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Parki ameriškega Zahoda 18 dni  
INDIVIDUALNO POTOVANJE  

 
SAN FRANCISCO – NP YOSEMITE – NP SEKVOJA  – DOLINA SMRTI – LAS VEGAS – NP ZION -  NP 

BRYCE CANYON– NP ARCHES  – NP ANTELOPE CANYON  – NP GRAND CANYON 
 

Odhodi v 2016: po želji 
 

POTOVANJE SE ZAČNE V SAN FRANCISCU IN KONČA V LAS VEGASU.  

POT IZ SLOVENIJE IN NAZAJ TRAJA DODATNI DAN  (SKUPAJ 19 DNI ) 
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM.   

 
Stil: Individualno potovanje  

 

1. dan SAN FRANCISCO. Individualni prevoz iz letališča do hotela - priporočamo prevoz s kombijem »shuttle«, 
cena cca. 17 USD na osebo. Namestitev in nočitev. (H v središču mesta) 

 
2. dan SAN FRANCISCO. Čaka vas ogled enega izmed najlepših ameriških mest. San Francisco leži na 

istoimenskem polotoku ob obali Tihega oceana. Ogled mesta lahko začnete na razgledni točki Twin Peaks – se še 

spomnite istoimenske kultne TV nadaljevanke, od koder se nam 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 nato odpravite do centra mesta. Sprehodite se do mestne hiše in pot vas bo vodila mimo 
operne hiše, gledališča, simfonične dvorane, mestne knjižnice vse do Union trga. Na poti boste srečali značilne 

tramvaje, privoščite si vožnjo z njimi. Po želji večerni sprehod po Kitajski četrti, kjer je tudi veliko možnosti za 
okusno večerjo. (H v središču mesta) 

 

3. dan SAN FRANCISCO. Lahko se zapeljete do Fisherman's Warf, ki velja za eno izmed glavnih atrakcij San 
Francisca. Vzdolž pomolov se nahajajo številne trgovine, muzeji in restavracije za vse okuse. Če se sprehodite med 

pomoli, lahko z malo sreče vidite morske leve čisto od blizu. S pomola vidite 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. Nočitev. (H v središču mesta) 

 

 

 
4. dan SAN FRANCISCO - NP YOSEMITE. Zjutraj v mestu prevzamete avtomobil. Ne pozabite na vožnjo po 

znamenitem mostu Golden Gate, medtem ko zapustite San Francisco in se odpravite na odkrivanje ameriškega 
Zahoda. Preko Kalifornijske doline, ki je velika za nekaj Slovenij, se vozite proti narodnemu parku Yosemite. Park 

pokriva površino več kot 3.000 km2 in se razteza preko zahodnega pobočja mogočnega gorovja Sierra Nevada.  
Nadmorska višina parka sega od 460 m pa vse do 4.000 m. Park je znan ljubiteljem narave po številnih granitnih 

klifih, kristalno čistih jezerih, potokih in slapovih. Zapeljete  se lahko v osrčje Yosemitske doline, kjer se ustavite ob 

najbolj slavnem granitnem klifu El Capitan. Nočitev . (H) 
 

5. dan NP YOSEMITE – FRESNO.  Dan za uživanje v neokrnjeni naravi. Lahko se sprehodite po panoramski 
potki do slapov Vernall in do točke Glacier, od koder se odprejo nepozabni razgledi na lepote parka. Vožnja proti 

Fresnu. Nočitev. (motel, Z) 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://patricksmithphotography.com/blog/portfolio/panoramas/san-francisco-moonlight-panorama/&psig=AFQjCNEWDM0HMdOV5nb36uivS9CJpN1zCw&ust=1471441079835928


 
 
 
 
Agencija Oskar, d.o.o.  
 

Agencija Oskar, d.o.o., Hafnarjeva pot 2a, 4000 Kranj, Tel: +3864 2014-338, 339 Fax: +3864 2014-331  

E-Mail: info@agencija-oskar.si, www.agencija-oskar.si 

ID: SI65090934, TRR: 3000 0000 0450 019 pri SBERBANK d.d., PE Kranj, št. licence: 128 in 129, IATA licenca št. 77-32092 

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. vložka: 1/06544/00, osnovni kapital: 38.763 EUR 

6. dan FRESNO – NP SEKVOJA – BAKERSFIELD. Zjutraj zapustite Fresno. NP Sekvoja je bil ustanovljen že leta 

1890 z namenom, da bi zaščitili edinstveno ohranjeno naravo. Park 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 peš odpravite na ogled največjih dreves na svetu, tudi 

do najvišje in najslavnejše sekvoje, imenovane General Sherman. Po ogledu parka vožnja do Bakersfielda.  Nočitev. 
(motel) 

