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Islandija, geološki fenomen • 4 dni
   VRHUNCI POTOVANJA: čarobnost geoloških 

fenomenov, mogočni vulkani, veličastni ledeniki, 
bruhajoči gejziri, slikoviti slapovi, kopanje v geo-
termalni vodi, obdani s črnim kamenjem lave ...

 
 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.
 

 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 največkrat fotografiranih slapov na Islandiji. 
Videli boste tudi največji in morda najbolj obiskani 
Skogafoss. Postanek v mestecu Vik, za lepe posnetke in 
krajši sprehod po črnem pesku. Če bo vreme dopušča-
lo, doživetje Solheimajokulla, ki je jezik znanega ledeni-
ka Myrdalsjokulla. Vrnitev v hotel in prenočevanje.
 

 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.
 

 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.

Gejzir Strokkur

ODHODA: 3. 10., 25. 10. 2019
ČAS POTOVANJA: 4 dni | 3 noči
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 120         
PRODUKTI: 83060 (hotel 3*) in  
83061 (hotel 4*)

Cena na osebo:  

hotel 3*  899 €
hotel 4* 939 €

CENA VKLJUČUJE: navedene letalske prevoze 
v ekonomskem razredu, letališke, varnostne 
pristojbine ter dodatek za gorivo, avtobusne 
prevoze po programu, 3 prenočevanja z zajtrki 
v izbrani kategoriji hotela v dvoposteljnih 
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 225 € v hotelu 3* oz. 265 € v 
hotelu 4*, poldnevni izlet v Modro laguno 98 
€, izlet „Zlati trikotnik” 50 €, ogled Reykjavika z 
vstopninami 40 €, izlet „Južna avantura” 70 €.
CENE DODATNIH STORITEV ZA OTROKE DO 
12. LETA: Modra Laguna 45 €, ogled Reykja-
vika 28 €, izlet Zlati trikotnik 38 €; 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 potovanju predstavili, kje v 
Reykjaviku lahko večerjate in večerje tudi 
organizirali.

ODKRITA BESEDA: zaradi prilagajanja letalskim 
prevozom in nepredvidenim okoliščinam si 
pridržujemo pravico do obrnjenega ali delno 
spremenjenega, vendar vsebinsko neokrnjene-
ga programa.

10 
popust za otroka 

do 12. let v sobi 
z 2 odraslima

 

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. Ver-
jamemo, da boste tudi vi med srečneži 

doživetja severnega sija.

Modra laguna
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 • 3 dni 
Vabimo vas na edinstveno potovanje, z direktnim letom iz Slovenije. Leteli bomo v Kristiansund, ki je mestece ob razčlenjeni obali Norveškega morja, ki je bilo 
v zgodovini središče sušenih polenovk. Od tu je čudovito izhodišče za odkrivanje dežele in njenih lepot: tu se nahaja najvišja vertikalna alpska stena v Evropi – 
Trolova stena, tu boste videli dih jemajočo gorsko cesto – Trolovo lestev, največji ledenik Evrope, Jostedalsbreen, ter najglobje jezero Evrope, Hornindalsvatn, naj-

Trolovi. Katera bo vas bolj navdušila?

ODHOD: 31. 5. 2019
ČAS POTOVANJA: 3 dni | 2 noči
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 90
PRODUKT: 3216

 

Cena na osebo:  789 €

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz s posebnim 
letom Ljubljana–Kristiansund–Ljubljana z vklju-
čenimi letališkimi in varnostnimi pristojbinami, 
avtobusni prevozi po programu, plovba po 

v hotelih 3* v dvoposteljni sobi (troposteljne 
sobe na vprašanje), 1 večerja, vstopnina v stave 
cerkev, slovensko vodenje, DDV in organizacijo 
potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi): enoposteljna 
soba 95 €, večerja 35 €, mini gorsko vozilo do 
Briksdala 28 €, kosilo zadnji dan 35 €. 
OPOMBA: program lahko poteka tudi v obratni 
smeri.

