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Spoznali smo, da nam je bilo v peklu lažje! Samo delali 
smo in se nismo spraševali. Vse je šlo gor, evforično smo bili 
zazrti v prihodnost… Čeprav vroče, pa je bilo čudovito! Zato 
nismo pometali smeti in čistili prahu, ki se sčasoma kopiči. 
Zdaj pa, razpeti med nebom in zemljo, prihaja sooče-
nje z realno samopodobo. Čas preizkušnje je to – v katerem 
vsakdo plačuje ceno preteklosti. Čas streznitve in čiščenja. 
Šibkejši omagujejo in močnejši rastejo. Vice in krize so vedno 
čas čustvenih nabojev! 
A naša barka čvrsto pluje dalje! Dovolj zgodaj smo spo-
znali poslanstvo trenutka. Potovanja so bolje pripravljena kot 
kdajkoli prej. Poletje je pripravljeno in večina potovanj je že 
zagotovljenih. Vodniki komaj čakajo, da vas spet popeljejo po 
kateri izmed naših dežel!
Intenzivno prenavljamo obstoječe destinacije ter jim 
dodajamo nove priložnosti, razvijamo pa tudi kopico novih 
dežel (Etiopija, Nepal, ZDA, Brazilija in Argentina, Balkan…), 
ki bodo naša skupna svetla prihodnost. Nekaj pomembnih 
vsebinskih novosti pa si je le vredno zapomniti!

AKCIJE - PROJEKTI
Letošnje akcije – Sončni mrk na Kitajskem, V iskanju 
Šambale (Tibet 24 dni) ter oktobrski Sinaj so gotovo 
znanilci nove pomladi. Bodite nanje pozorni, udeležite se ak-

Oskarjeve vice in novosti!
11. septembra 2008 smo napovedali izhod iz pekla in obdobje vic. Mesec dni kasneje je udarila kriza. Dvakratni prehod iz starega v novo torej! Lahko si mislite, kako 
zabavno se imamo! Staro vleče nazaj, novo pa še ni polno zagrabilo. Še dobro, da je življenje IGRA in predvsem – LEPO!! Naj nam veter vesolja še naprej piha v hrbet!

TURČIJA:

DATUm ODhODA 2009 ImE POTOVAnJA ŠT. DnI STOPnJA
OKVIRnA  
CEnA**

10. junij
njegovo veličanstvo 
- Skrajni vzhod + 
podaljški

16 3 Od 1202 € 
dalje

19. junij
Aktivni Olympos in 
Likijska pot

9 3 648 €

19. junij
Po uhojenih poteh 
Zahodne Turčije

16 3 992 €

19. junij
Počitniška Turčija, 
A1 + podaljški

11 3 852 €

20. junij 
Počitnice v Čiraliju / 
Olymposu + podalj.

9, 16 1 Od 529 € 
dalje

20. junij
modro križarjenje + 
podaljški

9 1 Od 869 € 
dalje

20. junij
njegovo veličanstvo 
- Skrajni vzhod + 
podalj.

16 3 Od 1302 € 
dalje

DATUm ODhODA 2009 ImE POTOVAnJA ŠT. DnI STOPnJA
OKVIRnA  
CEnA**

24. junij Carigrad 5 1 452 €

24. junij
Carigrad in 
marmorno morje

6 2 542 €

24. junij Turški kalejdoskop 11 2 742 €

24. junij
na razpotju 
civilizacij

9 2(3) 1024 €

24. junij

na razpotju 
civilizacij + 
Počitnice Čirali/
Olympos

11 2(3) Od 1383 € 
dalje

24. junij

Rodovitni 
polmesec - Sirija 
in Jugovzhodna 
Turčija

16 3 1319 €

* člansko potovanje, ** okvirna cena vključuje ceno potovanja in predvidene 
letališke takse. Ostala doplačila najdete na spletni strani. 

Kam 25. junija?
Konec junija se vsakomur mudi kar čim prej na pot. 
K temu prispeva tudi prost dan 25. junij, ki je letos 
idealno na četrtek – če premostimo petek si lahko 
privoščimo krajšo kombinacijo, z dodatnim tednom 
pa dobimo priljubljene 10-13. dnevne kombinacije. V 
tem času so temperature še zmerne, pred glavno 
turistično sezono pa še ni gneče. 

V Agenciji Oskar smo se na to obdobje temeljito pripravili. 
Seveda največ potovanj vodi v Turčijo, ki je svojevrstno po-
glavje v naši zgodbi … in gotovo od vseh eksotičnih destinacij 
tudi najbolj ugodna. So pa tudi druga potovanja, med katerimi 
naj le posebej izpostavimo NOVOSTI – Od Tripolija do Kaira 
(Libija in zahodna egipčanska puščava) ter MEHIKA – MED 
MAJI IN AZTEKI.

cijskih potovanj in skupaj bomo imeli kar največ koristi!
Z akcijami lahko skupaj dosežemo tisto, kar bi bilo sicer ko-
maj mogoče! Vaš zgodnji interes pomaga, da hitro zagotovi-
mo potovanja. Lahko pripravimo več raznovrstnih možnosti 
– to pa pomeni vašo večjo izbiro, ne da bi s tem nastajali 
višji stroški… Vaše sodelovanje v akcijah lahko pomeni tudi 
ugodnejša potovanja! Vredno razmisleka!

PESTROST IZBIRE POTOVAnJ
Včasih ste Indijo na stopnji 3 lahko doživeli le na potovanju »V 
kraljestvu Šive«. Danes imate kar 3 možnosti – dodali smo 
»Od Delhija do Katmanduja« ter »V Kraljestvu Šive, Amritsar 
in podhimalajska Indija«. Število odhodov vsakega potovanja 
je manjše, je pa zato pestrost izbire toliko večja! 
Razvoj gre tudi v smeri »dodatkov«. Tako lahko »Jemensko 
pravljico« doživite v celoti, lahko pa si znotraj nje privošči-
te doživetje Sokotre. Za Nepal in Ladak pripravljamo spet 
nov koncept – krovno 15-dnevno potovanje boste lahko 
nadgradili z dodatnimi možnostmi – trekingi ali počitku na 
Andamanih! Itd…

RAZGIBAnE CEnE POTOVAnJ
Tudi enaka potovanja danes nimajo enakih cen. Nekateri od-
hodi so ugodnejši od drugih. Nižje cene so ugodne ponudbe 

– s tem vas želimo usmeriti k tem potovanjem v dvojni plus 
– vam ugodnejše pogoje, mi pa napolnimo potovanje, ki ga 
želimo. Tako lahko pridemo do najugodnejših cen, za VELIKO 
več – kar pri nas dobite!
Do ugodnih cen pa lahko pridete tudi s pravočasno pri-
javo (preberite članek ali nas pokličite – tu vam znamo 
svetovati). 

OSKAR ACTIVE
Prva posebna tržna znamka potovanj Agencije Oskar 
je znanilka nove pomladi. S tem se začenja vsebinsko 
razslojevanje potovanj. Sopotniki boste lažje razumeli 
vsebinske poudarke, mi pa se bomo lahko bolj drzno 
prilagodili vašim potovalnim hrepenenjem! Z uvaja-
njem tržnih znamk se bo naša ponudba vsebinsko 
poglobila!

Razgibanost potovalnih možnosti se torej povečuje. 
Za sopotnike in ljubitelje potovanj postaja hitra informacija vse 
pomembnejša. E-časopis Agencije Oskar postaja tako vse 
pomembnejše glasilo, kjer lahko hitro dobite informacije o akci-
jah, novostih, ugodnih potovanjih in drugem. Naročite se nanj, 
berite ga in sodelujte!

Avtor: Damian Fernandez
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TURČIJA – BOGATO In UGODnO
Potovanja v Turčijo so naša specialiteta, na letošnjo ponudbo pa 
smo še posebej ponosni. Množico potovanj je mogoče kombini-
rati s počitnicami v Olymposu in Čiraliju, odpirajo pa se ugodne 
od 8-36-dnevne potovalne priložnosti. Glejte poseben članek!

EGIPT – ZELO UGODnO 
novo – 15-dnevni Popotniški Egipt je izjemno ugodno po-
tovanje (skupaj s taksami 800 €!!). Doživite dolino Nila (Kairo, 
Asuan in Luxor), dvodnevni izlet s feluko po Nilu ter 5-dnevne 
počitnice v Hurgadi. Potovanje je polno doživetij, med njimi je 
gotovo posebej zanimiva izkušnja nočitev v nubijskem okolju 
(domačini ali podobno). Potovanje smo zasnovali na sicer bolj 
skromnih namestitvah 2* in penzionih ter tudi javnih prevozih, 
vendar za njim stojimo in ga dopolnjujemo z odličnim vode-
njem in vsebinsko močjo! Uroš pravi, da to potovanje pomeni 
ponoven povratek Agencije Oskar v bolj popotniške vode ter 
temu potovanju napoveduje bogato prihodnost!
15-dnevni Od Faraonov do Beduinov pa je naše najboljše 
potovanje, ki vas tudi v poletni vročini varno popelje po glav-
nih egipčanskih znamenitostih, potem pa v prelesti sinajske 
puščave. Potovanje, ki ste ga tudi poleti že mnogi doživeli in 
ga ne morete pozabiti. Gre za potovanje, kjer je poudarjena 
kvaliteta potovalnega časa, saj je egipčansko- sinajska kom-
binacija vrhunska potovalna zgodba!

mAROKO – ZELO UGODnO!!
16-dnevna Berberska pravljica bo letos kmalu razproda-
na, saj je število mest po tako ugodni ceni omejeno. Za samo 
1.129 € (s takso vred) dobite 15 dni prvovrstnega maroške-
ga doživetja, za konec pa še dva dni počitnic ob Atlantiku, v 
Essauiri. Potovanje nudi standardno udobje, ugodna cena pa 
je zgolj na račun izjemnih cen letalskega prevoza, pravi Urška. 
Gotovo še ena cenovna priložnost tega poletja!
9-dnevni maroški Kalejdoskop je tudi letošnja novost – 
obogatena z mnogimi doživetji Maroka v našem stilu. Sicer 
gre za klasičen pristop, vendar smo s prerazporeditvijo nočitev 
tudi Klasičnemu Maroku vdihnili novega vetra. Odhodi so 25. 
junija in 26. septembra.

IRAn – DOŽIVETO In AVAnTURISTIČnO
Nekoliko dražja destinacija je Iran, a iranska potovanja in do-
živetja opravičujejo vsak dodatno vložen denar. V nadaljevanju 

Oskarjevo poletje
Še nikoli ni bilo naše poletje tako zgodaj pripravljeno in določeno kot letos! Paleto poletnih destinacij 
smo nekoliko oklestili, Na krizne čase smo se odzvali z novimi potovanji po ugodnejših cenah. Močno smo 
okrepili doživeta potovanja (stopnja 3) na bližnje destinacije, čeprav tudi dolgih avanturističnih potovanj ne 
primanjkuje. Na potovanja se letos prijavljate bolj zgodaj kot običajno, da izkoristite popuste za zgodnjo 
prijavo in večina potovanj je tako že zagotovljenih!

smo pripravili posebno predstavitev. Večina iranskih poletnih 
potovanj je že zagotovljenih!

mEhIKA – nOVO!!!
Novost letošnjega poletja je tudi 12 dnevno potovanje Med 
Azteki in Maji, ki vas popelje po glavnih znamenitostih Mehike. 
Odkrijte male in velike mehiške skrivnosti skupaj z nami! 
Julijski odhod bo kmalu zagotovljen.

PERU – POLETnA USPEŠnICA 2008
V deželi Inkov si v 16 dneh pogledamo vse pomembne stva-
ri. Cusco je naše izhodišče za vstop v Machu Pichu, postanek 
in nočitev pri domačinih na otokih Taquile (jezero Titicaca) je 
svojevrstno doživetje. Opazovali bomo kondorjev let, se pomu-
dili v belem mestu Arequipa ter poleteli nad skrivnostnimi črta-
mi in slikami v Nazci…Po koncu potovanja si lahko privoščite 
tudi podaljšek v tropski Amazoniji, ki celemu potovanju doda 
avanturistično noto. Vsa poletna potovanja so že zagotovljena.

ŠRILAnKA – UGODnI TROPI, DOŽVETJE!!
15-dnevno Šrilanško doživetje (stopnja 3 – doživeto 
potovanje) vas za ugodno ceno popelje v prijetno tropsko do-
živetje – od čajevih plantaž do Adamovega vrha, od uživanja v 
Indijskem oceanu do bogastva eksotičnih živali v nacionalnih 
parkih … Tri polenta potovanja so že zagotovljena!

KITAJSKA In TIBET – AKCIJA – SOnČnI mRK!!
Zaradi najdaljšega sončnega mrka v našem življenju je leto-
šnja Kitajska še posebej atraktivna. Naj nas vodi sonce, smo 
rekli, in tako so nastala nova potovanja. V nadaljevanju najdete 
posebno predstavitev. Vsa potovanja na Kitajsko in Tibet so že 
zagotovljena!

mALEZIJA Z BORnEOm – AKTIVnO In DOŽIVETO!!!
Borneo – otok, ki buri naše duhove. Potovanje Onkraj mon-
sunskih vetrov pa vzburi naše potovalne čute. Začnemo z 
veličastnim Kuala Lumpurjem, od tam pa skok na Borneo v 
objem naravi, nacionalnim parkom, orangutanom, nosanom, 
tropskim ribam in domorodcem. Za vsakega nekaj!

Poudarek letošnjega poletja so odlična 15-dnevna 
potovanja, ki tečejo preko celega poletja. na voljo 
so tudi krajše in daljše možnosti. Posebna akcija 
letošnjega poletja je KITAJSKA – SOnČnI mRK in 
Tibet, novost pa so posebej ugodna potovanja v 
Egiptu. Povsem prenovljena Turčija ponuja never-
jetno zakladnico odličnih potovanj za vsak okus in 
žep! Počitnice v Olymposu so le še pika na i, ki si 
jo lahko privoščite tudi kot dodatek! To je v tele-
grafskem stilu Oskarjevo poletje 2009.

DRUGE DESTInACIJE:

DATUm ODhODA 2009 ImE POTOVAnJA ŠT. DnI STOPnJA
OKVIRnA  
CEnA**

18. junij
Libija in zah. 
egipčanska pušč.

16 3 1.949 €

19. junij Berberska pravljica 15 3 1.140 €

19. junij Iransko doživetje 17 3 1.589 €

23. junij 
Albanija in 
makedonija 

6 2 527 €

24. junij 
Kairo in Sinaj/
hurgada

12 2 870 €

24. junij Klasična Bolgarija 6 2 249 €
25. junij Albanski utrinek 4 2 411 €

25. junij maroški kalejdoskop 9 2 934 €

** okvirna cena vključuje ceno potovanja in predvidene letališke takse. Ostala 
doplačila najdete na spletni strani.

InDOnEZIJA – DOLGE AVAnTURE
16/22-dnevno potovanje Od Floresa do Balija (stopnja 4) 
vas popelje v čudovito odmaknjenost vrhunskih potovalnih te-
renov tropske in neokrnjene Indonezije. Idealno za vse, ki ste 
uživali že na Sulawesiju ter za vse, ki uživate v tropski mehkobi 
in človeškosti indonezijskega arhipelaga.
16/22 dnevni hrabri Irian (stopnja 5!!) pa vas vodi na tre-
king v najbolj odmaknjene kotičke sveta – med domorodce na 
neprehodnem Irianu. To potovanje krasi obisk lokalnega festi-
vala v Wameni, ki je gotovo vrhunska potovalna poslastica!
22 dnevni Sulawesi (stopnja 4) – kralj naših avanturistič-
nih potovanj, ki je že 13 let zvezda stalnica in spremlja naš 
skupni razvoj! Za vse z željo po mehki avanturi in sproščenem 
tropskem lebdenju … Toliko je o našem Sulawesiju napisa-
nega na spletni strani, da bi bil greh, če si tega ne bi prebrali! 
Večina indonezijskih potovanj je že zagotovljenih!
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Življenje bi lahko prepotoval po Kitajski in je ne bi 
spoznal. Lahko pa jo razdelimo na štiri potovalne terene: 
Osrednje kraljestvo, Kitajska osrednja Azija (Svilena cesta II), 
Tibet in Južna Kitajska. Vsak med njimi je enkraten, vsak si 
zasluži vsaj 3-tedensko potovanje! 

Osrednja Kitajska
1. nOVO - Klasična Kitajska 12 dni (stopnja 2 - turi-
stično potovanje) je potovanje, ki vas v turističnem ritmu 
popelje po glavnih znamenitosti dežele. Obiščemo cesarsko 
mesto Peking, domovanje glinenih vojščakov in njihovega 
cesarja, pravljično kraško pokrajino Guilin, mesto na vodi in 
na koncu še največje kitajsko mesto Šanghaj.
Potovalni način je turističen in potovalno bolj udoben (v hote-
lih 4* z večerjami v hotelih in izbranih restavracijah), seveda 
je potovanje vsebinsko polno in intenzivno. 

2. Doživeta Kitajska 17/18 dni (stopnja 3 - doživeto 
potovanje) je NADGRADNJA »Klasične Kitajske«, vsebin-
sko veliko bogatejša in jo iskreno priporočamo! Poleg glav-
nih znamenitosti doživimo še šaolinske menihe (kung fu!) v 
njihovem okolju, svetovno znane budistične jame Longman, 
Čengdu z opero in Pandami, eno petih najbolj svetih gora 
Emeishan … Vse skupaj pa dopolnimo z močnejšim doži-
vetjem kitajske stvarnosti, pristnejšim stikom z domačini in 
spoznavanjem »prave« Kitajske. 
Doživeta Kitajska je za vse, ki iščete »nekaj več«, saj nas vodi 
skozi DOŽIVETJE in KONTRAST, potovanje je vpeto v deželo, 
ki jo skupaj raziskujemo in spoznavamo … od zabavnih do-
godivščin poizkušanja hrane na nočnih tržnicah do »pogovo-
ra« z domačini … 
Sicer pa je poskrbljeno za udobje (solidni hoteli 3*/zajtrk), za 
doživetje prespimo noč v samostanu in na vlaku, večje razda-
lje pa premagujemo z letali … Pestro in dinamično, da je kaj! 

Kitajska s Tibetom in sončni mrk
Naj nas vodi sonce! Tja pojdemo, kjer nam mežika! Največji naravni spektakel bo 22. julija nekaj čez 09.00 uro po pekinškem času – skupaj pa bomo najdaljši 
sončni mrk našega življenja lahko doživeli ali v bljižini Šanghaja, ali pa na eni svetih kitajskih gora Emeishan v bližini Čengduja. 

mrk gor ali dol … potovanja niso zato nič dražja, le 
bogatejša za vedno izjemen dogodek! In če je Kitajska na va-
šem srednjeročnem spisku želenih destinacij – premaknite 
jo na LETOS! Četudi vas sončni mrk ne zanima … saj je to 
le dodatno doživetje na že tako pestrih in bogatih kitajskih 
potovanjih! Poberite podarjeno – in mu ne glejte v zobe!

Kitajska
Kitajska je vzporeden svet! ... in v dveh tednih se ga 
lahko zgolj dotaknemo … V treh tednih ga lahko kanček 
tudi začutimo … Če želimo Kitajsko prostranstvo 
močneje začutiti, se v neverjetno deželo znova in 
znova vračamo! 

