
 

 

Poročno potovanje Florida z dotikom 'karibov' 15 dni 
 

 
 

POTOVANJE SE ZAČNE v ORLANDU IN KONČA v MIAMI-ju. 
POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 16 DNI). 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 
 

Miami na Floridi je popoln kraj za mladoporočenca, kamor lahko pobegneta in uživata na čudovitih plažah z 

belim peskom, toplim vremenom, bogato zgodovino in okusno hrano. Florida je odlična destinacija za samostojno 
raziskovanje z najetim vozilom, za zabavo in sprostitev. Okus ‘Karibov’ – Key West – pomeni tropski oddih, ne 

da bi zapuščali udobje ZDA. Otok je prepreden s kulturo in zgodovino, obenem pa je pravi raj zasebnih otočkov, 
čudovitih plaž, živahnega nočnega življenja in romantičnih sončnih zahodov. Paradiž, ki ga na potovanju po Floridi 

enostavno ne smete spustiti! 
 

Kdaj obiskati? Najboljši čas za obisk je spomladi, sredi februarja do maja. Povprečna temperatura se v tem 

času giblje od ugodnih 19 do balzamičnih 28 stopinj – popolno vreme za kratke hlače, majice in vaše najljubše 
kopalke! Če imate poroko jeseni ali pozimi, je Miami tudi odlična destinacija za pobeg od hladnega vremena. Žal pa 

je to tudi najbolj zaseden čas v letu. Poleti so Miami plaže zaradi vročine na območju glavna atrakcija.  
 

PREDVIDEN PROGRAM POTOVANJA:  

1. dan polet v ORLANDO. Za doplačilo lahko uredimo letalski prevoz (ni vključeno). Po opravljenih obmejnih 
formalnostih sledi prevzem vozila s katerim se odpeljete do vašega hotela. Prijava v hotel in zaslužen počitek. 

Nočitev. Predvideno: Parc Corniche, resort fee na licu mesta cca 25 usd/dan (H) 

http://www.parccorniche.com/


 

 

 
2. in 3. dan ORLANDO, zabaviščni parki + polet z Ikono. Zajtrk. Dneva prosta za zabavo tako za odrasle kot 

otroke. Preživite čas v enem izmed štirih Disneyevih tematskih parkov, ali obiščite Sea World, Universal Studios, ali 
izberite katero drugo atrakcijo izmed številne ponudbe v okolici. Priporočamo polet na ikoni Orlanda – največje 

opazovalno kolo na vzhodni obali, ICON ponuja krasen razgled na Orlando. Nasvet: preverite čas sončnega zahoda 

za bolj romantično vzdušje. Prosto po želji. Nočitev. (H, Z)        
 

4. dan ORLANDO – KENNEDY SPACE CENTER – okolica COCOA BEACH. Zajtrk. Danes zapuščate Orlando in 
nadaljujete pot proti Atlantski obali. Na poti po želji naredite obvoz do vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral, kjer si 

lahko ogledate Kennedyijev vesoljski center z lansirnimi ploščadmi in razstavljenimi vesoljskimi plovili. Prijava v hotel 

in nočitev. Predvideno: La Quinta Inn Port Canaveral, resort fee na licu mesta cca 25 usd/dan (H, Z)    
 

5. in 6. dan COCOA BEACH, dan ob plaži. Zajtrk. Preživite dan v raziskovanju okolice. Lahko se odpravite v park 
Lori Wilson s svojo zlato peščeno plažo. Cocoa Beach je tudi najboljša postojanka za deskanje na Floridi. Odpravite 

se na pomol Cocoa Beach in uživajte v krasnem pogledu na plažo in morje. Sprehodite se po trgovinah in 
restavracijah, ki mejijo na pomolu. Obiščite Ron Jon Surf Shop, največjo surf trgovino na svetu, odprto 24/7. Ima 

celo akvarije, dvigala in vodne padce! Pojdite na veslanje po tisočerih otokih in si oglejte mante in delfine v tropskih 

mangrovih. Nočitev. (H, Z)    
 

 
 

