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Potovanje okoli sveta 33 dni 
INDIVIDUALNO POTOVANJE  

LJUBLJANA – SAN FRANCISCO – HONOLULU – AUCKLAND – FIJI –  

SYDNEY – INDONESIA – DELHI – LJUBLJANA 
 

To je zgolj 1 možnost, kako z nami lahko potujete okoli sveta. Za vas pripravimo potovanje po vaši 

želji. Tako potovanje je bogatejše, če vključite vsaj 1 Oskarjevo potovanje – tukaj je v Indoneziji.  
 

Srečno! 

 
Stil: Individualno potovanje 
  

 
 

1. dan LJUBLJANA – FRANKFURT – SAN FRANCISCO. Polet z Ljubljane preko Frankfurta proti San Franciscu. 
Ob prihodu na letališče vožnja do hotela (v lastni režiji) ter namestitev v hotel in prosto za raziskovanje mesta. San 

Francisco leži na istoimenskem polotoku ob obali Tihega oceana. Predlagamo ogled razgledne točke Twin Peaks – 

se še spomnite istoimenske kultne TV nadaljevanke, od koder 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 nato odpravite do centra mesta. Po želji večerni sprehod po Kitajski četrti, kjer je tudi veliko 
možnosti za okusno večerjo. (H) 

2. dan SAN FRANCISCO. Prosto za lastno raziskovanje mesta – priporočamo vožnjo 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. Tu se lahko sprehodite med pomoli, z malo sreče boste videli morske leve čisto od blizu. 
S pomola boste lahko opazovali 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. 

Priporočamo vožnjo čez predel Presidio vse do simbola mesta, znamenitega mostu Golden Gate. (H, Z) 
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3. dan SAN FRANCISO - HONOLULU. Prevoz do letališča v San Franciscu ter polet do Honoluluja. »Aloha, 

Havaji!« Ob prihodu na letališče prevoz v lastni režiji do hotela ter namestitev v hotel. Prosto za raziskovanje mesta 
in počitnice. (H) 

 

 
 

 

 
 

7. dan HONOLULU - AUCKLAND.  Prevoz do letališča v lastni režiji in polet s Honoluluja proti Aucklandu. Kia Ora 
in dobrodošli na Novi Zelandiji. Ob prihodu na letališče vožnja v lastni režiji do hotela ter namestitev v hotel. Prosto 

za raziskovanje mesta jader.  
Odpravite se lahko na izlet na enega izmed otokov, ki ležijo v bližini. Waiheke Island - otok umetnikov, vinogradov 

in oljčnih nasadov, kjer lahko obiščete eno izmed vinskih kleti ter okušate razne domače dobrote. Vulkanski otok 

Rangitoto ali otok Tiritiri Matangi, ki je rezervat divjih živali. Obiščete lahko tudi živalski vrt, kjer se boste pobližje 
srečali z avtohtono živalsko vrsto – novozelandskim ptičem Kivijem, regionalni park Waitakere, eno izmed plaž na Z 

obali ter najvišjo stavbo na južni polobli Skytower … Možnosti je ogromno. (H) 
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12. dan AUCKLAND – FIJI. Prevoz do letališča v lastni režiji in polet na Fiji. Dobrodošli na Fijiju. Prevoz v lastni 
režiji do hotela ter namestitev. Prosto za počitnice. (H) 

 
 

 
 
 

15. dan FIJI – SYDNEY. Prevoz do letališča v lastni režiji in polet iz Fidija proti Avstraliji.  Po ureditvi obmejnih 
formalnosti vožnja v lastni režiji do hotela. Namestitev in prosto. (H) 
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16. dan SYDNEY – polet do AYERS ROCK. Polet s Sydneya do Ayers Rocka. Prosto za lastno raziskovanje. (H) 

 

 
 
 

17. dan AYERS ROCK – izlet ULURU SUNRISE AND GUIDED BASE WALK. Zgodnje jutranji odhod in 

opazovanje mogočnega Uluruja v soju sončnega vzhoda. Lahek zajtrk in voden 10 km sprehod okoli Uluruja, kjer 
vam bodo predstavili kulturni pomen tega zemljišča. Vožnja do Ayers Rocka (prihod predvidoma okoli 13.00) in 

prosto. Nočitev.  (H)  
 

