
 

 

 

Ameriški Zahod za pare 
Moteli, hoteli, najeto vozilo – individualno potovanje  

 

- ogledi najlepših narodnih parkov Amerike 
- sprehodi po čudoviti naravi 

- ogledi Los Angelesa in Hollywooda, San Diega s Seaworldom in Las Vegasa 
 

Amerika. Čarobna beseda nekoč in danes za veliko število ljudi. Obljubljena dežela, dežela presežkov, neslutenih 

priložnosti in sanj. Od nekdaj simbol upanja, sreče in bogastva za revne množice, ki so se tekom preteklih stoletij 
zlivale vanjo v upanju na boljše življenje. Ogromna dežela, raznolika tako geografsko kot kulturno, etnično in versko, 

ima mnogo obrazov. 
 

En obraz predstavljajo velika mesta, ki so pravo mravljišče različnih ljudi, kultur in ras. V mestih spoznamo ves 
blišč in bedo Amerike. Stavbe, ki se dvigajo proti nebu. Bančna središča, kjer se cedita med in mleko, a že na 

naslednjem vogalu množica beračev, ki prosi za svoj dnevni obrok hrane. Tu najbolje vidimo in začutimo razliko med 

bogatimi in revnimi in spoznavamo različne obraze Amerike. 
 

Drugi obraz Amerike opazujemo, ko se sprehajamo in odkrivamo čudovito ohranjeno naravo v narodnih parkih 
ameriškega Zahoda. Spoznavamo, da je narava zares največji umetnik in ko se sprehajamo med različnimi stožci, 

naravnimi okni, granitnimi klifi in kanjoni, so vse besede odveč. 

 
Potovanje je prijetna kombinacij zanimivosti in aktivnosti. Vedno pa ostane še nekaj časa in možnosti za 

obisk romantičnih kotičkov, sprehoda po obali ob sončnem zahodu ali česa drugega: Disneyworld, športne prireditve 
(košarka, ameriški nogomet) ... Možnosti in idej je ogromno, verjamemo, da skupaj najdemo tiste prave. 

 
Odhod: Po dogovoru 

 
Individualno potovanje 

1.dan BENETKE – LOS ANGELES. Polet z beneškega letališča prek vmesnega letališča (Dunaj) v Los Angeles. 
Pristanek ob 13:25. Prevzem vozila in vožnja do motela. Zvečer se lahko zapeljete do Santa Monice in uživate v 

romantičnem sprehodu po plaži. Nočitev. (motel) 

 
2. dan LOS ANGELES. V mestu angelov je premnogo stvari, ki so vredne ogleda, zato se izplača temu nameniti cel 

dan. Tukaj vsak najde nekaj zase, vendar si nekatere slovite predele enostavno želite doživeti: Hollywood, ulica 



 

 

slavnih, kitajsko gledališče, Dolbi (Kodak), Teatre (oskarji), Getty Center, Venice Beach, Miracle mile … Če ste otroci 
po duši, vas junaka Miki in Minnie vabita v Disneyland. Nočitev. Zvečer se odpravite v observatorij Grifith in si pobliže 

oglejte nočno nebo. Na določene datume imajo organizirane oglede in celo zabave. Nočitev. (motel) 
 

3.dan LOS ANGELES – po obalni cesti do SAN JOSE/SAN FRANCISCO. Raziščemo obalno cesto proti severu 

in njene zanimivosti. Slikovita vožnja skozi mesteca: Santa Barbara, Lompoc, Pismo Beach, Monterey in mnoga druga. 
Prelepa kalifornijska obala se odpira pred vami. Morje in plaže vas kar kličejo, da naredite krajši postanek na poti in 

poizkusite lokalno posebnost – jagode. Zvečer prihod v San Jose in namestitev. Lahko se odpeljete na večerni ogled 
mostu Golden Gate ali pa se pozabavate in odigrate igro na največji plošči za monopoli na svetu. Možnost doplačila 

za namestitev v San Franciscu. (motel) 

 
44. dan SAN JOSE/SAN FRANCISCO. Celodnevno raziskovanje enega izmed najlepših ameriških mest. San 

