
 

 

 

Narodni parki ameriškega Zahoda z 
najetim vozilom 18 dni 

Hoteli 2 - 3*, moteli, razno 

Individualno potovanje  
 

- spoznajte mesti San Francisco in Las Vegas 

- ogledi najlepših naravnih parkov Amerike 
- rafting po reki Colorado, vožnja po divjini s hummerji 

- sprehodi po čudoviti naravi 

 
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. 

 
En obraz predstavljajo velika mesta, ki so pravo mravljišče različnih ljudi, kultur in ras. V mestih spoznate ves 

blišč in bedo Amerike. Stavbe, ki se dvigajo proti nebu. Bančna središča, kjer se cedita med in mleko, a že na 
naslednjem vogalu množica beračev, ki prosi za svoj dnevni obrok hrane. Tu najbolje vidite in začutite razliko med 

bogatimi in revnimi in spoznavate različne obraze Amerike. 

 
Drugi obraz Amerike opazujete, ko se sprehajate in odkrivate čudovito ohranjeno naravo v narodnih parkih 

ameriškega Zahoda. Spoznavate, da je narava zares največji umetnik in ko se sprehajate med različnimi stožci, 
naravnimi okni, granitnimi klifi in kanjoni, so vse besede odveč. 

 
Naslednji obraz Amerike predstavlja žalostna zgodba ameriških staroselcev, ki so jim vzeli čisto vse. Najprej 

zemljo, nato kulturo in na koncu človeško dostojanstvo. Tisti redki, ki so uspeli preživeti, so danes stisnjeni v svojih 

rezervatih, kjer se trudijo živeti svoje življenje. Velika večina jih tragično propada in se zateka v svet omame. Še ena 
žalostna slika Amerike, ki jo spoznate na naši poti. 

 
Reka Kolorado nam pokaže lepši obraz Amerike. Ko se odpravite na rafting po njenih brzicah, se je dotaknete 

in potopite svoje noge vanjo, lahko samo občudujemo mogočne kanjone, ki jih je skozi tisoče in tisoče let ustvarila. 

Kanjone, ki jih danes občuduje ves svet. 
 

 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 
 



 

   

POTOVANJE SE ZAČNE V SAN FRANCISCU IN KONČA V LAS VEGASU. POT IZ SLOVENIJE IN NAZAJ 
TRAJA DODATNI DAN (SKUPAJ 19 DNI) 

 

Odhodi: po želji 
 

Stil: Individualno Oskarjevo potovanje 
1. dan SAN FRANCISCO. Pristanek na letališču San Francisco (za doplačilo možno urediti letalski prevoz). Prevzem 

najetega avtomobila in letališču in prevoz do motela. Nočitev. (motel) 

 
2. dan SAN FRANCISCO. Prispeli ste v enega najlepših mest v Združenih državah Amerike. San Francisco leži na 

istoimenskem polotoku ob obali Tihega oceana. 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. 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. Po želji večerni 

sprehod po Kitajski četrti, kjer je tudi veliko možnosti za okusno večerjo. (motel) 
 

3. dan SAN FRANCISCO. Drugi dan v mestu si lahko ogledate 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. Vsekakor ne smete zamuditi simbola mesta, znamenitega mostu 

Golden Gate. Čez del mostu Golden Gate se lahko tudi sprehodite in v celoti občutite njegovo veličino. Nočitev. 

(motel) 
 

4. dan SAN FRANCISCO – NP YOSEMITE. Slovo od San Francisca. Odpravite se na odkrivanje ameriškega 
Zahoda. Ni več divji in nevaren kot v časih zlate mrzlice, ponuja pa enkratno doživetje ob spoznavanju narodnih 

parkov, kjer se veličina narave pokaže v vsem sijaju. Preko Kalifornijske doline, ki je velika za nekaj Slovenij, se 
vozite proti narodnemu parku Yosemite, kamor prispete v popoldanskih urah. Park pokriva površino več kot 3.000 

km2 in se razteza preko zahodnega pobočja mogočnega gorovja Sierra Nevada, zato ni čudno, da sega nadmorska 

višina parka od 460 m pa vse do 4.000 m. Park je ljubiteljem narave znan po številnih granitnih klifih, kristalno čistih 
jezerih, potokih in slapovih. Dele parka prekrivajo sekvoje, ki so ena izmed najstarejših prebivalcev našega planeta. 

