Florida FLY&DRIVE 10 dni
Individualno potovanje
MIAMI – KENNEDY SPACE CENTER - ORLANDO – KEY WEST – EVERGLADES
V nadaljevanju vam predstavljamo osnovno pot, ki pa jo lahko nadgradite z dodatnimi nočitvami v
posameznih krajih, s križarjenjem po Bahamih ali kot podaljšek npr. iz New Yorka ali Kalifornije..

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM.

Odhodi: po želji
Stil predvidenega potovanja: Oskarjevo potovanje po želji
1. dan MIAMI. Po opravljenih obmejnih formalnostih, prevzem avtomobila na letališču. Vožnja do hotela. Začnite
s spoznavanjem vedno živahnega Miami-ja, ki ponuja številne možnosti za zabavo. Prvi cocktail? Nočitev. (H)
2. dan MIAMI. Zajtrk. Sprehodite se skozi umetnostno četrt Coconut Groove in znamenito četrt Art Déco, znano
po vizualno-umetniškem slogu, kjer so pročelja stavb neonsko pastelne barve. Nadaljujete na moderni South Beach,
fotogenično plažo, obdano z visokimi palmami in posejano s pisanimi hiškami za reševalce iz vode. Možnost najema
kolesa ali rolerjev za pogumnejše, ter počitek ob bazenu ali sončenje na plaži? Nočitev. (H, Z)
3. dan MIAMI – FORT LAUDERDALE – COCOA BEACH. Zajtrk. Danes sledite Atlantski obali v smeri proti severu.
Na poti se ustavite v mondenih obmorskih letoviščih: Fort Lauderdale, ki ga zaradi številnih mostov imenujejo
»Floridske Benetke, sledi elegantni Palm Beach, meka slavnih in bogatih, ter na koncu še Cocoa beach. Nočitev. (H,

Z)
4. dan COCOA BEACH – KENNEDY SPACE CENTER – ORLANDO. Zajtrk. Pred odhodom v Orlando naredite
obvoz do vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral. Ogledate si Kennedyijev vesoljski center z lansirnimi ploščadmi in
razstavljenimi vesoljskimi plovili. Nadaljujete celinsko vožnjo mimo bujnih plantaž pomaranč proti svetovnemu
središču zabaviščnih parkov, Orlandu. Nočitev. (H, Z)

5. dan ORLANDO. Zajtrk. Dan za zabavo tako za odrasle kot otroke. Preživite dan v enem izmed štirih Disneyevih
tematskih parkov, ali obiščite Sea World, Universal Studios, ali izberite katero drugo atrakcijo izmed številne ponudbe.
Nočitev. (H,Z)
6. dan ORLANDO – CLEARWATER. Zajtrk. Kratka vožnja do Clearwater. Kot že ime pove, je tukaj voda izjemno
čista in prozorna, plaže pa ene najboljših in najlepših v ZDA. V okolici se razprostirajo tudi naravni rezervati, parki in
gozdovi. Živahen večer pa lahko preživite med različnimi bari in saloni z brezplačno glasbo v živo. Nočitev. (H, Z).
7. dan CLEARWATER – NAPLES. Zajtrk. Danes se boste peljali vzdolž zahodne obale proti jugu Mehiškega zaliva.
Priporočamo postanek v Sarasoti, v muzeju Ringling. Prihod v obmorsko letovišče Naples, kjer je možna partija golfa,
lagoden sprehod po plaži do pomola Naples Pier in/ali sprehod po zgodovinskem mestu Tin, ki se nahaja v jedru
mesta. Nekoč ribiško središče, danes pa je mestece polno butikov, trgovinic in restavracij. Ste za ocvrte rake? Nočitev.
(H, Z).
8. dan NAPLES – EVERGLADES – KEY WEST. Zajtrk. Vožnja skozi največji ohranjen tropski park v ZDA, NP
Everglades. Za doplačilo se lahko popeljete s posebnimi čolni (»airboat«) na zračni pogon 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 ustvarja edinstven ekosistem za sobivanje aligatorjev in krokodilov. Poleg njih bivajo tukaj
še želve, delfini, morske krave, kače in kuščarji. Nadaljujete vožnjo do najjužnejšega dela celinske ZDA. Prečkate 42
mostov, ki povezujejo celinsko Florido s številnimi otočki, eden izmed njih je Key West. Uživajte večer v karibski
atmosferi. Nočitev. (H, Z).