Francisco leži na istoimenskem polotoku ob obali Tihega oceana. Začnemo na razgledni točki Twin Peaks – se še 
spomnite istoimenske kultne TV nanizanke – od koder se nam v lepem vremenu odpre edinstven pogled na celotno 

mesto, zaliv San Francisco in znameniti most Golden Gate. Po želji ogled Alcatraza (obvezen nakup vstopnic v naprej). 
Na trgu Alamo si ogledamo značilne viktorijanske hiše in se nato odpravimo do centra mesta. Sprehodimo se do 

mestne hiše in naprej mimo operne hiše, gledališča, simfonične dvorane, mestne knjižnice vse do trga Union. Na poti 

srečamo značilne tramvaje in se po želji zapeljemo z njimi. Nato se odpravimo na vrh Ruskega hriba, kjer se nahaja 
ulica Lombard, najbolj zavita ulica na svetu, ki se strmo vije navzdol, obdana s cvetjem. Po želji večerni sprehod po 

Kitajski četrti, kjer je veliko možnosti za okusno večerjo. (motel) 
 

5. dan SAN FRANCISCO - YOSEMITE NP. Slovo od San Francisca. Odpravimo se na odkrivanje ameriškega 

Zahoda. Ni več divji in nevaren kot v časih zlate mrzlice, ponuja pa enkratno doživetje ob spoznavanju narodnih 
parkov, kjer se veličina narave pokaže v vsem sijaju. Preko Kalifornijske doline, ki je velika za nekaj Slovenij, se 

vozimo proti narodnemu parku Yosemite, kamor prispemo v popoldanskih urah in že začnemo s prvimi ogledi. Park 
pokriva površino preko 3.000 km2 in se razteza preko zahodnega pobočja mogočnega gorovja Sierra Nevada, zato 

ni čudno, da sega nadmorska višina parka od 460 pa vse do 4.000 metrov. Park je ljubiteljem narave znan po številnih 
granitnih klifih, kristalno čistih jezerih, potokih, slapovih. Dele parka prekrivajo velike sekvoje, ki so ene izmed 

najstarejših prebivalcev našega sveta. Zapeljali se bomo v osrčje Yosemitske doline, kjer se ustavimo ob najbolj 

slavnem granitnem klifu El Capitan, kjer so trajni pečat pustili tudi slovenski alpinisti. Po vožnji se bo sprehod po 
čudoviti naravi še kako prilegel. Nočitev v večposteljnih sobah. (motel) 

  
6. dan NP YOSEMITE - FRESNO – SEKVOJA NP – BAKERSFIELD. Zgodaj zjutraj zapustimo Fresno. Sekvoja 

NP je bil ustanovljen že leta 1890 z namenom, da bi zaščitili edinstveno ohranjeno naravo. Park leži na južnem delu 

gorovja Sierra Nevada, na visoki nadmorski višini. Park je najbolj znan po sekvojah, ki pokrivajo velik del površine 
celotnega parka. Sekvojini gozdovi in bujna vegetacija nudijo zavetje številnim divjim živalim, med katerimi so najbolj 

znani črni medvedi. Po prihodu v park se peš odpravimo na ogled enih izmed največjih dreves na svetu. Odpravimo 
se do najvišje in najslavnejše sekvoje, ki jo kličejo General Sherman. Po lepo urejenih potkah se sprehajamo in 

občudujemo mogočno stvaritev narave. Ogled parka nadaljujemo s kratkim vzponom na skalo Moro, od koder se 

nam odpre pogled na mogočno gorovje Sierra Nevada. Seveda si pogledamo tudi slavni naravni most skozi deblo 
mogočne sekvoje in se morda pod njim tudi zapeljemo. Po ogledu parka se odpravimo do Bakersfielda, pot pred 

nami se strmo spušča navzdol. Prihod v večernih urah in namestitev v motelu. (motel) 
 

