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Izkoristite ugodnosti, ki jih imate imetniki kartice Mozaik podjetnih za vaša potovanja:

7% popusta na kataloško ponudbo: Mediteran, Jadran
5% popusta na kataloško ponudbo: Potovanja po Evropi, Sanjska potovanja, 
Križarjenja, Smučanje po Sloveniji, Slovenija, Šport, Tečaji tujih jezikov in Sejmi

ZAKAJ NA POTOVANJE S KOMPASOM?

• Skrb za potnika na prvem mestu
• 24/7
• Kakovost opravljene storitve
• Edino slovensko turistično podjetje z lastno mrežo podjetij v Evropi in po svetu

Dodatne ugodnosti na potovanjih, lahko najdete na naslednjih straneh.

Informacije in rezervacije Kompasove poslovalnice po Sloveniji
02 234 69 50   |   Maribor@kompas.si

Vaš pravi Kompas za počitnice in potovanja
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španija

Andaluzija  - pravljične podobe 
Španije • 5 dni 
Na jugu Španije vas bo očarala – »španska pokrajina iz prospekta«, kjer so luč sveta zagledali flamenko, 
tapasi, uživanje življenja.  V sebi skladno združuje zasnežene vrhove in žgoče obale, brezmejne pokrajine, 
neskončne nasade oljk in edinstvene spomenike preteklosti. Preden so jo surovo pokristjanili, je bila zibelka 
mavrske kulture, o čemer pričajo bele vasice in posebna arhitektura, ki ji ni enake. Sevilla ima strast, Cordo-
ba srednjeveški šarm ter Granada ostrino in flamenko.

središče, moderno mesto in pomembno pristanišče 
na Costa del Sol ter rojstno mesta slikarja Picassa. 
Z avtobusom se boste zapeljali po aveniji Paseo de 
Espana, mimo mestnih vrtov do trdnjave Gibralfaro 
(vstopnina vključena v ceni), ki se dviga nad mestom in 
ponuja enkratni razgled nad mestom in pristaniščem. 
Sledi vožnja mimo Picassove rojstne hiše do katedrale 
in novega dela mesta... Popoldne vožnja do slikovite 
Granade, ki sta jo leta 1492 za kastiljsko krono zasedla 
Katoliška kralja Ferdinand in Isabela. Nastanitev v 
hotelu. Možnost ogleda predstave pristnega flamenka 
– tradicionalnega andaluzijskega plesa (doplačilo). 
Prenočevanje v hotelu.

4. dan: GRANADA–CÓRDOBA | zajtrk
Zajtrk v hotelu in ogled Granade, ki sta jo leta 1492 za 
kastiljsko krono zasedla Katoliška kralja Ferdinand in 
Isabela.. Ogledali si boste, po mnenju mnogih, najlepši 
zaklad Andaluzije–trdnjavo Alhambra z vrtovi Gene-
ralife. Po ogledu Alhambre si boste ogledali še staro 
mestno središče Granade in kraljevo kapelo – grobnico 
“katoliških vladarjev” Ferdinanda in Izabele. Vožnja 
mimo prostranih oljčnih nasadov do Cordobe. Nastani-
tev in prenočevanje v hotelu.

5. dan: CORDOBA–SEVILLA–LJUBLJANA | zajtrk
Zajtrk v hotelu. Ogledali si boste biser arabske arhitek-
ture iz časa kalifata, eno največjih mošej na svetu, ime-
novano Mezquita. Sprehod po vijugastih ulicah Barrio 
de la Judería, poznanih tudi po zanimivih notranjih 
dvoriščih–“patio”. Po ogledu boste zapustili Córdobo 
in nadaljevali vožnjo po dolini reke Guadalquivir nazaj 
v prestolnico Andaluzije – Sevillo. Popoldne prevoz na 
letališče pri Sevilli, od koder boste poleteli predvidoma 
v poznih popoldanskih urah v Ljubljano.

