
Poletna Kitajska in Indija
Iskanje prave Shangri-La 17/22 dni – kliknite tukaj
Stopnja 4 – Oskarjevo avanturistično potovanje

Izjemno potovanje v manj znano severno Indijo, ki sopot-
niku odkrije vse čare teh težko dostopnih in prav zato poseb-
nih krajev. Pravi indijski začetek v mestih, polnih različnih 
poudarkov, se stopnjuje počasi, kot se tudi dviga nadmorska 
višina na potovanju. Prijeten je vstop v kontroverzen, a izjem-
no lep Kašmir, in pozneje še v samobiten Ladak, kjer se začne 
prava pustolovščina. Poudarki potovanja se stopnjujejo in 
menjujejo sproščeno, počasi, kot tudi vstopamo v ta samosvoj 
svet, ki nas posrka vase. Potovalna zgodba se piše kar sama od 
sebe. Vrhunsko doživetje, nepozabna dogodivščina. 

Najpomembnejše na tem potovanju je osebno doživetje Indi-
je, izkušnja tradicionalnega, gibanje ter uživanje v samobitni 
naravi, ki ji ni in ni konca.

Potovanje je polno in raznoliko. Potujemo z najetim avtobu-
som, vlaki, letalom, terenskimi vozili in tudi peš. Namestitve 
so prav tako pestre, saj uporabimo vse, od hotelov 3*, penzi-
onov, urejenih taborov do plavajočih hišk. Povsod je vključen 
zajtrk, na plavajočih hiškah in na taborjenju pa še večerja.
Potovalna poslastica za sladokusce.

POTOVANJE lahko podaljšate z avanturo na “transhima-
lajski” avtocesti. (kliknite)

Kitajska In Tibet
Klasična Kitajska, 10 dni – kliknite tukaj
Stopnja 2 – Oskarjevo turistično potovanje

Udobno turistično potovanje, ki ga priporočamo vsem, ki želijo 
videti vse glavne znamenitosti dežele v čim krajšem času in na 
čim bolj udoben način.
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Začnemo v Pekingu – dodobra spoznamo Cesarsko mesto 
in njegovo okolico s Prepovedano palačo, svileno tržnico in 
tudi tempelj nebeškega miru (Unesco), kjer so kitajski ce-
sarji molili za dobro žetev. Pravo kitajsko hrano bomo lahko 
poizkusili na znani ulici Wang Fu Jing. Spoznali bomo tudi 
olimpijsko mesto in seveda eno izmed glavnih čudes sveta 
– Kitajski zid. Nadaljujemo v srčiki kitajstva – Šianu, ki je 
znan po mošeji in muzeju, starim mestnim jedrom in slo-
vitimi glinenimi vojščaki. V drugi polovici potovanja pa nas 
na jugu čakata kitajski kras v okolici Guilina – tu se vkrcamo 
na barko in se popeljemo po pravljični reki Li Jiang. Pogled 
na čudovito pokrajino je z reke še posebej veličasten. Lepote 
kraške pokrajine z riževimi polji bomo odkrivali tudi na kole-
sih. Za konec nas čaka še sodobni Šanghaj – mesto ob morju, 
kot bi ga poimenovali Kitajci, in mesto ob ustju Modre reke. 
Vstop v 21. stoletje! Povzpnemo se na eno izmed najvišjih 
stavb mesta, od koder bomo z razgledne ploščadi (263 m) 
lahko občudovali “mesto nebotičnikov”. 

Nočimo v hotelih 4* z zajtrkom (vključene imamo tudi tri 
večerje in eno kosilo), eno nočitev imamo na nočnem vlaku 
(mehki spalnik – zaprti kupeji s po štirimi posteljami). Na 
potovanju se vozimo z avtobusom, vključena pa sta tudi dva 
notranja leta, izlet z ladjico po reki Li Jiang in izlet s kolesi. 

Doživeta Kitajska, 14 dni – kliknite tukaj
Stopnja 3 – Oskarjevo doživeto potovanje

Čar »Doživete Kitajske« je tankočutna kombinacija doživetij 
vseh glavnih kitajskih znamenitosti, ki jih na potovanju 
združujemo z morda manj znanimi, ki pa nam zato ostanejo 
še v trajnejšem spominu. Polno in pestro potovanje, ki vam 
prinese nepozabna doživetja!