7. dan BAKERSFIELD – DOLINA SMRTI – LAS VEGAS. Dan začnemo zgodaj. Pot nas vodi skozi puščavo Mojave, 
kjer lahko od blizu spoznamo drevesa Joshua. Se še spomnite skupine U2 in njihove uspešnice? Med samo vožnjo 

bomo na trenutke dobili tisti občutek, da smo sedaj zares daleč stran od ponorelega sveta, čisto sami in odmaknjeni 

od civilizacije. A prava zgodba se šele pričenja. Dolina smrti, prihajamo! Dolina je dobila svoje strašljivo ime v času 
zlate mrzlice, ki je zajela Kalifornijo sredi 19. stoletja, ko so številni iskalci zlata prečkali dolino. Čeprav ni bilo veliko 

smrtnih žrtev, pa je strašljivo ime ostalo do danes. Občutek odmaknjenosti od ostalega sveta se bo v Dolini smrti 
samo še stopnjeval, ko se bomo vozili po dolini in nas bodo spremljale peščene sipine, redko grmičevje in visoke 

temperature. Zapeljemo se do točke Zabriskie, od koder se nam odpira pogled na pokrajino. Ogled doline 

nadaljujemo na vrhu razgledne točke, od koder se odpira pogled na celotno Dolino smrti. Nato se spustimo globoko 
na najnižjo točko ZDA, ki leži kar 85,5 m pod morsko gladino. Velika kotanja, imenovana Badwater, je znana po 

poljih soli, ki jih poredko - ob močnih padavinah - preplavi jezero. Sprehod po solinah ter vožnja do Zlatega kanjona, 



 

 

kjer naredimo krajši sprehod in si od blizu ogledamo lepote kanjona. Vožnja po panoramski cesti Artist drive. Začarani 
od naravnih lepot, miru in spokojnosti, ki vladajo v Dolini smrti, se zapeljemo proti Las Vegasu. Las Vegas, mesto 

igralništva, zabave za vse okuse, mesto luči in svetovna prestolnica zabave ima mnogo obrazov in imen. Mesto zaživi 
s sončnim zahodom in tudi mi prispemo v Vegas v poznih večernih urah. (hotel) 

 

8. dan LAS VEGAS. Prosto za raziskovanje ali izlet v Red Canyon in Hoover Dam. (hotel) 
 

9. dan LAS VEGAS – NP ZION – NP BRYCE. Zgodnji jutranji odhod iz mesta luči. Zapustimo zvezno državo 
Nevada in vstopimo v Utah, deželo kanjonov, kjer občudujemo igre narave. Utah je po vsem svetu znan po svojih 

naravnih lepotah in najlepših parkih ZDA. V dolino se zapeljemo z avtobusom, ki ne onesnažuje narave. Dolino 

obdajajo mogočni klifi in pečine peščenjaka v mnogih barvah, med katerimi prevladujeta bela in rdeča. Pečine in klifi 
se dvigajo visoko nad zeleno sotesko, na dnu katere teče deviška reka. Pozno popoldan se zapeljete po slikoviti cesti 

do parka Bryce. Nočitev. (motel) 
 

10. dan NP BRYCE CANYON  – PAGE. Zjutraj se lahko odpravimo na točko Sunset, od koder se odpre lep pogled 
na park. Sprehod v sam center parka po stari poti, imenovani Navajo Loop, ki so jo uporabljali že staroselci. Popoldan 

se zapeljemo proti mestecu Page. Nočitev. (motel) 

 
11. dan PAGE – ANTELOPE CANYON – PAGE. Prosto dopoldne. Ob vnaprej določeni uri se odpravimo do 

izhodišča za vstop v Antelope Canyon. Plačamo indijansko takso 8 USD/osebo, prevzamemo karte in se pridružimo 
skupini, ki se pod budnim očesom indijanskega vodnika poda v najlepši kamniti kanjon v ZDA. Po ogledu se odpeljemo 

do Horseshoe Bend, kjer si ogledamo najbolj znan okljuk reke Colorado. Vrnemo se v mesto in po želji uživamo v 

aktivnostih ob jezeru. Namestitev in nočitev. (motel)  
 