direktni letalski 
prevoz iz ljubljane

VRHUNCI POTOVANJA: sprehod skozi Sevillo, 
mesto kjer se ljudje praznikov veselijo tako zavzeto 
in slikovito kot nikjer drugje; ogled mošeje/stolnice 
v Córdobi, kjer »gozd stebrov« prikliče v spomin 
slavno preteklost; ogled najbolj obiskanega spome-
nika mavrske dobe – slavno Alhambro; pokušina 
andaluzijskega vina Sherry; simpatično srečanje z 
živahnimi opicami z Gibraltarja

1. dan: LJUBLJANA–SEVILLA 
Zbirališče potnikov na Letališču J. Pučnik (predvidoma v 
zgodnjih jutranjih urah). Polet letala v Sevillo, kjer boste 
pristali v jutranjih urah, predvidoma ob 09.00. Sledi 
ogled prestolnice Andaluzije – Seville. Ogled mesta 
ob reki Guadalquivir (Isla Cartuja–prizorišče svetovne 
razstave leta 1992, Španski trg...) ter ogled stolnice, 
Španskega trga, palače Alcázar. Prav gotovo bo poseb-
no doživetje tudi sprehod po vijugastih ulicah Barrio de 
Santa Cruz. Popoldne nekaj prostega časa in vožnja do 
hotela ter nastanitev. Zvečer možnost plovbe po reki 
Guadalquivir (doplačilo). Prenočevanje.

3. dan: SEVILLA–JEREZ–GIBRALTAR–COSTA DEL 
SOL | zajtrk
Zajtrk. Vožnja v Jerez de la Frontera ter ogled ene 
izmed številnih vinskih kleti. Izvedeli boste podrobnosti 
o andaluzijskem vinu sherriju in brandiju. To mesto je 
izvor andaluzijske kulture, polno kleti z znamenitim 
sladkim vinom šeri, konj in flamenka. Ime šeri (sherry) 
je angleška različica španskega imena jerez, ki ga je 
vino prevzelo po mestu, in se nanaša na ojačeno vino 
iz belega grozdja sorte palomino. Nadaljevanje poti do 
državice Gibraltar. Z mini avtobusi se boste popeljali 
do razgledne ploščadi, od koder je lep razgled na 
Afriko, znamenite kraške Michaelove jame in “opičje 
skale”, kjer se boste srečali z najstarejšimi prebivalci 
državice – opicami iz Barberije. Gibraltar je znan tudi 
kot prostotrgovinska cona. Vožnja v hotel na Costa del 
Sol, nastanitev in prenočevanje v hotelu.

3. dan: COSTA DEL SOL–MIJAS–MALAGA–
GRANADA I zajtrk
Zajtrk v hotelu. Postanek v enkratni vasici Mijas. 
Mijas je še ena tipična andaluzijska »bela vasica, ki se 
dviga 450 m nad morjem. Sprehod po ozkih uličicah 
polnih majhnih trgovinic, lokalov ter majhnih muzejev 
tradicionalnih obrti. Vožnja v Malaga, največje letoviško 

ja
ne

z priporoča

ko

mpasov

ODHOD: 29. 9. 2017
ČAS POTOVANJA: 5 dni | 4 noči
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 40
PRODUKT: 75028

Cena na osebo:  

pri udeležbi najmanj 40 oseb  729 €

CENA VKLJUČUJE: letalski in avtobusni prevoz po 
programu, strošek letaliških in varnostnih pristoj-
bin v višini 40 €, 4 nočitve z zajtrki v hotelih 3/4* v 
dvoposteljnih sobah v navedenih mestih, vse navedene 
oglede, vstopnine: Granada (Alhambra, Generalife), 
Córdoba (mošeja/stolnica, Alcazar), Sevilla (stolnica), 
Gibratlar (ogled z mini busi), Jerez (ogled in degusta-
cija v kleti), Gibralfaro v Malagi, DDV, strošek lokalnih 
vodnikov, spremstvo slovensko govorečega vodnika in 
organizacije potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi): enoposteljna soba 
120 €; 4 večerje v hotelih 69 €; (vodniku na poti): obisk 
lokala s programom flamenka pribl. 30 €; večerna 
vožnja z ladjico po reki Guadalquivir: pribl. 20 €; 

