
 

 

Poročno potovanje otok Curacao 10 dni 
 

Rajski Curaçao se nahaja severno od obale Venezuela v Karibskem morju in je eden tistih krajev, ki si ne zasluži 
toliko pozornosti, kot bi si moral. Mu sosednja otoka Aruba in Bonaire zasenčita to slavo. Vendar pa ta otok nima 

samo neverjetne plaže in potapljaške točke, temveč tudi bogato zgodovino in kulturo, bučno nočno življenje in 
čudovito kolonialno arhitekturo.  

 
Ni tipičen karibski otok in če želite uživati v lepem vremenu, nižjih cenah in manj gneče, je najboljši čas, da 

obiščete Curaçao za medene tedne med majem in septembrom. Od čudovitih belih peščenih plaž do odličnih 

mest za potapljanje in snorkljanje, do prelepega glavnega mesta z zgodovinskim središčem UNESCO z bogato 
zgodovino, do nacionalnih parkov, ta država ponuja široko paleto možnosti, ki vas lahko zabava za več dni. Je kraj, 

kjer lahko zaplešeta skozi noč ali pa se odklopita v viseči mreži. Popoln za preživetje nepozabnega 
poročnega potovanja.  

 

 
 

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA NA KARIBSKEM OTOKU CURACAO. 

POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 11 DNI). 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 
PREDVIDEN PROGRAM POTOVANJA: 
1. dan polet na CURACAO. Po pristanku in ureditvi vseh formalnosti na letališču Curacao vas čaka vaš voznik in 

odpelje do hotela. Prosti čas za počitek. Nočitev. Predvideno: (…)  

 
Van der Valk Kontiki Beach Resort Curaçao 4* - superior soba – več info tukaj, brez prehrane 

 

https://www.kontikibeachresort.nl/
https://www.kontikibeachresort.nl/en/rooms/tropical-superior


 

 

2. – 9. dan CURACAO, medene počitnice. Prosti dnevi za romantične užitke. Možne aktivnosti v sklopu resorta 
– več info tukaj (za doplačilo na licu mesta). Nočitev. (H)  

 

 
 

10. dan polet iz CURACAO-a. Prosti čas do odhoda na letališče. Odjava iz sobe potrebna do 11. ure. Po odjavi še 

vedno lahko koristite kapacitete hotela. Organiziran prevoz do letališča v skladu s časom vašega poleta. (…) 
 

CENA NA OSEBO                                        pošlji povpraševanje                      
 

 

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

- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 
 

DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list od konca potovanja. 
 

ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Ljubljana, 
Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si. 

 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar 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. 
 

https://www.kontikibeachresort.nl/en/activities-1
http://www.nijz.si/