3. nOVO – ZELO UGODnO - Barvita Kitajska 18 dni 
(stopnja 3 - doživeto potovanje) je podobno Doživeti 
Kitajski, le da smo pazili na cenovno ugodnost. Prav tako do-
živite vse glavne znamenitosti Kitajske, le Čengdu in kitajski 
kras (Guilin) smo izpustili. Namesto njiju pa vas popeljemo v 
SRČIKO KITAJSKE – k Rumeni reki, najbolj sloviti pokrajini 
iz kitajskih slik in sveto goro Huangshan ter druge kitajske 
slike, v katerih boste deželo DOŽIVELI IN ZAČUTILI bolje, kot 
z ogledom turističnih znamenitosti! 
»Budget« potovanje s poudarkom na odlični ceni potovanja 
vključuje nočitve v hotelih 1-2* ter mladinskih hotelih z zajtr-
kom. Gre za preprostejše, vendar čiste in lične hotele – ki slu-
žijo namenu vsem, ki smisel potovanja iščejo izven hotelskih 
zidov. Prava odločitev za vse, ki imajo željo po "nekaj več" in 
avanturiste, ki jim primanjkuje časa. Izjemno ugodna cena!

4. nOVO – UGODnO – Kitajska pustolovščina 22 dni 
(stopnja 4 - avanturistično potovanje). Za vse tiste, ki 
iščete pravo kitajsko avanturo. Vpelje vas v neverjetne kon-
traste na kontrasten in v deželo vpet potovalni način … Da 
se preprosto prepustite potovalnemu dogajanju … ki vas vo-
di, kot vas vodi … Po tem potovanju se vam Kitajska stvar-
nost lahko zaleze pod kožo … in si je boste zaželeli še več.
Avaturistično potovanje izpostavlja DOŽIVETJE in potovalno 
MOČ... Za dosego vrhunskih potovalnih trenutkov pa se je 
sopotnik pripravljen odpovedati vajenemu udobju (hoteli 1*-
2* z zajtrkom, mladinski hoteli, kampiranje). Prava zgodba – 
priporočamo potovalnim sladokuscem z željo po potovalnih 
močeh!! Če imate dovolj časa – ne pomišljajte!

Zahodna Kitajska
O zahodni Kitajski smo obširno pisali v prejšnjem 
časopisu. Tu le povejmo, da je to ena najlepših in 
najmočnejših potovalnih dežel – odmaknjena in po-
krajinsko med najbolj pestrimi. Gotovo to ni želena 
destinacija širših turističnih množic, a je prelesten 
dragulj za potovalne sladokusce!

5. Svilena cesta II 22 dni (stopnja 4 - avanturistično 
potovanje) je potovanje v Zahodno Kitajsko, daleč v osrednje-
azijske puščave in visoka gorovja, v svojevrsten in odmaknjen 
svet. V te kraje človeka preprosto ali povleče, ali pa nima enega 
samega razloga, zakaj bi se kdajkoli v življenju znašel tu. A tisti, 
ki smo to potovanje doživeli, vemo – ne moremo ga pozabiti! 
Je preprosto več potovanj hkrati - potovanje po površini kot 
osnova za potovanje v globino dežele in sopotnikovo lastno. 

KITAJSKA POTOVAnJA V 2009:

DATUm ODhODA 2009 ImE POTOVAnJA ŠT. DnI STOPnJA
OKVIRnA  
CEnA** OPOmBA

23. sept., 21. 
okt.

Klasična 
Kitajska 

12 2 1.830 €

08., 11., 18. jul. - 
ZAGOTOVLJEnO

Doživeta 
Kitajska

17/18 3
Od  

2.046 €
Sončni 
mrk!

24. jul., 23. okt.
Doživeta 
Kitajska

17/18 3
Od  

2.016 €

11. jul
Barvita 
Kitajska 

17/18 3 1.799 €
Sončni 
mrk!

02. okt
Barvita 
Kitajska 

17 3 1.799 €

03. in 19. jul - 
ZAGOTOVLJEnO

Kitajska 
pustolovščina

22 4 2.249 €
Sončni 
mrk!

26. jul 
Kitajska 
pustolovščina

22 4 2.199 €

Akcija – sončni mrk 2009

DATUm ODhODA 2009 ImE POTOVAnJA ŠT. DnI STOPnJA
OKVIRnA  
CEnA** OPOmBA

26. sept.
Tibet –  
V kraljestvu 
bogov

15 3 2.600 €

22. maj - 
ZAGOTOVLJEnO

Tibet –  
V iskanju 
Šambale

22 5
Od  

3.650 €

Festival 
SAGA 
DEWA

01. jul. - 
ZAGOTOVLJEnO

Tibet –  
V iskanju 
Šambale

22 5
Od 3.650 

€
Sončni 
mrk!

24. jul. - 
ZAGOTOVLJEnO

Tibet –  
V iskanju 
Šambale

22 5
Od 3.650 

€

* člansko potovanje, ** okvirna cena vključuje ceno potovanja in predvidene 
letališke takse. Ostala doplačila najdete na spletni strani.
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Tibet
Tretji zemeljski tečaj, zadnja nomadska oaza … to 
je le nekaj oznak za nepredstavljivo odmaknjeno in 
domišljije vzbujajočo deželo »na strehi sveta«. O 
njem in o naših tibetanskih potovanjih smo se obširno 
razpisali v časopisu številka 14 (februar 2008). 
Dobite ga na spletni strani ali vam ga pošljemo!

Obe potovanji si lahko privoščite z direktnimi leti v 
Lhaso in nazaj, lahko pa si privoščite enosmerno vožnjo 
s slovito železnico iz Pekinga na Tibet. Vlak Qinqhai Tibet 
imenujejo tudi »Nebeški vlak«, »raketa do strehe sveta« ali 
»Lhasa express«. Med Pekingom in Lhaso prevozi 4.064 
km v 47 urah in pol. Najbolj zanimivih je na novo zgrajenih 
1110 km, kjer se z vlakom prečka 5.072 m visok Tangula 
prelaz (najvišja železnica na svetu) in popelje skozi najvišji 
železniški predor Fenghuoshan (4905m). Vlak je opremljen 
s kisikom in klimatiziran. 

TIBET – V kraljestvu bogov 15 dni (stopnja 3 – do-
živeto potovanje) je potovanje po dostopnem osrednjem 
Tibetu z večjim poudarkom na kulturnozgodovinskih zna-
menitostih. Poudarek na tradiciji in gibanje po naravi sta 
bolj umirjena, aklimatizacija na višino je bolj zmerna. Tudi 
potovalni izzivi so bolj umirjeni in pod nadzorom. Dvema 
večjima višinskima izzivoma (jezero Nam Tso in bazni tabor 
Everesta) se je mogoče izogniti. Odstop od turističnega udo-
bja je manjši – vendar JE! Potovanje je primerno za vsake-
ga, priporoča pa se dobra telesna pripravljenost. Seveda se 
na Tibetu Tibetu ne moremo izogniti. Izziv dežele srečujemo 
na vsakem koraku. 

TIBET – V iskanju Šambale 24 dni (stopnja 5 – izje-
mno potovanje). Po uvodnih taktih aklimatizacije in dosto-
pnega Tibeta se spustimo v vrhunsko potovalno dogodivšči-
no enega najmanj obljudenih kotičkov sveta – zahodnega 
Tibeta ter dvotedenskega bivanja v objemu narave, šotorjenj 
ter »civilizacijskega čiščenja«. Dva potovalna vrhunca (kora 
okoli Kajlaša in izgubljeno kraljestvo Guge) sta le špički v 
zveznem doživljanju lastne glavne igre. Logistično je poto-
vanje dobro pripravljeno in vključuje vse, kar je potrebno za 
lajšanje potovalnih tegob. Priporoča se dobra telesna pripra-
vljenost. Potovanje je pripravljeno za vse, ki želijo vstopiti v 
sfero potovalnih moči – in so za to pripravljeni veliko vložiti! 

Preplet visokih gorovij in puščave, ujgursko in kitajsko zame-
šano s plemenskim mnogih plemen. Na poti obiščemo vse 
glavne znamenitosti dežele, po kateri so nekoč potovale ka-
ravane Svilene ceste. In provinca Šinjiang je eden najlepših 
predelov Osrednje Azije.
Avaturistični potovalni način izpostavlja HKRATNOST... Za dose-
go vrhunskih potovalnih trenutkov pa se je sopotnik pripravljen 
odpovedati vajenemu udobju. V pripravi tudi Južna Kitajska!

mODRA POTOVALnA ODLOČITEV 
V času krize želja po potovanjih narašča. Za to so idealna dalj-
ša (vsaj 15-dnevna), aktivna potovanja v »odmaknjeno drugač-
nost«. Torej potovanja stopenj 3, 4 in 5 ter potovanja iz serije 
Oskar Active. V kriznih časih je moč vsebine pomembnejša od 
udobja oblike. Kvaliteta potovalnega časa postaja bistvena!

nORO mODRA ODLOČITEV
Dosedanje modre odločitve so nas pripeljale do krize … Prav 
kriza je zato pravi čas, da s starim presekamo – je pravi čas za 
noro modre odločitve! Če do sedaj niste potovali – potujte. Če 
ste do sedaj potovali turistično – potujte doživeto ali avanturi-
stično! Če pa ste do sedaj potovali doživeto ali avanturistično 
– dodajte potovanju po deželi potovanje VASE. Bolj drastična 
in iskrena bo sprememba, večji bo učinek! Ostanite še naprej z 
nami – prava agencija za noro modre odločitve!Krizni čas je čas preloma, pametno je zapustiti stare 

vzorce in se obrniti proti novim, močnejšim in bolj učin-
kovitim. Tistim, katerih učinek za vložen strošek je čim 
večji … Kjer se s potovanja ne vrnemo zgolj spočiti, tem-
več prenovljeni! In tu, dragi sopotniki, še bolj zasijejo naša 
»človeku prijazna potovanja«, od stopenj 3-5. Ter potovanji 
iz serije Oskar Active*

Kriza ni nekaj fizičnega, za kar bi potrebovali počitek, 
temveč deluje na psiho-mentalni ravni. Če gremo zgolj na 
morje in v brezdelje, se nam psihične obremenitve in mi-
selni vzorci kaj hitro vrnejo … in kot nadležnih muh se jih 
težko znebimo. Še naprej jih bomo glodali, le da tokrat v 
eksotičnem kraju …

Veliko primernejša so potovanja – najbolje v »bolj 
drugačno« deželo, kjer nas že samo okolje sili, da se 
osredotočimo na potovalno sedanjost … Nekam torej, kjer 
nas bo ČIMMANJ stvari spominjalo na dom. Bolj ko je »dru-
gače«, hitreje sekamo misli na domače zgodbe. Bolj ko nas 
bo potovanje priganjalo v aktivnost (naj si bo prilagajanje 
drugačni deželi, sprehodi ali gibanje), bolj se bomo odklopili 
od kriznih misli. Potovanje postane ZDRAVILO za krizo. 

Večja drugačnost nas bolj izziva. Večji ko je izziv, bolj 
nas vpenja v »tukaj in zdaj«. Bolj ko smo »tukaj in zdaj« v 
kakšnem Iranu, vzhodni Turčiji ali Maroku … manj bomo 
mislili utrujene misli. Potovanja v značilno drugačnost so 
civilizacijska čiščenja, v kriznih časih pa je njihov učinek 
še večji! 

hkrati s potovanji v civilizacijsko odmaknjene de-
žele v nas vstopajo drugačnosti – v Siriji ali Indoneziji 

Krizna potovanja
Če bi iz misli izčistili paniko, ki se okoli krize danes zganja doma, bi bilo življenje lepše. Ker pa nas na 
vsakem koraku z njo bombardirajo, nas to napenja in draži … Pojavi se celo občutek, da je vse to res … V 
že tako hitrem tempu življenja nam dviguje stopnjo stresa. Odhod na potovanje je v času krize toliko bolj 
zdravilen. Sprostitev in razbremenitev sta še pomembnejši, odklop pa prinese trezno misel in nov navdih!

opazujemo nasmejane domačine, ki nimajo desetinke ti-
stega kar premoremo sami, pa si s krizo ne delajo sivih 
las. Poskušajte na Tibetu ali v Indiji podeliti svoje skrbi in 
stres z domačini … skušajte jih razložiti tako, da jih bo 
razumela puščava! Začudeno vas bodo gledali z vpraša-
njem … So what? Where is the problem? In v puščavi 
se vam bodo vračale lastne besede … Dokler se vas ne 
dotakne – saj res, »so what?«

Ko živimo v značilni drugačnosti in jo sprejemamo, 
postanemo del nje – in hkrati dobimo »zunanji pogled« 
na domačo stvarnost. Izločimo se iz čustvenih obreme-
njenosti, sprožajo se nam nove ideje, nova vrednotenja! 
Nemalokrat smo začudeni – ob vrnitvi prej žgoče stvari 
sploh niso več žgoče … Potovalna oddaljenost nam po-
maga, da se odvežemo od domačih vezav.

Tovrstni potovalni učinek zahteva svoj čas. Teden 
dni je premalo – je le potovalna predvrvica za nadalje-
vanje – potovalna moč je skrita v naslednjem tednu in 
dlje. Idealen je vsaj dvotedenski odklop! Tu se začenja 
globinska sprostitev, krivulja potovalnih učinkov iskrivo 
poskoči!

Pred vami je sedaj izziv – modra odločitev?! Kar se-
jemo, to žanjemo. Vlagamo v moč – to dobimo. Vlagamo 
v formo – to dobimo. Vložimo v kriznih časih VASE, v po-
tovalno moč in doživetja – in odločitve ne boste obžalo-
vali. To je iskren nasvet, preizkušen na lastni koži vsakič, 
ko se pred mojo barko nabira viharno morje. 

Razmišljanja
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Skrivnostni Iran
Ima Iran res svojevrstno čarovnijo? Iz njega se vračamo očarani, pa tudi vodniki komaj čakajo, da se vanj spet vrnejo. Čarobna formula = drugačnost, 
gostoljubnost in mehkoba ljudi, veličastna narava in vrhunski kulturnozgodovinski spomeniki, pestra raznolikost in seveda … HKRATNOST časov od 
plemenskega srednjega veka pa do moderne dobe 21 . stoletja. Skratka, vrhunska potovalna scena za vse, ki iščejo »nekaj več«!

Iran poznamo kot lasten žep. Tu je potekalo prvo 
»Potovanje v neznano« leta 2001, raziskovali smo ga po dol-
gem in počez in danes lahko trdimo: Ne samo da ga pozna-
mo, temveč ga tudi čutimo in razumemo! Poznamo pa tudi 
vaš odziv nanj – odziv več kot tisoč sopotnikov, ki ste z nami 
v teh letih to deželo doživeli. 
Iranska potovanja poleg opisanega vključujejo boga-
stvo dodatkov – pristnega stika z deželo in domačini, stkali 
smo veliko osebnih vezi, ki jih vključujemo v potovalna doži-
vetja … prisotni smo na marsikateri iranski poroki, na daljših 
potovanjih se gremo tudi kratek tečaj iranske kuhinje … skozi 
iransko doživetje spoznavamo tudi iransko poezijo in umetnost 
… predvsem pa je dragocena izkušnja drugačnosti in energija 
dežele, ki jo sopotniki v deželi vsrkavamo in kot del potovalne-
ga bogastva prinesemo domov.

12-dnevni Iranski kalejdoskop (stopnja 2 –  
doživeto potovanje) vas popelje po glavnih znamenitostih in 
vzdušjih, seveda pa sopotnikom v skladu s časom pričaramo 
tudi veliko iranskih poslastic. Izziv je zelo umirjen, nekaj pa je 
tudi Iranskega doživetja! Udobno, a tudi intenzivno in močno. 
Iranski kalejdoskop pripravljamo v dveh inačicah – standardni 
(2-3* nočitev/zajtrk) je bolj doživet in potovalni in nadstandar-
dni (3-4* polpenzion), ki nudi več udobja, pa je zato za nianso 
bolj turističen. Prav poznavanje dežele in Oskarjeva potovalna 
filozofija ga delata nekaj posebnega!

17-dnevno Iransko doživetje (stopnja 3 – doživeto 
potovanje) je skok v sfero potovalnih moči in doživetij, kajti 
poleg vseh glavnih znamenitosti iz Kaljedoskopa dodatnih 5 
dni namenimo spoznavanju iranske samobitnosti – Alamut 
visoko v gorovju Elbruz in obala kaspijskega morja … spanje 
pri domačinih in vasici … pa tudi več časa za lastno raz-
iskovanje in doživljanje imamo. Ti dodatki tvorijo dodatno 
razsežnost (za relativno majhen pribitek k ceni), zato lahko 
izkustveno trdimo, da to potovanje OMOGOČA dvakratno po-
tovalno bogastvo glede na Kalejdoskop. 
Kljub večjemu stiku z deželo je potovanje pripravljeno stabil-
no in je primerno za vsakogar, tako turističnemu raziskovalcu 
kot bolj popotniško orentiranemu sopotniku. Tu ni nobenih 
večjih odstopov od udobja … kar pa je, je namenjeno iz-
ključno močnejšemu doživljanju in je sopotnik tega VESEL. 
To potovanje predstavlja idealen in lagoden vstop v sfero 
potovalnih moči, primeren je tudi za starejše, družine in zelo 
prijazen otrokom! 

22-dnevna Iranska pustolovščina (stopnja 4 – avan-
turistično potovanje) pa je potovalni salto mortale – ena 
od potovalnih umetnin, ki že z menjavo potovalnih načinov in 
raznovrstnimi pristopi ustvarja pustolovščino … poudarek se 

ORIEnT IZ 1001 nOČI!
»Tu je konec Evrope – tam čez se začenja prava 
Azija,« mi je s prstom pokazal proti vzhodu prijatelj Murat. 
Bilo je pod Araratom v obmejni vasici Dogubeyazit v vzhodni 
Turčiji – za nas Evropejce že na koncu sveta, nekje daleč 
»bogu za hrbtom«. »Hja, zate je morda res tukaj še Evropa 
…« sem si mislil.
Za Araratom se res odpira povsem drug svet – tista pra-
va Azija, mistična in neznana … od koder so v naš svet priha-
jale pravljice iz 1001 noči. Azija onkraj evropskega dojemanja 
– višinska stepa, puščava in goličava … tja proti Kitajski in 
Indiji … svet, ki še danes razburja domišljijo nas zahodnjakov! 
Še nekaj je imel Murat prav – Iranke so res najlepša dekleta 
na svetu!
Če se nam že Turčija ali Bližnji vzhod zdita »nekaj 
drugačna«, je v Iranu ta občutek neprimerno močnejši. Od 
nekdaj je na osrednji perzijski plošči kraljevala velika civiliza-
cija … na križišču med Sredozemljem, Indijo in Kitajsko veli-
kokrat močnejša in veličastnejša od ostalih treh. Veliko ekso-
tičnih mest in turističnih znamenitosti je ostalo naključnemu 
opazovalcu … a kjer se domet turističnih potovanj v Iranu 
končuje, se šele začenja pravo bogastvo močnejših potovanj 
… saj vstopamo v enkraten vrtinec vtisov in v drugačnost, 
vrhunska potovalna doživetja … To je Iran – prvovrstni 
potovalni teren agencije Oskar!

prevesi v sfero moči in doživljanj, romantike in čutenja … no-
čimo tudi pri domačinih, šotorimo na čudovitih krajih … in se 
predvsem prepustimo neznanim svetovom. Seveda obiščemo 
vse glavne znamenitosti dežele, brez teh seveda ne smemo 
domov! V letu 2009 smo potovanje temeljito prenovili. Ter mu 
dodali množico novih doživetij. Za nekoliko višjo ceno vam je 
omogočen skok v orbito potovalnih moči! Odpovemo se vaje-
nemu potovalnemu udobju, za to pa dobimo potovalno seanso. 
To je potovanje, ki ga gotovo uvrstite v zakladnico nepozabnih!

8-dnevni Demavend je planinski vzpon, ki pa ga lah-
ko kombiniramo tako z »Iranskim doživetjem« kot s 
»Pustolovščino«. Za vse ljubitelje planin in višinskih trofej je 
to osebna krona doživetja Irana, pa hkrati možnost, da do-
pust preživite s sopotniki, ki pa jim planine niso tako pri srcu. 
Sopotniki medtem potujejo po alternativnem programu ali se 
vam pridružijo kasneje. 

nAŠ nASVET
Vsakdo se verjetno najde v enem od gornjih opisov. 
Zdaj pa si postavite izziv, da poizkusite stopnjo več! 
Vrnite se na opis, preberite potovanje v celoti in pre-
berite misli in mnenja sopotnikov (spletna stran) ter 
se odločite. naš nasvet je – za pravo doživetje tega 
potovalnega terena je VSAJ Iransko doživetje!