   VRHUNCI POTOVANJA: Atlantska cesta – Åle-
sund, mesto v secesijski preobleki – najvišja 
vertikalna alpska stena v Evropi, Trolova stena 
– dih jemajoča gorska cesta, Trolova lestev – 

Evrope – Hornindalsvatn, najglobje jezero Evrope

 LJUBLJANA–KRISTIANSUND–ÅLESUND | 
vstopnina stave cerkev 
Zbor potnikov na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in di-
rekten let posebnega letala v Kristiansund. Med spušča-
njem letala se vam bo odprl pogled na razčlenjeno obalo 
zahodne Norveške in pristali boste na enem izmed njenih 
otočkov, v mestu Kristiansund. Pričeli boste popotovanje 
po najlepših cestah Norveške: začeli boste z Atlantskim 
tunelom, speljanim pod Norveškim morjem, ki slovi kot 
eden najglobjih na svetu. Pripeljal vas bo na sosednji 
otok, kjer boste obiskali stave cerkev iz 1. polovice 14. st. v 
vasici Kvernes. Nato pa se bo pričela vožnja po Atlantski 
cesti, eni najlepših panoramskih cest Norveške. Speljana 
je preko arhipelaga, ki povezuje otok Averøy s celino s 
kombinacijo nasipov, viaduktov in mostov, ki so prava 
paša za oči. Prihod v Ålesund, eno najlepših mest v deželi. 
Zaradi požara v začetku 20. st., so mesto obnovili v stilu 
art nouveau, ki mu danes daje unikatno podobo med 
norveškimi mesti. Lega na večih otokih ob razčlenjeni 
obali pa deluje kot idilična kulisa. Velik del cest v mestu je 
speljan skozi podvodne predore, ostale otoške povezave 
nadomeščajo trajekti. Ogledali si boste mesto in se po 
želji lahko povzpeli po 400 stopnicah na mestni hrib 
Aksla, od koder se odpira čudovit pogled na vse strani. 
Večerja (doplačilo) in nočitev.

 ÅLESUND–BRIKSDAL–HELLESYLT–
GEIRANGER | zajtrk, večerja 

Vožnja do jezera Hornindalsvatn, ki je najglobje evropsko 
jezero ter kratek postanek. Le krajša ožina loči jezero od 

Vožnja po ozki ledeniški dolini do informacijskega središ-
ča ob ledeniku. Ledenik Briksdal je le eden izmed jezikov 
največjega evropskega ledenika na celinskem delu Evrope 
– Jostedalsbreena. Peš se boste povzpeli do ledenika in 
ob tem lahko opazovali nedavno oblikovano ledeniško 
dolino z ledeniškimi morenami ter na njenem koncu 
mlečno modro jezero, v katerega se steka ledeniška voda. 
Za doplačilo je vzpon namesto hoje možen s posebnimi 
gorskimi vozili, ki bodo posebno doživetje. Popoldan 

vožnjo lahko opazovali vertikalne stene nad morjem in 
številne slapove liričnih imen. Izkrcanje v vasi Geiranger, 

v Unescovo svetovno dediščino. Nastanitev v hotelu v 

prenočevanje.

 GEIRANGER–KRISTIANSUND–LJUBLJANA | 
zajtrk 
Zajtrk. Po Orlovi cesti se boste dvignili in spustili v dolino 
Valldal, ki je zaradi ugodne mikroklime znana po gojenju 
jagod. Prečkali boste divjo skalnato pokrajino, ki se zrcali 
v temnih gorskih jezerih. Tu se nahaja strma gorska 
cesta z imenom Trollstigen (Trolova lestev), ki se v 11 
serpentinastih ovinkih spusti s prelaza gorskega masiva 
Trolltindene. Trolova lestev je bila včasih transportna pot, 
ki je povezovala Valldal in Andalsnes, danes pa je poleg 
Atlantske to najbolj znana panoramska cesta na Nor-
veškem. Videli boste tudi Trolovo steno – najvišjo ver-
tikalno steno v Evropi, ki meri kar 1100 metrov v višino. 
Nadaljevanje vožnje v Kristiansund, kjer bo pozno kosilo 
(doplačilo). Polet letala v Ljubljano, kamor je predviden 
prihod v večernih urah.

 

NORVEŠKA

70€



60€
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Štiri prestolnice severa (Riga, Talin, Stockholm, Helsinki) • 6 dni

ODHODA: 21. 6. 2019
ČAS POTOVANJA: 6 dni / 3noči
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 30
PRODUKT: 11029

 

Cena na osebo:  739 €

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Zagreb–
Riga–Zagreb v ekonomskem razredu, letališke 
in varnostne pristojbine in dodatek za gorivo, 
avtobusni prevoz po programu, 1 nočitev z 
zajtrkom v hotelu 4*, 2 nočitvi na ladjah v 
dvoposteljnih notranjih kabinah, ladijski prevoz 
Talin – Helsinki, transfer Ljubljana – Zagreb – 
Ljubljana, slovensko vodenje, DDV in organiza-
cijo potovanja
MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi): enoposteljna 
soba in kabina 165€, 4 večerje (srednjeveška 
večerja, 2x samopostrežna večerja s pijačo na 
ladji, večerja zadnji dan) 155€, zunanja dvopos-
teljna kabina na ladji 50€ 
POPUST: 35 € na osebo v troposteljni kabini,  
53 € na osebo v štiriposteljni kabini

 LJUBLJANA–ZAGREB–RIGA
V večernih urah zbor potnikov na mestnem obrača-
lišču Dolgi most v Ljubljani in prevoz do Zagreba. Polet 
letala proti Rigi.