 

 

 
 

18. dan AYERS ROCK – MELBOURNE. Polet z Ayers Rocka do Melbourna. Ob prihodu v Melbourne vožnja do 
hotela v lastni režiji in namestitev v hotel. Nočitev. (H) 
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19. dan MELBOURNE - SYDNEY. Prosto za samostojno raziskovanje mesta. Polet z Melbourna v Sydney. Ob 
prihodu vožnja do hotela v lastni režiji in prosto za samostojno raziskovanje mesta. (H) 

 

 

 
 

20., 21. dan SYDNEY. Morda križarjenje s kosilom, obisk opere ali ogled znamenitega predel The Rocks, ki ima 
edinstveno mesto v kolonialni zgodovini Sydneyja in velja za rojstni kraj evropske Avstralije? Možnosti je ogromno. 

(H) 
 

22. dan SYDNEY – JAKARTA.  Prevoz v lastni režiji do letališča. Polet iz Sydneya preko Singapurja v Jakarto. Ob 

prihodu na letališče transfer do hotela. (H) 
 

 

 
 
 

24. dan JAKARTA – polet v YOGYAKARTO. Zajtrk. Zgodnja vožnja na letališče in polet v Yogyakarto. Mesto je 

kulturna prestolnica 110-milijonske Jave, v kateri se živo spletajo kulture tisočletne zgodovine; od hindujskih in 
budističnih templjev do muslimanskih palač in mošej ter kolonialnih zgradb 18. in 19. stoletja. Mestu še vedno 

vlada sultan, katerega ime naj ostane skrivnost. Živi v palači Kraton, po kateri vas popelje eden od njegovih 
sodelavcev. Z rikšami se odpeljete do ptičje tržnice, spoznate tradicionalne obrti srebrarjev in izdelovalcev batika. 

Popoldne obiščete hindujski tempelj Prambanan, kjer spoznate hindujsko vizijo življenja, arhitekturo in bogato 
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ornamentiko, prav tako pa vam prija sprehod po idiličnem okolju. Večerja v lokalni restavraciji. Po želji (za 

doplačilo) si lahko privoščite romantičen balet, v katerem se vam razkrije hindujski ep Ramayana. Vrnitev v hotel in 
nočitev. (H*, ZV, letalo, rikše) 

 

 
 
25. dan YOGYAKARTA – polet na BALI – KUTA. Zajtrk. Doživet dan začnete z vožnjo med riževimi polji in 

tradicionalnimi prizori proti največjemu budističnemu templju na svetu – čarobnem Borobudurju (UNESCO), ki je v 
kamen vklesana vizija budističnega kozmosa, ena najlepših zgradb južne poloble. Na 2672 reliefih templja je 

vklesano celotno sporočilo budizma, občudujemo pa tudi kar 504 kipe Bude. Morda vam "srečni Buda" izpolni željo. 

Na poti v mesto postanete na tradicionalni tržnici, zanimiv pa je tudi ogled senčnih lutk Vayang, ki predstavljajo 
1000-letno tradicijo v tem mestu. Pozno kosilo, prosto v središču mesta do odhoda na letališče. Polet proti Baliju. 

Po pristanku vožnja do Kute. Namestitev in nočitev. Prost večer v turističnem vrvežu … (H*, ZK, letalo) 
 

 
 

26. dan KUTA – TANAH LOT – RIŽEVA POLJA – jezero BRATAN – UBUD. Zajtrk. Vožnja do templja na 

otočku Tanah Lot ter doživetje obale Indijskega oceana v jutru. Vožnja v hrib v balijsko samobitnost proti jezeru 
Bratan. Visoko v brežinah vas ujame sprehod po najlepših otoških riževih poljih, ki se potegujejo za Unescovo 

zaščito. Počitek na vožnji do Candikuninga, kjer obiščete tržnico z začimbami in tropskim sadjem. Na jezeru 
obiščete tempelj jezerske boginje Pura Ulun Danu Bratan, ki odseva v mirni vodni gladini. Na poti v Ubud se morda 

sprehodite po riževih poljih. Namestitev. Prost večer v balijskem vzdušju. Nočitev. (H, ZV)  
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27. dan UBUD – izlet v TAMPAKSIRING in GUNUNG KAWI. Zajtrk. Zjutraj se odpeljete do Tampaksiringa in 