9. dan KEY WEST – MIAMI. Zajtrk. Key West je živahen karibski otoček, kjer je bil doma tudi Ernest Hemingway.
Lahko obiščete njegov muzej, se sprehodite po glavni ulici Duvall, polni prijetnih trgovinic in lokalov, do trga Mallroy,
ki je zbirališče umetnikov in obiskovalcev iz celega sveta. Še vožnja do Miamija. Nočitev. (H, Z).

10. dan MIAMI. Zajtrk. Vračilo avtomobila na letališču v skladu z letom proti Evropi. Krog po sončni Kaliforniji je
sklenjen. (Z).
* Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice iz
Benetk je od 500 eur.

Cena na osebo (2 osebi) v dvoposteljni sobi:

od 777,00 EUR

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: 9 x nočitev v hotelih 3* z zajtrki (dvoposteljna soba), »rent a car« najem vozila srednje kategorije (Economy –tip avtomobila Chevrolet Spark ali podobno, za 4 osebe), z vsemi
potrebnimi zavarovanji in neomejeno kilometrino, prevzem in vračilo avtomobila na letališču v Miamiju, stroške
priprave in organizacije potovanja.
Opomba: možnost doplačila za višjo kategorijo hotela in/ali avtomobila.
Obdobje: cena velja za potovanje skozi celo leto, razen v obdobju visoke sezone in praznikih, ko so cene višje.
Pokličite za ponudbo.
Doplačilo po želji (na osebo):
- mednarodna letalska vozovnica,
- prevoz iz Slovenije do odhodnega letališča in nazaj
- dovolilnica za vstop v ZDA, ESTA: 20 EUR
- odstopnina v primeru višje sile 4,05 % od vrednosti potovanja,
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (za ZDA priporočamo dvojno kritje)..
Plačila na kraju samem:
- strošek goriva, cestnin in parkirnin
- vstopnine (okvirno): Everglades park – vožnja s čolni na veter: 23 USD, vstopnine v zabaviščne parke v Orlandu (
med 60 in 90 USD), · vstopnina v Nasin center Cape Canaveral: 45 USD
POGOSTA VPRAŠANJA – INFORMACIJE ZA LAŽJO ODLOČITEV:
Sobe: namestitev 3 ali 4 oseb v isti sobi je na dveh ločenih zakonskih posteljah. Dodatnih ležišč ni.
Zajtrki: po ameriških standardih v večini hotelov v ZDA v ceno prenočevanja zajtrki niso vključeni, so pa na voljo v
hotelskih restavracijah za doplačilo. Nekateri hoteli nudijo brezplačni kontinentalni zajtrk.
Dokumenti za prevzem avtomobila: voznik potrebuje kreditno kartico (Visa, Mastercard) in mednarodno vozniško
dovoljenje.

Kategorije vozil v ZDA : Economy (najmanjša kategorija avtomobila, npr. Kia Rio), Compact (npr. Nissan Versa
Note), Intermidiate SUV (npr. Jeep Compas), Full Size (npr. Nissan Altima), Mini passanger VAN (npr. Dodge Grand
caravan).
Zavarovanje avtomobila vključuje: »collision damage waiver without excess in theft protection with no excess«,
kar pomeni zavarovanje lastne udeležbe, zavarovanje v primeru kraje, polni kasko(razen v primeru poškodb na
gumah, podvozju, platiščih, steklu ali poškodbah,povzročenih iz malomarnosti ali pod vplivom ilegalnih substanc),
davke in letališke takse. Zavarovanje v primeru kraje se nanaša izključno na vozilo in ne na predmete znotraj vozila.
Dodatni voznik: doplačilo na kraju samem (cca. 15 USD na dan).
VIZE: Slovenci za vstop v ZDA 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.
POMEMBNO: vstopni vizum za ZDA je obvezen za vse, ki so po 1. marcu 2011 potovali v Iran, Irak, Sudan, Libijo,
Yemen, Somalijo in Sirijo. Vstopni vizum se pridobi na veleposlaništvu ZDA v Ljubljani in si ga ureja potnik sam.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar, d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na
voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2.
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 ...)