 RIGA–TALIN
Po pristanku na letališču v Rigi sledi prevoz do Talina, 
glavnega mesta Estonije. Talin je očarljiva mešanica 
srednjeveškega miru in sodobnega urbanega življenja. 
Srednjeveško mestno jedro je poleti živahno mesto s 
številnimi trgovinami, galerijami, trgovinami s spomin-
ki, zunanjimi kavarnami in restavracijami. Po prihodu 
v Talin se boste z grajskega griča Toompea spustili 
po najdaljši ulici, imenovani »dolga noga« in poiskali 
teraso, s katere se bo pred vašimi očmi kot na dlani 
odprl pogled na staro mestno središče, ki je še vedno 
obdano z nekdanjim mestnim obzidjem. Skozi stoletja 
je uspelo obdržati srednjeveški videz, njegov razvoj in 
izgled pa je močno zaznamoval vpliv Hanzeatske lige 
nemških trgovcev. Sprehodili se boste mimo mestne 
hiše, katedrale, srednjeveške stavbe cehov ... Za konec 
se boste posladkali z dišečimi praženimi mandeljni. 
Nastanitev v hotelu, večerja v srednjeveški restavraciji 
(doplačilo) in prenočevanje.

 TALIN–HELSINKI–STOCKHOLM | zajtrk
Po zgodnjem zajtrku sledi vkrcanje na trajekt in plovba 
proti Helsinkom. Mogočno mesto krasijo široke avenije 
in monumentalne stavbe, ki odražajo preplet skandi-
navske in ruske arhitekture, kar daje mestu posebno 
vzdušje. Po izkrcanju se boste podali na ogled mestnih 
znamenitosti: Senatni trg s stolnico, senatom in staro 
univerzo, živilski in ribji trg, moderni bulvarji, v skalo 
vklesana cerkev Temppeliaukio, Sibeliusov spomenik, 
arhitekturno izjemna koncertna in kongresna dvorana 
Finlandia. Popoldne vkrcanje na ladjo, nastanitev v 
dvoposteljnih notranjih kabinah, večerja (doplačilo) in 
nočna plovba v Stockholm.

 STOCKHOLM–RIGA | zajtrk
Po izkrcanju v Stockholmu sledi ogled mesta, ki velja 
za eno najlepših evropskih prestolnic, zgrajeno na 14 
otočkih. Ogled mesta boste pričeli na otočku Gamla 
Stan, kjer je bilo mesto ustanovljeno in kjer stoji 
kraljeva palača. Sprehodili se boste tudi skozi čudovito 
pokrito tržnico Ostermalm ter zapeljali do otoka Djur-
garten s največjim muzejem na prostem – Skansen ter 

muzejem ladje Vasa, ki se je v 17. st potopila v zalivu 
in velja za največji ohranjeni eksponat iz tega obdobja 
(vstopnina za doplačilo). Popoldne vkrcanje na ladjo, 
nastanitev v dvoposteljnih notranjih kabinah, večerja 
(doplačilo) in nočna plovba z ladjo v Rigo.

 RIGA–ZAGREB
Riga je največja od treh baltskih prestolnic in predsta-
vlja resnični kalejdoskop arhitekturnih stilov. Po dopol-
danskem izkrcanju se boste odpravili na ogled mesta 
kjer izstopajo mestni grad, katedrala s kupolo, cerkev 
Sv. Petra, Švedska vrata, Hiša treh bratov, Spomenik 
svobode. Popoldan še čas za zadnje nakupe, pred 
prevozom na letališče pa možnost večerje (doplačilo). 
Sledi prevoz na letališče in nočni let proti Zagrebu.

 ZAGREB–LJUBLJANA
Po pristanku na letališču v Zagrebu sledi prevoz v 
Ljubljano kamor boste prispeli v jutranjih urah. 

prihranite do 

40 
z zgodnjo prijavo 

do 8.3.2019
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