
 

 

Bangladeš 18 dni 
 

Individualno potovanje 
 
 

Potovanje je namenjeno vsem, ki uživate v drugačnosti in raziskovanju komaj dotaknjene dežele! Za vse, ki si 
želite vstopiti v drug svet, daleč stran od domače vsakdanjosti. Bangladeš je dežela, ki že nestrpno čaka, da jo končno 

odkrijemo! Nekaj za prav vsak okus, raznolika in razgibana pustolovščina v komaj odkritem in zato zelo samosvojem 

svetu! …  
 

Program, ki ga boste prebrali v nadaljevanju zajema lokalno vodeno potovanje po deželi rek in vključuje nekaj glavnih 
zanimivih doživetih ogledov tamkajšnjih atrakcij. Potovanje lahko spremenimo in prilagodimo glede na vaše 

želje, tako da bo samo vaše! 

 
 

 
 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

Za Bangladeš pravijo, da je dežela rek, saj ga prepreda več kot 700 vodotokov. Bangladeš je delta, katero so 

oblikovale tri mogočne reke – Ganges, Brahmaputra in Meghna. Je dežela nedotaknjene naravne lepote, bogate 

kulturne zgodovine in plemenske raznolikosti.  
 

Danes je Bangladeš dežela bengalcev, včasih pa je bil to del Indije oziroma kasneje še del Vzhodnega Pakistana. 

Težko bi jo primerjali s sosednjimi deželami, a vemo, da je zagotovo ena najbolj privlačnih destinacij na vsej Indijski 
podcelini. 



 

 

 
Je dom bengalskih tigrov in čajnih plantaž, izgubljenih budističnih kraljestev in izjemno prijaznih ljudi. Tukaj 
že od nekdaj žive barvita plemena, katerih običaji in navade ter svojevrstna kultura vsakega prevzamejo!  

 
 

1. dan EVROPA – DHAKA. Let v Bangladeš (Dhaka) iz izbranega letališča. (letalska vozovnica*) 

 
2. dan DHAKA. Prestolnica Bangladeša vas takoj pozdravi s pravo eksotiko in mestnim kaosom. Dhaka je eno 

največjih in najgosteje naseljenih mest na svetu. Je politično, gospodarsko in kulturno središče Bangladeša, kjer živi 
kar 14 milijonov ljudi. Na prvi pogled precej nezanimivo mesto, a vendar se ponaša s pestro zgodovino in bogato 

kulturno tradicijo. Mesto še danes imenujejo "mesto mošej" ter "mesto rikš". Zapeljete se do pristaniškega terminala, 

kjer se vkrcate na ladjico in zapeljete po reki Buriganga. Reka Buriganga je duša in srce mesta. Vožnja z ladjico je 
zelo zanimiva, saj prav obrežje reke predstavlja tisti pravi Bangladeš. Nato se odpravite v staro mestno jedro Dhake. 

Obiščete "rožnato palačo" Ahsan Manzil, nekoč bivališče mestne elite. Sprehodite se tudi po "hindujski ulici", ki je 
zagotovo eden od vrhuncev današnjega dne! Nato obiščete starodavni hindujski tempelj, posvečen mestni boginji. 

Zanimiva je tudi Lalbagh trdnjava, pomemben ostanek iz mogočnega mogulskega obdobja. Čaka vas tudi ogled 

muzeja, posvečen osvobodilni vojni. Za konec dneva pa se zapeljete še do parlamenta (ogled od zunaj). Vožnja do 
hotela in zaslužen počitek. Nočitev. (ladjica, H) 

 
3. dan DHAKA – BAGERHAT (Unesco) – KHULNA. Zajtrk. Odpeljete se proti Bagerhatu, kraju ob sotočju rek 

Ganges in Brahmaputra. Kraj je izjemnega pomena, saj tam stoji ena največjih in najstarejših mošej v državi. Mošejo 
s šestdesetimi kupolami je dal zgraditi v 15. stoletju Khan Jahan Ali, muslimanski sufi, ki je celotno svoje življenje 

posvetil učenju islama. Tako kot mošeja, je tudi njegova grobnica še danes pomemben romarski kraj. V bližini je tudi 

zanimiv ribnik, ki je postal še večja atrakcija. Le zakaj? Po ogledu se odpeljete proti Khulni, za katerega pravijo, da 
so "vrata" v Sundarbans. Namestitev v hotelu in nočitev. (H, Z) 