7. dan COCOA BEACH – EVERGLADES. Zajtrk. Zapustite Atlantsko obalo in se skozi notranjost države peljete na 
drugo stran proti Mehiškem zalivu. 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. Prijava v hotel in nočitev. Predvideno: Port of the Islands Everglades Adventure Resort, resort fee na 

licu mesta cca 25 usd/dan (H, Z)     

 

8. dan EVERGLADES – KEY WEST. Zajtrk. Nadaljujete z vožnjo do najjužnejšega dela celinske ZDA, od koder je 
Kuba oddaljena samo 150 km zračne razdalje. Prečkate 42 mostov, ki povezujejo celinsko Florido s številnimi otočki, 

eden izmed njih je Key West, živahen karibski otoček, kjer je živel tudi Ernest Hemingway. Številni pari sanjajo o 
peščenih obalah, kristalno čisti vodi in bujni kulisi kilometre naokoli. Key West je raj za mladoporočence, ki ponuja 

romantično kombinacijo mirnih sončnih zahodov, zasebnih otokov, letovišč ob obali in nekaj najboljših kuhinj v državi. 

Lahko celo uživate v Key Westu med enodnevnim potovanjem iz Miamija za hiter okus Karibov. V skladu s časom 
lahko obiščete Hemingway-jev muzej in se sprehodite po glavni ulici Duvall, polni prijetnih trgovinic in lokalov, do 

https://www.wyndhamhotels.com/laquinta/cocoa-beach-florida/la-quinta-inn-cocoa-beach-port-canaveral/overview
https://www.poiresort.com/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=business_listing


 

 

trga Mallroy, ki je zbirališče umetnikov in obiskovalcev iz celega sveta. Nočitev. Predvideno: resort fee na licu mesta 

cca 35 usd/dan (H, Z)     

 
1. The Southernmost Inn-Adults Only 3*  

2. Casa Marina, A Waldorf Astoria Resort 3-4*   
3.  Hyatt Centric Key West Resort & Spa 4*  

 

9. in 10. dan KEY WEST, dotik karibov. Zajtrk. Key West živahen 'karibski otoček'. Prosta dneva za uživanje raja. 
Priporočamo najem kolesa za raziskovanje okolice. Občudujte čudovit sončni zahod iz trga Mallory. Pojdite se kopat 

na čudovito plažo Fort Zachary. Po želji. Nočitev. (H, Z)     
 

 
 

11. dan KEY WEST – MIAMI, kliše Floride. Zajtrk. Sledi vožnja naprej do klišeja Floride, zloglasni Miami. Uživajte 
v tem obmorskem letovišču z neskončno belo peščeno plažo in številnimi reševalnimi stolpi. Prijava v hotel in nočitev. 

Predvideno: Casa Boutique, resort fee na licu mesta cca 25 usd/dan (H, Z)     
 

12. dan MIAMI – po želji obisk Jungle Island-a. Zajtrk. Prosto za užitke. Priporočamo današnji dan za obisk 

Jungle Island. Otok Jungle je ekološka avantura, ki obsega 18 hektarjev. Ponuja veliko zabavnih dejavnosti, kot so 
soba za pobeg ter veliko več. Odvisno od termina spremljate, če se v tem času ne dogaja kakšen poseben dogodek 

kot je npr. letošnji poseben dogodek, imenovan Luminosa, Festival luči. Med Luminoso bo park napolnjen s stotimi 
raznobarvnimi svilenimi lučmi, ki prikazujejo zgodbo o džungli ter napovedujejo in prikazujejo pustolovsko prihodnost 

Miamija. Vsako svetilko ročno izdelajo priznani kitajski obrtniki, ki jo osvetljuje na stotine majhnih LED luči. 