IRAnSKA POTOVAnJA V 2009:

DATUm ODhODA 2009 ImE POTOVAnJA ŠT. DnI STOPnJA
OKVIRnA  
CEnA**

23.sep.*, 21.okt, 
23.okt

Iranski kalejdoskop 
std/nadstd

12/13 2
1.489/ 
1.669 €

19. jun., 17. jul.,  
02. avg., 16. avg*

Iransko doživetje 16/17 3
od  

1.539 €
05. jul., 26. jul.,  
16. avg*

Iranska 
pustolovščina

22 4 1.889 €

26. jul Demavend 8 4 1.339 €

* člansko potovanje, ** okvirna cena vključuje ceno potovanja in predvidene 
letališke takse. Ostala doplačila najdete na spletni strani. 

Prenovljena destinacija - skrivnostni Iran
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nEKAJ KOnKRETnIh PODATKOV
VARnOST
Čeprav nad Iranom danes visi pridih nevarnosti lahko rečemo 
– Iran je ena nabolj varnih dežel. Drugo pa je tekoča politika, ki 
v Iranu s stvarnostjo nima veliko skupnega. Treba je spoštovati 
deželo, ljudi in postavo (kodeks oblačenja, prepoved alkohola). 
Bolj ko se bomo ŽELELI prilagoditi, več bomo od nje odnesli. 
V velikih mestih moramo biti pozorni na lastnino. Vse ostalo so 
pravljice za majhne otroke. 

CEnE
Za hrano in pijačo ter drobne izdatke ne potrošimo več 
kot 100 € na potovalni teden! Človek se v Iranu počuti kot 
Rorckfeller – seveda smo pozorni na cene (da nas ne prina-
šajo naokrog) in se pogajamo pri večjih nakupih na tržnicah 
(preproge, orientalske lepote …), vendar si lahko privoščimo 
življenje, ne da bi mislili na stroške. 

hRAnA In PIJAČA
Alkohol je prepovedan. Najbolje je piti ustekleničeno vodo. 
Je pa bogastvo svežih sadnih sokov, Iranska kola in fanta ter 
množica drugih eksotičnih pijač. Hrana pa – seveda, na eni 
strani izjemno okusna in pestra, na drugi pa tudi zelo »zanimi-
va«. Moramo poizkusiti VSE, imajo pa najboljši riž na svetu!!! 
Veliko je odličnega sadja!

GIBAnJE In AKTIVnOST
Potovanja vključujejo veliko sprehodov po raznovrstnih okoljih. 
Še lepše je raziskovanje vasic in njihovega tradicionalnega 
življenja. Spoznavamo drugačnost, ki vstopa v nas in se mu 
prepuščamo … pozabimo na domači svet in vse težave, ki so 
povezane z njim. Kolikor si to sami želite!

Doživetje Irana
Doživetje je vedno celovito in osebno. A za 
predstavitev nam lahko služi kratek »plastni« 
prikaz. Pa poizkusimo:

PRVA PLAST – veličastni ostanki preteklosti
Tu so veličastna mesta z najlepšimi primerki muslimanske 
arhitekture, katerih vsako ima svoje vzdušje in svojevrsten 
čar! Tu so vrhunske kulturnozgodovinske znamenitosti, kot 
Perzepolis in Pasargade, veliko enkratnih »petkovih mošej« 
in raznobarvnih šehzade (šiitskih svetišč), ki bogatijo sicer 
stepsko puščavsko srčiko dežele! Iran je tu med morda naj-
bogatejšimi deželami na našem planetu, kajti znamenitosti je 
tukaj toliko, da vam zastane dih!

DRUGA PLAST – kalejdoskop življenja
A iranske posebnosti in enkratnosti ne najdete v velikih me-
stih in ne na arheoloških nahajališčih! Zlata zrna potovalnih 
doživetij ležijo v pisanih tradicijah raznovrstnih ljudstev in ple-
men … na bolj odmaknjenem in tradicionalnem podeželju! 
Unesco je v Iranu zaščitil ogromno vasic teh ljudstev, da bi 
zaščitil hitro izginjajočo kulturo iz našega planeta … Tu so 
seveda njihove pisane tradicije in običaji, preprost življenjski 
način in žareč pogled iz očk … To je potovalno bogastvo, ki 
ga iranski sopotniki ne morete pozabiti!

In tukaj že najdemo povezavo s Slovenijo, saj tudi 
pri nas cenimo umetnike pisane besede. Iz Perzije priha-
jajo tudi najrazličnejše pesniške oblike, ki so jih povzemali 
mojstri naše pisane besede, spomnimo se le Prešerna in 
njegovih gazel.

Šems ed - Din muhamed, bolj znan kot hafis kar po-
meni tisti, ki zna koran na pamet je živel v 14 stoletju. Živel 
je resda v 14 stoletju, a bil je daleč pred svojim časom, veliki 
mojster besede, mistik, eden tistih, ki mu je bilo dano spre-
gledati in razumeti. Nerazumljen od večine omejenih umov, 
ujetih v sistem, v togo razmišljanje, je videl dlje, veliko dlje in 
to tudi zapisal. V časih tekmovanja, kateri bog je pravi, boljši, 
je zapisal verze: 

Tako veliko sem se naučil od Boga.
Da si ne morem več reči

Kristjan, hindujec, musliman, budist ali žid

Resnica je podelila z menoj,
Toliko same sebe

Da se ne morem več poimenovati
Moški, ženska, angel

Ali celo čista duša

Ljubezen, ljubezen …

Pravoverni mule ga ob smrti niso želeli pokopati na 
muslimanskem pokopališču, češ da ni bil dober vernik. 
Njegovi učenci so predlagali, da naj vprašajo Hafisa, kaj si 

Iranska čarovnija  
ob grobnici

Slovenci imamo več skupnega z iranskim narodom 
kakor se nam mogoče zdi. Poglejmo le način, na 
katerega oboji častimo velike mojstre peresa. Čeprav 
imajo Iranci več tisočletno bogato zgodovino, na katero 
so zelo ponosni, pa so prav tako ponosni na mojstre 
duha, ki jim postavljajo veličastne spomenike. 

misli o tem. Dogovorili so se, da dajo različne verze njegovih 
pesmi v vrč ter iz množice poklicali dečka, da potegne en 
verz iz vrča. Bil je 7. verz iz gazele številka 60, ki se glasi: 

Ne hodite proč z groba Hafisa
Kajti čeprav je pokopan s slabostmi

Sedaj potuje v nebesa

Zbegani mule so brez besed hafisa pokopali na ura-
dnem pokopališču in od tedaj se njegove pesmi uporabljajo 
kot neke vrste Oraklja. Daleč pred svojim časom je napisal 
preko 5000 pesmi, od katerih je ohranjenih okoli 500, zbranih 
v zbirki Divan. Izbor Hafisovih pesmi je že nekaj let dostopen 
tudi v slovenskem jeziku v zbirki z naslovom: Zapleši z menoj.

Širaz, mesto vrtnic, umetnosti, pesnikov, mesto ve-
likega hafiza. Topel julijski večer, sonce se že hudomu-
šno skriva za griči in topel veter me boža. Sprehodim se do 
Hafisove grobnice. Na stotine ljudi je že tu, sedijo pred grob-
nico, tiho molijo, berejo verze iz Hafisove zbirke Divan. Nihče 
ne kriči, nobene naglice, ljudje prihajajo dostojanstveno, 
nežno božajo sarkofag iz marmorja in nanj prilepljajo ustni-
ce. Vse je pristno, iskreno in v zraku je noro dobra pozitivna 
energija, da mi gredo dlake pokonci. Čista magija, ujet v 
trenutku sedim v množici, živim v trenutku, ki se zdi brezča-
sen. Ljudje pa kar prihajajo, sede ob grobnici berejo verze, 
postavljajo Hafisu vprašanja in čakajo, da jim verzi povedo 
odgovore ravno tako, kot so jih Hafisovim pogrebcem pred 
600 leti. Muslimanski mule še danes ne morejo verjeti, kako 
je mogoče, da je Hafisova zbirka pesmi Divan še danes naj-
bolj prodajana knjiga v Iranu, bolj prodajana od same svete 
knjige Koran. Ob grobu moli mula, zbrano, neprekinjeno že 
vsaj 15 minut in nekdo se pošali ter reče, najbrž moli zato, 
da bi prodali več Korana kot pa Hafisove zbirke. 

Zrak je topel, diši po vrtnicah, mavrična svetloba barva 
grobnico v različnih barvah, novi in novi obiskovalci prihajajo, 
sedijo ob grobu, tiho molijo, berejo pesmi, premišljujejo. Jaz 
pa sedim, začaran ob vsej tej lepoti in ne morem dalje in vem 
da se bom vedno vračal na ta sveti kraj k Hafisu.

Vodnik Gvido

Prenovljena destinacija - skrivnostni Iran

TRETJA PLAST – naravna barvitost
Osnovna iranska planota je stepa, zavarovana z velikimi go-
rovji. Tu se je razvila civilizacija, velika mesta, tudi doba 21. 
stoletja … Proti vzhodu se stepa preliva v velike puščave … 
po robovih so tekle karavanske ceste in mesta, v puščavah 
pa seveda najdemo – negibno veličastje in način življenja 
»kot nekdaj«. Vrhunska zgodba!

Iransko ploščo varujejo visoka gorovja … v njih se skri-
vajo vrhunski panoramski pogledi ter množica plemenskih ljud-
stev, ki v vasicah živijo usojeno življenje daleč od ponorelega 
sveta! Dramatično gorovje Elbruz z najvišjim vrhom Demavend 
(5.600 m) ločuje iransko ploščo od Kaspijskega morja, še ene-
ga iranskega kontrasta, dežele riža in intenzivnega zelenja!

ČETRTA PLAST – iranski izziv
Drugačnost nas spremlja na vsakem koraku. Enkraten je 
že kodeks oblačenja, ko morajo biti tudi sopotnice zakrite 
in oblečene po iranskih zakonih … Začudi nas neverjetna 
spontanost in odprtost domačinov, ki preprosto pristopijo 
in se začnejo pogovarjati z nami … njih mehkoba in pri-
jaznost. Že ob prvih stikih začutimo, da so njihove misli 
povsem drugačne, da drugače gledajo na svet in življenje 
… Dotakne se nas že zgolj bivanje v tej deželi – ne ra-
zumemo pisave in jezika, pa se kar nekako znajdemo … 
Občutek »nevarnosti« preprosto izgineva in nas sooča z 
nami samimi … 
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Gibanje, narava, civilizacijska odmaknjenost, štiriplastna osebna izkušnja, izziv, preseganje in poglabljanje, team 
building! Pod tržno znamko Oskar Active bomo po novem združevali posebna potovanja, katerih cilj je pretežno 
usmerjen v naravo, gibanje in aktivnost ter tradicijo in samobitnost gostujočih dežel. Oskar R Active je eden kronskih 
rezultatov Oskarjeve potovalne filozofije!

 V 2009 – 2 POTOVAnJI
V letu 2009 s tovrstnimi potovanji začenjamo! V kriznem letu 
smo SAMO ZA VAS pripravili ugodne ponudbe! Kajti letos 
vam zaračunamo zgolj fiziko in stroške. Znanje pa – to vam 
letos podarjamo! Potovanja iz serije Oskar Active vključujejo 
veliko znanje o človeku, psihologiji in skupinskih dinamikah. 
So menedžerski team - buildingi, za katere izbranci plačujejo 
gore denarja!

AKTIVnI OLYmPOS (glejte pri zahodni Turčiji)
PO mOJZESOVIh STOPInJAh (glejte pri Sinaju)

nikoli si nismo želeli delati zgolj trekingov, vedno smo 
si želeli potovanja v naravo in tradicijo oviti v smisel in vsebino. 
Da imajo poleg fizične kondicije, odklopa in sprostitve od do-
mačega življenja tudi globlji pomen, se sopotnika dotaknejo in 
imajo zanj sporočilo.
Fizična aktivnost in izzivi morajo biti zgolj impulz, 
ki vzburi naše čustvene plasti, jih po eni strani sprosti in 
razbremeni … po drugi pa izzove k čiščenju vezanosti iz do-
mačih krajev. Cilj izgubljanja v puščavi ne more biti le pobeg, 
temveč vpijanje nje preprostosti in negibnosti … in tudi naše 
preprostosti v njej. In pohodi po enkratnih terenih Aktivnega 
Olymposa niso zgolj uživanje, temveč v nas prebujajo sponta-
nost in inspiracijo. In stik z beduini nam ne pomeni le slikanje 
eksote, ampak nam njihova toplina v očkih vdihuje sporočilo 
človečnosti in občutka … 

ŠTIRIPLASTnO DOŽIVLJAnJE
Potovanja pod znamko Oskar Active so tankočutno zasno-
vana v smeri sopotnikovega štiriplastnega doživljanja – fizika je 
zgolj osnova, ki izzove in vzburi psiho/čustveno plast k čiščenju 
oblakov in vezav … Njihov glavni poudarek pa je v mentalni pla-
sti – širjenju lastnih pojmovnih meja in poglabljanju razumeva-
nja – ne le gostujoče dežele, temveč preko nje tudi domačega 
življenja in nas samih! S tako pridobljenim notranjim prostorom 
pa vstopimo v četrto potovalno plast – dušno! V njej že na poto-
vanju udejanjamo potovalni prestiž, z lahkoto sprejemamo poto-
valne izzive in s tem vsrkujemo potovalno bogastvo.
DInAmIKA
Upoštevajoč subtilne sopotnikove plasti je izjemnega po-
mena potovalna dinamika. Le prava zaporedja nas pripeljejo do 
cilja! Sopotnikova pot skozi plasti mora iti od spodaj navzgor, 
kajti brez stabilizacije predhodne plasti ne moremo delovati na 
naslednjo … Izzivi morajo biti močni in konkretni, a potovanje 
mora vključevati tudi absorbcijski čas, da jih sprejmemo in z nji-
mi nadgradimo naslednji trenutek! Da potovanje teče kot po olju 
in se sopotnik pravih izzivov zave šele takrat, ko jih preseže!
SKUPInA
Skupina poudarja sopotnika – skupaj je lažje sprejemati 
in premagovati izzive, skupaj jih z veseljem naskakujemo! Vsak 
med nami ima svoje – nekomu je izziv 5-urna hoja in druge-
mu spanje v hotelu tisočerih zvezdic … Vesel korak drugega 
bo vzpodbuda prvemu in veselje prvega ob pogledu na zvez-
dno nebo bo vzpodbuda drugemu! Širina vseh se tako preliva v 
vsakega med nami, z dajanjem jemljemo več, kot bi roke lahko 
vzele! V preseganju je skupina neprecenljivo bogastvo!
DISKRETnOST
Vsakdo pa je tudi svoja zgodba. Za nekoga je potovanje 
lahko zgolj sprehod skozi puščavo ali goščavo - življenje v na-
ravi, ki se mu preda in v njem uživa. Za drugega pa je isto po-
tovanje vrhunsko štiriplastno doživetje, prehod iz stare v novo 
dobo, razprta sklopka, ki mu pomaga v osebni rasti … Nihče ni 
do ničesar obvezen, vse je lahkotno in sproščeno v objemu mi-
šljenjske in pojmovne svobode. Le v svobodnem okolju se lahko 
dogajajo PRAVE ZGODBE!
Velikost skupine omogoča tudi želeno diskretnost, saj 
sopotniku ni potrebno vedno viseti z drugimi v bojazni, da bi s 
svojo odsotnostjo razdrl skupinsko dinamiko. Skupinska dina-
mika se ustvarja sama, sopotnik se vedno lahko izloči pod svo-
bodno zvezdno nebo, v puščavsko negibnost, v vzdušje, lastne 
misli ali meditacijo.
PESTROST
Aktivna potovanja po opisu morda niso videti pestra in 
barvita – vendar je to le prvi vtis! Kajti Aktivna potovanja nas 
vpeljujejo v tankočutnost z neverjetno množico vtisov in dožive-
tij, o katerih se nam je komaj sanjalo. Odvisno od namena po-
tovanja – pa tudi od sopotnika na njem! Kaj bomo počeli 6 dni v 
sinajski puščavi? Saj tam vendar ni ničesar! A vendar, ko enkrat 
vstopimo, smo presenečeni! Kakšno potovalno in doživetveno 

Aktivna potovanja za Aktivne sopotnike! Za iskalce resnice in »nečesa več«. Potovanja, ki jim lahko 
vdihujemo prave smisle, vsebine in pomene - kolikor si sopotniki tega želite!

bogastvo nas čaka v njej!!! Aktivna potovanja so potovanja v 
globino. 
So pa tudi drugače usmerjena – Aktivni Olympos – pestra ra-
znovrstna aktivnost od kolesarjenja, pohodništva, hoje z bosimi 
nogami po obalnih kamenčkih, nočni pohod in možnost pleza-
nja … Tu nas vzburja pestrost potovalne zgodbe, tu je potovalni 
vrtinec tisti, ki v nas vliva potovalno bogastvo! Vsako Aktivno 
potovanje ima svoje cilje, svojo pestrost in kontrast!
nAPOR
Priporoča se fizična kondicija in dobra pripravljenost. 
A je morda pomembnejše, da se zavedamo – ja, to hočemo! 
In potem je vse preprosto. Potovanja so namreč gibljiva v zah-
tevnosti, sopotnik si lahko sam določi stopnjo napora. V pri-
meru utrujenosti so možne alternative, kakšen odsek sinajske 
pravljice lahko tudi prešpricamo, kakšnega izleta v Aktivnem 
Olymposu pa se ne udeležimo! Ne skrbite, prosti čas izkoristi-
mo za nekaj miru, lastna raziskovanja ali počitek. 
ZA KOGA
Potovanja iz serije Oskar Active so za vsakogar, KI 
hOČE. Pripravljena so za vse, ki v potovanju vidijo nadgradnjo 

potokih, rekah in jezerih … Preprosta in zdrava hrana, ki posta-
ne najbolj okusna takrat, ko se mi počutimo prešerno in čutimo 
sebe! To je udobje Aktivnih potovanj!
DODATnE VSEBInE
Potovanja iz serije Oskar Active vključujejo dodatne sladkorčke 
iz zakladnice naših izkušenj – naj bo jutranja telovadba, ali igra-
nje med dvema ognjema v puščavi, skok čez žerjavico, kričanje 
v veter ali bejzbol z borovimi storži … Na teh potovanjih se iz-
kaže prava moč vodnikov, ki vas vpeljejo v naravo, vas soočijo z 
izzivi in pregibajo – če boste seveda to želeli!
nADGRADnJE
Potovanja iz serije Oskar Active odpirajo neskončno mo-
žnosti in prelivanj. Katerokoli aktivnost, hoby ali dejavnost lahko 
prepletemo z njimi. Od podjetniških team-buildingov do romar-
skih potovanj, od duhovnih do plesnih, od plezalnih do zmajar-
skih, od čarovniških do kuharskih spretnosti … Pokličite nas, 
da se preizkusimo tudi v vaši kombinaciji!
Aktivni Olympos s trebušnim plesom je že eden izmed 
njih – ko lahko dame pod strokovnim vodstvom zaplešejo ali 
se plesa naučijo … Možje pa uživajo v pogledih in drugih stva-
reh … In tako aktivna potovalna zgodba dodatno zaživi … Pod 
strokovnim vodstvom učiteljice trebušnega plesa, seveda!
Po mojzesovih poteh z jogo in meditacijo (17. oktober – 
dodatni članek) pa je enkratna priložnost za dvojno moč – lju-
bitelji puščave lahko poizkusijo z jogo in meditacijo ter s tem 
potovalni puščavi dodajo novo razsežnost … Ljubitelji joge in 
meditacije pa lahko uživajo v lastnem iskanju v prelesti sončnih 
vzhodov in zahodov … v okolju, kjer energije kar sekajo skozi 
nas! Pod strokovnim vodstvom izkušenega jogija, inštruktorja. 

manj sledi ko sopotnik pušča v deželi, večje brazde de-
žela pušča v njem. 

in iščejo »nekaj več« … za sopotnike, ki uživajo v naravi, so ak-
tivni in vedo, da je aktivnost tista, ki nas najbolj razbremenjuje 
in sprošča, hkrati pa nam glavna vloga v potovalnem filmu tudi 
največ daje!
UDOBJE
Udobje imamo doma, na potovanje pa gremo po tisto, 
česar doma ne najdemo. Pri potovanjih Oskar Active bi bilo udo-
bje kontraproduktivno ciljem, torej bi za višjo ceno dobili MANJ. 
Kako naj človek doživlja puščavo, če mu vanjo pripeljemo civili-
zacijo, postavimo šotor 5* in celo premično stranišče … 
Življenje v naravi vodi k človekovi biti, torej preprosto in 
sproščeno, razbremenjeno civilizacijskih zapletenosti in pred-
sodkov. Spanje pod odprtim puščavskim nebom ob tabornem 
ognju, ležanje na borovih iglicah in produ ob morju, umivanje v 

Nova družina potovanj – Oskar Active
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Že na samem začetku smo ugotovile, da nas pove-
zuje moč skupnega. Da je ves štos v tem, da gremo in 
si ukrojimo čas po svoje. Da zasnujemo prijazen preplet 
časa, giba in prostora. 
Jutranje razmigavanje, lahen tek in pozdrav soncu ob 
šumenju valov. Sledovi Likijcev v skali.Nežni orientalski rit-
mi in mehkoba gibov: kroženja, osmice, valovanja. Nekatere 
plesalke se prvič srečajo z orientalskim plesom, a nič zato! 
Pomembno je le, da smo tukaj in zdaj.
Pozdrav ognjeni himeri, stik z antiko Olymposa, di-
šeči cvetovi pomarančevcev in polja rumeno belih kamilic. 
Prekipevajoči optimizem. Kulisa je ravno pravšnja, da navdi-
huje in spodbuja.
najdemo odmaknjen kotiček na plaži, ob skali, pod 
drevesom. Pod nogami je droben pesek, ki prijetno hladi sto-
pala. Glasba je vedno in povsod z nami, je pomemben del 
živopisanega mozaika doživetij in občutij.
Čas za hitre ritme, za ostre gibe, za odločne poglede. 
Make it spontanous! Spontanost je ključ! Gledati, vonjati, po-
slušati morje in obenem plesati in plesati in plesati in čutiti 
veter na koži! Telo naj uživa, duh naj poleti!

