
 

 

 

Poročno potovanje San Francisco in Havaji 14 dni 
 

Havaji so čudovita izbira destinacije mladoporočencev. Opojne mešanice otokov, ponujajo znane peščene 

plaže, neverjetno morsko življenje in čudovito kuliso. Pobegnite na te zasanjane otoke, vključno z dih jemajočim 
Mauijem - enim najboljših otokov na svetu. Havaji, polni romantike in pustolovščin, so idealen kraj za iskanje 

delfinov in morskih želv; doživetje Haleakalo, največji mirujoči vulkan na svetu; počitek pod kaskadnimi slapovi; 
uživanje v spektakularnem Black Rocku; in se sprostiti na šampionskih golf igriščih in odličnih zdraviliških hotelih.  

 

Zapuščeni Havaji ponujajo nekaj najlepših plaž naokoli in vaše poročno potovanje ne bo popolno brez potovanja po 
večih otokih. Na Havajih so številne ponudbe vodnih športov ter opazovanje kitov in delfinov idealno za tiste, ki 

obožujejo ocean. 
 

Kako je s kombiniranjem Los Angelesa ali Las Vegasa? Zakaj pa ne…  
 

Kdaj potovati? Na Havajih so dobre temperature skozi celo leto. Od novembra do marca je deževno obdobje, 

januar do marec je najboljši čas za obisk Mauija za grbaste kite in od aprila do oktobra je sončna 
sezona. 

 

 
 

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA NA HAVAJIH. 
POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 16 DNI). 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 
 

 



 

 

PREDVIDEN PROGRAM POTOVANJA: 
1. dan polet v SAN FRANCISCO. Prispeli ste v enega najlepših mest v Združenih državah Amerike. San Francisco 

leži na istoimenskem polotoku ob obali Tihega oceana. Ureditev vseh vstopnih formalnosti. Na letališču sledi še  
prevoz do vaše nastanitve. Nočitev. (H) 

 

2. dan SAN FRANCISCO, prosti čas. Zajtrk. Predlagamo, da ogled mesta začnete na razgledni točki Twin Peaks 
– se še spomnite istoimenske kultne TV nadaljevanke? Od tam se vam v lepem vremenu odpre edinstven pogled na 

celotno mesto, zaliv San Francisco in znameniti most Golden Gate. Oglejte si Fisherman's Warf, ki velja za eno izmed 
glavnih atrakcij San Francisca. Vzdolž pomolov se nahajajo številne trgovine, muzeji in restavracije za vse okuse. 

Med sprehodom po pomolih boste z malo sreče videli morske leve čisto od blizu. Od tam se vidi tudi bližnji otok 

Alcatraz, kjer je bila nekoč vojaška baza, ki so jo spremenili v enega najslavnejših zaporov. Tu so bili zaprti najhujši 
zločinci, med njimi znana gangsterja Al Capone in Birdman. Za ogled Alcatraza priporočamo rezervacijo v naprej (za 

doplačilo). Na trgu Alamo si lahko ogledate značilne viktorijanske hiše in se naprej odpravite do centra mesta. Do 
mestne hiše je samo še prijeten sprehod, pot pa vas vodi mimo operne hiše, gledališča, simfonične dvorane, mestne 

knjižnice vse do trga Union. V mestu boste videli številne tramvaje, lahko pa se tudi zapeljete z njimi. Predlagamo 
da se zapeljete še na vrh Ruskega hriba, kjer se nahaja ulica Lombard, najbolj zavita ulica na svetu, ki se strmo vije 

navzdol in je obdana s cvetjem. Nočitev. (H, Z) 

 
3. dan SAN FRANCISCO – polet na HAVAJE, otok Oahu. Zajtrk. Prosto do odhoda. Slovo od San Francisca. 