obiščete vodni tempelj Tirta Empul ter tempelj Gunung Kawi. Na povratku obiščete še začimbni vrt, kjer lahko 
kupite najdražjo kavo na svetu in poslikate riževa polja. Ubud je kulturna prestolnica Balija in če kje, prav tukaj 

lahko začutite balijski navdih. Sprehodite se po opičjem gozdu, ki slovi po odlični zemeljski energiji. Prosto 

popoldne, je namenjeno uživanju v vzdušju Ubuda, ki vas preseneti s trgovinicami z umetno obrtjo brez primere. 
Nočitev. (H, ZV) 

 

 
 

28. dan UBUD – gliser na otočke GILI. Zajtrk. Vožnja do pristanišča ter vožnja z gliserjem na otočje Gili (okoli 
90 minut). Po pristanku odkorakate do vašega hotela. Namestitev in prosto za počitnice. (H*, Z, gliser) 

 
29. dan Otočki GILI – počitnice! Zajtrk. Prosto za počitnice. Otočki Gili so znani po čudovitih koralnih grebenih 

in odličnem letoviškem vzdušju z dobro hrano in obiljem dodatnih storitev. Nočitev. (H*, Z)  

 
30., 31. dan Otočki GILI – čoln na LOMBOK – polet v JAKARTO – LJUBLJANA. Zajtrk. Prosto do odhoda. 

Vožnja s čolnom z Gilijev na Lombok. Vožnja na letališče in polet proti Jakarti ter transfer do hotela. (Z, čoln, 
letalo, H) 
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32. dan JAKARTA – DELHI. Vožnja do letališča Jakarta. Sledi polet do Delhija. Ob pristanku v Delhi-ju vožnja v 
lastni režiji do hotela. Nočitev. (H,Z) 

 

 
 

32. dan DELHI – AGRA – TAJ MAHAL. Privatni izlet z Delhija do Agre in ogled Taj Mahala. Vožnja nazaj v Delhi 
in nočitev. (H,Z) 

 
34., 35. dan DELHI – FRANKFURT - LJUBLJANA. Odjava iz hotela in vožnja do letališča Delhi v lastni režiji. 

(H)   

Cena na osebo v dvoposteljni sobi od: … 
 

DRUGI PODATKI: 

VIZE:  ZDA: Slovenci potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list. Najmanj 3 dni pred potovanjem je potrebno 
izpolniti elektronski obrazec za vstop v ZDA, ki ga najdete na spletnem naslovu https://esta.cbp.dhs.gov. Obrazec 
lahko ob doplačilu 20 EUR/osebo ob prijavi in predložitvi kopije potnega lista izpolnimo tudi mi. 

NOVA ZELANDIJA: Za vstop na Novo Zelandijo vizum ni potreben za potovanja, ki trajajo do 90 dni. Za 
pridobitev je potreben vsaj še 6 mesecev veljaven potni list.  

FIJI, INDONEZIJA: Slovenski državljani za vstop na Fidži in Indonezijo vizuma ne potrebujejo. 

AVSTRALIJA: Potnik mora pred potovanjem izpolniti elektronski obrazec "eVisitor", ki je dostopen na spletnem 
naslovu http://www.immi.gov.au/e_visa/evisitor.htm. Obrazec lahko ob doplačilu in predložitvi kopije potnega lista 

izpolnimo tudi v Agenciji Oskar. 

INDIJA:  Slovenci potrebujemo indijski vizum, ki si ga lahko uredite sami preko spleta na naslovu 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html ali vam ga za doplačilo uredimo mi. Potrebujete najmanj 6 mesecev 
veljaven potni list od konca potovanja in eno barvno fotografijo na belem ozadju. Indijski e-vizum velja za enkratni 

vstop do 30 dni 

ZDRAVJE: Cepljenje proti rumeni mrzlici je za vstop v državo pogojno obvezno, in sicer za popotnike, ki so se 

nahajali na območju rumene mrzlice oziroma prihajajo iz držav, v katerih je ta bolezen razširjena. Več na 
http://www.zdravinapot.si. 

 

http://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