 
7. dan BAKERSFIELD – DOLINA SMRTI. Vožnja skozi puščavo Mojave, kjer lahko od blizu spoznate drevesa 

Joshua. Vožnja po Dolini smrti je svojevrstno doživetje, spremljajo vas peščene sipine, redko grmičevje in visoke 
temperature. Nočitev. (motel) 

 

8. dan DOLINA SMRTI – LAS VEGAS.  Svetujemo, da dan pričnite zgodaj, saj so v Dolini smrti temperature 
visoke. Na poti do Las  Vegasa se lahko ustavite na točki Zabriskie, od koder se odpira pogled na pokrajino in se 

nato spustite tudi 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. Sprehodite se po solinah 

in nadaljujte vožnjo po panoramski cesti Artist's Drive. Prihod v Las Vegas, mesto luči in igralništva. Boste 

preizkusili srečo? Nočitev. (H na glavni ulici oz. »strip«-u, Z) 
 

 
 

 

9. dan LAS VEGAS – NP ZION. Po počitku, odhod proti deželi kanjonov, Utahu. Znan je po svojih naravnih 
lepotah in najlepših parkih ZDA. Ogled parka Zion, kjer spoznate, kako Američani skrbijo za ohranjanje narave. 

Dolino obdajajo mogočni klifi in pečine iz peščenjaka v mnogih barvah, med katerimi prevladujeta bela in rdeča. 
Nočitev. (motel) 

 
10. dan NP ZION – NP BRYCE CANYON.  Po slikoviti cesti se zapeljete proti Narodnemu parku Bryce Canyon. 

Velja za enega izmed manjših parkov na vaši poti, saj se razprostira na površini le 144 km2. Občudujete lahko 

stopničaste kamnite strukture raznoterih barv, stožce,  imenovane Hoodooji, ki so jih milijone let nazaj 
preoblikovali veter, dež, sneg in erozija. Nočitev. ( motel, Z) 

 
 

 
 

http://www.hdtimelapse.net/details.php?movie_id=3124
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1qpD1h8bOAhWFvRoKHdUvBIcQjRwIBw&url=https://sterlingstarling.wordpress.com/2013/04/13/bryce-canyon-sunset-panorama/&psig=AFQjCNFL65S0Bz1b46wu8_xopo0apiUNaQ&ust=1471441170200582
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11. dan NP BRYCE CANYON  – MOAB. Zjutraj se lahko odpravite na točko Sunset, od koder se odpre lep 
pogled na park. Sprehod v sam center parka po stari poti, imenovani Navajo Loop, ki so jo uporabljali že staroselci.  

Popoldan se zapeljete proti Moabu. Nočitev. (motel) 

 
12. dan MOAB – izlet v NP ARCHES. Moab je malo mestece, ki leži v bližini ''Dežele kanjonov'', med katerimi je 

najbolj znan park Arches. Voda, led, ekstremne temperature in podzemno gibanje soli so ustvarili edinstvene 
strukture, velike stolpe iz peščenjaka, ki se prelivajo v različnih barvah. Skozi vožnjo po parku se lahko ustavite in 

sprehodite do različnih razglednih točk. Povratek v Moab. Nočitev. (motel) 
 

13. dan MOAB. Prosto za počitek in uživanje. Celotno mestece živi za turizem in tukaj je vse, kar obiskovalec 

potrebuje, na voljo na vsakem koraku. Predlagamo, da izkoristite spoznavanje edinstvene pokrajine s terenskimi 
vozili hummer, saj vožnja po kamnitem in skalnatem terenu predstavlja posebno doživetje. Še eno adrenalinsko 

doživetje je rafting (za doplačilo) po reki Kolorado. Nočitev. (motel) 
 

14. dan MOAB – NP MONUMENT VALLEY - PAGE. Zgodnji odhod proti narodnemu parku Monument Valley. 

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 100.000 km2. Z življenjem 

Navajev se lahko spoznate v bližnjem muzeju. Vožnja do Page-a v Arizoni. Nočitev. (motel) 
 

 
 

 

15. dan PAGE – NP ANTELOPE – NP GRAND CANYON/FLAGSTAFF. V bližini mesteca Page se nahaja 
Antelope Canyon, kar v Navajo jeziku pomeni ''kraj, kjer teče voda preko skal''.  Kanjon je majhen in lahko ga 

prehodiš 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. Popoldan se lahko odpravite na ogled velike 

podkve, imenovane Horseshoe Bend, kraj, kjer naredi reka Kolorado velik okljuk. Vožnja proti Flagstaffu. Nočitev. 

