
                                                                                                                        

Potovalna agencija,  
Latinski trg 6, 1000 Ljubljana 
T: 01/542 31 34 
F: 01/542 31 35 
E: agencija@svet-krizarjenj.si 
I: www.svet-krizarjenj.si 

POLETNE POČITNICE Z LADJO MSC PREZIOSA 
03.07.2023 – 14.07.2023 

 

PROGRAM KRIŽARJENJA: 
Dan Datum Pristanišče Prihod Odhod 

Pon 03/07/2023 
Ljubljana, Slovenija; Letalski prevoz Ljubljana – Hamburg 
(via Bruselj) | SN 3344 in SN 2629 

 16:40 

Pon 03/07/2023 
Hamburg, Nemčija; prevoz do hotela 3*/4*, nočitev z 
zajtrkom 

22:15 - 

Tor 04/07/2023 Ogled Hamburga, popoldan prevoz do pristanišča; vkrcanje - 19:00 

Sre 05/07/2023 Plovba - - 

Čet 06/07/2023 Kirkwall (Orkney), Škotska; možnost fakultativnih izletov 07:00 16:00 

Pet 07/07/2023 Plovba - - 

Sob 08/07/2023 Reykjavik, Islandija; možnost fakultativnih izletov 08:00 21:00 

Ned 09/07/2023 Isafjordur, Islandija; možnost fakultativnih izletov 09:00 21:00 

Pon 10/07/2023 Akureyri, Islandija; možnost fakultativnih izletov 09:00 17:00 

Tor 11/07/2023 Plovba - - 

Sre 12/07/2023 
Lerwick (Šetlandski otoki), Škotska; možnost fakultativnih 
izletov 

08:00 18:00 

Čet 13/07/2023 Plovba - - 

Pet 14/07/2023 Hamburg, Nemčija; izkrcanje; prevoz do letališča 07:00 08:30 

Pet 14/07/2023 
Letalski prevoz Hamburg – Ljubljana (via Bruselj) | SN 2624 
in SN 3343 

09:00 11:20 

Pet 14/07/2023 Ljubljana, Slovenija 15:55  

*Zaradi sprememb v let. prometu, se lahko spremeni odhodno/prihodno letališče. Natančne informacije glede letališča in 
ur bodo znane predvidoma do 30 dni pred odhodom! Prav tako se lahko zaradi podražitve letaliških taks ali dodatka za 
gorivo, pred odhodom cena nekoliko spremeni. 

  

1. DAN: LJUBLJANA, Slovenija - HAMBURG (Nemčija) 
ponedeljek, 03.07.2023 
V zgodnjih popoldanskih urah zbor na letališču v Ljubljani. Sledi prijava na let in let v Hamburg preko Bruslja. Na 
letališču nas bo pričakal avtobus in nas odpeljal do hotela (hotel 4*) v bližini letališča, kjer bomo tudi prenočili. 
 
PODATKI LETA: Brussels Airlines 
SN 3344  LJU-BRU      16:40    18:25                            
SN 2629  BRU-HAM   21:05    22:15                 
 



  

 

2. DAN: HAMBURG (Nemčija) - VODEN PANORAMSKI OGLED MESTA 
torek, 04.07.2023 
Po zajtrku se bomo z avtobusom odpravili na 
panoramski izlet po Hamburgu. Hamburg je drugo 
najbolj poseljeno mesto Nemčije, s skoraj 1,8 milijona 
prebivalcev. Je eno največjih evropskih pristaniških 
mest in največje mesto Evropske unije, ki ni glavno 
mesto. V mestu je mnogo različnih sosesk: St. Pauli je 
znan po fantastičnih barih in klubih ter ribji tržnici v 
predelu Landunsbrücken, Lange Reihe je gejevska 
soseska z azijsko hrano in tržnicami, Jungfernstieg, kjer 
je modni Alsterpavillon je trendovsko območje okoli 
jezera Innen Alster, Hafencity je največje gradbišče v 
Evropi, kjer se razvija ogromna soseska, v kraju Blankenese se nahaja »lebdeča« restavracija, Speicherstadt je 
skladiščna cona mesta z zanimivo mestno zgodovinsko arhitekturo.  Zelo poznana je tudi bolšja tržnica, kjer lahko 
kupite marsikaj iz druge roke.  
 
Po izletu nas bo avtobus odpeljal do pristanišča, kjer se bomo vkrcali na ladjo MSC Preziosa. Ladja bo iz Hamburga 
izplula ob 19. uri.  