E-časopis 
Preletite ga v 5-ih minutah, je kratek in jedrnat, 
oblikovno atraktiven in vsebinsko pester. Kratek 
in udaren, za eksotičen oddih, poln koristnih 
informacij. Ostanite na tekočem – naročite se nanj 
ŽE DANES!

To je prava pridobitev v stilu hitrosti modernega ča-
sa. Informacije v pravem trenutku, hitri pregledi, posebne 
ponudbe, akcije in atrakcije … Ko se nekaj zgodi, je že v na-
slednjem trenutku pri vas! Oskarjev E-časopis je kalejdoskop 
vsega. Rubrike si sledijo v skladu z dogodki. 
naj bodo dogodivščine iz potovanj, ki so se zgodile na-
šim skupinam v stilu »pa še to …« (povodnji v jemenski ali 
maroški puščavi …«, naj bodo kratki prispevki sopotnikov, ki 
jih vse raje zapisujete v naše ankete ali jih pošiljate po mailu 
… Skratka, vse tisto, po kar na potovanja hodimo in kar se 
nam na potovanjih lahko zgodi … morda se ne zgodi nam, 
ampak nekomu drugemu … pa je vredno zapisati in deliti z 
drugimi … Potovalni rumeni tisk, bi rekli … ki si ga veliko 
bolj zapomnimo kot pa tisto, kar se dogaja po programu!
naj bodo dogodivščine v Agenciji – od študijskih poto-
vanj in izobraževanja novih vodnikov, vsakoletni scenariji ob 
dogodkih Agencije (novo leto in 11. september – več o tem 
preberite na blogu in v klepetalnici), ali pa drugi dogodki kot 
so »prebranec party« ali »hrenovka žur«. Male iskrice za po-
pestritev dneva. 
Seznanjamo vas z novimi potovanji, ki bi jih morda 
prezrli – naj bo sončni mrk na Kitajskem ali S kolesom po 
Jemnu, trebušni ples v Olymposu ali zagotovljena enkratna 
potovanja na Tibet ali Gilf Kebir – nevsakdanje priložnosti, ki 
jih morda ne bi hoteli zamuditi! 
ne pozabimo na dogodke in prijatelje iz naših dežel, 
koristne napotke za potovanja, pa seveda vsakič nov oska-
rizem in antioskarizem, misel meseca in mnogo spontanih 
rubrik, ki nam jih nalagate sproti.

Na E-časopis se lahko prijavite zelo preprosto: na glavni 
strani spletne strani kliknete zavihek »Da, želim prejemati 
E-časopis«. Lahko pokličete v agencijo in sporočite vaš 
E-naslov. Ali kako drugače. Na isti način se lahko tudi odjavi-
te – in časopisa ne boste več prejemali. 

Živjo!
Samo, da se Vam še enkrat za najino lepo druženje in čudovi-
to potovanje iskreno zahvalim! 
Prav neverjetno je, koliko smo v tem kratkem času doživeli 
in uživali - in še bolj, koliko sem se sam spočil, pa čeprav 
sem se na te gore matral (ko boste kdaj prišli na obisk, boste 
vedeli zakaj!). Kaj drugega je potovanje kot romanje duše... 
Lepo se imejte,

Bojan, Aktivni Olympos 

Pozdrav, 
Super je bilo, nepozabno, malo smo ga trekali, biciklirali, se 
namakali v Sredozemskem morju, se naslajali z baklavami 
in ostalimi turškimi dobrotami, nakupovali in se čudili zalo-
ženosti lokalnih bazarjev, hamamali - savnali, pilingali in dali 
premikastiti - zmasirati, skratka privoščili smo si oddih, kot 
ga vsemogočni zapove. 
V Turčijo se še vrnemo, ker vemo zakaj. Sedaj smo bili že 
drugič: prvič smo šli turo od Istanbula preko Troje, Burse...., 
severozahod in tudi tam smo bili navdušeni. Prišli, videli in 
stežka odšli.  Lp, 

Ksimeroni, Aktivni Olympos 

Z E-časopisom vas razveseljujemo 2× mesečno. To je velika 
pridobitev sopotnikov Agencije Oskar, saj nam daje veliko 
priložnost za izmenjavo lastnih izkušenj. Tu vam ni treba 
pisati potopisov, dovolj je že misel ali kratek tekst … Ni vam 
treba objavljati imena (če sami tega ne želite), saj je dovolj, 
da svoje doživetje zapišete že na potovalno anketo ali pošlje-
te po vrnitvi domov. Sodelujte, soustvarjajte … in še naprej 
uživajte v branju!

E-časopis in plesno pohodništvo

 – plesni Olympos
Plesno pohodniški oddih. Plesna Turčija! ! ! Ja, to je TO. Več kot le ogledi, umetnost, zgodovina, kultura in 
klatenje po znamenitostih. Gre za drug pristop. Gre za zgodbo, v kateri smo glavne igralke me, plesalke! 

Potopljeno mesto, sonce, ladjica, bizantinske ruševi-
ne, slastno kosilo. Potem pa Simena, odmaknjena vasica, 
z živopisanimi barvitimi rutami, obšitimi s školjkami. Stoletno 
obzidje in tisočletni sarkofagi. Kdo vse je že lezel po teh ska-
lah?!? Zberemo se, si nadenemo plesno okrasje in skupaj 
zaplešemo. Kakšen kontrast! Radost trenutka z razgledom 
na spomenike minljivosti. Je že katera nastopala v čisto pra-
vem antičnem teatru?!? Noro, noro! Doživetje za plesalke in 
za gledalce.
Jamski človek je poznal moč in čarovnijo ognja. Tudi 
mi smo je deležni. Večer za večerom netimo ogenj in biva-
mo v stiku s pristnostjo in prvobitnostjo osvežujočih rumeno 
oranžnih zubljev. Plesni pozdrav ognju! Ples s tančico – kot 
da bi imele krila! Plesni vrhunec. Hvaležna publika. Žar. 
Radost. Igrivost in radoživost. Smeh in spontanost. Hrana za 
dušo! 
Trenutek, katerega smisel je, da izpolni samega sebe. 
nepozabno, ampak RES. hvala, drage sopotnice in 
soplesalke! hvala, dragi sopotniki! Do naslednjič!

Vesna

PLESnA POTOVAnJA In AKTIVnI OLYmPOS 2009:

DATUm ODhODA 2009 ImE POTOVAnJA ŠT. DnI STOPnJA
OKVIRnA  
CEnA**

2.jul, 20.avg, 
22.okt

Plesna Turčija 11 2 799 €

24.okt, 28.nov, 
26.dec

Aktivni Olympos 
in likijska pot

9 3 630 €

* člansko potovanje, ** okvirna cena vključuje ceno potovanja in predvidene 
letališke takse. Ostala doplačila najdete na spletni strani. 
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Sinaj je gotovo mORJE. Počitnice v Dahabu in Sharmu 
so v Sloveniji popularne že kar nekaj časa, saj je Rdeče 
morje nam najbližje tropsko morje! A so sinajske počitni-
ce zgolj še ene izmed počitnic, nič posebnega ne nosijo v 
sebi, nobene sinajske duše in bogastva ne najdete v tem. 
Tudi dnevni izleti v puščavo so le površen stik z njo, brez 
duše. To je pač nekaj drugega!

Sinaj je gotovo samostan sv. Katarine in mojzesova 
gora! Vzpon nanjo je vsakemu doživetje, ko se v nočni pro-
cesiji dvigamo proti vrhu in se sprašujemo – bomo zmogli?! 
A Mojzesova gora, iztrgana iz vsebinskega konteksta, je 
lahko le lastna zmaga. Sončni vzhod, kot enodnevni izlet 
iz udobja počitniških hotelov, pa lahko vrhunec in krona 
potovanja – če do nje pridemo odprti in nanjo pripravljeni! 
Da se odpremo energijam, ki bogato sevajo skozi nas, kajti 
Mojzesova gora je med najmočnejšimi točkami SVETA!

A je duša Sinaja skrita v PUŠČAVI, izjemno slikoviti, 
raznovrstni in prelepi! Vsakogar očara, ki le vstopi vanjo. 
Nepozabna je, če jo znamo doživeti. Bog je Mojzesa pope-
ljal vanjo (in v Sharm na počitnice). Ni naključje, da je prav 
tu scena ene največjih epopej stare zaveze! Le znati jo je 
treba doživeti, se ji odpreti in jo sprejeti. Če se želimo z njo 
ZLITI in iz nje črpati, vstopimo vanjo na PRAVI NAČIN!

Sinajska puščava je VSE – ne le puščavsko doživetje 
samo po sebi, še eno izmed mnogih, pač … Je najbolj ra-
znovrstna puščava, kjer na majhnem prostoru doživite ne-
verjetno pestrost oblik in puščav … barv in reliefov … da ti 
vedno znova zastane dih! Sinajska puščava ima Mojzesovo 
zgodbo in energijo Mojzesove gore, ki za vsakega med na-
mi nosi edinstveno sporočilo. 

Sinajska puščava nam je hitro dostopna (direkten let 
iz Ljubljane) in tudi cenovno med najbolj ugodnimi! Za si-
najsko zgodbo vam torej ni treba veliko žrtvovati – pa vse-
eno nam Sinajska puščava širokogrudno daje! In še nekaj 
ima – naša potovanja, pravi način – Oskarjeva potovanja! 

Da zdaj Sinaj lahko doživite kot še nikoli prej! 
Zdaj vas popeljemo skozi sinajske prelesti, bolj turistično 

Sinaj – dragulj v potovalni kroni!
Sinajska puščava in Mojzesova gora sta čarobni! S kontrastom modrine Rdečega morja in živopisnim podmorskim svetom pa je Sinaj VRHUNSKI teren za 
ustvarjanje potovalnih zgodb.

(Sinajska pravljica), ali celovito, skozi vse štiri potovalne 
plasti … Da vas Sinaj prečisti in prerodi … in pripravi – ta-
ko kot nekoč izvoljeno ljudstvo (Po Mojzesovih poteh).

Zato je povsem naravno, da smo prav Sinaj izbrali za 
sceno prvega potovanja iz serije Oskar Active. In tudi naša 
prva duhovna potovanja se bodo dogajala PRAV TU! 

Potovanja 
Kar 5 naših potovanj gre danes čez Sinaj. Dve 
8-dnevni potovanji vas popeljeta v negibne peščene 
sinajske prelesti – Sinajska pravljica (stopnja 3 – 
doživeto potovanje) in NOVOST – Po Mojzesovih 
stopinjah (Oskar Active). 

Sinaj lahko doživite tudi v kombinaciji z Dolino Nila (Od Faraonov 
do Beduinov 15 dni ter Egipt in Sinaj 12 dni). Lahko pa tudi v 
kombinaciji z Jordanijo (Jordanija in Sinaj 10 dni).

Sinajska pravljica 8 dni – Stopnja 3
Atraktivna turistično – doživeta zgodba! Po prihodu na Sinaj naj-
prej počitniški dan in počitek, ki mu sledi doživet 3-dnevni džip 
safari po sinajski puščavi. Za vrhunec puščavske zgodbe je tu 
vzpon na Mojzesovo goro ter samostan sv. Katarine. Za konec 
pa še nekaj počitniških dni, ki jih lahko preživite v Dahabu ali 
Sharmu. 
Sinajska pravljica že leta navdušuje sopotnike, je mehka in la-
godna – tudi puščava sicer močno zasnovana, vendar amortizi-
rana v svoji definitivnosti. Idealno potovanje za vsakogar, tudi za 
prvi vstop novincev v puščavske prelesti. Obmorske počitnice 
pred in po puščavi so dodatni amortizer, ki sprosti že zadnje 
puščavske utrujenosti in daje sopotniku čas, da v kontrastni 
modrini medi puščavska doživetja. 

Po mojzesovih stopinjah 8 dni (Oskar Active)
To potovanje je prava štiriplastna potovalna avantura (fizika, psi-
ha, mentalno, dušno). Po prihodu TAKOJ vstopimo v puščavsko 
negibnost in mir … Privoščimo si 6-dnevni puščavski treking 
v družbi kamel in beduinskih vodnikov … kronamo ga z vzpo-
nom na Mojzesovo goro … in na koncu kontrast - cel dan v 

rdečemorski modrini! Izrazno in močno potovanje, popestreno z 
novimi vsebinami in pristopi, s katerimi puščavo doživite v pov-
sem drugačni luči. 
Tudi za vse, ki ste kdajkoli na Sinaju že bili – saj je to NOVA SCENA, 
ki smo jo odkrili PRAV ZA VAS! Oglejte si oktobrsko AKCIJO!

Od Faraonov do Beduinov 15 dni – Stopnja 3
Sinajska potovanja še posebej zažarijo, če jim predhodno pri-
ključimo katero od sosednjih dežel. Najboljša kombinacija je go-
tovo Od Faraonov do Beduinov 15 dni, saj nas predhodni teden 
doline ob Nilu vpelje v egipčansko stvarnost, umiri in zamakne v 
osebno vzdušje. Tako odprti bomo zdaj z dodatno občutljivostjo 
čutili veličastni Sinaj. S tem pa ubijemo dve muhi na en mah – 
na istem potovanju spoznamo še stari Egipt, se s feluko pope-
ljemo po Nilu in vse skupaj zavijemo v nepozabnost!
To potovanje na Sinaju vključuje Sinajsko pravljico – torej tri-
dnevni jeep safari, Mojzesovo goro in morje. 

Egipt in Sinaj 12 dni – Stopnja 3
Podobno kot Od Faraonov do Beduinov tudi to potovanje zdru-
žuje dolino Nila in Sinaj, vendar je hitrejše in nekoliko bolj tu-
ristično – ni dvodnevnega doživetja Nila na feluki, vključuje le 
2-dnevni jeep safari po puščavi (in le eno zvezdno noč!).
Je pa to potovanje priljubljeno med sopotniki, saj je najboljša 
kombinacija med časom in učinkom, neprimerljivo močnejša 
zgodba kot le dolina Nila. A ne tudi močnejša od Sinajske pra-
vljice! To si morda splača zapomniti. 
Čeprav na videz ni velike razlike, pa je potovanje Od Faraonov 
do Beduinov neprimerno močnejše – tudi zaradi majhnosti in 
diskretnosti skupin!! A sta po drugi strani Egipt in Sinaj enkratna 
priložnost za vse turistične sopotnike, da se preizkusite z vsto-
pom v sfero potovalnih moči.

Jordanija in Sinaj 10 dni – Stopnja 3
Tudi Jordanija je odlična predhodnica Sinajski puščavi. 
Atraktivna kombinacija, kjer v razviti Jordaniji nežno vstopimo 
potovalno zgodbo, se predhodno omehčamo v Wadi Rumu in 
Petri in tako vstopimo v sinajske prelesti že sproščeni in pripra-
vljeni … 
To potovanje pa vključuje le 2-dnevni jeep safari po Sinaju, prav 
tako tudi sv. Katarino in Mojzesovo goro ter seveda dan rdeče-
morskih bogastev!

Sinaj
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Akcija – Sinaj – oktober 2009!
Enkratne zgodbe niso industrijsko blago, njihove kapacitete so omejene – tu priložnost zamujena ne vrne se nobena … Če vas oktobrska sinajska akcija privlači, si 
zagotovite mesto ČIMPREJ. 

PO mOJZESOVIh STOPInJAh -  
15 DnI – 31. OKTOBER!!

Še eno kost vam navržem, dragi stalni sopotniki in pušča-
vski prekaljenci – vsi, ki vas je zasrbel naš Gilf Kebir, dolgi 
puščavski odklopi in potovanja, iz katerih se definitivno vrneš 
drugačen! Zberimo se! Privoščimo si še močnejšo zgodbo! 
Privoščimo si nov Gilf Kebir, novo sanjsko zgodbo! 

PO mOJZESOVIh POTEh Z JOGO  
In mEDITACIJO - 17. OKTOBER 

je enkratna priložnost za dvojno moč – ljubitelji puščave lahko 
poizkusijo z jogo in meditacijo ter s tem potovalni puščavi 
dodajo novo razsežnost … Ljubitelji joge in meditacije pa 
lahko uživajo v lastnem iskanju v prelesti sončnih vzhodov in 
zahodov … v okolju, kjer energije kar sekajo skozi nas! Pod 
strokovnim vodstvom izkušenega jogija, inštruktorja. 

SInAJSKI POZIV!
Ko sem medil potovanje Po Mojzesovih stopinjah sem imel v 
mislih vse vas, sopotnike, s katerimi smo prekrižali potovalne 
in osebne izkušnje na mnogih potovanjih … Na Milana in 
Ksenijo, Lučko in Cilko, Rafkota in Andreja, Slavko in Vinka z 
Aljo … ter vseh, ki jih prostor ne dovoljuje omeniti … 
V mislih sem vas spuščal po tej »potovalni skakalnici« ter si 
zamišljal – kako lepo, bi bilo, ko bi se spet enkrat dobili – vsi 
iz potovanj v Neznano, iz preteklih puščavskih zgodb … in 
udarili NADALJEVANJE! Desetletja se že spletamo, moderni 
čas nas razdružuje, Po mojzesovih stopinjah pa je gotovo 
potovanje, ki nas ponovno združi!
Lučka, nič se bat, te bomo nosili skozi celo puščavo, če bo treba!