Zapeljite se v osrčje Yosemitske doline, lahko se ustavite ob najbolj slavnem granitnem klifu El Capitan, kjer so tudi 
slovenski alpinisti pustili trajni pečat. Po vožnji se sprehod po čudoviti naravi še kako prileže. Nočitev. (P) 

 

5. dan NP YOSEMITE – FRESNO. Dan, namenjen odkrivanju lepot parka. Zjutraj se lahko napotite po panoramski 
potki do slapov Vernall. Prija sprehod po neokrnjeni naravi in spoznavanje lepot narave čisto od blizu. Povratek v 

dolino NP Yosemite in vožnja po panoramski cesti. Zapeljete se do razgledne točke Tunnel, od koder se odpira prelep 
pogled na celotno dolino NP Yosemite. Mogočna stena El Capitana je pred vami, v ozadju vidite njegovega brata Half 

Dome, tu so slapovi in mogočna drevesa. Pogledi in prizori, ki jemljejo sapo! Po lepi cesti, ki je speljana skozi park, 

se odpravite še do točke Glacier, od koder se znova odprejo nepozabni razgledi na lepote parka. Sledi še vožnja proti 
Fresnu, kjer prenočujete. (motel) 

 
6. dan FRESNO – NP SEKVOJA – BAKERSFIELD. Predlagamo zgodnji jutranji odhod proti NP Sekvoja. Park je 

bil ustanovljen že leta 1890 z namenom, da bi zaščitili edinstveno ohranjeno naravo. Park leži na južnem delu gorovja 
Sierra Nevada, na veliki nadmorski višini. Park je najbolj znan po sekvojah, ki pokrivajo velik del površine celotnega 

parka. Sekvojini gozdovi in bujna vegetacija nudijo zavetje številnim divjim živalim, med katerimi so najbolj znani 

črni medvedi. Po prihodu v park se lahko odpravite na ogled enih izmed največjih dreves na svetu. Najvišja in 
najslavnejša sekvoje je General Sherman. Kaj je lepšega kot sprehajati se po lepo urejenih potkah in občudovati 

mogočne stvaritve narave. Ogled parka lahko nadaljujete s kratkim vzponom na skalo Moro, od koder se vam odpre 
pogled na mogočno gorovje Sierra Nevade. Nikar ne izpustite slavnega naravnega mostu, narejenega iz drevesa 



 

 

sekvoje. Pod njim se lahko tudi zapeljete. Po ogledu parka se odpravite proti Bakerfieldu, kjer vas čaka namestitev. 
(motel) 

 
7. dan BAKERSFIELD – DOLINA SMRTI. Pot vas vodi skozi puščavo Mojave, kjer lahko od blizu spoznamo 

drevesa Joshua. Se še spomnite skupine U2 in njihove uspešnice? Med vožnjo boste na trenutke dobili tisti občutek, 

da ste sedaj zares daleč stran od ponorelega sveta, čisto sami in odmaknjeni od civilizacije. A prava zgodba se šele 
pričenja. Dolina smrti čaka na vas! Dolina je dobila svoje strašljivo ime v času zlate mrzlice, ki je zajela Kalifornijo 

sredi 19. stoletja, ko so številni iskalci zlata prečkali dolino. Čeprav ni bilo veliko smrtnih žrtev, pa je strašljivo ime 
ostalo do danes. Občutek odmaknjenosti od preostalega sveta se v Dolini smrti samo še stopnjuje, ko se vozite po 

dolini in vas bodo spremljale peščene sipine, redko grmičevje in visoke temperature. Lahko si privoščite sprehod po 

sipinah in tam pričakate sončni zahod. Namestitev v motelu. (motel) 
 

