
 

 

Gvatemala 10 dni 
 

Individualno potovanje  
 
Potovanje po Gvatemali je namenjeno vsem, ki želite doživeti čarobna jezera, džunglo v vseh odtenkih zelene, nebo 

prebadajoče ognjene gore, svojevrstne divje prebivalce in še kaj na svoj način. Pa da ne pozabimo niti na dragulj v 
kroni starih majevskih mest, Tikal, največjo majevsko tržnico ter muzejsko kolonialno mesto Antigua.  

 

Program, ki ga boste prebrali v nadaljevanju vključuje lokalno vodeno potovanje po deželi številnih dreves, kakor 
Gvatemalo opisuje ena izmed mnogih zgodb o nastanka njenega imena.  

 
Potovanje lahko spremenimo in prilagodimo vašim željam! 

 

 

 

Stil: Individualno potovanje 

1. dan EVROPA – GVATEMALA CITY – ANTIGUA. Let v Gvatemalo z izbranega letališča v skladu z letalsko 

vozovnico. Pristanek v popoldanskih urah in že ste na poti proti kolonialni Antigui. Nekdanja prestolnica je, uničena 
zaradi potresa v 18. stoletju, kar nekaj časa živela kot "mesto duhov", dokler je niso ponovno uredili in je danes eno 

najlepših kolonialnih mest v Srednji Ameriki. Leži v dolini med tremi ognjeniki, ima hiške različnih barv ter mnogo 

imenitnih stavb in kot takšna ponuja neskončne možnosti raziskovanja, da ne omenjamo slikovitih fotografij! Prihod 
v hotel. Namestitev in nočitev. (H, letalo)  

2. dan ANTIGUA. Zajtrk. V dopoldanskem času voden ogled mesta. Sprehodite se po Antigui in njenih, z originalnimi 

tlakovci tlakovanih ulicah. Vzpnete se na razgledno točko, postanete pod slovitim obokom Sv. Kataline, pogledate si 

mestno katedralo in se izgubljate v labirintu mestne tržnice. Kaj pa številne galerije, tematsko obarvani lokali, zlivanje 
z vzdušjem osrednjega trga, …? Ogledate si vse glavne znamenitosti in proti popoldnevu obiščete še farmo kave in 

okoliške vasi. Vrnitev v hotel in nastanitev. (H, Z) 

3. dan ANTIGUA – LAKE ATITLAN (PANAJACHEL). Zajtrk. Cesta vas vodi preko visokih gorskih hrbtov proti 

Panajachelu. Spremljajo vas podobe slikovite pokrajine in pred vami se zalesketa modrina čarobnega jezera Atitlan. 



 

 

Takoj po prihodu v pristanišče se vkrcate na vašo ladjico in zaplujete po jezeru, da raziščete okoliške vasi, ki so 
nanizane v strmih bregovih nad njim. Spoznavate življenje domačinov ob tem skrivnostnem jezeru in občudujete tri 

mogočne ognjenike, ki ga obkrožajo. Tu so kavne plantaže, vaške tržnice, tradicionalne tkalnice, okusne ribe... in še 
mnogo več! V eni izmed vasi z malo sreče naletite na Maximona, najbolj nenavadnega svetnika vseh svetnikov. Proti 

večeru se počasi zapeljete nazaj na izhodišče in se namestite v simpatičnem objezerskem mestecu Panajachel. 

Prijeten dan v rahlo počitniškem vzdušju zaključite s posedanjem ob jezeru, saj se kar ne morete naužiti njegove 
lepote. Nočitev. (H, Z) 

4. dan PANAJACHEL – izlet v CHICHICASTENANGO in PARQUE ECOLOGICO BUENAVENTURA. Zajtrk. 

Dobro uro vožnje potrebujete do odmaknjenega mesteca Chichicastenango, kamor vas vodi cesta. Po domače Chichi 

se dvakrat na teden spremeni v največjo majevsko tržnico v Gvatemali. Domačini pridejo sem že večer prej, da si 
zagotovijo svoj prostor na ulicah mesta, ki postane prava paša za vse čute. Vse ulice mestnega središča na tržni dan 

postanejo ena sama velika trgovina. Porazgubite se med vrvečo množico in občudujete pisano in raznoliko ponudbo. 
Se preizkusite v pogajanju s spretnimi prodajalci in poskusite tudi kakšno izmed kulinaričnih posebnosti? Obiskali 

boste tudi cerkev Santo Tomás, Calvario in pokopališče, kjer domorodni ljudje prihajajo na soljenje svojih majskih 

slovesnosti. Čas hitro mineva in popoldne se odpeljete nazaj v Panajachel. Tik pred prihodom v mesto obiščete še 
eko-park Buenaventura. Naprej prosto v prijetnem naselju za morda še en sprehod do jezera, kjer ob barvah 
sončnega zahoda ostanete brez besed... Nočitev. (H, Z)  

 