popust za otroka 
do 12. let v sobi z 
2. odraslima

13 %

ali ste vedeli? 
Vsaka "bodega" sherryja je prava enološka zak-
ladnica. V prostorih katedralastih kleti počasi zori 
v soleras. To je starodaven postopek, ki združuje 
preteklost in sedanjost v urejene sisteme sodov, 
od katerih nekateri izhajajo že iz 18. stoletja. Ena 
bistvenih značilnosti sherryja je, da ga alkoholizirajo, 
se pravi, da mu dodajajo alkohol naravnega izvora 
in mu s tem zvišajo alkoholno stopnjo. Vinu dodajo 
destilat, razvije se naravna kvasna prevleka in tako 
pride vino v stik z zrakom ter prične se nepovratni 
proces oksidacije, ki vodi v popolnoma drugačen 
razvoj vina. Sherry se deli na več glavnih družin: fino, 
manzanilla, amontillado in oloroso.

odlične temperature

5 polnih dni, vstopnine  
vključene v ceni

Cordoba

Malaga

79€ 
popusta/ os.
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islandija

Islandija, geološki fenomen • 4 dni 

ali ste vedeli? 
- da na Islandiji pečejo kruh tudi s pomočjo geoter-
malne energije, torej lave? Zakaj? Drva za kurjenje 
peči so bila zelo draga in prava redkost, geotermalne 
energije/lave pa na pretek. Tako pečen kruh ima 
poseben okus, še posebej, če ga namažeš z okusnim 
islandskim maslom. Sestavine (ržena moka – skoraj 
nič glutena, pinjenec, slad, sol ...) dajo  v pokrito
posodo in jo zakopljejo v zemljo ob geotermalnem 
izviru ali vroči točki. Kruh se speče na pari. 
Želite poskusiti? Možnost boste imeli na izletu Zlati 
trikotnik.

VRHUNCI POTOVANJA: čarobnost geoloških 
fenomenov, mogočni vulkani, veličastni ledeniki, 
bruhajoči gejziri, slikoviti slapovi, kopanje v geoter-
malni vodi, obdani s črnim kamenjem lave ... 

1. dan: LJUBLJANA–KEFLAVIK–REYKJAVIK
Zbirališče potnikov na Letališču Jožeta Pučnika Ljublja-
na in let v Keflavik. Po pristanku vožnja z avtobusom 
do Reykjavika, islandske prestolnice, kjer živi več kot 
polovica vseh Islandcev. Nato možnost ogleda mesta 
(doplačilo) ali priložnost za samostojno pohajkovanje. 
Ogled starega in novega mestnega dela, veličastne 
Hallgrimurjeve cerkve, Perlana (Bisera), muzeja 
skulptur Asmundur Svensson ... Nastanitev v hotelu in 
prenočevanje. 

2. dan: REYKJAVIK (»JUŽNA AVANTURA«: SLAP 
SELJALANDSFOSS–SLAP SKOGAFOSS–VIK–
LEDENIŠKI JEZIK SOLHEIMAJOKULL) | zajtrk
Po zajtrku prosto. Možnost (doplačilo) celodnevnega 
izleta »Južna avantura« – dan v islandski naravi, doži-
vetje kontrastov, ki jih lahko ponudi samo ta severna 
posebna dežela: ogledali si boste slap Seljalandsfoss, 
ki se spektakularno spušča 60 m v globino in velja 
za enega najbolj slikanih slapov na Islandiji. Največji 
in morda najbolj obiskani pa je Skogafoss. Postanek 
v mestecu Vik, za lepe posnetke in krajši sprehod po 