Glavnim znamenitostim potovanja »Klasična Kitajska«, ki 
jih je treba videti, dodamo še izjemno zanimive in svetov-
no znane budistične jame Longmen ter središče Šaolinov in 
kung-fuja Dengfeng. Tu je tudi poudarjeno doživetje kita-
jskega krasa, ki nas navdahne in poveže z naravo – izjemne 
riževe terase v Longshengu ter kitajski kras v Guilinu. Slednja 
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potovanju dodajata naravo in sproščeno vzdušje ter večji stik s 
kitajsko tradicijo in podeželjem. Tu se bolj posvetimo spozna-
vanju kitajskega življenja in vsakdana. Poleg naglice velikih 
mest nam potovanje tako razkrije tudi vzdušje tradicional-
nih manjšin. Vrhunec poti pa je gotovo izlet k plemenom Yai 
in Zhang, v odmaknjene vasice in riževa polja, kjer doživimo 
najbolj samobitne prizore kitajskega življenja. Morda nikjer 
drugje ne občutimo tako močnega nasprotja med velemes-
tom in podeželjem. Tako se potovanje spremeni v nepozabni 
kalejdoskop doživetij, ki mu ob bok lahko postavimo le še 
avanturistično »Kitajsko pustolovščino«!

Nočitve imamo v hotelih 2-3* z zajtrkom (enkrat tudi kosilo), 
ena nočitev je tudi v preprostem penzionu, ena nočitev pa na 
nočnem vlaku (trdi spalnik – odprti pogradi v vagonu, po trije 
pogradi eden nad drugim. Dobimo posteljnino, vzglavnik in 
pokrivalo. Čisto in urejeno je. Potovanje na kitajskih spalnikih 
je zabavno in nepozabno doživetje. Imamo tudi dva notranja 
leta (Xian-Guilin, Guilin-Šanghaj), izlet z ladjico po reki Li 
Jiang, drugače pa se prevažamo z manjšim avtobusom, saj je 
potovanje organizirano v manjši skupini.

Kitajska pustolovščina, 22 dni – kliknite tukaj
Stopnja 4 – Oskarjevo avanturistično potovanje

Kitajska pustolovščina je avanturistično potovanje, namenje-
no vsem tistim, ki želite raziskovati in začutiti zmajevo deželo, 
ki vam tako razkrije tudi svoje skrbno hranjene skrivnosti. Če 
iščete pravo kitajsko pustolovščino, popoln odklop od domače 
vsakdanjosti in spletanje s tako značilno drugačnostjo, kot vas 
na Kitajskem čaka na vsakem koraku, potem je to pravo po-
tovanje za vas. 

Prvih osem dni potovanja vas popelje po glavnih znameni-
tostih dežele, kjer vstopimo v potovalno zgodbo in se počasi 
zlivamo z drugačnostjo v velikih mestih in turističnih krajih. 
V osrednjem delu potovanja nas čaka VRHUNEC – vstopi-
mo na obrobje tibetanskega višavja in si privoščimo čudovit 

http://www.agencija-oskar.si/kitajska/kitajska-pustolovscina/
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pohod po tradicionalnem tibetanskem višavju, polnem tradi-
cionalnih vasic – potovanju smo dodali dvodnevni treking s 
konji po obrobju Tibeta. Potem pa vstopimo še globlje – za 
nekaj dni se odpravimo v južno provinco Guizhou, kjer domu-
je več kot 20 različnih kitajskih manjšin, ki jih spoznamo v 
njihovem naravnem okolju in z njimi morda tudi zaživimo! 
Pustolovski del zaključimo v romantičnem okolju kitajskega 
krasa. Na tem izzivalnem potovalnem delu nas dežela z našim 
lastnim bistvom, močno se okrepijo naša doživetja, duša po-
leti. Zaključek je v velemestnem Šanghaju, kjer spet vstopimo 
v futuristično Kitajsko, se pripravimo na potovanje domov in 
se zavemo, kako velik privilegij smo si privoščili s tem poto-
vanjem.  

