
 

 

 

 
 

Š k ot s k a  
 

 

 

letalo / letalo –  4 dni  
 

Možni termini: 9.-12.3., 16.-19.3. in 23.-26.3.18 

 
Glej še posebne pogoje. 

 

Min. štev. udel.: 45 
Rok prijave: 25.9.17 

  
  

 

 

 

KAKO JE BOG USTVARIL ŠKOTSKO 
 

Ko je bog ustvarjal zemljo, je z angelom Gabrielom razpravljal o svojih zamislih. Udobno se je 

namestil na svojem zlatem prestolu in Gabrielu razlagal o svojih načrtih za Škotsko.  
 

“Gabriel,” je rekel Bog, “Škotsko bom obdaril z visokimi gorami in s čudovitimi soteskami, obdanimi z 

žarečim škrlatnim vresjem. Po deželi se bo sprehajala srnjad in jelenjad, po nebu se bodo veličastno 
prepeljevali zlati orli, 

iz kristalno čistih rek in jezer bodo skakali lososi in v morju bo mrgolelo rib. 

 
Poljedelstvo bo cvetelo, voda se bo zmagoslavno združila z nečim, kar bo postalo znano kot Whiskey, 
dovolj bo rudnih bogastev, olja in plina. Škoti bodo inteligentni, inovat ivni, industrijsko razviti in …” 

 
“Počakaj malo!”, ga je prekinil Gabriel. “Se ti ne zdi, da morda čisto malo pretiravaš v svoji 

radodarnosti do teh Škotov?” 

Vsemogočni pa je odgovoril: “Niti ne. Nisem ti namreč še povedal, kdo bodo njihovi sosedje.”  
 
 
 

 



 

 

 
Okvirni program 

 

1. DAN  Odhod izpred šole ob dogovorjeni uri. Sledi transfer na letališče Benetke in ob 

predvidoma 12.10 uri polet v Edinburgh. Po prihodu v Edinburgh oz. »Severne Atene«, kakor mestu 

radi rečejo, si bomo na krožni panoramski vožnji ustvarili prvi vtis o prestolnici Škotov, nato pa se 

bomo sprehodili po Kraljevi milji, ki se razteza od edinburškega gradu do palače Holyrood.  Obiskali 

bomo Museum of Scotland, kjer bomo spoznali dosežke in zgodovino Škotov od geološkega nastanka 

do dvajsetega stoletja. Prosto za večerjo, vožnja do namestitve in nočitev. 
 

2. DAN  Po zajtrku obiščemo Scotch Whisky Experience Tour ali eno od destilerij . Prosto za 

nakupovanje ali po želji obisk gradu Edinburgh Castle, kjer hranijo simbole državnosti . Popoldan se 

odpravimo v industrijsko vasico pod zaščito UNESCA – New Lanark, 

www.newlanark.org, ki predstavlja uresničitev radikalnih socialnih in 

izobraževalnih reform Roberta Owena. Prosto za večerjo in nočitev. 

 

3. DAN  Po zajtrku vožnja skozi nacionalni park, mimo jezera Loch 

Lomond do črno-belega mesta Inveraray , kjer domuje vojvoda Argyllski iz 

klana Campbell. Tukaj bomo v starem zaporu www.inverarayjail.co.uk 

spoznavali življenje »nesrečnikov« v škotskem  zaporu. Pot nas nato vodi v 

Višavje (Highlands), najprej v Dolino solz - Glen Coe, ki so jo mnogi režiserji 

uporabljali za ozadje filmov, nato pa bomo z veliko sreče zagledali Ben Nevis, 

najvišjo goro na otoku (običajno ovit v meglo, 1344 m). Krajši postanek v 

mestu na zahodni obali Atlantika - Fort William . Popoldan bomo potrebovali 

srečo - ob obali jezera Loch Ness in z razvalin gradu Urquhart že dolgo 

opazujejo, opazujejo ... in tudi mi bomo opazovali. Če v objektiv ujamete 

»Nessie«, vam Twin povrne ceno izleta! Vožnja do namestitve in nočitev. 

 

4. DAN  Po zajtrku se odpeljemo še do edinburškega pristanišča Leith, 

kjer je zasidrana Royal Yacht Britannia. Nekaj prostega časa nato pa polet iz 

Edinburgha ob predvidoma 14.25 uri na letališče Benetke. Po pristanku 

avtobusni prevoz v Koper. 
 

 

Cena: 555 EUR 

Informativno prijavo izpolnite na www.twintur .com/page72  
 

 

Cena vključuje: avtobusni prevoz Koper-Benetke-Koper • letalski prevoz Benetke-Edinburgh-Benetke 

samo z ročno prtljago (do 10 kg) • vse cestnine in parkirnine • 3 nočitve v hotelu 2*/3* (2-, 3- in 4-

posteljne sobe s TWC), dva kontinentalna in en škotski zajtrk • avtobusni prevoz po Škotski po 

programu • vstopnine (Inveraray Jail, Urquhart castle, obisk destilerije in New Lanark) • vodenje • 

osnovno nezgodno zavarovanje • organizacijo in izvedbo potovanja. 

 

Doplačila: a: - obvezno: stroški rezervacije 15 EUR, b: - po želji: oddana prtljaga do 15 kg 60 EUR, 

Edinburgh Castle 10 GBP, priporočamo odstopnino 35,22 EUR 

 

Plačilna pogoja: A. akontacijo v višini 155 EUR in stroške rezervacije (skupaj 170 EUR) poravnate ob 

prijavi, preostanek do 21 dni pred odhodom  B. Na 5 obrokov; ob prijavi poravnate akontacijo v višini 

155 EUR in stroške rezervacije ter preostanek v 4 enakih obrokih po 100 EUR: 18.11., 18.12.17, 

18.1. in 18.2.18. 

 

Posebni pogoji : Pridržujemo si pravico do: 1A. enakovrednega odhoda v kateremkoli izmed naslednjih terminov: 9.-12.3., 

16.-19.3. in 23.-26.3.18, mi pa vam vaš datum odhoda sporočimo vsaj 4 tedne pred odhodom; 1B. poleta tudi z/na letališča 

(v največ eno smer): Bergamo, Bologna, Leeds/Bradford, Manchester in Newcastle;  1C. podaljšanja programa za dodatno 

nočitev z obveznim doplačilom 39 EUR 1D. enakovrednega odhoda tudi v terminu sobota-torek ali četrtek-nedelja (namesto 

petek-ponedeljek); 2. zamenjave vrstnega reda ogledov;  3A. sprememba imena povzroči stroške spremembe imena 22 EUR 

+ stroške po ceniku prevoznika;  3B. ime in priimek morata biti enaka kot v osebnem dokumentu, ki ga boste imeli s seboj 

(osebna izkaznica ali potni list držav članic Evropske unije; v nasprotnem primeru si je za potovanje potrebno urediti vizo);  

4. polet je na redni progi, na letalu ni obroka, časi poleta so informativni; 5. cena je izračunana in program se izvede pri vsaj 

45 udeležencih, pri manjšem številu si pridržujemo pravico do dopolnitve skupine. Končna navodila boste dobili po e-pošti 

vsaj 5 dni pred odhodom (če potnik obvestila v tem roku ne prejme, je o tem dolžan obvestiti organizatorja). Splošne določbe 

in pogoji poslovanja so sestavni del programa. 
 

 

Informacije in prijave: TWin · Zemljemerska ulica 12 · 1000 Ljubljana 

Tel. 01 280 28 20 · 040 187 830 · e-pošta: info@twintur.com  

 

http://www.twintur.com/page72
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