(motel) 
 

16. dan FLAGSTAFF/ NP GRAND CANYON. Dan za raziskovanje Velikega kanjona, ki je mogočna stvaritev reke 
Kolorado in spada med sedem svetovnih čudes sveta. Kralj vseh kanjonov se razteza v dolžini 449 km in širini 29 

km. Ogled lahko začnete v sprejemnem centru, kjer spoznate zgodbo o samem kanjonu, nato pa se peš odpravite 

na sprehod po robu kanjona. Povratek na izhodišče in v Flagstaff. Nočitev. (motel) 
 

17. dan FLAGSTAFF – ROUTE 66 – LAS VEGAS. Še zadnja daljša vožnjo na vaši poti. Zapustite Arizono in se 
vračate nazaj proti Nevadi. Del poti prevozite po legendarni Route 66, cesti vseh cest. Pri mestu Kingman lahko  

zavijete na ogled jezera Mead, ki velja za največji umetni zbiralnik vode v ZDA. Prihod v Las Vegas. Nočitev. (H na 
glavni ulici oz. »strip«-u) 

 

18. dan LAS VEGAS. Vračilo avtomobila na letališču v Las Vegasu. Konec potovanja.    
 

Odhodi so možni vsak dan. Program lahko prilagodimo individualnim željam.  
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Cena na osebo (2 osebi) v dvoposteljni sobi:                          1.430 EUR  
Cena na osebo (4 osebe) v štiriposteljni sobi:                            930 EUR   
Za ostale kombinacije pokličite.  

 
Cena vključuje:  

- namestitve in zajtrke v motelih oz. hotelih 2 - 3* po programu,  

- »rent a car« - najem vozila srednje kategorije (Compact –tip avtomobila Nissan Versa Note 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, 
- strošek priprave in organizacije potovanja.  

 
Opomba: namestitev v nekaterih v motelih je skromnejša.    

Možnost doplačila za višjo kategorijo hotela in/ali avtomobila.  

 
Obdobje: cena velja za potovanje skozi celo leto, razen v obdobju jul.- avg., ter okoli Novega leta, ko so cene 

višje. Pokličite za ponudbo.  
 

Doplačilo po želji (na osebo):  

- letalska vozovnica 
- prevoz iz Slovenije do odhodnega letališča in nazaj  

- dovolilnica za vstop v ZDA, ESTA: 20 EUR 
- odstopnina v primeru višje sile 4, 56 % od vrednosti potovanja, 

- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (za ZDA priporočamo dvojno kritje) 
 

 

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.  

 

Popusti: 
- članski popust 3,5% 

 
POGOSTA VPRAŠANJA – INFORMACIJE ZA LAŽJO ODLOČITEV:  

Sobe: namestitev 3 ali 4 oseb v isti sobi je na dveh ločenih zakonskih posteljah. Dodatnih ležišč ni. 

Zajtrki: po ameriških standardih v večini hotelov v ZDA v ceno prenočevanja zajtrki niso vključeni, so pa na voljo v 
hotelskih restavracijah za doplačilo. Nekateri hoteli nudijo brezplačni kontinentalni zajtrk.  

Dokumenti za prevzem avtomobila: voznik potrebuje kreditno kartico (Visa, Mastercard) in mednarodno vozniško 
dovoljenje.   

Kategorije vozil v ZDA : Economy (najmanjša kategorija avtomobila, npr. Kia Rio), Compact (npr. Nissan Versa 
Note), Intermidiate SUV (npr. Jeep Compas), Full Size (npr. Nissan Altima), Mini passanger VAN  (npr. Dodge 

Grand caravan).  

Zavarovanje avtomobila vključuje: »collision damage waiver without excess in theft protection with no 
excess«, kar pomeni zavarovanje lastne udeležbe, zavarovanje v primeru kraje, polni kasko(razen v primeru 

poškodb na gumah, podvozju, platiščih, steklu ali poškodbah,povzročenih iz malomarnosti ali pod vplivom ilegalnih 
substanc), davke in letališke takse. Zavarovanje v primeru kraje se nanaša izključno na vozilo in ne na predmete 

znotraj vozila.  

Dodatni voznik: doplačilo na kraju samem (cca. 15 USD na dan).  

VIZE: Slovenci za vstop v ZDA 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.  
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POMEMBNO: vstopni vizum za ZDA je obvezen za vse, ki so po 1. marcu 2011 potovali v Iran, Irak, Sudan, Libijo, 

Yemen, Somalijo in Sirijo. Vstopni vizum se pridobi na veleposlaništvu ZDA v Ljubljani in si ga ureja potnik sam. 
 

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. 

PRIPRAVA POTOVANJA: 2. avgust 2016 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 

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 ...) 

 
 

 
 

 