 

 
 

4. dan KHULNA - nacionalni park SUNDARBANS (Unesco). Še pred zajtrkom se vkrcate na ladjo in odpravite 

v pravo divjino parka Sundarbans. Nacionalni park Sundarbans je največji mangrov gozd na svetu in leži v rečni delti 
Gangesa in Brahmaputre. Ta velikanski park zajema kar 10.000 km2 površine, od tega ga več kot polovica leži v 

Bangladešu, preostanek pa leži v sosednji Indiji. Gre za edinstveno bioklimatsko območje v Bengalskem zalivu, 
sestavljeno iz neštetih otokov ter močvirnatih labirintov. Je dom številnim rastlinskim in živalskim vrstam, med 

katerimi je najbolj slaven prav kraljevi bengalski tiger! Doživetij na tej dvodnevni plovbi zagotovo ne bo 
primanjkovalo! Kosilo, večerja in nočitev na ladji. (ladja, PT, KV) 

 



 

 

5. dan Nacionalni park SUNDARBANS (Unesco) – KHULNA. Zajtrk. Vkrcate se v majhne čolne in se odpravite 
še globlje v mangrov gozd, kjer se pobliže spoznate z enkratno favno in floro tega parka. Z malo sreče boste videli 

tudi kakšnega krokodila, rečne delfine in nenazadnje tudi kakšnega predstavnika kraljevega bengalskega tigra. 
Sprehodite se tudi po zanimivem otoku Katka, nato pa se odpeljete nazaj v Khulno. Zajtrk, kosilo in večerja na ladji. 

Po večerji sledi vožnja v Khulno. Namestitev v hotelu in nočitev. (ladja, H, ZKV) 

 
6. dan KHULNA - JESSORE – PUTHIA - RAJSHAHI. Zajtrk. Sledi vožnja po ravninskem delu do očarljivega kraja 

Puthia, v preteklosti poznan po sijajni dvonadstropni palači iz poznega 19. stoletja ter najlepšimi hindujskimi templji 
v državi.  V bližini palače stoji Šivin tempelj, čudovit primer severnoindijske gradnje templjev. Tu prihajajo mnogi 

hindujci na jutranjo ali večerno molitev. Popoldan se odpravite dalje, v mesto Rajshahi. Po prihodu raziščete mesto 

in se sprehodite po zanimivem bazarju. Namestitev v preprostem hotelu in nočitev. (H, Z) 
 

7. dan RAJSHAHI – PAHARPUR (Unesco) – MAHASTHANGARH – BOGRA. Po zajtrku obiščete obsežne 
ruševine nekdaj pomembnega budističnega samostana. Somapura Mahavira je bil nekdaj mogočen samostan, in je 

cvetel med 9. in 17. stoletjem. Kot pomemben intelektualni center je bil pomembna vez med sosednjo Indijo in 
jugovzhodno Azijo. Po ogledu se odpravite v Mahasthangarh, kjer obiščete starodavno citadelo, ki naj bi datirala v 

3. stoletje pred našim štetjem, to je bil čas velikega Maurijskega kraljestva in njegovega slovitega vladarja Ašoke. V 

bližini obiščete tudi majhen muzej, v katerem hranijo mnoge odkrite predmete v okolici. Po ogledu sledi vožnja v 
Bogro. Namestitev v hotelu in nočitev. (H, Z) 
 

8. dan BOGRA – HALUAGHAT - MYMENSINGH. Zajtrk. Zapustite Bogro, in se odpravite še bolj na sever, skoraj 

do indijske meje. Tu najdete najbolj odročne kraje v Bangladešu. Danes poznate v Bangladešu kar 27 različnih 

manjšin, ki živijo na težko dostopnih predelih. Ena izmed najštevilčnejših manjšin je Garu. Njihovo življenje je še 
danes zelo tradicionalno. Zanimivo je predvsem to, da je zemlja, na kateri živijo, v lasti žensk, moški pa vladajo 

družbi. Garu se lahko pohvalijo tudi s krasnimi kostumi in nakitom. Obiščete eno izmed njihovih vasic, kjer se še 
pobliže spoznate z njihovim preprostim načinom življenja. Vožnja v Mymensingh, namestitev v preprostem hotelu in 

nočitev. (H, Z) 
 