SInAJSKA POTOVAnJA – OKTOBER 2009:

DATUm ODhODA 2009 ImE POTOVAnJA ŠT. DnI STOPnJA OPOmBE

10.**, 17., 24., 
31. okt

Sinajska pravljica 8 3

17. okt.
Po mojzesovih 
stopinjah – z jogo in 
meditacijo

8
Oskar 
Active

Vodi 
Oskar

10.**, 24., 31. okt
Po mojzesovih 
stopinjah 

8
Oskar 
Active

Vodi 
Oskar

31. okt.
Po mojzesovih 
stopinjah

15
Oskar 
Active

Vodi 
Oskar

16.**, 23. okt
Od Faraonov do 
Beduinov 1

17 3

16.**, 23. okt
Od Faraonov do 
Beduinov 2

17 3/5

* člansko potovanje, ** okvirna cena vključuje ceno potovanja in predvidene 
letališke takse. Ostala doplačila najdete na spletni strani. 

Krenili smo na pot. Sredi delovnega dne je našo »pušča-
vsko družino« dvignilo letalo nad lepo, zeleno Slovenijo in jo 
odložilo ob Rdeče morje v Sinajsko puščavo, na sredo pu-
ščavskega peska in kamnitih sten, ob skrivnostne kanjone 
nad katerimi se peni nepredstavljiva modrina neba. 
Štirideset mož in žena, pripravljenih pod vodstvom prof. 
Maksimiljana Matjaža in Oskarja iskati svoje korenine in po-
novno do globine svojega srca podoživeti zavezo z Bogom. Ki 
je prav na tem mestu pred tisočletji obljubila izhod iz egipto-
vskega suženjstva izvoljenemu ljudstvu in obljublja izhod iz 
lastnega suženjstva tudi danes, tukaj in zdaj, prav vsakemu, 
ki hoče in hrepeni slišati Njegov glas. 
In res. Vsak dan nas posebej nagovori. Od tišine prvega 
jutra, odklopljeni od civilizacije, vse do zadnjega dne okuša-
mo skrivnosti puščave, ki preizkuša naše telo, pred našimi 
očmi vstajajo svetopisemski liki, podoživljamo njihovo pot od-
ločitve in premagovanja skušnjav, v katere so se zapletali na 
poti v svobodo. 
nezavedno vsak v sebi sestavljamo svojo zgodbo. 
Vedno bolj povezani z naravo in drug z drugim prihajamo do 
sebe, do svojega srca, kjer se čuti puščava. Puščava, ki jo 
povzroči prehiter tempo življenja, preobilica informacij in pre-
malo vsebine. Zasužnjeni s stvarmi in žejni odnosov. 
Kot Živa voda žuborijo med nami pogovori, drobne pri-

V obljubljeno deželo …

Sinaj – Akcija – oktober 2009

jaznosti, ustrežljivost, pomoč, ko upehani plezamo po suhih 
strugah navzgor ali se spuščamo skozi noro ozke kanjone, 
ko se skupno skrijemo v hlad beduinskih šotorov in srkamo 
sladek čaj, ko zvečer sedimo ob tabornem ognju in opazimo 
iskrice tudi v očeh, ko opazujemo sončni zahod in čutimo bli-
žino presežnega, ko strmimo v zvezdno nebo in čakamo svoj 
utrinek. 
Vsak dan znova zjutraj pri maši začutimo njegovo 
ljubezen, ki si jo s stiskom rok podelimo. Ne da bi se prav 
zavedali skozi vse to čutenje puščava srca izginja, iz živih 
skal prične teči voda, vse v srcu ozeleni, gube zaskrbljenosti, 
strahov, napetosti se zgladijo, oči zažarijo. Čuti se Ljubezen, 
ki ne pade niti na preizkušnji zadnjega dne, ko zaradi spleta 
okoliščin ne uspemo videti vsega, kar je bilo predvideno. 
Tako je čez deset dni nad nami vsemi sijala hvale-
žnost in veselje, ko smo se na Brniku, v naši obljubljeni de-
želi, objemali v slovo. Vsa doživetja so bila sad Božje milosti 
razlite na nas prek harmonije duhovnega in popotovalnega 
vodstva. Zato iskreno hvala obema, Milanu in Oskarju za ne-
ponovljivo izkušnjo, ki bo skozi zlitje toposa in logosa v veliko 
pomoč pri osebnem »prehodu« iz suženjstva današnjega ča-
sa bližje k živemu Bogu, k Njegovi Ljubezni.

Barbara

Oktober/november sta za puščavo najlep-
ša potovalna meseca. Direktni leti iz Ljubljane in 
ugodne cene … Sinajsko pravljico lahko kombinirate 
z doživetjem Rdečega morja, Egipta ali Jordanije … 
Vrhunsko vodenje … Ni razloga, da ne bi resno raz-
mislili o tem!

Pri sinajski akciji je vredno biti zraven. Kratka so 
sinajska potovanja, cenovno tokrat posebej ugodna. 
Le motiv in željo moramo imeti ter se prijaviti pravi 
čas! Verjamemo pa tudi, da bodo potovalne družbe 
tokrat prav posebno doživetje. 

Vedeti moramo, da sta Sinajska pravljica in Po 
Mojzesovih poteh kot noč in dan. Prvo umerjeno in 
bolj lagodno, vodili jo bodo vodniki z veliko izkušenj 
v puščavi. Drugo pa je pravi potovalni mlin, na kožo 
pisan stalnim sopotnikom in vsem, ki iščejo potovalne 
moči!

Predvidena velikost skupin je 15-25 sopotni-
kov. Podrobnosti najdete na spletni strani, kjer je tudi 
dovolj informacij glede puščavskega življenja, tempe-
ratur in drugih podrobnosti. 
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Vzhodna Turčija
Za močno in čutno potovalno doživetje ni potrebno na drugi konec sveta, kajti eden najlepših potovalnih 
terenov nas vabi praktično za vogalom! Vsakogar se dotakne, naj bo iskalec »nečesa več« ali strasten 
pustolovec – njena mehkoba in samobitnost očarata popotnika po njej … In tudi – po doživetju zahodne 
Turčije je veličastje njenega vzhoda preprosta NUJNOST!

Odmaknjena lepotica je, sramežljiva v svoji lepoti, 
na videz morda nedostopna in tuja … a nam kmalu priraste 
k srcu, da jo vzljubimo, se ji prepustimo in v potovalnem času 
vanjo »potopimo« … da pozabimo na domače misli in skrbi, 
se sprostimo v nje lagodnem ritmu in zaživimo človečnost ljudi. 
Prepustimo se spreminjajočim se slikam, ki nas dan za dnem 
vpenjajo v vedno nova vzdušja in barvite lepote … da se na 
koncu ne moremo več spomniti kdaj in kje smo začeli … a je 
po vrnitvi ne moremo več pozabiti! Z nami, sopotniki po njej, 
ustvarja trajne zgodbe in doživetja. If you don't go, you will not 
have a story.
Sloves Agencije Oskar je rasel s slovesom naše vzho-
dne Turčije, saj je bila to ena naših prvih destinacij. Ko boste 
v vzhodni Turčiji povejte, da ste iz Slovenije in neredko se vam 
bo zgodilo da slišite vzklik: aha, I know Oskar! To vam pove vse, 
kako smo s to enkratnostjo povezani. Ne le da vas po deže-
li popeljemo, temveč vam jo vtkemo pod kožo. Vrhunski teren 
sestavlja neverjetna množica podtonov – to je dežela, v kateri 
najdete vtise od Tibeta do Škotske, od osrednjeazijskih pro-
stranstev do višavskih usojenosti … od plemenskega življenja 
do modernih mest … 

ZA KOGA
Vzhodna Turčija je IDEALNA za KORAK NAPREJ! Drugačnost 
na vsakem koraku, a hkrati mehkoba in prijaznost dežele … 
Če želite prvič vstopiti v prelestni svet odmaknjenosti ali ste že 
vajen popotnik in iskalec drugačnosti … 
Za vsakogar, ki išče »nekaj več«, ki želi doživeti spontanost da-
leč od turističnih množic, ki želi vstopiti v svet drugačnosti in se 
na dopustu odklopiti od domačih stvarnosti. Odlično za otroke 
in družine, tudi starejše (do 80. let in čez).

POTOVALnI TEREnI
Vzhodna Turčija in JV Turčija sta dva povsem različna terena 
(kot npr. Španija in Škotska), saj sovpadata v dve različni civi-
lizacijski preteklosti. Medtem ko je vzhoda Turčija bolj »turška«, 
osrednjeazijska in »črnomorska« z bogato krščansko zgodovino 
(Grki, Gruzijci, Armenci), je bila JV Turčija do pred kratkim del 
arabskega sveta in je bolj »arabska« in sirska – pokrajinsko pa 
mezopotamska z dvema velikima rekama Evfratom in Tigrisom. 
Dve raznoliki, povsem dopolnjujoči deželi. 

Potovanja
Vzhodnoturška potovanja so lagodna in čutno prilagojena lago-
dnemu vzhodnjaškemu življenju. V diskretnih manjših skupinah 
10-25 oseb z izkušenimi vodniki ter tankočutnim potovalnim 
načrtom izdelanim do podrobnosti. Krasijo jih množice sponta-
nih dogodkov, ki jih v programu ni zaslediti, a na koncu morda 
predstavljajo močnejša doživetja kot opisani ogledi. Poudarjen je 
pristen stik z domačini in veliiiko narave, sprehodov in tudi kopal-
nih užitkov. Potovanja se spreminjajo v seanse, so dinamična in 
gibka, pa vendar niso utrudljiva. V letu 2009 uvajamo dodatne 
potovalne pristope, ki že tako močna doživetja le še poudarjajo. 

njegovo veličanstvo – skrajni vzhod 16 dni  
(V Turčija) Stopnja 3
Paradni konj vzhodnoturških potovanj s tankočutno zasnovo, 
pravim ritmom, veliko stopnjo spontanosti in užitkov (sprehodov) 
v naravi. Sopotnika umirja in vpenja v vzhodnjaški ritem, ritual 
turških čajčkov in stikov z domačini. Celovita potovalna zgodba 
brez naglice, v kateri se vživimo v vsa glavna vzdušja dežele in 

spoznamo pestro sedanjost in njeno zgodovino. Priporočamo! 
Pokrajinsko in klimatsko najmočnejši so prvi trije odhodi, ko je 
barvitost dežele obogatena z živim zelenjem ter cvetočimi polja-
nami in so potovalne temperature najlepše. 
na razpotju civilizacij 9 dni (JV Turčija) Stopnja 2(3)
Kratko a vsebinsko izjemno pestro in raznoliko potovanje vas 
popelje v Mezopotamijo med Evfrat in Tigris ter v Armenske 
gore. Manj poznani košček sveta je poslastica potovalnim sla-
dokuscem. Potovanje je tankočutno zasnovano in lagodno, brez 
naglice in z veliko mero stika z deželo in domačini ter sponta-
nosti. S podobnim načinom kot pri »Njegovem veličanstvu« v 
16-ih dneh prepotujemo večji kos sveta tukaj v 9-ih dneh pre-
potujemo manjši kos sveta. 
Potovanje ima oznako stopnja 2, zaradi uporabljene infrastruk-
ture (solidni hoteli in druge storitve brez večjih odstopanj od va-
jenega turističnega udobja – udoben počitek po dnevni vročini), 
po moči in vsebini pa si gotovo zasluži vsaj trojko, saj je močno 
in doživeto! 

Rodovitni polmesec 16 dni (JV Turčija in Sirija) Stopnja 3
To potovanje se izkazuje kot izredno doživeto in polno potovanje, 
saj je kombinacija JV Turčije in Sirije, hkrati pa sta to dva ra-
znolika svetova. Če je JV Turčija skriti biser Turčije, je Sirija skriti 
biser Bližnjega vzhoda – zasanjana in mehka arabska dežela, ki 
očara in pušča sled v sopotniku. Morda je prav »skritost« obeh 
potovalnih terenov razlog, da se za Rodovitni polmesec odlo-
čajo bolj »raziskovalci« in tisti, ki to skritost iščejo. Običajno na 
tem potovanju najdemo veliko sopotnikov, ki so že doživeli tako 
zahodno kot vzhodno Turčijo … in seveda, le-ti vedo, da tretje 
nadaljevanke le ne smejo izpustiti. 

Vzhodnoturško doživetje 11 dni (JV in V Turčija) Stopnja 2(3)
Združene glavne znamenitosti in vtisi tako JV kot vzhodne 
Turčije v dobrem tednu ima svoje prednosti in slabosti. Po 
eni strani je potovanje hitrejše, torej nekoliko manj občutljivo 
za podrobnosti, manj spontano in bolj intenzivno … po drugi 
strani pa izjemno pesto in močno z vtisi in kontrasti dveh ra-
znolikih vsebin. Podprto s stabilno turistično infrastukturo in 
turističnim udobjem je idealno za iskalce drugačnosti in »ne-
česa več«, ki želijo spoznati in doživeti drugi del Turčije in za-
čutiti njeno »drugačnost«. Večinoma se na tem potovanju naj-
dete sopotniki, ki ste že prepotovali zahodno Turčijo na enem 
izmed naših turističnih potovanj. Čeprav v Agenciji Oskar 
priporočamo, da si za to deželo vzamete 23 dni (Njegovo ve-
ličanstvo + Na razpotju civilizacij) pa se tudi iz tega potovanja 
vrnete začarani in polni zgodb.

Ararat 10 dni (planinsko potovanje) Stopnja 4 
Glavni cilj potovanja je 4-dnevni vzpon na 5.153 m visoki Ararat, 
vse bolj priljubljeno planinsko trofejo. Seveda pa obiščemo tudi 
vse glavne znamenitosti vzhodne Turčije. Za spremljevalce (ki 
spremljajo planince na poti, pa ne želijo na goro) pripravimo za-
nimiv alternativni program. 
Vzpon na Ararat tehnično ni zahteven. Ararat je odet v kapo 
večnega ledu in snega, zato je potrebna zimska oprema in do-
bra fizična kondicija. Za prenos prtljage in kompletno logistiko 
je poskrbljeno. Za vas skrbita profesionalni lokalni in slovenski 
vodnik. Po zmagi nad goro so počitnice na morju, še posebej v 
čudoviti naravi Olymposa ali Čiralija, morda še največji zadetek.

POTOVAnJA V VZhODnO TURČIJO V 2009:

DATUm ODhODA 2009 ImE POTOVAnJA ŠT. DnI STOPnJA
OKVIRnA  
CEnA**

20. jun.,  
04, 08., 25. jul.,  
1. in 08. avg.

njegovo veličanstvo 
– Skrajni vzhod

16 3
od 1.302 
€ dalje

24. jun., 10. avg.
na razpotju 
civilizacij

9 2(3) 1.024 €

01. jul., 01. avg.
Vzhodnoturško 
doživetje

11 2(3) 1.134 €

24. jun., 10. avg. Rodovitni polmesec 16 3 1.319 €
10. jul., 01. avg. Ararat 10 4 1.272 €
Kombinacije:

19. jun., 3., 10., 
17. in 24. jul.

Po uhojenih poteh in 
njegovo veličanstvo 
– skrajni vzhod

31 3
Od 1.902 
– 2.022 €

10. jun.
njegovo veličanstvo 
in na razpotju 
civilizacij

22 3 1752 €

10. jun.
njegovo veličanstvo 
in Rodovini 
polmesec

30 3 2152 €

25. jun., 9., 16., 
23. in 30. jul.

TRA-A2 in njegovo 
veličanstvo skrajni 
vzhod

25 3
Od 1722 € 

dalje

* člansko potovanje, ** okvirna cena vključuje ceno potovanja in predvidene 
letališke takse. Ostala doplačila najdete na spletni strani. Vsa potovanja lahko 
kombinirate s počitnicami v Olymposu (okvirno od 320 € za teden počitnic!)

POSEBnE POnUDBE V 2009:

DATUm ODhODA 2009 ImE POTOVAnJA ŠT. DnI STOPnJA
OKVIRnA  
CEnA**

10. jun.
njegovo veličanstvo 
– Skrajni vzhod – 
posebna ponudba!!!

16 3 1.202 €

24. jun.

na razpotju 
civilizacij + 
počitnice Olympos/
Čirali

11 (18 
dni)

2(3)

1024 € + 
podaljšek 

od 359 
dalje

24. sept.
Vzhodnoturško 
doživetje

12 2(3) 999 €

23. okt. Rodovitni polmesec 10 3 1.189 €

** okvirna cena vključuje ceno potovanja in predvidene letališke takse. Ostala 
doplačila najdete na spletni strani.

Zasanjana lepotica - vzhodna Turčija
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ČASOVnI PREGLED POTOVAnJ:
V 1 tednu (+) si lahko privoščite:

Na razpotju civilizacij • 
Vzhodnoturško doživetje• 
Vzpon na Ararat• 

V 2 tednih si lahko privoščite:
Na razpotju civilizacij + počitnice Olympos/Čirali• 
Vzhodnoturško doživetje + počitnice Olympos/Čirali• 
Vzpon na Ararat + počitnice Olympos/Čirali• 
Njegovo Veličanstvo – skrajni vzhod• 
Rodovitni polmesec• 

V 3 tednih si lahko privoščite:
Njegovo Veličanstvo – skrajni vzhod + počitnice Olympos/• 
Čirali
Rodovitni polmesec + počitnice Olympos/Čirali• 
Njegovo Veličanstvo – skrajni vzhod + Na razpotju civilizacij• 

V 4 tednih si lahko privoščite:
Njegovo Veličanstvo – skrajni vzhod + Rodovitni polmesec• 
Njegovo Veličanstvo – skrajni vzhod + Na razpotju civilizacij • 
+ počitnice Olympos/Čirali 
Po uhojenih poteh (Z TR) + Njegovo Veličanstvo – skrajni • 
vzhod

PREDSTAVITVE VZhODnE TURČIJE
O vzhodni Turčiji na naši spletni strani najdete boga-
stvo informacij. O njej so pisali sopotniki v svojih pri-
spevkih (Blog), pa tudi sami smo se o tem obilno raz-
pisali. na blogu najdete galerije slik in ohrnajevalnik 
zaslona. na voljo smo vam za podrobne informacije! 
In še več! na spletni strani najdete konkretne vsebin-
ske opise potovanj – Tako njegovega veličanstva, kot 
tudi Rodovitnega polmeseca!

VSA POLETnA POTOVAnJA LAhKO  
KOmBInIRAmO S POČITnICAmI  
V OLYmPOSU ALI ČIRALIJU!!!

mOČ mISLI SREDI KURDSKIh VASI
Da je pretok misli stvar, ki dejansko deluje, se je izkazalo 
sredi vožnje po kurdskih vaseh v okolici Dogubeyazita. Nekaj 
vasi smo imeli že za sabo, sprehodili smo se skozi njih. Saj 
je vse lepo in prav, ampak polno teh divjih psov in skozi ka-
kšno vas bi se lahko tudi peljali. Takšna je bila nekako mi-
selna podlaga našega kombija, ki je v čarobnosti neskončne 
količine prahu sopihal za prvim vozilom naše skupine. 
Tako se vozimo po vzhodnoturškem veličanstvu, ko pridemo 
do neke kurdske vasi. Že smo se peljali mimo prvih hiš, ko 
Nilufer z ironičnim tonom vsa začudena izjavi: ''Kaj je zdaj 
to, se ne bomo ustavili? Saj ne morem verjet, celo peljali 

se bomo skozi eno od teh vasi, verjetno je kaj narobe, da 
se ne ustavimo?'' Ni še povedala do konca, ko opazimo, da 
se kombi pred nami že ustavlja. Začnejo se odpirati njihova 
vrata, takrat pa Nuriye reče: ''Joj, Nilufer, lahko drugič svoje 
misli zadržiš zase? Vidiš, da Sulejman že leze ven iz kombi-
ja. Spet bomo hodili.''
Hodili ravno nismo, smo pa naleteli na zanimivo pranje vol-
ne. Ko se nato spet zbašemo v vozila, Nuriye reče: ''Nilufer, 
zdaj pa prosim, da si tiho, da se bomo še malo vozili.''