8. dan DOLINA SMRTI – LAS VEGAS. Predlagamo da zaradi visokih temperatur v Dolini smrti dan začnete zgodaj. 
Zelo zanimiva je točka Zabriskie, od koder se vam odpira pogled na pokrajino. Ogled doline lahko nadaljujete na 

vrhu razgledne točke, od koder se odpira pogled na celotno Dolino smrti. Nato se spustite globoko na najnižjo točko 
ZDA, ki leži 85,5 m pod morsko gladino. Velika kotanja imenovana Badwater, je znana po poljih soli, ki jih poredko - 

ob močnih padavinah - preplavi jezero. Priporočamo sprehod po solinah in nadaljevanje proti Zlatemu kanjonu, kjer 

se lahko sprehodite in si od blizu ogledate lepote kanjona. Nepozabna je tudi vožnja po panoramski cesti Artist's 
Drive. Začarani od naravnih lepot, miru in spokojnosti, ki vladajo v Dolini smrti, pot nadaljujete proti Las Vegasu. Las 

Vegas, mesto igralništva, zabave za vse okuse, mesto luči in svetovna prestolnica zabave ima mnogo obrazov in 
imen. Mesto zaživi s sončnim zahodom. Namestitev v hotelu, verjamemo, da vas bo radovednost hitro premamila na 

raziskovanje mesta. Nočitev. (H) 

 
9. dan LAS VEGAS – NP ZION – NP BRYCE. Predlagamo, da se iz mesta luči odpravite zgodaj. Počasi zapuščate 

Nevado in se odpravljate proti Utahu, deželi kanjonov, kjer občudujete igre narave. Utah je po vsem svetu znan po 
svojih naravnih lepotah in najlepših parkih ZDA. Pretežni del dneva lahko namenite ogledu parka Zion. V Zionu 

spoznate od blizu, kako Američani skrbijo za ohranjanje narave. V dolino se je mogoče zapeljati z avtobusom, ki ne 
onesnažuje narave. Dolino obdajajo mogočni klifi in pečine peščenjaka v mnogih barvah, med katerimi prevladujeta 

bela in rdeča. Pečine in klifi se dvigajo visoko nad zeleno sotesko, na dnu katere teče deviška reka. Po ogledu parka 

vas pot vodi po slikoviti cesti do parka Bryce, kjer prenočite. (motel) 
 

10. dan NP BRYCE – MOAB. Narodni park Bryce Canyon velja za enega izmed manjših parkov na vaši poti, saj se 
razprostira na površini le 144 km2. Vendar med sprehodom in občudovanjem značilne stopničaste kamnite strukture 

raznoterih barv, tudi najbolj razvajeni obnemijo. Igra oblik in barv, ki se stalno spreminjajo, odvisno od sončne 

svetlobe, je neverjetna. Stožci imenovani Hoodooji, ki so jih milijone let nazaj preoblikovali veter, dež, sneg in erozija, 
ponujajo enkratne prizore. Predlagamo, da se odpravite na točko Sunset, od koder se odpre lep pogled na park. Od 

tam pa na sprehod v sam center parka po stari poti, imenovani Navajo Loop, ki so jo uporabljali že staroselci. Med 
sprehodom odkrivate in spoznavate geološko zgodovino naše matere Zemlje. Panoramske poti so prepredene skozi 

celoten park. Nato pot nadaljujete proti Moabu in zvečer prispete v deželo kanjonov. Nočitev. (motel) 

 
11. dan MOAB – izlet v NP ARCHES. Moab je malo mestece, ki ima komaj nekaj več kot 5.000 prebivalcev, a 

vendar ga vsako leto obišče ogromno obiskovalcev. Razlog je, da leži v bližini parkov v ''Deželi kanjonov'', med 
katerimi je najbolj znan Arches. Voda, led, ekstremne temperature in podzemno gibanje soli so ustvarili edinstvene 

strukture, ki jih lahko vidite v parku. Veliki stolpi iz peščenjaka se prelivajo v različnih barvah, park Arches pa je 
najbolj znan po tem, da je v njem moč najti največje število naravnih oken na svetu (preko 2.000). Med njimi izstopa 

prvak med prvaki, Delicate Arch. Med vožnjo po parku se lahko ustavite na različnih razglednih točkah, od koder si 

ogledujete lepote parka. Predlagamo sprehod do najlepših naravnih oken, vrhunec dneva pa predstavlja treking do 
Delicate Archa, kjer je v edinstveni atmosferi naravnega amfiteatra sončni zahod res nepozaben. Povratek v Moab in 