 
3. DAN: PLOVBA: 
sreda, 05.07.2023 
Ladja bo ves dan plula proti naslednji destinaciji. Idealen dan za raziskovanje ter spoznavanje ladje in vse njene 
ponudbe. 

 

 
 

4. DAN: KIRKWALL/ORKNEY (Škotska) 
četrtek, 06.07.2023 

V Kirkwall-u se bomo zasidrali ob 7. uri. 
Orkneyevi otoki so skupina 70-ih otočkov, ki 
ležijo severnovzhodno od Škotske. Kirkwall je 
glavno mesto in administrativno središče 
otokov. Mesto so okrog leta 1035 ustanovili 
Vikingi z Earlom Rognvaldom Brusasonom na 
čelu. V mestu si lahko ogledate katedralo St. 
Magnusa iz leta 1137, palačo The Earl's Palace, 

ki je čudovit primer francoske renesanse (vendar v ruševinah), se pomerite v partiji golfa in obiščete trgovine z 
obrtniškimi izdelki. Lahko se odpravite tudi na izlet izven mesta in si ogledate plažo Dingieshowe, se odpravite na 
najbolj severno točko otoka Point of Ayre, kjer stoji svetilnik, se sprehodite po Brough of Deerness, kjer je 
samostan še iz časa Keltov, obiščete otoček s svetilnikom Copinsay ali zanimivo 'morsko jamo' Gloup in Mull Head 
v naravnem rezervatu, kjer si lahko ogledate zanimive klife. Iz mesta bomo odpluli ob 16. uri.  
 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 



  

 

5. DAN: PLOVBA: 
petek, 07.07.2023 
Ladja bo ves dan plula proti naslednji destinaciji. Idealen dan za raziskovanje ter spoznavanje ladje in vse njene 
ponudbe. 

 

 
 

6. DAN: REYKJAVIK (Islandija) 
sobota, 08.07.2023 
V turški Reykjavik bomo prispeli ob 8. uri. Reykjavik je 
glavno mesto Islandije s približno 120.000 prebivalci, je 
njeno največje mesto in hkrati najbolj severno ležeča 
prestolnica na svetu. Leži nedaleč od polarnega kroga. 
Pozimi je tako svetlo le štiri ure, poleti pa so noči skorajda 
povsem svetle. Nacionalni muzej (Þjóðminjasafn) domuje 
v stavbi iz leta 1863. V njem se nahajajo zbirke dragocenih 
umetnin islandske kulture, kot so nakit, orožje, verska 
umetnost in vsakdanji predmeti. Muzej kulturne 
dediščine (Þjóðmenningarhúsið) hrani zbirko državnih 
rokopisov, in je s številnimi razstavami ter različnimi 
kulturnimi prireditvami pomembno prizorišče islandske 
kulture in dediščine. Heiðmörk je gozdni rezervat, kjer je do danes posajenih več kot 50 milijonov dreves, je bil 
leta 1950 razglašen za zaščiteno območje Reykjavíka. Ena izmed najstarejših stavb v mestu je katedrala 
(Dómkirkjan). Nahaja se v centru mesta ob stavbi parlamenta. Hallgrímskirkja je sodobna arhitekturna umetnina 

in ena izmed najvišjih stavb v državi. Je evangeličansko-luteranska 
župnijska cerkev. Iz njenega zvonika se razteza izjemen razgled na 
mesto. Zvonik je visok 74,5 m, na vrh pa vodi dvigalo - v njem so trije 
veliki zvonovi in posebej še niz z 29 zvonovi. 
 
Polotok Reykjanes je izjemno zanimiva in raznolika pokrajina, kjer 
najdemo številne razpoke in blatne vrelce, polja lave, stare vasice, 
svetilnike in geotermalno zdravilišče, kjer lahko v modri laguni tudi 
zaplavate. Ladja bo odplula ob 21. uri.  
 

  
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovekem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
 

7. DAN: ISAFJORDUR (Islandija) 
nedelja, 09.07.2023 
V Isafjordur bomo pripluli ob 9. uri. Isafjordur je največje 
mesto islandskega zahodnega polotoka. V preteklosti je 
bila tukaj zelo pomembna ribiška industrija, ki pa se je v 
1980-tih zmanjšala zaradi raznih omejitev in zakonov 
narave. Kljub svoji majhnosti in izoliranosti od preostale 



  

 
države v preteklosti, ima mesto svoje urbano vzdušje, saj je zadnja leta center alternativne glasbe na Islandiji. 
Fjord kjer leži Isafjordur ima dve dolini, kjer je ogromno možnosti za aktivno preživljanje dopusta. Lahko se 
preizkusite v golfu, spustite po belih strminah ali se odpravite na pohod. V bližini mesta je tudi ribiška vasica 
Hnifsdalur z mogočnimi klifi, od koder se lahko peljete do mesta Bolungarvik in uživate ob pogledu na slikovito 
pokrajino. Ladja bo iz mesta odplula ob 21. uri.  
  