Nadaljevanje najdete na spletni strani (BLOG)!
Vodnica Aydan - vas pričakuje v njeni deželi …

Vzhodnoturški utrinki ...
Zgodbe skupine, ki se je z Brnika na pot proti Njegovemu veličanstvu podala 21 . junija 2008. Vsako 
potovanje prinese svoja, enkratna doživetja. Zato je tudi vsak potovalni dnevnik edinstven in unikaten. 
Pričujoča izdaja potovalnega dnevnika nima datumov, nima dnevov, nima zapisov kdaj smo vstali, jedli, pili in 
svoje dneve zaradi 'vertikalnih prepihov' preživljali v občudovanju turških stranišč. Ima pa ta potovalni zapis 
zgodbo, v katerih nastopajo samo glavni igralci. Stranskih vlog tu skorajda ni.

Zasanjana lepotica - vzhodna Turčija

VZhODnA TURČIJA – BOLJ KOnKRETnO
KLImA In VODnI UŽITKI
Vzhodna Turčija je idealen poletni potovalni teren, saj gre za pre-
težno višinsko deželo, kjer ni velike vročine. Večeri so prijetni, 
včasih tudi hladnejši. Na poti je kar nekaj raznolikega kopanja – v 
rekah in jezerih, tudi v Črnem morju. 
Jugovzhodna Turčija je vroča (podobno kot Sirija ali Egipt), 
vendar je vročina suha in znosna. Potovanja so temu prilago-
jena. Seveda je zaščita pred soncem obvezna. Hladimo pa se 
lahko v Evfratu in Tigrisu!
V najlepši potovalni čas so postavljeni JUNIJSKI ODHODI (tja 
do 10. julija), saj je dežela tja do sredine julija odeta v zeleno 
odejo ter cvetoče poljane … potem pa se zelena umakne ne-
verjetnim pastelnim odtenkom. Tudi potovalne temperature so 
takrat najprijetnejše!

KOmBInACIJE S POČITnICAmI ALI CARIGRADOm
Vsako potovanje lahko nadaljujete s počitnicami v Olymposu 
ali Čiraliju. Po potovanju si lahko privoščite tudi postanek v 
Carigradu. Potovanje pa lahko kombinirate tudi s potovanji po 
zahodni Turčiji (vendar je vsebinsko bolje najprej zahodna in 
potem vzhodna Turčija!). 
Letošnja kombinatorika je neverjetna – raznovrstne vsebinske 
kombinacije od 9 – 35 dni. Za turistično orientirane sopotnike 
kot tudi za pustolovce!
Kombinacije najdete na spletni strani. Če pa imate v  
mislih še kaj drugega – pokličite. 

CEnE In DRUGI IZDATKI 
Vzhodna Turčija je cenovno ugodna dežela (veliko cenejša kot 
zahodna Turčija). Potovanja večinoma vključujejo vse stroške 
in dodatnih doplačil ni (ali pa so minimalna). Povprečna poraba 
(hrana, pijača, drobni izdatki) je okoli 100 € na potovalni teden. 
Posebnih nakupovalnih poslastic ne boste našli, razen lokalnih 
izdelkov ter seveda – preprog. 

hRAnA, ZDRAVJE, VARnOST
Pestra in raznolika, saj je turška kulinarika med 5-imi najbo-
gatejšimi na svetu. Večjih prebavnih motenj na potovanjih ni 
zaslediti. Paziti moramo na sonce – običajne potovalne pozor-
nosti so dovolj. Vzhodna Turčija je VARNA dežela!
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Poletna Zahodna Turčija
Oskarjeva zahodna Turčija: ugodne cene za veliko doživetje… A la carte potovanja… le z nekaj truda do 
VAŠE kombinacije!  Kot hobotnica Oskarjeva poletna Turčija z lovkami nežno in gibljivo boža vsebine in 
jih oblikuje v potovalne celote po vaših željah in naročilu. Prav neulovljivo drugačno je lahko vsako novo 
potovanje. Ni mogoče slediti cenovnim možnostim in neštetim kombinacijam, ki jih dogovorimo z vsakim 
posebej. Le nekaj truda, klikov – in najdete pravo kombinacijo za VAS! 

VSEBInSKI POUDARKI
Za občutljivega sopotnika je zahodna Turčija pravi potovalni 
raj – izziv in strast kombinatornemu šahistu, ki lahko poljub-
no meša vzdušja in zaporedja… v vedno znova enkratno ce-
loto! V zahodni Turčiji sopotnik prepleta štiri glavne potovalne 
vsebine:

1. Carigrad, kot od nekdaj eno najmogočnejših mest sve-
tovne zgodovine in danes enkratna mešanica vsega, kar 
si srce poželi… 

2. Antika v mali Aziji (egejska obala) je med najlepšimi 
v Sredozemlju in po lepoti in ohranjenosti brez primerjave 
z grško, pa tudi sam Egej nudi čudovito naravno okolje in 
prvovrstne potovalne vtise … Tu so še Pamukkale, kjer 
se antika spleta z naravnim čudom snežnobelih ponvic iz 
sige in kopanjem v šampanjski vodi… 

3. Sredozemlje, kjer v čudovitih naravnih okoljih doživlja-
te sebe in zgodovino v povsem drugačni luči. Počitniško 
drsenje po čudovitih plažah, izleti z ladjico in sprehodi po 
neokrnjeni naravi, kanjoni in vasice brez cest… 

4. Kapadokija – pravljična dežela brez primerjave in brez 
dvoma vrhunec potovanj po zahodni Turčiji. 

5. Turška samobitnost in tradicija, ki jo najdete korak 
od glavnih znamenitosti, in njeno tankočutno vpletanje 
med glavne znamenitosti v sopotniku vzpostavlja mnogo 
mostov … med preteklostjo in sedanjostjo, med »evrop-
sko« hitrostjo in gnečo turističnih krajev ter spokojnostjo 
in sproščenostjo levantinskih samobitnosti…med po-
tovanjem in dinamičnim letovanjem… med čudovitimi 
naravnimi okolji in mestnimi središči… 

A LA CARTE PO TURČIJI 
Želite potovati samostojno? Po pogovoru vam pripravimo vse-
binsko zasnovo, potem uredimo vse potrebno za vaše poto-
vanje – letalsko vozovnico, najem vozila, rezervacije hotelov in 
drugo. Z gosto mrežo sodelavcev in znancev ste tudi v Turčiji 
pokriti z našo 24-urno asistenco.
Če pa vas je morda strah sami potovati po Turčiji – imamo 
zdravilo tudi za to . Najprej dejstvo – Turčija je varna dežela. In 
potem možnost – privoščite si teden potovanja z nami (da se v 
deželo vklopite in jo spoznate), potem pa sami po svoje. 
Le vprašajte, vam že poiščemo rešitev!

Peta vsebina vdihuje potovalno mOČ, je vezni člen tur-
ških potovanj… saj tudi ko se vse spreminja in dan dnevu 
ni enak, nas povsod spremljajo tople očke domačinov, prija-
znost in gostoljubnost turških ljudi… 

Četudi v Turčijo pridete po prve štiri vsebine, vam prav 
turška tradicija in samobitnost pomeni globinsko doživljanje, 
iz čudovitega potovalnega terena izžamete tudi zadnjo kaplji-
co, ki jo hrani za vas. Potovanje postane nepozabno in brez 
primerjave.

Zdaj vemo, zakaj prav Oskarjeva Turčija! Ker deželo ne 
le poznamo, temveč jo čutimo. Nežno vas spletamo s poto-
valnimi vsebinami, tankočutno so izpeljana zaporedja vtisov 
in doživetij… Programi potovanj vključujejo le majhen delček 
tistega, kar v deželi res dobite! Potovalne pravljice so to, če-
sar ne moremo pozabiti!

Potovanja
Potovanja , počitnice, potovanja in počitnice, 
potovanja in dinamične počitnice… v mnogih 
kombinacijah po vaši želji. Naj vas popeljemo skozi 
labirint – in v naslednjih vrsticah strnemo mnenja 
tisočih sopotnikov, ki so mehko potovalno deželo z 
nami že prepotovali!

PO UhOJEnIh POTEh 16 dni JE ZAKOn!!!
Če imate 2 tedna časa in nekaj čez 1000 € sredstev, preprosto 
nimate kaj misliti. Odločitev je preprosta – Po uhojenih poteh! 
Skoraj tedenski odhodi od 19. junija pa vse do konca oktobra! 
Potovanja v juniju in sep/okt uživajo v ugodnih temperaturah, 
poleti je bolj vroče, a so potovanja »cepljena« proti vročini. 
Po uhojenih poteh je najbolj tankočutno dodelano potovanje, 
ki se spreminja v potovalno seanso. Vse potovalne vsebine se 
nežno prepletajo, le prepustite se jim! Tudi morja je več kot do-
volj – ne tistega klasičnega na enem mestu, temveč dinamične-
ga drsenja po Sredozemskih počitniških biserih dlje od turistič-
nih množic!
Počitniški Turčiji 1 in 2
Enka (11 dni) je prvi del potovanja Po uhojenih poteh (Carigrad, 
nekaj tradicije, antika Egeja in drseče počitnice na Sredozemlju).  
Dodate ji lahko križarjenje ali dodatni teden počitnic v Olymposu/
Čiraliju. 
Dvojka (10 dni) pa je drugi del potovanja Po uhojenih poteh 
(drseče počitnice na Sredozemlju, tradicija in samobitnost, 
Kapadokija), ki jo lahko predhodno kombinirate s križarjenjem 
ali počitnicami v Olymposu/Čiraliju, podaljšate pa z dodatnimi 
dnevi v Carigradu!

Obe potovanji krasi dodelanost in tankočutnost potovanja 
Po uhojenih poteh, sta pa delni zgodbi, ki ji manjka celota. 
Sopotnikom je na licu mesta velikokrat žal, da se niso odločili za 
celo potovanje. Enko je možno na licu mesta podaljšati na celo 
potovanje, vendar je to dražja možnost, ki se ji lahko izognete 
že doma! 
 
TEDEnSKA POTOVAnJA
Če vas omejuje čas, imamo za vas tri TEDENSKA potovanja 
(no ja, 10-11 dni), na katerih le s 5-imi dnevi dopusta doživite 
vse potovalne vsebine. A krajši čas seka tam, kjer je najlepše 
– na morju, dolga vzhodnjaška vzdušja, tradicijo in samobitnost 
dežele. Spodnje zaporedje odraža naše priporočilo – če lahko, 
torej pojdite na Turško doživetje, sicer Kalejdoskop… a je tudi 
Klasična Turčija odlično potovanje. Potovanja najdete poleti, pa 
tudi v pred- in po-sezoni. 

Turško doživetje (11 dni) sledi podobni potovalni logiki kot 
»Po uhojenih poteh«, le da je prilagojen vsem z manj časa. Zajeti 
so vsi glavni ogledi, je pa manj doživete, narave, tradicije ter 
spontanih trenutkov (za to je manj časa!). Vsebinsko je torej pri-
merljivo s potovanjem »Po uhojenih poteh«, po moči pa za njim 
zaostaja. Lahko se ga udeležite  tudi v pred- in po- sezoni.
nOVOST - Turški kalejdoskop (11 dni). Če je pri »Klasični 
Turčiji 10 dni« poudarek na glavnih turških znamenitostih, pa 
so le-te pri turškem kalejdoskopu glavna rdeča nit, okoli katere 
tankočutno spletamo raznolika tradicionalna in naravna okolja, 
sprehode in druge aktivnosti. Turški kalejdoskop omogoča ce-
lostno doživljanje turške stvarnosti, od junija do septembra v 
prvih dneh tudi precej morskih užitkov, z razporeditvijo nočitev 
pa vsak večer doživljamo mestece z drugačnim vzdušjem… 
Zahodna Turčija, kot ste mislili, da ne obstaja.
Klasična Turčija (10 dni) vključuje vse glavne turistične zna-
menitosti ter poteka v krogu Carigrad – Ankara – Kapadokija 
– Pamukkale – Egejska obala – Bursa – Carigrad. Ne vključuje 
torej izleta na Sredozemlje. Gre pa tudi za večjo spremembo po-
tovalnega ritma. Klasično Turčijo smo za vas pripravili na stan-
dardni in nadstandardni varianti.

Ugodno in doživeto – zahodna Turčija



www.agencija-oskar.si

AGENCIJA OSKAR, d.o.o. ˚ Gregoričeva ulica 38, 4000 Kranj ˚ tel: 04 201 43 38, 04 201 43 39 ˚ E-mail: info@agencija-oskar.si 15

TEmATSKA POTOVAnJA In

V Turčiji lahko naredimo prav vse – od ekumenskih in romar-
skih potovanj do obiskov sejmov in razstav… strokovna poto-
vanja in srečanja, obiski pobratenih mest in šol… Ni ga izziva, 
ki se ga ne bi lotili. 

Oskar ACTIVE – Aktivni Olympos
V obdobjih sep/nov ter mar/jun je tu še novost za vse ljubitelje 
aktivnih in v naravo usmerjenih potnikov. Kajti Likijska pot je 
ena izmed 10-ih najlepših pešpoti na svetu, v kombinaciji z 
morjem in drugimi lepotami pa nepozabno doživetje! 
Aktivni Olympos že nadgrajujemo – tu so »plešoča po-
tovanja« (glejte članek pri Oskar Active), v kratkem pa morda 
razpišemo tudi kako potovanje »za iskalce resnice (joga, medi-
tacija…), saj so ti kraji energetsko zelo močni in kot naročeni 
za duhovni odklop. 

POTOVAnJA ZA mATURAnTE In ABSOLVEnTE
Turčija je naravnost idealna za maturantske in absolventske izlete – 
veliko je narave, veliko se vidi in doživi. Kapadokija, Kadirjeve hiške 
na drevesu v naravnem parku Oliympos z eno najlepših plaž v Turčiji, 
Pamukkale in celo Bursa. Navdušeni se vračajo vsi – maturanti, absol-
venti, profesorji … Navdušeni so tudi njihovi starši, ki se nemalokrat 
potem odpravijo iskat navdušenje svojih otrok! Turčija je užitek, pa tudi 
poučna dežela … izleti kot jih pripravljamo so povsem nekaj drugega 
kot kakšne pivske počitnice. In še zadnja zanimivost. Cene so povsem 
zmerne in sprejemljive tudi za študentski ali maturantski žep.

na spletni strani (BLOG) najdete kopico primerjav in 
podrobnih opisov potovanj. Tudi prispevkov sopotnikov, ki so 
že potovali z nami in so jih naša potovanja navdušila. Boljše 
podlage za vašo odločitev ne morete najti. 

Letos smo počitnice pripravili na dnevnih sobotnih letih, tako 
da je vaš čas maksimalno izkoriščen in v kraj počitnikovanja 
prispete karseda spočiti. In se taki od tam tudi vrnete!

Olympos in Čirali torej postajata neke vrste Oskarjev 
klub, kjer se sopotniki iz vseh turških vetrov srečujemo in 
uživamo v zasluženem počitku. Sta nekaj posebnega. Ne le 
zaradi čudovite narave in spontanosti, ki jo oba kraja nudita, 
temveč tudi zaradi množice aktivnosti.

Čirali – to je pravi počitniški raj – eden redkih v svojem 
vzdušju. V nacionalnem parku Oliympos je 6 km dolga pro-
dnata plaža – ena najlepših v Sredozemlju. Med pomaranč-
nimi nasadi je bila sprva vasica, potem jo je odkril turizem in 
zraslo je veliko manjših družinsko vodenih penzionov, ki so 
kot manjši hotelčki s 3*. Tukaj lahko uživamo v miru in spon-
tanosti, čudovitem morju in naravi, sprehodih in tudi turškem 
vzdušju. V središču vasice je nekaj prijetnih restavracij, kjer 
se zvečer razvije bolj romantično vzdušje. Glasne zabave za-
hodnega tipa tu ne najdete.

Olympos je dolina poleg Čiralija – tu je povsem drugo 
vzdušje, saj je tu svetovno znano središče mladih in mladih 
po srcu iz celega sveta, ki uživate v sproščeni in sponta-
ni atmosferi in enkratnem vzdušju, ki ga ne najdete nikjer 
drugje. Dolino obkroža bujen borov gozd … na prodnati 
plaži pa se izliva rečica. Poleg poležavanja na plaži, večer-
nih zabav, si lahko v Olymposu privoščite vse vrst dogodi-
vščin – od izleta z ladjico, prostega plezanja, potapljanja 
… kanjoninga … krajših in daljših sprehodov po Likijski 

Aktivne turške počitnice  
»a la Oskar«

Počitnice v stilu naših potovanj. Čirali in Olympos postajata stičišče celotne naše turške potovalne 
hobotnice! Lahko si jih privoščite samostojno, ali kombinirate s prav vsakim izmed potovanj… tudi po turškem 
vzhodu ali Rodovitnem polmesecu! 

poti …. Nameščeni smo v prijetnih lesenih bungalovih v 
središču dogajanja (Kadir) ali v miru pomarančnega nasa-
da (Alla Turca).
na voljo pa so tudi bolj udobne možnosti (hotel)!

Ugodno in doživeto – zahodna Turčija

Sutlač
Prvi dan sem razlagala sopotnikom o turški hrani! Prav su-
tlač je bil tisti, ki se jim je najbolj vtisnil v spomin. Takoj sta 
se našla dva junaka, ki sta prva poskusila ta odličen rižev 
puding. In sprožila pravo manijo med ostalimi. Zato smo dan 
za dnem iskali - sutlač. Zvečer v Antalyi je kar 15 sopotnikov 
iskalo sutlač! Zadnje dni smo sutlač iskali vsi! Kajti dan brez 
sutlača ni bil več tisti pravi (malo za hec)! Na koncu smo prišli 
do sklepa: vedno je pravi čas za sutlač! Novi oskarizem, so 
rekli sopotniki!
Poturčenje
Yavaš, yavaš smo se hitro navadili… navadili pa smo se tudi 
čajank, sutlača, pide, kebaba… turških imen in nekaj tur-
ških besed! Ko so me sredi dneva v Kapadokiji spraševali, 
kdaj bo čaj in dobili odgovor, da čez kako uro, so me postrani 
pogledali! Hm, saj zdaj smo pa res že čisto pravi Turki, so 
rekli! Poturčenje je uspelo, pravi sopotnica! Le kaj je na poto-
vanju lahko lepšega!
Štefan
Je bil naš šofer! Ime so mu nadeli sopotniki, kot tudi Janezu, 
turškemu vodniku! Že takoj se je Štefan vklopil v skupino in po-
stal njen pomemben del, pravi sopotnik in kolega. Rezal nam 
je lubenico, skupaj z nami ponoči plaval v jezeru in se podil za 
žogo med odbojko na plazi. Ne bomo pa pozabili, kako je sredi 
Kapadokije na prazni cesti ustavil bus, šel ven in nam nabral 
svežih marelic! Res je lepo, če voznik postane del skupine, kajti 
to sprošča in tudi sopotniki so mu bolj zaupali…

Nadaljevanje najdete na spletni strani (BLOG)!
Vodnica Nina - vas pričakuje v njeni deželi …

Zdaj gre pa zares …
Vtisi iz prvega samostojnega vodenja vodnice Nine… 
In kaj je potnike v zahodni Turčiji najbolj navdušilo!
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Nepal
Nepal je dežela, s katero se v Agenciji Oskar že dolgo 
spogledujemo, a kar nismo in nismo vstopili v njo. Dodobra 
smo obdelali sosednje dežele – Indijo in Kitajsko s Tibetom, 
Nepal pa je moral počakati na usodno leto 2009. Brazilija in Argentina

Naš potovalni šopek po Latinski Ameriki se širi. 
Iz Peruja zavijamo na vzhod v temperamentno 
Brazilijo, deželo sambe in nogometa, ter na jug 
v Argentino, ki slovi po strastnem tangu ter 
prostranih poljanah, kjer so svoj kotiček za srkanje 
tradicionalnega mate-ja našli gavči.