če imate še dovolj energije si lahko privoščite večerno raziskovanje mesteca. Nočitev. (motel) 
 

12. dan MOAB. Dan za počitek in adrenalinske užitke. Celotno mestece živi od in za turizem in tukaj je vse, kar 

obiskovalec potrebuje na voljo na vsakem koraku. Dan lahko izkoristite za spoznavanje edinstvene pokrajine na 
drugačen način. Po želji si lahko privoščite vožnjo s hummerji ali rafting. Vožnja po kamnitem in skalnatem terenu 

predstavlja posebno doživetje. Odkrivate dele narave, ki po navadi ostanejo skriti večini obiskovalcev teh krajev. Ali 



 

   

pa dan preživite prav tako adrenalinsko, saj se lahko odpravite na rafting po reki Kolorado. Prav je, da reko, ki je 
pomagala ustvarjati vse te naravne lepote, spoznate čisto od blizu. Zvečer je priložnost za nakupe, spoznavanje 

ameriške kulinarike in Američanov. Nočitev. (motel) 
 

13. dan MOAB – NP MONUMENT VALLEY – PAGE. Predlagamo zgodnji jutranji odhod, saj je pred vami dolga 

vožnja in dan poln lepot. Odpravite se proti narodnemu parku Monument Valley. V na videz skrajno negostoljubni 
pokrajini so vedno živeli ljudje, saj kamni iz peska zadrže zalogo vode v zemlji, ki oddaja vlago. John Wayne je že 

vedel, zakaj je to skrito dolino poimenoval Božji zaklad spomenikov. S parkom v celoti upravljajo staroselci Navajo, 
saj je park v sklopu njihovega zaščitenega ozemlja, ki obsega površino sto tisoč km2. Z življenjem Navajev se na 

začetku  lahko spoznate v bližnjem muzeju, potem pa jih lahko spoznate tudi od blizu, ob odkrivanje lepot parka z 

njimi in njihovimi terenskimi vozili. Le kdo drug bi vam lahko bolje približal lepote narave in njihovo življenje? Ko se 
vozite po prašnih poteh, odkrivate pokrajino, ki vam je že delno znana, saj so bili tu posneti številni filmi. Iz katerega 

ovinka bo prijezdil na svojem vrancu John Wayne? Pot nadaljujete proti mestu Page, kjer prenočite. (motel) 
 

14. dan PAGE – NP ANTELOPE – NP GRAND CANYON/FLAGSTAFF. Zajtrk. Page je majhno mesto v Arizoni, 
ki pa privlači množice obiskovalcev. V njegovi bližini se namreč nahaja Antelope Canyon, kar v Navajo jeziku pomeni 

''kraj, kjer teče voda preko skal''.  Kanjon je majhen in lahko ga prehodite v 10 minutah. Njegova posebna lepota se 

skriva v igri svetlobe in senc. Svetloba se v različnih odtenkih preliva tekom dneva, voda pa je ustvarila nenavadne 
oblike v kanjonu. Med ozkimi prehodi boste iskali snope svetlobe in risali lepoto narave. Popoldne se lahko preko 

Pagea odpravite še na ogled »velike podkve« imenovane Horseshoe Bend, kraja, kjer naredi reka Kolorado velik 
okljuk. Vožnja proti Flagstaffu, kjer prenočite. (motel, Z) 

 

15. dan FLAGSTAFF/NP GRAND CANYON. Predlagamo, da se po zajtrku odpravite na raziskovanje Velikega 
kanjona, mogočne stvaritve reke Kolorado. Kralj vseh kanjonov se razteza v dolžini 449 km in širini 29 km. Ko človek 

prvič stoji na razgledni točki visoko nad kanjonom je osupel nad lepoto in dimenzijami kanjona, ki so zares neverjetne. 
Kanjon spada med sedem svetovnih čudes sveta, čeprav mu Američani preprosto rečejo kar ''velika luknja v zemlji.'' 

