obdobij. Popoldne vkrcanje na ladjo in nastanitev v štiriposteljnih 

notranjih kabinah. Večerja (doplačilo) in nočna plovba v Helsinke. 

 

5. dan: HELSINKI-LJUBLJANA | zajtrk 

HELSINKI, MODERNA FINSKA PRESTOLNICA  

Zajtrk na ladji. Po izkrcanju ogled mesta Helsinki. Avtobusni ogled mestnih znamenitosti: 

Sibeliusov spomenik, v skalo vklesana cerkev Temppeliaukio, arhitekturno izjemna koncertna in 

kongresna dvorana Finlandia, moderni bulvarji, Senatni trg s stolnico, senatom in staro 

univerzo ... Zvečer vožnja na letališče in v poznih večernih urah odhod posebnega letala v 

Ljubljano.  

 

Cena na osebo:  

599 €  - 499 za imetnike kartice Mozaik podjetnih (pri udeležbi najmanj 45 oseb) 

769 €  - 669 za imetnike kartice Mozaik podjetnih (pri udeležbi najmanj 25 oseb) 

 

CENA VKLJUČUJE: navedene letalske prevoze v ekonomskem razredu, letališke, varnostne 

pristojbine in dodatek za gorivo v znesku 50 €, avtobusne prevoze po programu, 3 nočitve z 

zajtrki v dvoposteljnih sobah v hotelih 3*, 1 prenočevanje z zajtrkom na ladji v notranji 

štiriposteljni kabini, DDV, slovensko vodenje in organizacijo potovanja. 

MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi): enoposteljna soba za 3 nočitve 98 €, 1/1 notranja kabina 155 

€, 1/2 notranja kabina 55 €, 4 večerje brez pijače 115 €, vstopnine 65 € (mestna hiša, muzej 

Vasa, muzej Kon Tiki, muzej vikinških ladij in muzej Fram), muzej Skansen 18 €. 

POPUST: 10 % za otroka do 12. leta v sobi z dvema odraslima osebama. 

 

 

Skladno z 900. členom Zakona o obligacijskih razmerjih si pridržujemo pravico do spremembe cene (če pride do sprememb v menjalnih 

valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov, hotelov) in skladno z 902. členom istega zakona pravico do odpovedi potovanja (če se 

ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebno za izvedbo programa). 

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del programov in so objavljeni ter splošno dostopni na spletnem naslovu 

www.kompas.si. Program je sestavljen po pogojih na dan 10. 2. 2015. 

Izvajalec programa je KOMPAS Turistično podjetje, d.d., Pražakova 4, Ljubljana, sektor POTOVANJA, Ljubljana. 

KOMPAS d.d. Boško Praštalo, telefon 041 704 009          Ljubljana, 07.04. 2015  

http://www.kompas.si/