CENA VKLJUČUJE: navedene letalske prevoze v eko-
nomskem razredu, letališke, varnostne pristojbine ter 
dodatek za gorivo, avtobusne prevoze po programu, 3 
prenočevanja z zajtrki v izbrani kategoriji hotela v dvop-
osteljnih sobah, avtobusni prevoz letališče Keflavik–ho-
tel v Reykjaviku–letališče Keflavik, slovensko vodenje in 
organizacijo potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi): enoposteljna soba za 
3 noči 165 € v hotelu 3* oz. 230 € v hotelu 4*, poldnevni 
izlet v Modro laguno: odrasli 75 €, izlet „Zlati trikotnik” 
45 €, ogled Reykjavika z vstopninami 35 €, izlet „Južna 
avantura” 65 €. 
CENE DODATNIH STORITEV ZA OTROKE DO 12. LETA: Modra 
Laguna 35 €, ogled Reykjavika 23 €, izlet Zlati trikotnik 35 €, izlet 
Južna avantura 45 €. 
*Cene izletov so izračunane na skupine najmanj 35 oseb.

Večerij v programu ne ponujamo, vendar vam bodo 
Kompasovi izkušeni vodniki že prvi dan na potova-
nju predstavili, kje v Reykjaviku lahko večerjate in 
tudi večerje organizirali.

ODKRITA BESEDA: zaradi prilagajanja letalskim pre-
vozom in nepredvidenim okoliščinam si pridržujemo 
pravico do obrnjenega ali delno spremenjenega, vendar 
vsebinsko neokrnjenega programa.

ODHODA: 12. 10. 2017
ČAS POTOVANJA: 4 dni | 3 noči
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 80 
PRODUKT: 83060 (hotel 3*) in 83061 (hotel 4*)

Cena na osebo:  

hotel 3*  789 €

hotel 4* 845 €

posebno letalo iz ljubljane

črnem pesku. Če bo vreme dopuščalo, doživetje Solhei-
majokulla, ki je jezik znanega ledenika Myrdalsjokulla. 
Prenočevanje.

3. dan: REYKJAVIK (»ZLATI TRIKOTNIK«: 
þHINGVELLIR–GEJZIR STROKKUR–SLAP GULLFOSS−
SKALHOLT) | zajtrk
Po zajtrku prosto. Možnost (doplačilo) celodnevnega 
izleta »Zlati trikotnik«. Vožnja do narodnega parka 
þhingvellir, kjer je bil leta 930 ustanovljen prvi islandski 
parlament. Sprehod med skalami okamenele lave. 
Nadaljevanje poti do geotermalnega območja gejzirjev, 
kjer boste videli Veliki gejzir, ter gejzir Strokkur, ki 
bruha vsakih 5 do 10 minut. Nadaljevanje poti do slapu 
Gullfoss (Zlati slap), ki v treh stopnjah pada 
32 m globoko v sotesko. Ogled cerkve Skalholt. Vrnitev 
v Reykjavik in prenočevanje. 

4. dan: REYKJAVIK–(MODRA LAGUNA)–KEFLAVIK–
LJUBLJANA | zajtrk
Po zajtrku prosto ali izlet v Modro laguno (doplačilo). 
Tam se boste lahko okopali v naravnem termalnem 
bazenu, kjer se pod zemljo srečata sladka voda s 
kopnega in slana voda iz Atlantika. Geotermalna voda, 
bogata s soljo in minerali, ima zdravilne učinke na kožo 
in jo uporabljajo tudi v zdravstvene namene. Prevoz do 
letališča Keflavik in let v Ljubljano. Prihod na Letališče 
Jožeta Pučnika Ljubljana v poznih večernih urah. 

Reykjavik, Hallgrimurjeva cerkev

Modra laguna

ja
ne

z priporoča

ko

mpasov

Gejzir Strokkur

Aurora Borealis –  
Polarni ali severni sij 

je pravi svetlobni spektakel, ki nam ga na pripravlja narava 
na severu v jesenskem in zimskem času. Z nekaj sreče so 

v AURORI BOREALIS uživali skoraj vsi naši potniki, ki so se 
nam pridružili na Kompasovih tradicionalnih potovanjih 
na Islandijo v oktobru. Verjamemo, da boste tudi vi med 

srečneži doživetja severnega sija.