5. dan PANAJACHEL – QUETZALTENANGO. Zajtrk. Zapustite čarobni Atitlan, mu namenite še kakšno fotografijo 

v jutranji svetlobi in že ste na poti proti Quetzaltenango, kjer začetne z raziskovanjem JV predela Gvatemale. Na poti 

si ogledate še Salcaja in San Andres Xecul, obe sta avtohtoni vasi z lepimi kolonialnimi cerkvami. Popoldne obiščete 
zgodovinsko središče Quetzaltenango s cestnim vozilom/tram ali pa greste do vročih vrelcev Fuentes Georginas, v 
bližini vasi Zunil. Odločite se dan prej kar vam je ljubše. Vrnitev v hotel in nastanitev. (H, Z)  

6. dan QUETZALTENANGO – GUATEMALA CITY. Zajtrk. Prišel je čas za treking dan. Na izbiro imate več opcij, 

katera vam je bolj pri srcu? Santa Maria vulkan, težka kategorija, 4 ure gor/3 ure 30 min dol. Santiaguito, srednja 
kategorija, 1 uro 30 min gor/1 ura 15 min dol. Chicabal, magično jezero v kraterju vulkana, srednja kategorija 
podobno kot Santiaguito. Po trekingu vrnitev v mesto in nastanitev. (H, Z)  

 



 

 

7. dan GUATEMALA CITY – FLORES – TIKAL. Zgodnji zajtrk. Sledi notranji let v Flores.  Danes se zapeljete na 
drugo stran Gvatemale, prečkate prav celo državo. Zjutraj prispete v Flores, majhno mestece, ki je pravzaprav polotok 

na velikem jezeru Peten. Cel Flores je mogoče obhoditi v slabih 15 minutah, a njegove uličice so polne presenečenj 
in vzamete si dovolj časa za odkrivanje le-teh. Naprej se zapeljete v Narodni park Tikal k slavnim ostankom majevskih 

ruševin kjer imate privatni ogled le tega. Kar nekaj ur namenite pohajanju med ruševinami tega veličastnega 

majevskega mesta, ki mu nekateri pravijo tudi dragulj v majevski kroni. Poleg razsežnosti in izjemne arhitekture 
starodavnega mesta vas v Tikalu navduši tudi bogata okoliška zgodba; ves čas vas spremljajo ti zvoki narave, morda 

pa kakega divjega prebivalca celo uzrete med vsemi tistimi odtenki zelene. Namestite se kar tam, sredi džungle. Zdaj 
ni več motečih elementov civilizacije, ampak samo še narava, njeni mnogi raznovrstni zvoki, neskončno zvezdno 
nebo in romantika… Nočitev. (let, H, Z) 

 

8. dan TIKAL – LIVINGSTON. Vstanete in po zajtrku zapustite džunglo in se odpeljete novi deželi naproti. Vozite 
se v Rio Dulce in od tam s čolnom naprej do obmorskega mesta Livingston. Morsko mesto na karibski strani 
Gvatemale poznan po svoji Garifuna kulturi. Nastanitev in nočitev. (čoln, H, Z) 

9. in 10. dan LIVINGSTON – GUATEMALA CITY – BENETKE. Vstanete in po zajtrku imate voden ogled mesta 

Livingstone, z obiskom slapov Seven Altars. Nadaljujete pot s čolnom do Puerto Barrios. Krajša pot čez morje in 
naprej v Guatemala city. Prevoz do letališča in sledi polet letala nazaj proti domu. Pristanek naslednji dan v Benetkah. 
(letalo, Z) 

*Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice iz Benetk 

je 700,00eur.  
 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša:                                      od 1980,00 EUR 

* cena se lahko zniža v primeru, da bi izbirali namestitve nižjih kategorij, namesto privatnih prevozov koristili 
skupinske (kjer je to mogoče). 

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: notranji let Guatemala City – Flores, 8x nočitev z zajtrkom glede na 

zgornji opis, privatne prevoze in oglede s klimatiziranimi vozili, čolni in ostalimi prevoznimi sredstvi, vse vstopnine po 
programu, lokalne angleško govoreče vodnike, stroške priprave in organizacije potovanja. 



 

 

Treking: Za vzpon potrebujete udobne pohodne čevlje z dobrim podplatom in vetrovko za nenadne podnebne 
spremembe. 

Obvezna doplačila (na osebo):  
- vstopne in izstopne pristojbine (na kraju samem) približno 65 USD.  

 
Doplačila po želji (na osebo):  

- odstopnina v primeru višje sile 4,05 % vrednosti potovanja, 
- priporočljivo vodniku na kraju samem (napitnine) 70 EUR, 

- GoOpti prevoz do letališča Benetke, 

- doplačilo za ESTO 20 EUR. 
 

 
DRUGI PODATKI: 

 

VIZE: Slovenci viz za državo (Gvatemala) ne potrebujemo, potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list od konca 
potovanja.  

 
Potovanje v Ameriko, je potreben elektronski obrazec  (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! V kolikor ste po 1. marcu 2011 potovali v Iran, Irak, Sudan, Libijo, Yemen, Somalijo in Sirijo je za 

ZDA potreben tudi vstopni vizum, ki si ga ureja potnik sam na ambasadi v Ljubljani. V kolikor želite vam ESTO 

uredimo tudi v Agenciji Oskar.  
 

ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni, nekatera območja so delno malarična. Dodatne informacije najdete tudi na: 
www.zdravinapot.si.  

 

Splošni pogoji poslovanja Oskar d.o.o. 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 d.o.o. 

 

 
 

http://www.zdravinapot.si/