9. dan MYMENSINGH – prestolnica čaja SRIMANGAL. Zajtrk. Danes nas čaka dolga, a doživeta vožnja v 

Srimangal. Na poti do tja se ustavite tudi v kakšni vasici, kjer pokramljate s tamkajšnimi domačini. Vzamete si tudi 
čas za vroč, sladek bangladeški čaj. Popoldan prispete v Srimangal, majhen, a prijazen kraj. Za njegovo okolico 

pravijo, da je ena najlepših v deželi! Prijazni nasmehi domačinov ter prekrasna narava vas spremljata na vsakem 
ovinku. Ste že slišali za 7-slojni čaj? Bi ga poskusili? Konec koncev, ste le v bangladeški prestolnici čaja. Nočitev v 

preprostem hotelu. (H, Z) 

 

 



 

 

 
10. dan SRIMANGAL in okolica. Zajtrk. Danes se odpravite do ene največjih turističnih atrakcij Srimangala. 

Zapeljete se naravnost v deževni gozd Lawachara, dom mnogih vrst rastlin in živali. Z malo sreče uzrete tudi gibone, 
počasne lorise, lenivce in bogat ptičji svet. Sredi gozda se ustavite v vasi Khasia, kjer so njeni prebivalci uspeli zadržati 

svoj način življenja. V bližini si pogledate tudi naravno jezerce, kjer si lahko za kratek čas odpočijete in uživate v 

naravi. Sproščen dan zaključite na nočni tržnici. Nočitev v preprostem hotelu. (H, Z) 
 

11. dan SRIMANGAL – vlak v CHITTAGONG. Po zajtrku se zapeljete do železniške postaje, kjer se vkrcate na 
dnevni vlak, ki vas bo odpeljal v Chittagong. Vožnja z bangladeškim vlakom je še eno močno doživetje dežele! Pozno 

popoldanski prihod v drugo največje mesto in največje pristaniško mesto Bangladeša. Če bo čas, se zvečer sprehodite 

po tržnici starega mestnega jedra. Prevoz do hotela in nočitev. (vlak, H, Z) 
 

12. dan CHITTAGONG - BANDARBAN. Zajtrk. V mestu si ogledate izredno zanimiv budistični tempelj, nato pa še 
hindujski tempelj iz 18. stoletja, posvečen boginji Kali. Kraj, ki privablja mnoge obiskovalce in romarje, je tudi svetišče 

Bayazida Bostamija, zelo vplivnega perzijskega sufija. V 9. stoletju je bilo mesto Chittagong namreč središče sufizma 
v tem delu sveta. Samo mesto pa je danes zanimivo predvsem zato, ker je izhodišče za enega najlepših in očarljivih 

kotičkov Bangladeša. Popoldanska vožnja vas pripelje v majhno mesto Bandarban, ki leži ob "sveti" reki Sangu. 

Namestitev in nočitev v preprostem hotelu. (H, Z) 
 

13. dan BANDARBAN in spoznavanje okolice. Zajtrk. Pokrajina Chittagong Hill Tracts je zagotovo najbolj 
netipična za Bangladeš, tako v pokrajini, ljudeh, kot tudi v kulturi, saj se na vsakem koraku čuti močan vpliv sosednje 

Indije in Myanmara. Čudovita hribovita pokrajina s soteskami in pečinami, pokritimi z gosto in bogato džunglo, je 

dom kar 11 različnim manjšinam, ki živijo na težko dostopnih predelih. Najštevilčnejši manjšini sta prav Chakma in 
Marma. Njihovo življenje je še danes zelo tradicionalno – in prav tu lahko začutite tisto pravo tradicionalno plemensko 

življenje. Današnji dan je posvečen spoznavanju mnogih vasic in njihovih prebivalcev. Zvečer se vrnete nazaj v 
Bandarban. Nočitev v preprostem hotelu. (terenska vozila, H, Z) 