Sledi vožnja na letališče. Polet na Havaje – Oahu (za doplačilo). Ob pristanku na letališču Honolulu vas toplo pričaka 
predstavnik s tradicionalnim cvetličnim vencem. ''Aloha'' in dobrodošli na Havajih! Po ureditvi vseh formalnosti na 

letališču sledi prevoz do izbrane nastanitve in zaslužen počitek. Nočitev. (H, Z) 

 

 
 
4. dan OAHU, počitnice Waikiki beach. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z individualnima 

izletoma (za doplačilo). (Za doplačilo) možno najem vozila. Nočitev. (H, Z) 
Priporočamo poldnevni izlet (4 ure): Jurassic Park Waterfall Adventure 

Ta pustolovščina vam izpolni vse fantazije o havajskem bujnem deževnem gozdu, velikanskih praprotih, kaskadnih 

tropskih slapovih, slikovitih potokih in edinstvenih vrstah, ki jih ni mogoče najti na nobenem drugem mestu na Zemlji. 
Ta pot, skriti zaklad, ki ga je Spielberg uporabil pri snemanju "Izgubljenega sveta", vodi do najvišjega dostopnega 

slapa na Oahu-ju, globoko v prazgodovini. In izlet: Srečanje z delfini - Sea Life Park 
Spoznajte delfine in se zabavajte z njimi v vašem tropskem havajskem okolju. To je odlična interakcija, ki vam 

omogoča igranje, poljubljanje in "ples" z delfini, medtem ko se učite o vsakdanjem življenju in opazovanju zabavnih 

vedenj.  Izkusite morsko življenje na Havajih.  
 

5. dan OAHU, Waikiki beach. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z individualnim izletom (za 
doplačilo). (Za doplačilo) možno najem vozila. Nočitev. (H, Z) 

Priporočamo celodnevni izlet: Pearl Harbor Arizona Memorial  



 

 

Obisk spomenika Arizona v Pearl Harboru je "videti" dejavnost za vsak havajski dopust. Doživite zgodovino 7. 
decembra 1941. Stopite na spomin USS Arizona, kjer vidite ročno gravirano steno marmorja z imeni tistih, ki so še 

vedno zlepljeni v ponosnem plovilu spodaj. Dodajte k temu vožnjo skozi nacionalno pokopališče ob Tihem oceanu in 
turnejo po zgodovinskih vrhunskih znamenitostih Honolulu-ja. Izlet, ki vam da posebno spoštovanje  v/za 50. državo.  

 

6. dan OAHU – notranji polet na otok MAUI. Vožnja na letališče in notranji polet na drugi otok Maui. Ob 
pristanku na letališču Kahului vas pričaka predstavnik in odpelje do izbrane nastanitve. Prosto za počitek. Nočitev. 

(let, H) 
 

7. dan MAUI – celodnevni izlet Hana. Ta dan je namenjen celodnevnemu raziskovanju vzhodnega dela otoka 

Maui - Hana. Na tem delu se nahaja deževni gozd, slapovi, potoki,… Prav tako je ta del otoka zgodovinsko zelo 
bogat, od rojstnega kraja kraljice Ka’ahumanu do prvega resorta na otoku. Vrnitev v hotel in nočitev. (H) 

 
8. in 9. dan MAUI, počitnice Kāʻanapali beach. Prosto za počitniške užitke ali samostojno raziskovanje otoka. 

(Za doplačilo) možno najem vozila. Nočitev. (H) 
 

10. dan MAUI, počitnice Kāʻanapali beach. Prosto za počitniške užitke, ki jih lahko popestrite z organiziranim 

individualnim izletom (za doplačilo). (Za doplačilo) možno tudi najem vozila. Nočitev. (H) 
Priporočamo celodnevni izlet: Lanai Excursion 

Odpravite se na pot v pristanišče Manele. Za zajtrk vas razvajajo z domačimi cimetnimi zvitki mame Coon in kavo 
Captain's Blend. Imate ekskluzivni dostop do Hulopoe Bay Marine Sanctuary, ki je glasovana za plažo #1 v Ameriki. 

Tu boste igrali odbojko, se sončili, raziskovali, ustvarjali nove prijatelje in snorklali. Vključena je oprema za snorklanje 

in osebna navodila – izkušnje niso potrebne. Na voljo je voden ogled po mestu Lanai City v klimatiziranem minibusu. 
Vroče BBQ kosilo, ki ga postreže vaš kapitan s posadko na paviljonu Hale O’Manele s pogledom na zaliv Manele. 

Popoldne odpotujete nazaj v pristanišče Lahaina, naravoslovci na krovu opazujete kite v sezoni in delfine skozi celo 
leto. Prihod v hotel in nočitev. (H) 

 
11. dan MAUI – notranji let KONA, Big Island – izlet hranjenje mant. Prosto do odhoda na letališče. 