80€ 
popusta/ os.
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K Božičku v goste • 3 dni
Sanje niso več zgolj sanje, ampak snežna pravljica na Laponskem, odeta v beli zimski plašč z Božičkovo 
kapo na glavi. Tam na severu je sneg pričakovani gost že od meseca septembra dalje, v novembru pa prične 
kopičiti zaloge in ustvarja svetlejšo pokrajino. Kot bi se narava odločila, da potone v spanec, saj se dnevna 
svetloba le za nekaj ur dnevno dvigne nad obzorje. V resnici pa se v tem temnem obdobju leta igra svetlobe 
in barv šele prične. Snežna jutra so prekrita z vijoličasto odejo, ki se počasi dviguje nad pobeljeno pokrajino, 
v kateri poplesavajo ledeni kristali v vrhuncu dneva, preden jih popoldan ne prekrije modrina polmraka. 
Pripravljen je oder za severni sij, ki svojo predstavo vsakič znova obarva v odtenku druge barve in oblike. 
V zasneženi pokrajini, pod goro Korvatunturi (t. i. Ušesno goro) pa stanuje Božiček in z njeno pomočjo vso 
leto posluša naše želje in si zapisuje naše sanje. Tokrat vas vabimo, da se nam pridružite, ko bomo Božička 
obiskali v njegovi uradni pisarni. Ponujamo vam možnost, da z njim tudi osebno poklepetate.

ni sij ali Aurora Borealis. Večjo možnost boste imeli, če 
se odpravite na večerni izlet (doplačilo) v neokrnjeno 
naravo. Odhod iz hotela in vožnja do gozda, stran od 
mestnih luči. Tam se boste na kratko poskusili v hoji s 
krpljami, zakurili ogenj na prostem in se okrepčali s tra-
dicionalnimi laponskimi prigrizki. Če boste imeli srečo, 
boste priča svetlobnemu fenomenu, ki mu Finci pravijo 
tudi »lisičji ogenj«. Vrnitev v hotel v zgodnjih jutranjih 
urah naslednjega dne in prenočevanje.

2. dan: ROVANIEMI–(ARKTIČNA AVANTURA)–
ROVANIEMI | zajtrk
Po zajtrku se boste lahko odpravili na poldnevno 
arktično avanturo (doplačilo), ki se bo pričela z obi-
skom farme haskijev in vožnjo (1 km, pribl. 5−7 minut) 
s haskiji. Sani vleče od 4 do 5 haskijev, ki vam bodo 
ponudili resnično vznemirljivi zorni kot za odkrivanje 
idilične pokrajine. Arktična avantura se bo nadaljevala 
z obiskom farme jelenov, kjer vam bodo predstavili 
njihov način življenja in vas poučili o vzreji severnih 
jelenov. Za konec se boste zapeljali še z jelenjo vprego 
(600 m) in slavnostno prečkali polarni krog. Popol-

kompasova uspešnica

posebno letalo iz ljubljane

Rovaniemi, obisk Božička

Aurora Borealis

VRHUNCI POTOVANJA: vožnja s pasjo vprego, far-
ma severnih jelenov, vožnja z motornimi sanmi po 
idilični zasneženi pokrajini, obisk Božičkove vasice 
in farme huskijev, obisk odličnega muzeja

1. dan: LJUBLJANA–ROVANIEMI
Zbirališče potnikov na Letališču Jožeta Pučnika Ljublja-
na, predvidoma v jutranjih urah in let posebnega letala 
proti Rovaniemiju. Po pristanku vožnja do mesta, ki leži 
na robu Arktičnega kroga in zaradi svojega geograf-
skega položaja pozna kar osem različnih letnih časov – 
vsak od njih ima svojo specifično svetlobo, tempe-
rature in naravne pojave. Mesto je v obliki rogovja 
severnega jelena začrtal slavni finski arhitekt Alvar 
Aalto. Ob prihodu priporočamo ogled tamkajšnjega 
živalskega vrta (doplačilo), kjer boste med obiskom 
lahko opazili sivega volka, losa, snežno sovo, polarnega 
medveda, jelene in številne druge živalske vrste. Nasta-
nitev v hotelu ob pribl. 16.00 in nekaj prostega časa 
oziroma sprehod po mestu z vodnikom. Večerja po 
želji (doplačilo). Večer bo namenjen oprezanju za enim 
izmed najlepših nebesnih pojavov, imenovanem sever-