Ogled se začne v sprejemnem centru, kjer spoznate zgodbo o samem kanjonu, nato pa se peš odpravite na sprehod 
po robu kanjona. Začeli boste pri Mother Point in z vmesnimi postanki nadaljujete vse do Hermit's Rest. Dovolj bo 

časa za uživanje v enkratnih razgledih in občudovanje narave. Po povratku pot nadaljujete proti Flagstaffu, kjer 

prenočite. (motel, Z) 
 

16. dan FLAGSTAFF – ROUTE 66 – LAS VEGAS. Zajtrk. Pred vami je še zadnja daljša vožnja na vaši poti. 
Zapuščate zvezno državo Arizono in se vračate nazaj proti Nevadi. Del poti prevozite po legendarni Route 66, cesti 

vseh cest. Predlagamo, da se ustavite v naselju ob poti in pobliže spoznate, kako čas počasi briše podobe in se staro 

umika novemu. A nostalgija po preteklosti tukaj še živi in privablja obiskovalce iz vsega sveta. Pri mestu Kingman 
lahko zavijete na ogled jezera Mead, ki velja za največji umetni zbiralnik vode v ZDA. Z mogočnim Hooverjevim jezom 

so ujeli reko Kolorado in iz te vode se napaja in živi bližnje mesto Las Vegas. Sprehodite se čez Hooverjev jez in 
spoznajte čudež dela človeških rok. Prihod v Las Vegas, namestitev v hotelu ter še zadnji večer za večerno 

raziskovanje mesta. Nočitev. (H, Z) 

 
17. dan LAS VEGAS. Zajtrk. Izkoristite še zadnje trenutke na potovanju za raziskovanje norega mesta. Nočitev. 

(H) 
 

18. dan LAS VEGAS. Odhod na letališče in oddaja najetega vozila. 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 700 eur. 
 

Cena na osebo (2 osebi) v dvoposteljni sobi:                                od 1.710 EUR  
Cena na osebo (4 osebe) v štiri-posteljni sobi:                             od 1.320 EUR 
 



 

 

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: 17 x namestitve in zajtrke v motelih oz. hotelih 2 - 3*, »rent a car« - 
najem vozila srednje kategorije (ekonomski ali podobno, za 4 osebe), z vsemi potrebnimi zavarovanji in neomejeno 

kilometrino, prevzem avtomobila v San Franciscu na 4. dan potovanja in vračilo na letališču v Las Vegasu, stroške 
priprave in organizacije potovanja. 

*cena velja za starost voznika med 25-70 let, v nasprotnem primeru so potrebna posebna zavarovanja 

najetega avtomobila. 

  
Opomba: namestitev v nekaterih v motelih je skromnejša. Možnost doplačila za višjo kategorijo hotela in/ali 

avtomobila. 

Prevozi: deželo boste raziskovali z najetim avtomobilom. Agencija Oskar uredi najem avtomobila. 
 

Plačila na kraju samem:  
- strošek goriva, cestnin in parkirnin (cca. 350 EUR na potovanje)  

- vstopnina v Nacionalne parke: cca. 80 USD na avtomobil (Monument Valley, NP Yosemite, Glacier, NP Sequoia, 

Death Valley, NP Zion, NP Bryce, NP Arches, lake Mead), vstopnina za NP Antelope cca 40 USD na osebo.  
- dodatnih možnih aktivnosti (hummer, rafting ...)  

- vse kar ni navedeno kot vključeno. 
 

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

- prevoz iz Slovenije do bližnjih letališč, 

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

- doplačilo za enoposteljno sobo od 780 EUR, 
- dovolilnica za vstop v državo (ESTA) 20 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 sami opravite celoten postopek registracije. Brez tega 

dokumenta vstop v ZDA ni možen! Za doplačilo vam ESTO lahko uredimo tudi v agenciji. 

POMEMBNO: 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. 
Cena vizuma je 159.- USD.  

ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni. 

DRUGI DOKUMENTI: za vožnjo avtomobila je potrebno mednarodno vozniško dovoljenje in kreditna kartica 
(Visa, Mastercard). 

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: Oskar d.o.o. 
 
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 ...)  