 
14. dan BANDARBAN – COX'S BAZAR. Po zajtrku se odpravite na jug dežele. Na poti se ustavite v vasi Lamapara, 

kjer si pogledate najvišjo Budo v Bangladešu. Cox's Bazar se lahko pohvali s tem, da ima najdaljšo neprekinjeno 

naravno plažo na našem planetu. Plaža je dolga dobrih 125 kilometrov. Mesto z okolico se za turizem razvija kar 
precej hitro. Ste za kopanje v morju Bengalskega zaliva? Namestitev v hotelu in nočitev. (H, Z) 

 
15. dan COX'S BAZAR – otok ST. MARTIN. Zajtrk. Danes se odpravite na zasluženi počitek. Vaš cilj je eden 

najmanjših in edini koralni otok v Bangladešu. Namestitev v hotelu in prosto za počitniški užitek ob tropskem 

koralnem morju! A greste na "en" Narikel? Večerja v preprostem hotelu. Nočitev. (trajekt, H, ZV) 
 

 
 



 

 

16. dan Otok ST. MARTIN – COX'S BAZAR. Zajtrk. Prosto za počitnice ob tropskem morju. Popoldne se odpeljete 

nazaj na celino, od tam pa nazaj v Cox's Bazar. Prihod, namestitev v hotelu in nočitev. (trajekt, H, Z) 
 

17. dan COX'S BAZAR - CHITTAGONG – let v DHAKO. Po zajtrku se odpeljemo v Chittagong na mestno letališče, 
od koder poletite proti bangladeški prestolnici. Po pristanku se zapeljete v mesto. V skladu s časom prosto za zadnje 

nakupe, za še zadnji sladek bangladeški čaj ali pa preprosto uživanje v vzdušju tega, zdaj odkritega azijskega bisera. 
Namestitev v hotelu in nočitev. (let, H, Z)  

 

18. dan DHAKA – EVROPA . V  skladu z letalsko vozovnico nadaljujete pot do letališča letališča Dhaka. Povratni 
let. Konec potovanja. (letalska vozovnica*) 

 
*Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena letalskega prevoza cca. 680 EUR iz 

Ljubljane.  

 
Cena na osebo v dvoposteljni sobi:                                         od      1950,00 EUR 
 

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: notranji let Chittagong-Dhaka, nočitve po spodnjem opisu, prehrano 
glede na oznake pri vsakem dnevu potovanja, prevoze in oglede z osebnim avtomobilom, terenskimi vozili in drugimi 

prevoznimi sredstvi, vlak Srimangal-Chittagong (2. razred)*, lokalne angleško govoreče vodnike, vse vstopnine po 
programu, vsa potrebna dovoljenja in povabilno pismo, stroški priprave in organizacije potovanja. 

 

* zaradi nenehnega spreminjanja urnika je možna odpoved vožnje z vlakom iz Srimangala do Chittagonga. V tem 
primeru sledi celodnevna avtobusna vožnja v Chittagong. 

Cena ne vključuje: ostale prehrane, ki ni navedena kot vključeno, napitnin, osebna potrošnja in vse kar ni navedeno 
kot vključeno. 

Namestitve in prehrana: 7x nočitev v hotelih 3* (lokalna kategorizacija), 7x nočitev v hotelih 2* (lokalna 

kategorizacija), 1x nočitev na ladji v dvoposteljnih kabinah, 2x kosilo in 3x večerja.  
 

Obvezna doplačila (na osebo):  

- vizum za Bangladeš (na kraju samem) okvirno 55 USD, 
 

Doplačila po želji (na osebo):  
- odstopnina v primeru višje sile 4,05% vrednosti potovanja, 

- priporočljive napitnine (na kraju samem) 65 EUR, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (osnovno kritje). 

 

DRUGI PODATKI: 
 
VIZUM: Slovenci potrebujemo bangladeški vizum, ki ga pridobimo na letališču v Dhaki ob predložitvi posebnega 

obrazca, 1 barvne fotografije, povratne letalske vozovnice, potnega lista in plačilu približno 55 USD. Potni list mora 
biti veljaven najmanj 6 mesecev po koncu potovanja. 

 
ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni. 

 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.  

 
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2. 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 

 