Organiziran prevoz do letališča od koder z notranjim letom poletite na drugi otok Big Island, mesto Kona (prtljaga 

doplačilo na licu mesta). Po pristanku sledi vožnja naprej do vašega hotela. Na tem obsežnem območju boste našli 
vse, od kmečkih kmetij do zgodovinskih havajskih znamenitosti. Pravzaprav je kralj Kamehameha dejansko preživel 

zadnja leta v Kailua-Koni. Priporočamo doživetje adrenalinske izkušnje v Kohala zipline (za doplačilo). Proti večeru 
imate organizirano doživeto nočno snorklanje za hranjenje mante. Nočitev. (H) 

 

 
 

12. dan KONA, Big Island. Južno od Kona letališča najdete nacionalni zgodovinski park Kaloko-Honokohau. Po 
želji samostojno raziščite ta obalni park in odkrijte, kako je preživelo zgodnje havajsko naselje na razgibani obali 

Kone. Sprehodite se do štirih različnih ahupuaa (tradicionalne gorske do morske delitve zemlje), kot tudi heiau (sveti 

https://kohalazipline.com/


 

 

templji) in kii pohaku (petroglifi). V parku so tudi dva čudovita havajska ribnika, ki prikazujeta inženirsko ostrino 
domačinov. Ali pa poiščite lokalno divjad, vključno s honu (havajskimi zelenimi morskimi želvami), avtohtonimi 

pticami in morda celo havajskega meniha, ki se sonči na obali. Prosto. Nočitev. (H) 
 

13. dan KONA, Big Island – notranji let OAHU, Honolulu. Prosto do odhoda na letališče. Prevoz do letališča, 

od koder z notranjim letom poletite nazaj na otok Oahu (prtljaga doplačilo na licu mesta). Po pristanku srečanje s 
predstavnikom in sledi vožnja naprej do vašega hotela. Prosto za počitek. Nočitev. (let, H)  

 
14. dan polet iz otoka OAHU, Honolulu.  Zajtrk. Prosti čas do odhoda. Organiziran prevoz do letališča Honolulu. 

(Z) 

 

Cena na osebo                                  pošlji povpraševanje 
 

PREDVIDENA NASTANITEV PO OTOKIH: 
2 noči, SAN FRANCISCO – The Inn at Union Square ali podobno (superior soba – več tukaj, zajtrk) 

4 noči, OAHU – The Kahala Hotel & Resort 5* ali podobno (standard soba pogled gore – več tukaj, zajtrk) 
5 noči, MAUI, Lahania – Honua Kai Resort & Spa 4*+ ali podobno (studio  – več tukaj, brez prehrane) 
2 noči, BIG ISLAND, Kona – Fairmont Orchid 5* ali podobno (delux morska stran – več tukaj, brez prehrane) 

 
 

Obvezna doplačila (na osebo):  

- ESTA vizum 30 EUR. 
 

Doplačila po želji (na osebo):  
- odstopnina v primeru višje sile 4,22 % vrednosti potovanja 

- zdravstveno zavarovanje v tujini. 
 

Dodatni izleti po želji (na osebo): 

- poldnevni izlet: Jurassic Park Waterfall Adventure okoli 80 EUR  
- poldnevni izlet: Srečanje z delfini - Sea Life Park okoli 160 EUR 

- celodnevni izlet: Pearl Harbor Arizona Memorial okoli 60 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 se opravi celoten postopek registracije. Brez tega 
dokumenta vstop v ZDA ni možen! 

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

Yemen, 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. 

ZDRAVJE: obveznih cepljenj 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 OSEB: 2 
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 

https://www.unionsquare.com/?utm_source=google%20my%20business&utm_medium=listing&utm_campaign=visit%20website
https://www.unionsquare.com/suites
https://www.kahalaresort.com/?utm_source=Google&utm_medium=GMB&utm_campaign=resort
https://www.kahalaresort.com/Rooms-Suites/Rooms/Scenic
https://www.honuakai.com/
https://www.honuakai.com/Suites/post/studio-suite
https://www.fairmont.com/orchid-hawaii/
https://www.fairmont.com/orchid-hawaii/accommodations/guest-rooms/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta

