
 

 

 

Iz New Yorka do Toronta 12 dni 

Individualno potovanje  

 
- spoznajte mesta: Toronto, Montreal, Ottawa, Quebec City, New York in Washington D.C. 

- vmesni prevozi z vlaki 
- sprehodi po čudovitih mestih 

 

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. 

 
Kanada, dežela javorjevega sirupa. je NAJ; druga NAJvečja država na svetu, država z NAJdaljšo obalo, 

NAJvišjo samostoječo zgradbo na svetu, ima NAJdaljši pokriti most in NAJdaljšo ulico. 

 

 

POTOVANJE SE ZAČNE V NEW YORK-u, ZDA IN KONČA V TORONT-u, KANADA. 

POT IZ SLOVENIJE IN NAZAJ TRAJA DODATNI DAN (SKUPAJ 13 DNI). 
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 

Odhodi: po želji 
 

Stil: Oskarjevo potovanje po želji  
1. dan NEW YORK. Pristanek v New Yorku. Po opravljenih mejnih formalnostih sledi shuttle vožnja do hotela. 

Prosto. Nočitev. Predvidena nastanitev: Days Inn Broadway. (H) 
 

2. dan NEW YORK (izlet v Washington D.C.). Celodnevni panoramski ogled glavnega mesta ZDA z mogočnimi 
stavbami, ambasadami, muzeji in galerijami. Videli boste Belo Hišo, spomenik Washingtonu, Lincolnu in Jeffersonu, 

https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/new-york-new-york/days-inn-hotel-new-york-city-broadway/overview


 

   

sedež Kongresa in Vrhovnega sodišča ZDA,  Kapitolski grič,  vojaško pokopališče Arlington, kjer je med več kot 
290.000 vojaki pokopan tudi J.F. Kennedy, itd.. Prihod v mesto New York proti večeru. Prosto. Nočitev. (H) 

 
3. dan NEW YORK. Čaka vas lasten celodnevni ogled znamenitosti v središču New Yorka, ki ga lahko opravite kar 

z javnim prevozom. Ogledate si lahko lokacijo Ground Zero, kjer sta nekoč stala znamenita »dvojčka« ter finančno 

četrt Wall street, značilne mestne predele Chinatown, Litlle Italy in Soho, nakupovalno ulico 5th Avenue, se 
povzpnete   na Empire State Building, od koder je čudoviti razgled na mesto in se zlijete z množico na svetlečem se 

Times Squaru. V kolikor je želja iti ogledati Statue of Liberty je obvezna rezervacija vnaprej (za doplačilo). Nočitev. 
(H) 

 

4. dan NEW YORK – let v QUEBEC CITY. Slovo od Velikega jabolka. Shuttle vožnja iz hotela do letališča za vaš 
polet letala v Quebec (let je vključen, samo ročna prtljaga*). Je edina kanadska provinca, v kateri angleščina ni 

uradni jezik na ravni province ampak francoščina. Quebečani imajo želje po večji avtonomiji, občasno pride do 
predlogov, da bi se Quebec odcepil od Kanade in postal neodvisna država. Uživajte prosti čas in raziščite stari del 

mesta peš. Nočitev. Predvidena nastanitev: Le Concorde (H) 
 

5. dan QUEBEC CITY. Prosto za lastno raziskovanje mesta, kjer priporočamo, da si ogledate: Place d'Armes, 

Quartier Nouvo St-Roch, Musée de la Civilisation, Place Royale, Marché du Vieux-Port, Centre des Congrès, 
Observatoire de la Capitale, Manege Militaire, Plaines d'Abraham, Musée des Beaux-arts, Place d'Youville, Citadelle 

de Québec ali se odločite iti na celodnevni križarski izlet ogleda kitov v Tadoussac (za doplačilo). Nočitev. (H) 
 

6. dan QUEBEC CITY – MONTREAL. Pot vas vodi z vlakom naprej do Montreala (cca 3h 30min). Je drugo največje 

mesto v Kanadi in največje mesto kanadske province Québec. Zaradi svojega francoskega prebivalstva in francoske 
kulture je mesto tudi frankofonska metropola Severne Amerike.  Pravijo, da je mesto  najboljše na svetu, kjer se 

splača živeti po zaslugi mestne kulture, arhitekture, zgodovine in okolja. Prosto za lastna raziskovanja mesta. 
Nastanitev in zaslužen počitek. Predvidena nastanitev: Travelodge Montreal Centre (vlak, H) 

 
7. dan MONTREAL. Dan, namenjen lastnemu odkrivanju lepot mesta, priporočamo ogled: Notre Dame Basilica, 

Chinatown, Old Port, Montreal Science Center, St Joseph’s Oratory, Mount Royal Park, Dorchester Square. Nočitev. 

(H) 
 

 

 

8. dan MONTREAL – OTTAWA. Vožnja z vlakom proti Ottawi (cca 2h 10min). Je glavno mesto Kanade in je drugo 
največje mesto v provinci Ontario. Mesto leži ob reki Ottawa River oz. Rivière des Outaouais, ki je mejna reka med 

provincama Ontario in Québec. Med najzanimivejšimi znamenitostmi mesta sta kanadski parlament ter Muzej 
civilzacije v Hullu na québeški strani reke. Prosto za lastno raziskovanje mesta. Ogledate si lahko znamenitosti kot 

so: Sparks and Elgin (Main Kiosk), Brasserie Mill Street, Canadian War Museum, Canadian History Museum, Statue 

of Maurice Richard, Governer General Residence, RCMP Musical Ride, National Aviation Museum, National Gallery of 
Canada, Byward Market, Lansdowne Market - The Glebe, Dow Lake, Experimental Farm, Museum of Nature. Nočitev. 

Predvidena nastanitev: Cartier Place Suite (vlak, H) 
 

https://hotelleconcordequebec.com/
http://www.travelodgemontrealcentre.com/
http://www.suitedreams.com/


 

 

9. dan OTTAWA - TORONTO. Čaka vas vožnja z vlakom mimo slikovitih vasic proti Torontu (cca 4h 20min). 
Je glavno mesto province Ontario in je največje mesto v Kanadi. Prosto za lastna raziskovanja mesta. Nočitev. 

Predvidena nastanitev: Bond Place (vlak, H) 
 

10. dan TORONTO – izlet NIAGARSKI SLAPOVI (KANADA).  Danes se odpravite na celodnevni izlet Niagarskih 

slapov. Jutranji odhod in vožnja skozi slikovito pokrajino  proti Niagarskim slapovom ali grmeči vodi, kot so ta naravni 
čudež poimenovala lokalna indijanska plemena. Prečkate »mavrični most« in občudujete spektakel slapov ter vožnja 

z ladjico "Maid of the Mist", ki vas popelje čisto blizu slapov. Vmes imate postanek za kosilo. Prevoz nazaj do Toronta. 
Nočitev. (H, ZK)  

 

11. dan TORONTO. Prosto za lastna raziskovanja in uživanje mesta. Tu si lahko ogledate eno največjih športnih 
dvoran v Kanadi, Rogers Center, najdaljšo ulico na svetu - Yonge, staro in novo mestno hišo, najlepši kanadski 

privatni dvorec - Casa Loma. V skladu s časom se povzpnite še na CN Tower (doplačilo), najvišjo prostostoječo 
zgradbo na svetu, od koder se razteza čudovit razgled na mesto in jezero Ontario. Morda še kratek postanek v 

nakupovalnem središču. Nočitev. (H) 
 

 
 

12. dan TORONTO. Prosto še za zadnje utrinke mesta in morda kakšne zadnje nakupe spominkov. Naprej sledi 
prevoz do letališča Toronto. Konec potovanja. (…) 

 
Za razne oglede so potrebne vstopnine (na licu mesta). 

 

* Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice iz 
Benetk je od 530 eur. 

 

Cena na osebo (2 osebi) v dvoposteljni sobi znaša:                         od 1.770 EUR  
 
Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: notranji let po programu (*vključena samo ročna prtljaga), 11 x 
nočitev v hotelih po programu (dvoposteljna soba, brez prehrane), povratni transfer letališče – hotel v New Yorku, 

transfer letališče Quebec – hotel in transfer hotel – letališče Toronto, vozovnice za vlak med mesti (Quebec, Montreal, 
Ottawa, Toronto), izlet v Washington D.C. (ne vključuje prevzem/oddaja pred hotelom), izlet Niagarskih slapov 10. 

dan, stroške priprave in organizacije potovanja.  

 
Cena ne vključuje: mednarodnega leta iz Evrope, navedenih doplačil, dovolilnice za vstop v ZDA (ESTA) in Kanado 

(ETA), strošek goriva, cestnin in parkirnin, prehrane, ogledov, napitnin, dodatnih možnih aktivnosti, *doplačilo za 1 
kos prtljage na notranjem letu (na licu mesta, okoli 35 USD) in vse kar ni navedeno kot vključeno. 

 

Opomba: možnost doplačila za višjo kategorijo hotela in/ali avtomobila.  
 

Obdobje: cena velja za potovanje skozi celo leto, razen v obdobju visoke sezone in praznikov, ko so cene višje. 
Pokličite za ponudbo.  

 

https://www.bondplace.ca/


 

   

Doplačilo po želji (na osebo):  
- mednarodni letalski prevoz iz Evrope, 

- Statue of Liberty: okoli 25 EUR, 
- CN Tower: okoli 50 EUR, 

- ogleda kitov v Tadoussac od: 85 EUR, 

- odstopnina (zavarovanje rizika odpovedi): 4,05 % od vrednosti potovanja, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini CORIS,  

- dovolilnica za vstop v državo ZDA (ESTA) 20 EUR 
- dovolilnica za vstop v državo Kanada (ETA) 10 EUR.  

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 
ve  

Elektronsko avtorizacijo potovanja v Kanado je mogoče urediti  z izpolnitvijo  obrazca po elektronski poti pred 
potovanjem – aplikacija je dosegljiva na spletni strani  kanadske vlade (ministrstva za imigracijo), kjer je na voljo 
tudi več informacij o sistemu ETA: official Canadian Government website.   

ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni. 

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 d.o.o.. 
 
 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

