
 

 

Dragič proti Dončiču v Miamiju 6 dni 
Hoteli/moteli 3-4*, najem vozila , individualno 

 
- mlad, pisan in živahen Miami 
- Ogled tekme Miami - Dallas 
- najdite aligatorja v močvirju Everglades 

- uživajte na karibskem otočku Key West 

 

Odhod  v 2020: 27. februar 
 
Stil: Oskar šport 
1. dan ZAGREB – FRANKFURT – MIAMI. Polet iz Zagreba preko Frankfurta v Miami. Po opravljenih obmejnih 

formalnostih vožnja do hotela. Prost večer. Nočitev. (letalo, H) 
 
2. dan MIAMI. Zajtrk. Po želji se odpeljete na krožni ogled mesta. Ocean Drive, Coconut Grove in Little Havana, so 
le nekatera okrožja ki jih obiščete. Popoldne vožnja do American Airlines Arene in ogled tekme Miami Heat vs Dallas 

Mavericks, kjer se bosta z ekipama udarila tudi srčni Luka Dončič in siloviti Goran Dragić. Po tekmi čas za navijaško 
druženje. Povratek v hotel in nočitev. (H, Z) 
 

3. dan MIAMI – IZLET NA KEY WEST. Zajtrk. Po želji izlet na Key West, najjužnejši del celinske ZDA, od koder 
je Kuba oddaljena samo 150 km. Prečkamo 42 mostov, ki povezujejo celinsko Florido s številnimi otočki, eden izmed 
njih je Key West, živahen karibski otoček, kjer je živel tudi Ernest Hemingway. Po želji obiščemo njegov muzej in se 
sprehodimo po glavni ulici Duvall, polni prijetnih trgovinic in lokalov do trga Mallroy, ki je zbirališče umetnikov in 

obiskovalcev iz celega sveta. Vrnitev v Miami in nočitev (H, Z)     
 
4. dan MIAMI – IZLET V EVERGLADES – MIAMI. Zajtrk. Po želji se zapeljete do največjega ohranjenega 

tropskega parka v ZDA, NP Everglades. Za doplačilo se s posebnimi čolni (»airboat«) na zračni pogon zapeljemo 
skozi močvirne predele, kjer rastejo mangrove in bujno tropsko rastje. Na tem predelu se mešata slana voda iz 
Mehiškega zaliva in sladka voda reke Everglades, kar je edinstven ekosistem za sobivanje aligatorjev in krokodilov. 



 

   

Poleg njih bivajo tukaj še želve, delfini, morske krave, kače in kuščarji. Vrnitev v Miami. (H, Z) 
 

5.dan MIAMI – EVROPA. Zajtrk. Zadnji dan lahko izkoristite za kopanje na Miami Beach ali raziskovanje mesta. 
Tu so Džungelski otok, muzej znanosti, akvarij, botanični in živalski vrt ali pa se spomnite na otroštvo v muzeju otrok. 
Enostavno vam ne bo dolgčas. Popoldanska vožnja na letališče in polet proti Evropi.  (Z, letalo)  
 

6. dan MUNCHEN – ZAGREB. Jutranji pristanek v Munchnu od koder poletimo do letališča v Zagrebu. Konec 
potovanja. (letalo)      
 

Potovanje lahko podaljšate z individualnim nadaljevanjem po vaši želji.  
 

Cena na osebo v štiri posteljni sobi:  od  999 EUR 
Cena vključuje: letalski prevoz po programu, letališke pristojbine in varnostne takse, namestitve v motelu oz. hotel 
na nivoju 3-4*, v sobah za 4 osebe, najem osebnih vozil (4 osebe) ali večjega kombija, slovenski vodnik, stroške 

priprave in organizacije potovanja. 

 
Agencija Oskar si pridržuje pravico do spremembe letov.  

               
Doplačila (ob prijavi)  po želji na osebo: 

- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % od vrednosti potovanja, 
- doplačilo za manjšo skupino (10-15oseb) 48 EUR, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, 

- dovolilnica za vstop v ZDA – ESTA 25 EUR, 
- doplačilo za dvoposteljno sobo 110 EUR, 
- doplačilo za enoposteljno sobo 390 EUR, 
- doplčailo za samo 2 osebi v avtomobilu 50 EUR, 

- Vstopnica za tekmo Miami Heat – Dallas Mavericks – 65 EUR (Zgornja sekcija), 
- Vstopnice v spodnjem ringu – na povpraševanje. 
 

V ceno ni vključeno: 
- vstopnine 
- parkirnine, gorivo, cestnine 
- osebna potrošnja 

 
VIZE: Slovenci za vstop v ZDA ne potrebujemo vize, potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list. Najmanj 3 dni 
pred potovanjem je potrebno izpolniti elektronski obrazec za vstop v ZDA (postopek imenovan ESTA), ki ga najdete 

na spletnem naslovu https://esta.cbp.dhs.gov/esta/, kjer sami opravite celoten postopek registracije. Brez tega 
dokumenta vstop v ZDA ni možen! Za doplačilo vam ESTO lahko uredimo tudi v agenciji. 

POMEMBNO: Zaradi spremenjene politike ZDA do Irana, je v veljavo stopila uredba, ki velja za vse potnike, ki bi 
želeli vstopiti v ZDA in so po 1. marcu 2011 obiskali Iran, Irak, Sudan ali Sirijo, uvaja se vstopni vizum.  

Vstopni vizum se pridobi na veleposlaništvu ZDA v Ljubljani in si ga ureja potnik sam. 
Vizumski postopek poleg izpolnitve vloge in predložitve ustreznih dokazil o premoženjskem stanju, predvideva tudi 
osebni razgovor na veleposlaništvu. Cena vizuma je 159 USD.  

Potovanja ni mogoče odpovedati v primeru, da Goran Dragič in Luka Dončič ne bosta igrala, zaradi 

poškodbe ali menjave kluba.  

ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni. 

Splošni pogoji poslovanja Oskar d.o.o. so sestavni del programov in so na voljo kot posebna tiskana priloga. Z 

vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema. 
 



 

 

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 4. 
PRIPRAVA POTOVANJA: 03. december 2019 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar 
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:   
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, večposteljne sobe …)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice  PT – nočitev na busu, vlaku ali ladijska kabina      
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...) 

 
 
 

 
 