Alžirija – speča nevesta 

nEPAL - DEŽELA nA VRhU SVETA
Sedim pred preprosto, z jakovim govnom obloženo hišo in srkam 
čaj. Zgodaj zjutraj je še in sonce še ni prišlo izza gora. Glede na 
njihovo višino, ga čaka še dolga pot. V nepalski Himalaji sem! Ne 
moram verjeti razgledom okoli sebe – bele ogromne kreacije sne-
ga in skale, ki jih je človek poimenoval gore, se dvigujejo skoraj 
vse do neba. Lepo je! Sežem po fotoaparatu, da bi naredil še en 
posnetek, pa se zavem, da fotografija, ne mora pričarati tega tre-
nutka. Tako malega se počutim v tem okolju, a hkrati tako živega.
nadaljevanje na blogu!    vodnik Tomaž

Prostrana in kamnita, raznolika in težko prehodna je pokra-
jina, ki predstavlja osrčje Sahare. Tukaj se je začelo življenje 
Tuaregov - pozabljenih in tukaj je najvišji vrh Alžirije. Tukaj je 
hoggar. njegova prostranost sega vse tja v Libijo, daje življenje 
in zavetje živim bitjem, je gostoljuben in smrtonosen, trden, 
kamnit in surov, a vseeno nepozaben, razgiban in doživet. 
Puščavski hoggar, dom nepozabnih obrazov!Potovanja v nepal sovpadajo z našimi počitnicami 

(krompirjeve, novoletne, prvomajske) in večina jih bo 
izpeljana v tem času. Individualna potovanja, trekin-
gi… po dogovoru. Več na spletni strani!

V Nepal smo sramežljivo in hkrati pogumno vstopili s svetov-
no popotniško uspešnico – programom »Od Delhija do 
Katmanduja«, ki nas v prvih sedmih dneh popelje po glav-
nih znamenitostih Indije. Zlatemu indijskemu trikotniku (Delhi, 
Jaipur, Agra) dodamo še eno neizpustljivo destinacijo v S Indiji 
– Varanasi. Po indijskem šoku in prerojenju, se odpravimo 
proti severu in skozi rojstni kraj Bude – Lumbini vstopimo v 
Nepal. Pot nadaljujemo v najbolj znan nepalski nacionalni park 
Chitwan, kjer se nam zdi, da smo pravzaprav prispeli v Afriko, 
saj tu prebivajo sloni, nosorogi, krokodili, številne ptice in tudi 
nepalska posebnost – zaščiteni Bengalski tiger. Program za-
ključimo v Kathmanduju, živahni prestolnici Nepala.
Naš nosilni nepalski program – »nepalski kalejdoskop« je 
prava Oskarjeva trojka in se začenja tam, kjer se prejšnjo pto-
ovanje končuje – v kathmandujski dolini, kjer se aklimatiziramo 
na nepalsko podnebje in spoznamo nepalsko zgodovino. Od tu 
nas pot vodi proti severu vse do Nagarkota in z  malo sreče 
ugledamo Everest, ki se nam je do sedaj sramežljivo skrival. 
Sledi kontrast - nacionalni park Chitwan in Lumbini. Za piko na 
i,  pa še nepalski turistični biser Pokara, ki je s svojim jezerom 
in lokacijo pod Anapurnami tudi idealen kraj za začetek globje 
avanture (treking, rafting)… 
V bližnji prihodnosti planiramo še program v zahodni Nepal, ki je 
še zelo neraziskan in ponuja pravo avanturo. 
Oba predstavljena programa se držita glavnih turističnih zname-
nitosti in poti, seveda pa vam v našem stilu razkrijemo še mnoge 
detajle in skrite kotičke. Pri Nepalu toplo priporočamo individualne 
podaljške, ki vam jih z veseljem uredimo. Gre predvsem za trekinge 
(Anapurna, bazni tabor Everest …),  raftinge, podaljšek v Butanu... 
Pri prijavi povejte svoje želje in z veseljem vam bomo pomagali.

Novosti agencije Oskar v letu 2009

Za nam poznanimi kulisami pa se skriva še mnogo 
več. naša vodnica Ana, ki se je po Braziliji in Argentini 
potepala skoraj 3 mesece je odkrila nekaj lepih skri-
tih kotičkov, ki jih bomo prav gotovo vključili v naša 
potovanja. Pravi, da ne ve, katera dežela ji je ljubša! 
Vsaka ima svoje dragulje in posebnosti. 
V pripravi sta dve potovalni zgodbi po Braziliji. 15 dnevno po-
tovanje stopnje 3, po nam bolj znanih predelih Brazilije bo 
vključevalo vse glavne zanimivosti dežele, ki jih je potrebno 
videti. 20 dnevno popotovanje stopnje 4 se bo odvijalo po 
najbolj pristinskem pragozdu, ki objema največjo reko sveta, 
Amazonijo. Izhodišče za vstop v tropski svet bo glavno me-
sto regije Manaos, a se bomo kar se da oddaljili od njega in 
stopili globoko v pragozd. Mogoče kot Tarzan, ki išče svojo 
Jane, saj gre za pravo avanturo, gazenje skozi poplavljeno 
džunglo, vožnja s kanuji, dovolj bo priložnosti za opazovanje 
živali, spanje v šotorih in pri domačinih.

Potovanja po Argentini bomo prav tako pripravili v dveh 
različicah. 15 dnevna tura bo vključevala oglede vseh po-
membnih kulturnih znamenitosti ter pravo kombinacijo gi-
banja po naravi, ki je v Argentini fantastična. Materi zemlji - 
Pachamami, ki jo še danes častijo njeni avtohtoni prebivalci, 
resnično ni manjkalo domišljije, ko je vihtela svoj čopič nad 
severom dežele. Druga potovalna varianta bo vključevala tiho 
pokrajino Patagonijo in z nekaj sreče pridemo tudi na konec 
sveta – Ushuaia, ki nam bo odskočna deska za opazovanje 
tisočerih barv ognjene zemlje. 

V mrzlem januarju smo se v Ljubljani dobili Uroš, 
Senad, Djaba in Gianna, ki sta prišla iz Alžirije. Dolgo 
smo se pogovarjali, izmenjevali ideje… in ustvarili 
nove potovalne zgodbe, ki se odvijajo v tej severno-
afriški deželi. Zaprta dežela, kot je, naš še bolj privla-
či, da jo odkrivamo in raziskujemo. 
Za začetek smo pripravili 11-dnevno potovanje »Doživeta 
Alžirija«. Potovanje nas popelje od osrčja razvoja in nastanka 
dežele preko berberskega gorovja in antičnih rimskih nasel-
bin, preko mozabitov – posebna islamska sekta, do osrčja 
puščave v Hoggar. Raznolika in pestra je pot pred nami, ta-
kšna kot je Alžirija. Načrtovana odhoda v letu 2009 sta 22. 
oktober in 24. december.

Poleg 11-dnevnega potovanja sta v pripravi še dve 7-dnev-
ni puščavski pustolovščini, ki ju lahko priključimo 11-dnevni 
varianti. Na poti od Hoggarja preko Djaneta do Libijske meje. 
Djanet, vrata v puščavske lepote, je oaza obdana z raznoliki-
mi puščavskimi obrazi  - od planot, sotesk, kanjonov, mono-
litov do peščenega morja in mehkobnih sipin. Mehkobna in 
prostrana pokrajina očara slehernega popotnika. Potovanje v 
njegovi okolici je sila nalezljivo - kdor ga enkrat obišče se tja 
večno vrača. 

Razvoj je za Agencijo Oskar skoraj samoumeven. Z vašimi idejami (ankete) nam seveda pomagate vi, 
dragi sopotniki. Tudi sami želimo odkrivati in razvijati nove stvari, saj nas to ohranja žive in vitalne. 
Nekateri programi so že pripravljeni, drugi so še v pripravi in bodo pripravljeni v kratkem. Da boste z 
vsem na tekočem spremljajte NOVOSTI na spletni strani! V letu 2009 pripravljamo nova potovanja 
po Latinski Ameriki, Severni Afriki, Boris pa se je iz Nepala vrnil navdušen in poln idej. 
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Potujte ugodno
Če pri nas iščete NAJBOLJŠE cene za določeno potovanje, jih boste tudi našli. Le poznati je treba 
sistem in se malo prilagoditi… pa bo končni znesek bistveno nižji kot je sprva videti! Popeljemo vas skozi 
labirint – do končne zmage! 

1. SEZOnA
V polni sezoni so potovanja dražja. Vedno so cenejša poto-
vanja pred ali po glavnem terminu. Če je novoletni termin 
dražji, pa je zato prednovoletni termin ugodnejši. Zakaj bi 
torej silili v gnečo, če vam ni treba. V izvensezonskem ter-
minu so cene nižje tja do 10%. 

2. ČLAnSKI POPUST
Stalni sopotniki ste upravičeni do članskega popusta – od 
3,5 – 5% na vrednost potovanja. Če ulovite ČLANSKO 
POTOVANJE, potem vam obračunamo DVAKRATNI 
ČLANSKI POPUST. Članska potovanja so običajno izven 
glavnih sezon, in tako smo skupaj že kar nekaj prihranili. 

3. POPUST ZA ZGODnJO PRIJAVO
Če se prijavite (in vplačate) najmanj 3 mesece pred odho-
dom potovanja vam priznamo dodatni popust in sicer 50 
€ za vsa potovanja stopnje 3 ter 100 € za vsa potovanja 
stopnje 4-5. Če se vam to posreči, ste prihranili še okoli 

3-5% cene potovanja. 

4. GOTOVInSKI POPUST
Če do 30 dni pred odhodom vplačate potovanje v celoti, 
vam priznamo še 2% gotovinski popust. 

Za vsako 5. potovanje v organizaciji Agencije Oskar 
pridobi sopotnik še 75 € bonusa, ki ga lahko izkoristi pri 
naslednjem razpisnem potovanju… pri posameznih poto-
vanjih pa veljajo še drugi popusti (družinski, študentski, 
mladoporočenski…). Nekateri popusti se seštevajo, drugi 
ne. Povprašajte v agenciji – pripravimo vam izračun.   

UGODnI PLAČILnI POGOJI
Člani – stalni sopotniki Agencije Oskar ste deležni ugodnih 
plačilnih pogojev. Ob pravočasni prijavi vam pri določenih 
potovanjih ponudimo tudi plačilo do 10 enakih obrokov… 
Da bo le vaša odločitev čim bolj kvalitetna in si lahko pri-
voščite potovanje po vaši meri – tudi v kriznih časih!

Če vam uspe izkoristiti to kačasto kombinacijo ste s pravoča-
sno odločitvijo prihranili 10-15% cene potovanja!! Glede na za-
nesljivost, infrastrukturo in kvaliteto, ki jo nudimo, je to gotovo 
najboljša možna cena! Izkoristite priložnost!

POTUJTE nAJUGODnEJŠE –  
SKOK V KVALITETO!

Za nekoliko več bistveno ugodnejše! To je Oskarjeva 
potovalna čarovnija – ko le vključimo kriterij – naj-
boljša vrednost glede na ceno. Kajti moč potovalnih 
doživetij ni odvisna od vloženega denarja, temveč od 
izbranega nAČInA. 

Gotovo so dežele in posebni potovalni tereni, ki omogočajo enkra-
tna doživetja (puščave, Tibet, Sulawesi, Hrabri Irian, Indonezija…). 
To so odmaknjene dežele, ki v sebi nosijo posebna sporočila za 
potovalne sladokusce. Potovalni stroški so visoki, manj občutljive-
mu sopotniku nesmiselni, občutljivemu pa neprecenljivo doživetje! 
Ni pa potrebno potovati daleč in zapraviti goro denarja za močno 
doživetje! Kajti v Oskarjevi potovalni čarovniji je bistveno KAKO so-
potnika spletemo z deželo, KAKO jo sopotnik doživlja! Po analizi 
naših potovanj smo ugotovili, da so 2-tedenske trojke optimalna 
potovanja – glede na vložek omogočajo največ! 

Podrobnejšo analizo najdete na spletni strani – BLOG!

Iz pekla v raj
Bilo je v Maroku, zadnjega aprila. Podajali smo se 
na zadnjo pot čez visoki Atlas v Marakeš. Dokaj 
mirna in lahka vožnja, se je zdelo. Tudi zato, ker smo 
bili že tretji dan zapored v džipih, s katerimi smo 
prevozili že kar nekaj brezpotij in nadvse zanimivih 
terenov. Šef pa je imel očitno drugačne načrte!

Dan se je začel umirjeno z lahno vožnjo in sprehodom 
po prelepem ksarju Ait Ben Haddou. Že tukaj smo prvič grizli 
kolena, ko smo se vzpenjali proti vrhu, da bi si ogledali aga-
dir. No vse je poplačal fenomenalen razgled, ki se nam je od-
prl. Takrat sem prvič pomislil na znani Oskarjev izrek, da pot 
v raj vodi skozi pekel. Vendar tudi slutiti ni bilo, da bo danes 
»DAN NIČ«, ko bo izrek prišel še posebej do izraza!
Potem nas je peljala čez lep most, konstrukcija po sistemu 
pontonskega, z leseno vozno površino. Občutek je bil, kot da 
bomo zdaj, zdaj zgrmeli v reko. A je vseh 5 džipov varno prispe-
lo čez, med vožnjo pa smo gledali domače ženice, ki so v reki 
prale perilo. Kot prave Berberke se seveda niso pustile slikati. 
Potem je šlo sprva lepo - širok kolovoz, mirna vožnja, 
urejena prečkanja rek, nobenih prepadov. Vendar se je cesta 
kmalu  bistveno poslabšala. Najprej smo opazili, da se je zelo 
zožila. Sledilo je  nekaj neurejenih prečkanj reke in nekaj čred 
ovac, ki so nam zapirale pot. Vse je bilo še lepo in doživeto. 
naenkrat pa se pred nami pojavi strmo pobočje. 
Kar zdelo se nam je, da bomo nekako morali priti do vrha. 
Gledamo! Ceste nikjer, le neka ozka potka se strmo vije po 
hribu. Pripeljemo se bližje in ugotovimo, da je ta mala potka, 
komaj širša od džipa, ponekod pa je sploh ni - naša cesta. 
A vse dokler nismo zapeljali nanjo nismo vedeli v kaj 

se podajamo. Malo pred začetkom je naš šofer vklopil re-
duktor. Le zakaj, smo se spraševali in kmalu dobili odgovor. 
Ko se je cesta dvignila, je zmanjkalo peska na cesti in glej  - 
živa skala!! Strma, gladka in samo po čudežu nam je uspelo 
počasi plezati po njeni položni strani. 
Zaenkrat še gre, smo si rekli, dokler nismo pogledali na 
stran. Uups, na eni strani navpična stena nad nami, pod na-
mi globok prepad. Kar malo nas je stisnilo pri srcu. Ampak 
šofer je zgledal samozavesten, to nas je malo pomirilo. 
Vendar, glej ga šmenta - iz desne raste skala, le kako 
bomo prišli mimo. Šofer brez obotavljanja zapelje na rob in 
vsem zastane beseda v ustih. Vozimo po robu prepada, tiši-
na, vsak pri sebi razmišlja najgloblje misli. 
Ampak glej, kot po čudežu premagamo tudi to oviro. 
Spet je cesta nekoliko širša, vendar pa se prepad vedno ve-
ča. Vztrajno plezamo po skalah – to ni več cesta, to so prave 
stopnice! Le kam nas pelje ta naša pot. 
A kaj je zdaj to? Pot se končuje, mi pa smo šele na sre-
dini hriba. A, ovinek?! Naravni most, tunel in spet grozna ce-
sta. Vse do vrha pečine. Od tam pa se nam odpre prekrasen 
pogled na dolino. Olajšanje, raj!
A to še ni vse! Takoj se pokaže maroška žilica podje-
tnosti. Prav tu na vrhu, kamor redkokdaj stopi noga turista, 
prodajajo prav vse vrste spominkov. Minerale, fosile, kerami-
ko, maske, bodala, vse kar si srče poželi lahko kupite prav 
tu, le nekaj metrov od globokega prepada, ki nas je na smrt 
prestrašil. 
Edina stvar, ki je še ne prodajajo, je sveže spodnje peri-
lo. Tukaj gori sem se počutil kot v nebesih! Preizkušnje pa, ki 
smo jih doživeli na poti na vrh, pa so nas skušale pahniti na 
dno – v pekel.

Neznani sopotnik - Iruan

Nasveti in Maroko
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V čast nam je, da prav te dni v Sloveniji gostimo g. Orhana Kurala, slavnega turškega popotnika, ki s 
svojimi potovanji širi poslanstvo: »Turizem in potovanja združujejo ljudi, širijo razumevanje med različnimi 
narodi in zagotavljajo mir na svetu«. Borec za naravi prijazen in za okolje občutljiv turizem bo širil vest o 
Sloveniji, naših lepotah in toplih ljudeh!

Ceni in spoštuj tuje kulture

Dr. Orhan Kural je profesor na »Istanbul Technical 
University” in slovit turški popotnik. Doktoriral je na kolumbij-
ski univerzi in je avtor pomembnih knjig iz področja premo-
govništva. Njegova knjiga je omenjena v Guinnessovi knjigi 
rekordov, saj vključuje 22 komentarjev predsednikov držav!
Turški popotnik in znanstvenik potuje po svetu že več kot 
22 let, v katerih je obiskal že več kot 200 držav, nekatere tudi 
večkrat. Ponaša se kar z 20 potnimi listi, polnimi žigov in viz!
njegova velika ljubezen do potovanj se je začela leta 
1964, ko je kot 14-letni fant s starši prvič potoval po Evropi. 
Kmalu je začel razširjati zavest o varovanju okolja s poudar-
kom na  ekološkem turizmu.
»Turizem in osebni stiki z ljudmi različnih narodov 
povečujejo medsebojno razumevanje in zagotavljajo 
mir na zemlji« pravi Dr. Orhan Kural. Njegove misli in vti-
se citirajo mnogi novinarji v Turčiji in drugje po svetu. Letno 
ima preko 250 javnih nastopov, seminarjev in konferenc. G. 
Orhan govori več tujih jezikov, med njimi angleško, nemško 
in italijansko. Naučili smo ga tudi hvala, prosim in dober dan. 
Leta 2001 je dr. Kural ustanovil  “The Traveller’s Club 

Ceni in spoštuj tuje kulture, če hočeš obogatiti svojo! 
Zame  je to pomembna misel, do katere sem prišel, ko sem 
raziskoval druge kulture. Zame ima potovanje smisel le, če 
prideš iz potovanja bogatejši, kajti hoditi naokrog kot teliček, 
gledati in nič videti, je popolnoma nesmiselno.
Sicer cenim, da posameznik bogati svojo kulturo, svo-
je zavedanje in znanje. Vendar vse to nima velikega smisla, 
če tega znanja ne posreduje tudi drugim – bodisi neposre-
dno preko izkušenj, da napiše kaj o tem, ali da jih kakorkoli 
izmenjuje z drugimi. 
Eden od smislov življenja je razvoj posameznika in ce-
lotne kulture v kateri živi. Pri vseh starih kulturah se to lahko 
opazi. Jaz najraje raziskujem stare kulture, ker so raziskovale 
zavest, notranje človekove svetove. Novejše kulture me ne za-
nimajo toliko, ker raziskujejo materijo in vse v zvezi z njo; elek-
triko, kemijo, ekonomijo, politiko, tega imamo dovolj vsak dan.
Prav naša kultura, in njena znanost (fizika) je ugo-
tovila, da z našimi čutili in instrumenti lahko zaznavamo le 
5% energije in materije v vesolju. Tudi moderna biologija je 
ugotovila, da imamo v uporabi le med 5 in 10 % celotne pro-
stornine možganov. Čemu rabimo ostalih 90% - še ne vedo. 
Sedaj pa samo pomisli, kako zelo omejeni in nebogljeni smo. 
Zaznavamo samo 5% snovi in uporabljamo samo 10% mo-

žganov! Saj živimo v megli, saj skoraj nič ne vidimo in smo 
skoraj čisto »butasti«, saj uporabljamo le 10% tistega orga-
na, ki misli in v katerem je zavest.
Presenetilo me je, da so stare kulture raziskovale ravno ti-
sto materijo, ki je ne zaznavamo in poskušale aktivirati osta-
lih 90 % možganov. To je nekaj in od njih se lahko učimo. Je 
pa res, da ne bomo videli nič, če jih ne bomo spoštovali in 
cenili! Brez sprejemanja tudi sebe ne moremo bogatiti!
minojska kultura je raziskovala ostale prostorske di-
menzije - to kar danes dela moderna fizika. Na steno v 
Knososu so narisali kodna jedra, slike, ki se popolnoma 
ujemajo z grafi iz fizike strun, ki prikazujejo trganje tkani-
ne prostora. Ulivali so bron in pekli keramiko v posebnih 
energijskih poljih Zemlje, da so v strukturo materiala ujeli 
njen potencial, kar je vsestransko koristno! Doslej je bil to 
v metalurgiji nemogoče!
Ljudstva v Indoneziji znajo narediti obredne nože, ki čistijo 
polje okrog sebe in povečujejo umske sposobnosti možganov.
Antična Grčija in Rim sta gradila svoje palače na geoman-
tičnih točkah, na posebnih energijskih področjih Zemlje, ki 
jih naša znanost še ne pozna. Tako so se že vnaprej izognili 
zdravstvenim težavam, ker so bili tam bolj zdravi. Prav tako 
so imeli v teh poljih boljše medsebojne odnose.

Vse muslimanske džamije imajo prostor, ki je natančno 
določen. Posebno polje premera 3 do 5 m, ki ga imenujejo 
MIHRAB, je prostor, v katerem je možen direktni stik z bo-
gom. To polje ima 0% stopnjo popačenja informacij. V tem 
polju človek lahko aktivira ostalih 90% možganov. 
natresel sem le nekaj ugotovitev, ki kažejo na to, da so 
bile stare kulture v nekaterih pogledih daleč pred nami in da 
so tudi današnje kulture, ki jih nekako štejemo za nerazvite, 
tudi v nekaterih pogledih daleč naprej. Zakaj ne bi vzeli iz njih 
vsega, kar je uporabno in prenesli v našo kulturo?

Zato se je treba drugačnosti najprej ODPRETI in jo 
SPREJETI tako kot je… jo SPOŠTOVATI In SKUŠATI 
RAZUmETI. Le tako iz nje lahko črpamo in odnesemo 
neprecenljivo bogastvo za naše življenje.

Franc Šturm

VRhUnSKI POTOVALnI IZZIV:  
SPREJETI, RAZUmETI In SODELOVATI! 

(OSKARIZEm)

Potujte z občutkom in spoštovanjem

»Turčija s preko 70 milijoni prebivalcev je dober po-
tencial za slovenski turizem, saj je blizu Slovenije. 
Slovenija pa ima tisto, kar je nam Turkom zelo všeč. 
Deželi družita tako kultura, kot zgodovina.« 
G. Orhan je obiskal Slovenijo pred 3 leti kot gost Ministrstva za 
kulturo Slovenije. Zdaj se k nam vrača, da še enkrat doživi ču-
dovito naravo in toplino ljudi, o kateri namerava pisati v njegovi 
naslednji knjigi. Besedo o Sloveniji in njenih ljudeh bo razširil 
preko pomembnih časopisov in televizijskih hiš. Prepričan je, 
da bo to pospešilo interes Turkov za našo lepo deželo! 

of Turkiye”, katerega člani so navdušeni popotniki, ki so do 
sedaj obiskali že preko 30 držav. “Cilj potovanj niso le vtisi, 
temveč širitev zavesti, razumevanje in spoštovanje drugač-
nosti” piše v ciljih njegovega društva. Povsem naravno je to-
rej, da smo z g. Orhanom Kuralom v prijateljskih stikih. 

Verjamemo, da tudi drugi obisk v naši deželi ne bo 
zadnji!

Turški popotnik z 20 potnimi listi - prof. dr. Orhan Kural!
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Izobraževanje vodnikov
Postati vodnik Agencije Oskar je pestra zgodba, kajti šola vodnikov po Oskarjevi potovalni filozofiji ne uči 
vodenje, temveč ustvarja LIK VODNIKA. Usmerjena je torej v vodnika-človeka, ki ga je treba pripraviti, 
da vas kompetentno popelje skozi potovanje…Vodenje pa je le odraz človeka, ki stoji za njim.

Študijska tura – 
Turčija 2009

Zgodba, ki odpira nove razsežnosti potovalnega 
doživetja! Kmalu tudi za VAS?! 

Zato je vodniška šola svojevrsten team-building, skozi 
katerega ustvarimo pravega vodnika, ki mu lahko na potova-
nju zaupate, ga sprejmete kot sopotnika in ima t.i. neformal-
no avtoriteto. Le-ta izvira iz njegove umetelnosti vodenja in 
obvladovanja skupinske dinamike. Vaše zadovoljstvo potrjuje, 
da je vodniška šola prava zgodba, saj daje rezultate, na kate-
rih počiva ime Agencije Oskar!
Šola pa zgleda takole: nad 5-imi kandidati bdi 1 skrbnik, 
ki kot pastir pazi na svoje ovčice. Nad skrbniki je vrhovna 
avtoriteta. Dva meseca smo na tedenskih srečanjih vadili »na 
suho« - retorika, priprava predavanj in nastop. Vsakokratno 
čiščenje smeti in kritika je marsikoga spravljala na rob obu-
pa, so pa bili temu ustrezni tudi rezultati. 
Krona vodniške šole je študijsko potovanje. Na 
10-dnevni posebej zasnovani turi je bilo vsega – preberite, 
kaj je o tem zapisala Suher… In če letos naletite na kakšne-
ga novinca v naših vrstah – bodite pozorni kako je pripra-
vljen… Povprašajte ga o njegovih spominih. Običajno se jim 
razveže jezik! Bilo je – NEPOZABNO!  

nekateri pravijo, da je vodniška šola prava duhovna 
pustolovščina, saj se skozi proces vseskozi izvaja objektiv-
na kritika, posledica pa je napredek vsakega posameznika! 
Poleg strokovnih znanj pa je potrebno iz kandidatov potegniti 

Petek zvečer in mi se odpravljamo na letališče. 
Polnočno letalo nas že čaka. Najprej so tu vse formalnosti, 
prvi stik s sopotniki in prva navodila. Ni mi še jasno, za kaj 
sploh gre. Razpoloženje je dobro, energija je v zraku. Eno leto 
je minilo od prejšnje študijske in tokrat vso stvar doživljam 
drugače. Komaj čakam, da grem... Zadnji tedni so bili napor-
ni... Tu še ne vem, kaj nas čaka, a napor na študijski turi dobi 
drugačen prizvok! Čaka nas celih devet skupnih dni potepa-
nja po Turčiji in vsak dan ima svojo zgodbo, svoje sporočilo... 
Vse je zavito v skrivnost. 
Zgodnji pristanek in vožnja čez nočni Carigrad proti 
Bursi. Čarobno je... Hkrati pridejo navodila in napotki. Nova 
imena, stara prepovedana. Obstaja samo tukaj in zdaj. Ni 
preteklosti, ni prihodnosti. Samo Turčija je. In le o njej lahko 
teče beseda. Pademo noter in nove zadeve nam ne pustijo 
spati. Ne mine nekaj ur, ko je Bursa že pred nami in zapelje-
mo v Zeleno mesto ter na prvi jutranji turški čaj in burek. V 
čajnici sledijo nova navodila. Razdelili se bomo v skupine in 
tako pomagali vodniku dneva. Vsak ima neko vlogo prav vsak 
dan. Zmeda in kaos, iskanje... Še zmeraj mi ni nič jasno... Čaj 
se pa prlieže, burek še bolj. Zgodnji gostje čajnice nas opazu-
jejo in si najbrž mislijo svoje. Mi pa zagnani in v svojih vlogah 
naprej v nov dan. Prva predavanja so tu in že smo na ogledu 
vedno lepe Zelene Burse.
Popoldne začne deževati in sledi kosilo v zakotnem 
kraju. Pide so odlične, ajran še bolj. Napolnimo lokanto do 
zadnjega in si povrnemo moči. Siesta na avtobusu in za njo se 
prikaže sonček. Ustavimo se v prvem kraju in poiščemo čajni-
co. Sonce sije na z dežjem oprane ulice in v vasi se kar dogaja. 
Od vsepovsod prihajajo ljudje na glavni trg. Prijazni možje nam 
takoj prinesejo ven mizo in stole, potem pa se začne. Ljudje 
se zbirajo okrog nas in na opazujejo. Zanimivi smo jim... Smo 
malce drugačni. In najbrž redki tuji gostje v tej čajnici. Okrog 
nas se nabere za cel krog ljudi, samo moških, in nas gledajo. 
Radi se slikajo in nasmehnejo. Prijetno je. Pristno, drugače. Da 
bi izkoristili sonce in nekaj toplote, se ustavimo v majhni va-
si in se odpravimo na potep. Outdoor ekipa skrbimo, da vse 
poteka kot mora. Čez drn in strn, čez potoke in skozi trnje se 
prebijamo naprej in iščemo pot. Nekaj časa zgleda, kot da 
smo zgubljeni. A nazadnje najdemo pot. Pot je vedno tam... 
Večerja v Bergami in evalvacije v hotelu. Ogledalo... Rezime 
dneva. Pozno v noč se pripravljamo na naslednji dan in nekaj 
uric spanja je skoraj premalo... Kajti tu je že jutranja telovadba, 
ki da energijo in moč za nov potovalni dan!

Drugi dan sem si zapomnila po dežju in mokroti. Najbolj 
pa po mokrih nogavicah. Nihče ni pričakoval toliko dežja. In vzel 
rezervnih nogavic. Občutek je bil dokaj zoprn. Povsod vse mo-
kro. In ni šlo nič na bolje... Kljub temu pa veličastni ogledi, ki so 
pustili vtis. Najbolj Sard, ki je nekaj posebnega in skoraj brez 
obiskovalcev... Ob reki, v kateri se je okopal Midas, da bi spral 
svojo zlato željo in ki od tedaj nosi zlato, smo se popeljali do 
mogočnega templja. Artemidin hram, ki ni samo to ampak še 
mnogo več... Ob pesmi dežja smo poslušali zanimivosti o si-
nagogi in gimnaziji in se po mokri cesti sprehodili do avtobusa. 
O, ti odrešilna bencinska črpalka s prigrizki, ki so vrnili upanje! 
Vožnja v Pamukkale in burna debata o Judih. Vsak ima svo-
je mnenje in izkušnje... Večer ob ognju v hotelski sprejemnici 
in sušenje mokrih nogavic. O, kakšno olajšanje. Majhne stvari 
postanejo pomembne. Res je, da nam manjka spanja, a hkrati 
stvari doživljamo drugače. Večer se zavleče v prekratko noč... 

Nadaljevanje najdete na spletni strani (BLOG)!
Suher

navdih in ustvariti vodniško karizmo - ki zna potegniti, pri-
tegniti, zanimivo povedati, motivirati in združevati skupino… 
Kot je izjavil eden od navzočih – se takega »drila« ne bi sra-
moval noben menedžer! 
Vodniška šola je v celoti plod našega znanja, zato smo 
nanjo še posebej ponosni. Še posebej, ker v celoti izhaja iz 
Oskarjeve potovalne filozofije! Hkrati pa je tudi pomemben 
poligon našega raziskovanja. Tu preizkušamo nove potovalne 
pristope in na »laboratorijski« način opazujemo rezultate.

A vodniška šola ni usmerjena v ustvarjanje 
Supermanov moderne dobe! Ravno nasprotno, usmerjena 
je v zavedanje bodočega vodnika, da lahko le s kar najve-
čjo pozornostjo dobro izpelje potovanje! Da so potovanja živa 
zgodba, kjer se v vsakem trenutku lahko vse zgodi… Zato 
moramo biti vodniki predvsem človeški, tankočutni in taki, 
da nas z veseljem sprejmete tudi kot sopotnike. Taki, ki to 
hočemo biti in v vodenju za Agencijo Oskar vidimo svoje po-
slanstvo!  
Razpis vodniške šole je objavljen tudi na spletni stra-
ni (blog, klepetalnica). Nekateri ste že razpis pospremili s 
komentarjem, da je to že prava vodniška akademija! V vodni-
ških potovanjih pa so bili že leta zametki posebnih potovanj 
– iz serije Oskar Active! 

izobraževanje vodnikov Agencije Oskar

KORISTEn KRIZnI nASVET
Vas zanima ZELO UGODNA PRILOŽNOST? Lahko nam uspe! 
Vsaj informativno se prijavite ČIMPREJ. Ko vidimo, da se na 
nekem potovanju gosti vaš interes, lahko poiščemo najugo-
dnejše pogoje in vam predložimo prav posebne cene! Potem 
se je treba prijaviti hitro! Tu se sodelovanje izredno splača!
Za prvomajska potovanja nam je pri 4-ih potovanjih uspelo za-
gotoviti nad 200 € nižje cene potovanj! A brez vaše predhodne 
informativne prijave TO NI MOGOČE! Ne računajte nanjo, naj 
se vam priložnost ZGODI! Torej ne odlašajte – informativna pri-
java vas nič ne stane!



Stran za dušo ... berite počasi

Nekoč sem se rodil v blatu.  

Nisem se pritoževal, tako se je zgodilo.

Nisem vedel, a sem čutil, da obstaja nekaj več! 

Iskal sem in zrasel v kalno vodo. Bilo je bolje.

A sem še vedno čutil, da obstaja nekaj več! 

Dolgo, dolgo sem rasel v njej. Težka je bila pot 

navzgor – nič se ni videlo! 

Blodil sem in taval, nisem vedel, ne kod ne 

kam! Začel bi verjeti, da je smisel v poti… 

Potem pa se je začelo svetlikati! Usmeril sem 

se proti svetlobi. 

Prišel sem na gladino. In zacvetel.

Lotosov cvet
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Iskalci resnice
Ne moremo biti ne najlepši in ne najgrši, tudi najcenejši ali najdražji ne… V dualnem svetu omejene fizike ne moremo biti ne najboljši in ne najslabši. 
A smo gotovo agencija NOVE DOBE – z navdihom se dvigamo nad stvarnost, v svet vsebin in pravih pomenov! Z vami, dragi sopotniki, v svet 
neulovljivega navdiha in gibljivosti… s kar največjo željo ustvariti novo – dušno celoto! Z vami se nam to ne more ponesrečiti! 

Odprti smo za Scilo in Karibdo, sprejemamo turizem in avanturizem… Kar 
največje širine in globine si želimo. Z njima ustvarjamo prostor, v katerem se lahko 
najde prav vsakdo med vami. Kajti le v svobodi lahko skupaj gradimo sinteze – du-
šne zgodbe na potovanjih in doma!

Razmišljamo o vas, sočloveku moderne dobe. Osmišljamo vam potovanja 
– in si skupaj želimo, da bi iz njih prinesli kar največ! Da ne bi bilo potovanje le 
strošek za minljiv počitek in sprostitev, temveč hkrati naložba v boljše domače 
življenje, osebni razvoj! Oskarjeva potovalna filozofija je usmerjena v NAČIN – od-
nos torej, ki povezuje najprej VAS, z gostujočo deželo… Vi ste temelj, potovanja in 
dežele so vaš odraz!

Smo tukaj za vse, ki iščete »nekaj več« in za tiste, ki tega ne iščete. Tudi 
zgolj fizično premikanje najdete pri nas. A borimo se za poslanstvo – prodreti v 
vzporedne potovalne/človeške plasti, v enem potovanju OMOGOČITI mnogo po-
tovanj, iz enega stroška ustvariti profit – potovalno bogastvo… ki nas poudarja 
in vdihuje samozavest! To je odločen presežek, ki ga tudi velik znesek v evrih ne 
more preseči. S tem dobimo skupaj veliko več, kot bi roke lahko vzele!

Potovanja so zmaga duše nad telesom! Sfera svobode in navdiha… 
Sfera, ko presežemo fizične omejitve in naša ptica svobodno poleti v ne-
bo! Proti soncu, bogu… Sfera, kjer lastne meje z izzivi lahkotno presegamo! 
Potovanja so čiščenje, katarza – vice, na poti v raj… So Mojzesova avan-
tura iz Egipčanskega suženjstva v obljubljeno deželo. Potovanja so prehod 
iz STAREGA v NOVO -  sklopka, ki razklene stare postavitve, da se zobniki 
lahko postavijo v novo… 

Potovanja so DUhOVnA hRAnA! Presegajo darvinističen smisel življenja (pre-
živetje in reprodukcija), so čista oblika sfere »HOČEM« (in ne »moram«), so krik 
duše po svobodi in prostoru… ki ga rabita vaš navdih in vaša enkratnost, da se 
udejanita! Krik duše po preseganju omejenega »jaza«. Vsa potovanja so duhovna, 
vsi veliki duhovni so potovali… Po svetu in hkrati vase. 

Izziv je tisti, ki nas na potovanju PRESEGA! Ni izziv tropski dež ali 5000 sto-
pnic pred nami do Adamovega vrha! To so le impulzi, ki nas soočajo z notranjimi 
mejami! Soočanje z impulzom je soočanje s samim seboj. Ko ga presežemo, notra-
nja meja pade – odpre se nam nov prostor, vanj zdaj posije naše sonce… HURA, 
HURA – kriči duša, nova SVOBODA! Potovanje brez izziva je kot hrana brez soli.

Zato so naša potovanja taka, kot so! Zato se sopotniki zbirate na njih in osta-
jate z nami! Iskalci svobode smo, iskalci resnice! Človeški in zavedajoč se, da v 
življenju obstaja VELIKO VEČ – a da do tega ne moremo priti ne z iztegovanjem 
rok, temveč le s podiranjem lastnih zidov… Da tega z denarjem ne moremo kupiti, 
temveč si lahko le priborimo. Z aktivnostjo, sodelovanjem, preseganjem… Z zave-
danjem, ZA KAJ SPLOH GRE! (Pa naj se kdo tega zaveda ali pa ne!)

Zato, dragi sopotniki, smo prav sopotniki največje potovalno bogastvo… Ker 
se na njih zbiramo ljudje NOVE DOBE, ki izzive skupaj in z veseljem sprejemamo 
kot »božji dar« ter jih premagujemo, s tem pa eden drugemu z zgledom pomaga-
mo, se bodrimo in veselimo! Sopotniki so največje ogledalo nas samih – če se le 
želimo pogledati v njem… Naše ogledalo pa so tudi gostujoče dežele, ki vas z 
vetrcem izziva vzpodbujajo v osebni in duhovni rasti.
 
Karkoli se vam na potovanju (ali v življenju) zgodi – keep on smiling! 
Nič ni naključnega, vse ima svoj smisel. Četudi bi kdaj grdo pogledali, nas rešuje 
zavedanje – saj to je za nas najbolj prav (sicer se ne bi zgodilo?!). Bolj samobitne 
dežele nas soočajo z večjim izzivom prav zato, ker se ne obnašajo tako, kot bi mi 
želeli… Ker tržna ponudba še ni tako močna, da bi za denar dobili kar bi hoteli!
 
Tako lahko v večji samobitnosti najdete tisto, česar za denar ni moč dobiti! 
To pa je tisto, zaradi česar potujemo, česar doma ne moremo najti. 
 
Veliko poletnih doživetij in sproščenih počitniških dni!

Oskar
 
®