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
 

8. DAN: AKUREYRI (Islandija) 
ponedeljek, 10.07.2023 

Ob 9. uri bomo pripluli v Akureyri. Akureyri je mesto na severu 
Islandije, poimenovano tudi »prestolnica severne Islandije«. 
Mesto je pomembno pristanišče in center ribištva z okoli 17 
tisoč prebivalci. Je eno izmed najstarejših mest na Islandiji, 
kjer se je turizem začel šele nedavno uveljavljati. Vsako leto 
mesto obišče več ljudi, saj ponuja mnogo kulturnih, 
izobraževalnih in počitniških dejavnosti. Tako so se v mestu 
pojavile zanimive trgovine, bogato kulturno življenje ter 
mnogo možnosti za rekreacijo. Ob obisku se ustavite v muzeju 
Folk Museum, kjer si lahko ogledate zanimivo razstavo o 
začetkih Akureyri-ja, prevzeli pa vas bodo tudi prelestni 
botanični vrtovi ter park v osrčju mesta, saj so prvovrstnega 
značaja ter imajo več kot 400 avtohtonih vrst in mnoge druge 

eksotične rastline. Akureyri bomo zapustili ob 17.00 uri.  
 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
 

9. DAN: PLOVBA: 
torek, 11.07.2023 
Ladja bo ves dan plula proti naslednji destinaciji. Idealen dan za raziskovanje ter spoznavanje ladje in vse njene 
ponudbe. 

 

 
 
 
 

10. DAN: LERWICK – Šetlandski otoki (Škotska) 
sreda, 12.07.2023 
V Lerwick bomo pripluli ob 8. uri. Lerwick je glavno mesto in pristanišče Šetlandskih otokov, ki leži 160 km severno 

od Škotske. Ime mesta Lerwick ima korenine v stari nordijščini in lokalnem jeziku Norn, ki so ga na tukajšnjih otokih 

govorili do sredine 19. stoletja, pomeni pa zaliv iz gline. Dokazi o naselbinah kažejo, da so ljudje na mestu 

današnjega Lerwicka (oz. Broch of Clickimin) živeli že pred 3000 leti, prvič pa je ta kraj dobilo današnje ime v 17. 

stoletju. V mestu si lahko ogledate utrdbo Charlotte, mestno hišo, ribiško kočo Böd of Gremista in muzej 



  

 
Šetlandskih otokov Shetland Museum and Archives. V 

Lerwicku se lahko odpravite na partijo golfa, če imate 

dovolj časa pa se odpravite na izlet proti severu otoka, 

kjer je najvišji hrib Ronas Hill (450 m). Če si želite izletov 

izven mesta vam priporočamo, da si ogledate arheološko 

najdišče v Jarlshofu, se odpravite v mesto Scaloway, kjer 

stoji grad iz 16. stoletja ali obiščete nenaseljen otok 

Mousa, kjer stoji predzgodovinski okrogli stolp t.i. broch, 

ki je eden najbolje ohranjenih stolpov te vrste iz železne 

dobe na Škotskem. Iz Lerwicka bomo izpluli ob 18. uri.  

Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v 
slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 

11. DAN: PLOVBA: 
četrtek, 13.07.2023 
Ladja bo ves dan plula proti naslednji destinaciji. Idealen dan za raziskovanje ter spoznavanje ladje in vse njene 
ponudbe. 

 
 

 
12. DAN: HAMBURG (Nemčija) - LJUBLJANA 
petek, 14.07.2023 

Okoli 7. ure bomo pripluli v Hamburg ter se po zajtrku poslovili 
od ladje, ki nas je v dobrem tednu popeljala do nekaj 
najzanimivejših krajev, nas pogostila z vrhunskimi kulinaričnimi 
dobrotami in čudovito zabavo. 
Po izkrcanju z ladje nas bo avtobus odpeljal do letališča, kjer 
sledi prijava za letalski prevoz do Ljubljane.  
Zaključek potovanja.  
 
PODATKI LETA: Brussels Airlines  
SN 2624   HAM-BRU    11:20 12:30    
SN 3343   BRU-LJU       14:15 15:55 
 

 
 
 
 
 