Obiskovalci otoka se sprehodijo po parku in se kopajo v barvnih odtenkih luči čudovitih lantern. Res enkratno 
doživetje. Nočitev. (H, Z)     

 
13. in 14. dan MIAMI, plaža dnevi. Zajtrk. V Miami ne morete iti, ne da bi preživeli čas na plaži! Izkoristite plaže 

z belim peskom in lepo vreme ter se odpravite tja. Od tam se lahko preprosto sprostite na soncu, igrate v valovih ali 
uživate v eni od številnih razburljivih dejavnosti, kot so najem čarterja za čolnarjenje in jadranje, kulinarika in krajša 

križarjenja, ribištvo v globoko morju, potapljanje in snorklanje ali drugačna oblika zabave na vodi. Čas torej namenite 

za kopanje v toplem morju in sončenju na plaži. Ko boste imeli dovolj plaže se lahko spoznate z Mijamijem na katerem 
od krožnih ogledov mesta. Vmes se sprehodite skozi South Beach z znamenitim predelom Art Deco, Miami Downtown, 

Little Havano z značilnim vplivom Kube, staro letoviško četrt z značilnimi ameriškimi hišami - Coconut Grove. Proste 
popoldneve izkoristite za ugodne nakupe ali odkrivanje drugih mestnih čarov. Kje jesti v Mijamiju? … zelo popularna 

je restavracija La Placita, ki streže okusno Portorikansko kuhinjo. Najbolj trendi trenutno pa je restavracija Kyu, kjer 

https://thesouthernmostinn.com/
https://waldorfastoria3.hilton.com/en/hotels/florida/casa-marina-key-west-a-waldorf-astoria-resort-EYWCMWA/index.html
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/florida/hyatt-centric-key-west-resort-and-spa/kwest?src=corp_lclb_gmb_seo_nam_kwest
https://casamiamihotel.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=BBUdriHX7JQ&feature=emb_logo
http://foodcommagroup.com/restaurants/la-placita-miami/
https://www.kyurestaurants.com/


 

 

navdih jedilnika je Azijska kuhinja. Preizkusite njihove slane žemljice iz mehkih lupin. V kolikor La Placita in Kyu ne 
ustrezata vašim okusom, obiščite Ariete. Na njihovem meniju najdete mešanico ameriške hrane in lokalnih jedi. 

Nočitev. (H, Z) 
 

15. dan polet iz MIAMI-ja. Zajtrk. Odjava iz hotela do 10 ure. Prosto do odhoda na letališče, kjer oddate vaše 

vozilo. Za doplačilo vam lahko uredimo letalski prevoz (ni vključeno). (Z)      
 

Cena na osebo v Southernmost znaša:                                     od 1.440 EUR                  
Cena na osebo v hotelu Casa Marina znaša:                            od 1.530 EUR                  
Cena na osebo v hotelu Hyatt Centric znaša:                           od 1.680 EUR                  
*Letalska vozovnica v ceno ni všteta. Okvirna cena povratnega leta iz Ljubljane ali okoliških letališč je 
od 700€ naprej. 

 

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: 14x nočitev v namestitvah po programu, prehrana navedena po 
programu (Z=zajtrk), najem vozila z vsemi potrebnimi obveznimi zavarovanji za celotni čas bivanja (prevzem in 

oddaja na letališču), stroške priprave in organizacije potovanja.  
 

Prevozi: deželo bosta raziskovala z najetim avtomobilom. Agencija Oskar uredi najem avtomobila.  

Predvideno vozilo: 

 
POZOR! Voznik mora biti lastnik kreditne kartice. Ob prevzemu potrebno plačilo depozita znaša cca 300 USD. 
Doplačilo za mladega voznika je potrebno za vsakega voznika, starega med 20 in 24 let – US$ 34.86 na dan vključno z davkom. 

 

Doplačilo po želji (na osebo):  
- 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 

- strošek resort fee-jev hotela, kjer zahtevajo, 
- vstopnine (okvirno): Everglades park – vožnja s čolni na veter: od 23 USD, vstopnine v zabaviščne parke v 

Orlandu ( med 60 in 90 USD), vstopnina v Nasin center Cape Canaveral: od 45 USD, … 

 
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 

https://arietemiami.com/


 

 

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: 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. Cena vizuma je 159 USD.  

ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni. 

Splošni pogoji poslovanja Oskar d.o.o. so sestavni del programov in so na voljo kot posebna tiskana priloga oz. 
na spletu. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema. 

 

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2. 
ORGANIZATOR POTOVANJA: Oskar d.o.o. 

 
 
 