12. dan PAGE – GRAND CANYON – PHOENIX. Zjutraj se odpravimo na raziskovanje Velikega kanjona, mogočno 
stvaritev reke Kolorado. Kralj vseh kanjonov se razteza v dolžini 449 km in širini 29 km. Ko človek prvič stoji na 

razgledni točki visoko nad kanjonom, je osupel nad lepoto in dimenzijami kanjona, ki so zares neverjetne. Kanjon 
spada med sedem svetovnih čudes sveta, čeprav mu Američani preprosto rečejo kar ''velika luknja v zemlji.'' Ogled 

začnemo v sprejemnem centru, kjer spoznamo zgodbo o nastanku kanjona, nato pa se peš odpravimo na sprehod 

po robu kanjona. Začnemo pri Mother Point in z vmesnimi postanki nadaljujemo vse do Hermit's Rest. Dovolj časa 
bo za uživanje v enkratnih razgledih in občudovanje narave. Povratek na izhodišče in odhod proti Flagstafu. Po 

kratkem premoru pot nadaljujemo do Phoenixa, pozen prihod, nočitev. (motel) 
 

13. dan PHOENIX – YUMA – SAN DIEGO. Sproščen dan za raziskovanje obmejne ceste proti osmemu največjemu 

mestu v ZDA. Med vožnjo se lahko ustavimo v Yumi. Po prihodu v San Diego se lahko zapeljemo do ene najlepših 
plaž na celotni obali – La Jolla in opazujemo sončni zahod, ali pa se odpravimo na ogled letalonosilke USS Midway. 

Nočitev. (motel) 
 

14. dan SAN DIEGO – SEAWORLD. Prosto. Cel dan lahko namenimo obisku znamenitega zabaviščnega parka 

Seaworld. Mesto ponuja še obilico drugih zanimivosti, zato dan preživimo v raziskovanju samega mesta in okolice. 
Lahko si ogledamo Rezervat Torry Pines, večino dneva pa se splača preživeti v Parku Balboa in živalskem vrtu. Za 

konec se sprehodimo še po ulici Embracadero, ki je ena najbolj živahnih ulic v mestu ali pa se sprehodimo po starem 
mestnem jedru. Tu vsak najde nekaj, kar ga pritegne. (motel) 

 
15.-16. dan LOS ANGELES – BENETKE. Prosto za še zadnje užitke na soncu, vožnja do letališča v Los Angelesu 

in polet preko vmesnega letališča proti domu. Konec potovanja. (letalo) 

 
Cena na osebo (v dvoposteljni sobi) od: 2000 EUR 
 
Cena je informativna in se lahko spremeni glede na zasedenost namestitev in 
osebne želje. 
 



 

 

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: letalski prevozi po programu, letališke in varnostne pristojbine, 
namestitve v motelih oz. hotelih po programu v sobi z dvema zakonskima posteljama, najem vozil (rent-a-car) z 

vsemi potrebnimi zavarovanji, voden ogled po Antelope Canyonu, stroške priprave in organizacije potovanja.  
 

VSTOPNINE: 

America The Beautiful letna karta za nacionalne parke: 80 USD  
- vozilo + šofer (potnik) + maksimalno 3 odrasle osebe 

- vstop v Grand Canyon, Zion, Bryce, Red rock canyon, Mojave, Lake Mead national recreation area 
 

Dodatne vstopnine na kraju samem:  Antelope Canyon 8 USD/osebo – indijanska taksa, Las Vegas Resort Fee, 

možne vstopnine za obisk predstav, tekem ali zabaviščnih parkov (Disney, Seaworld...) 
 

Cena ne vključuje: navedenih doplačil, dovolilnice za vstop v ZDA (ESTA), prehrane, dodatnih ogledov in možnih 
aktivnosti (hummer, rafting ...), napitnin. 

 
Doplačilo po želji (na osebo):  

- odstopnina (zavarovanje rizika odpovedi) 4,56 % od vrednosti potovanja, 

- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini,  
- dovolilnica za vstop v državo (ESTA) 25 EUR. 

 
DRUGI PODATKI: 

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: uvedba vstopnega vizuma za potnike, ki so po 1. marcu 2011 potovali v Iran, Irak, Sudan, Libijo, 
Jemen, Somalijo in Sirijo. 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.  

ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni. 

DRUGI DOKUMENTI: za vožnjo avtomobila je potrebno mednarodno vozniško dovoljenje in kreditna kartica 
(Visa, Mastercard). 

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: 2. 
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar, d.o.o. 
 

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 ...) 


