
VIKEND V ŽIVAHNI DANSKI PRESTOLNICI KOPENHAGEN 
s posebnim  letalom iz Ljubljane  

Odhod: 06. maj 2022 
 
 

  
 
 

 
PRVI DAN: SLOVENIJA – KOPENHAGEN                                                                             nočitev 

Zbor udeležencev potovanja na letališču JP Ljubljana v  zelo zgodnjih jutranjih urah in polet s posebnim 
letalom v dansko prestolnico Kopenhagen. Po pristanku se bomo z avtobusom in deloma peš podali na 
ogled mestnih znamenitosti: palača Cristiansborg, kjer domuje danski parlament, rezidenca kraljeve 
družine Amalienborg, simbol mesta - kip Male morske deklice, fontana Gefion, ki je največji mestni 
spomenik in hkrati vodnjak želja; sprehodili pa se bomo tudi od Mestne hiše po eni najdaljših evropskih 
nakupovalnih ulic do starega pristanišča Nyhavn. Prevoz do hotela, ki bo v samem mestnem središču, 
nastanitev  in prosto za kosilo. Popoldan nadaljevanje z ogledi, tokrat peš, ali po želji izlet z ladjico, po 
kanalih Kopenhagna. Zvečer ob doplačilu predlagamo obisk najstarejšega zabaviščnega parka v Evropi, 
Tivolija. 

 
DRUGI DAN: KOPENHAGEN  ALI GRADOVI SEVERNE ZELANDIJE                                   zajtrk, nočitev               
Prost dan za raziskovanje mesta z vodnikom. Ob doplačilu predlagamo izlet po gradovih severne Zelandije 
(zunanji ogledi, vstopnine ob doplačilu): obiskali bomo grad Kronborg , ki ga imenujemo tudi Hamletov grad in 
je povezan s številnimi zanimivimi zgodbami danske zgodovine. Nadaljevali bomo po čudoviti pokrajini do palače 
Fredensborg, poletne rezidence kraljeve družine in naprej do največjega renesančnega gradu Skandinavije, 
Frederiksborg, ki se ponaša s čudovito arhitekturo, cerkvijo, narodnim muzejem in krasnim parkom. Pozno 
popoldan vrnitev v Kopenhagen.  
Zvečer predlagamo obisk alternativnega dela mesta Christianshavn, ki vas bo popolnoma očaral s trendov sko 
kavarniško kulturo in kanali, kjer se bohotijo barviti bivalni čolni. Tukaj boste našli najboljšo ulično hrano. 
Nedaleč stran je tudi Svobodno mesto Christiana, alternativna skupnost, kjer najdete od barak, unikatnih 
trgovinic, galerij in glasbenih prizorišč.  
 
TRETJI DAN:  KOPENHAGEN – BENETKE - SLOVENIJA              zajtrk 

Še zadnji dan v mestu, ki vas  vas bo navdušilo s svojo severnjaško arhitekturo in sproščenostjo, ki se zrcali v 
ležernem dnevnem in živahnem nočnem življenju. Danci radi kolesarijo, zato ne boste presenečeni, saj ima 
Kopenhagen izjemno urejene kolesarske steze, morda zamikajo tudi vas. Sprehodi ob kanalih, supanje ali 
veslanje je le del nedeljskih doživetij. Morda se odločite za obisk katerega od muzejev ali galerij. Ob doplačilu 
predlagamo izlet v nekdanjo prestolnico Roskilde, kjer boste podoživeli bogato zgodovino  Danske, vse od 
Vikingov, do današnjih dni. Mesto leži ob fjordu in ne ponuja samo bogate vpogleda v zgodovino, temveč tudi 
sodobno kulturno sceno s svetovno znanim glasbenim festivalom, muzejem pop, rock in mladinske kulture ter 
še veliko več.  V popoldanskih urah slovo , vožnja do letališča  in polet v  Benetke. Organizirani prevoz v Celje.   
 

CENA POTOVANJA:  399€/45 potnikov  
 



CENA VKLJUČUJE: 

• polet s posebnim letalom iz Ljubljane v Kopenhagen in vrnitev iz Kopenhagna v Benetke  

• organiziranim prevoz iz Benetk v Celje,  

• vključene letališke in varnostne  pristojbine in kabinska prtljaga do 10  

• 2 x nočitev z zajtrkom v mladinskem hotelu ali hotelu 2/3* 

• 3 urni avtobusni ogled mesta in prevoz letališče/mesto – hotel – letališče  

• vodenje in organizacijo potovanja 
 
 
DOPLAČILA OB PRIJAVI: 

• Izlet Gradovi severne Zelandije 69€- za Gim. Lava 35€   

• Zavarovanje rizika odpovedi (toplo priporočamo) 25€ 

• Dodatno zdravstveno zavarovanje 7€ 

• Transfer na letališče Brnik 10€ po osebi  

• Doplačilo za manjšo skupino 25 – 34€  30€;        15 – 24 oseb je 50€ 
 
 
DOPLAČILA NA POTI: 

• Vstopnine v posamezne dodatne muzeje in galerije, npr. Vikinški muzej Roskilde 17€, grad 
Frederiksborg 9€, 
Kronborg 17€,  vožnja z ladjo po kanalih 14€, vstopnina v Tivoli pribl. 14€.  

 
 

Splošni pogoji in navodila so sestavni del programa. 
 

 