80€ 
popusta/ os.
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skandinavija

dan se boste lahko tisti z bolj avanturistično žilico na 
motornih saneh odpeljali v osrčje laponske narave 
(doplačilo). Ta prav posebna vožnja vas bo peljala po 
poteh zamrznjenih rek, zasneženih gozdov, dolin in 
hribov, od koder se vam bodo odpirali čudoviti razgle-
di. Drugi se boste lahko pogreli v hotelski sauni ali pa 
se boste odločili za obisk muzeja in centra znanosti 
Arktikum (doplačilo), ki prikazuje življenje v arktičnem 
območju ter zgodovino in kulturo Laponcev. Večerja po 
želji (doplačilo) in prenočevanje.

3. dan: ROVANIEMI–BOŽIČKOVA VAS–LJUBLJANA 
| zajtrk
Zajtrk. Dopoldan možnost za preizkušnjo v ribarjenju 
na zamrznjenem jezeru (doplačilo). Najprej se boste s 
snežnimi sanmi zapeljali proti severu, vzdolž zaledene-
le reke Ounasjoki, skozi zasnežene gozdove do malega 
jezera v divjini. Poskusili se boste v tradicionalnem 
ribolovu in si ulov spekli nad odprtim ognjem. Tistim 
z mlajšimi otroki pa priporočamo obisk Božičkovega 
parka (doplačilo), ki se nahaja v bližini Božičkove vasice 
in ponuja tematske igralnice in delavnice za otroke. 
Popoldan se boste peljali na linijo severnega tečajnika, 
kjer je urejena Božičkova vasica. Lahko boste obiskali 
Božička v njegovi pisarni, z njim pokramljali in mu 
zaupali svoje želje. Ustavili se boste na pošti, kjer so 
shranjeni kupi pisem z željami z vsega sveta. Čas za 
pisanje božičnih voščilnic, nakupe v božično okrašenih 
trgovinah ter zadnje zimske radosti in vročo čokolado. 
Popoldan prevoz do letališča, let proti Ljubljani in pri-
stanek na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana predvido-
ma v poznih večernih urah.

Rovaniemi

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz s posebnim letom 
Ljubljana−Rovaniemi−Ljubljana z vključenimi letališkimi 
in varnostnimi pristojbinami, prevoz od letališča do 
hotela v Rovaniemiju, 2 nočitvi z zajtrkoma v hotelu 
3/4* v dvoposteljni sobi, izlet v Božičkovo vas, prevoz 
do letališča, DDV, organizacijo in slovensko vodenje 
potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi): enoposteljna soba 
135 €, 2 večerji 80 € za odraslo osebo in 55 € za otroka 
do 12. leta, aktivnosti.
POSEBNA CENA ZA OTROKE: otrok do 12. leta na 
osnovnem ležišču 699 €.
*ZGODNJE PRIJAVE: mesta so omejena. Akcijska cena 
velja le za enega otroka na prijavo: otrok do 12. leta na 
3. ležišču v dvoposteljni sobi z dvema odraslima oseba-
ma 399 €, otrok do 12. leta na osnovnem ležišču 499 €.
Triposteljne sobe so dvoposteljne z dodatnim ležiščem 
in primerne samo za otroke do 12. leta (na vprašanje).

ODHODA: 8. 12., 15. 12. 2017 
ČAS POTOVANJA: 3 dni | 2 noči 
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 60
PRODUKT: 42950

Cena na osebo:  799 €

za otroka do 12. 
let v sobi z 2 
odraslima

599 €
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