Nočimo 9-krat v hotelih 2-3* z zajtrkom, 6 nočitev imamo v 
preprostih mladinskih hotelih ali preprostih penzionih z za-
jtrkom, 4 nočitve imamo tudi na nočnem vlaku (trdi spalnik 
– odprti kupeji s po šestimi posteljami), 1 nočitev imamo pa v 
šotorih (v času šotorjenja imamo polni penzion). Na potovan-
ju imamo tudi 2-dnevni treking z konji. Vozimo se z manjšim 
avtobusom, ker je predvidena manjša skupina. Vklučena je 
tudi ena vožnja z hitrim vlakom.

Po svileni cesti zahodne Kitajske, 18 dni – kliknite tukaj
Stopnja 4 – Oskarjevo avanturistično potovanje

»Po svileni cesti zahodne Kitajske« je drzno in razgibano, 
presenečenj in doživetij polno pustolovsko potovanje v ne-
znane svetove. Na potovanju doživimo, kako so nekoč poto-
vale številne karavane. 

Slediti svileni cesti je tako, kot da bi sledili duhu. Nešteto 
poti in vse so prave. Potovanje nas vodi po starodavni trgovski 
poti, v osrčje osrednje Azije, v najbolj odročne predele sveta. 
Vstopimo v kitajsko-osrednjeazijski del, v največjo kitajsko 
provinco. Skok v gorovje Karakorum in veličastje visokogor-
skega jezera Karakul, nato pa potujemo do živahnega Kašgarja 
z eno najbolj eksotičnih tržnic na svetu. Po južnem odcepu, 
prek Hotana in Yarkanda, med puščavo in gorami vstopimo 

http://www.agencija-oskar.si/kirgizija/po-svileni-cesti-zahodne-kitajske/
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v drugo največjo puščavo na svetu in po robu velike puščave 
doživljamo slavne oaze Turpana in Kuče. Prihod na križišče in 
vrhunec budistične umetnosti v jamah Dunhuanga. Drsimo 
ob mogočni Rumeni reki do zadnjega mesta z ostanki velike 
kitajske mojstrovine – Kitajskega zidu ... To je prava poto-
valna »pravljica« v danes neznane svetove mogočne Kitajske.
Nočimo večinoma v hotelih 2-3* z zajtrkom, 2 nočitvi imamo 
v osrednjeazijskih jurtah z zajtrkom in večerjo, 1 nočitev je v 
šotorih v puščavi z zajtrkom in večerjo, 2 nočitvi pa na spalni-
ku (trdi spalnik – odprti kupeji s po šestimi posteljami). Na 
potovanju imamo tudi 2 notranja leta, drugače pa se vozimo 
z manjšim avtobusom, ker je predvideno potovanje v manjši 
skupini. 

Tibet – v  iskanju  Šambale, 19 dni – kliknite tukaj
Stopnja 5 – Oskarjevo izjemno potovanje

Tibet je kraj, kjer pozabite na preteklost in prihodnost, kjer ob-
staja samo tukaj in zdaj. Tako kot je nekoč učil veliki Buda … 
učijo danes v številnih samostanih, posejanih po deželi. Predajte 
se veličastnosti najmogočnejših gora na svetu in doživite kom-
aj dostopni zahodni Tibet. Potovanje je primerno za vse, ki si v 
življenju želite vrhunsko pustolovščino!

Potovanje nas vodi globoko v odmaknjeni svet zahodnega Tibeta, 
pod mogočni Kajlaš in v iskanje izgubljenega kraljestva. Uvodni 
takti v Lhasi in “dostopnem Tibetu” nas seznanijo z deželo, kul-
turo, tradicijo in verovanji. Mogočna Potala in samostani, vrvež 
tibetanskih ulic in živžav. Po osvojitvi baznega tabora za Everest 
vstopimo v komaj dostopno prelestje zahodnega Tibeta, v svet 
brez cest in neskončnih dolin, do gore Kajlaš, kjer nas čaka vr-
hunska preizkušnja – 3-dnevna “kora” naokrog. A to je le delček 
zgodbe ...

Nočimo 6-krat v hotelih 2-3* z zajtrkom in 10-krat v prepro-
stih penzionih (prav tako z zajtrkom). Penzioni v Tibetu so zelo 
preprosti, sobe so lahko večposteljne, WC in kopalnica sta pona-
vadi skupna.Vozimo se z avtobusom v Lhasi, ostale dni pa z džipi. 
Prtljago nam na poti okrog gore Kajlaš nosijo jaki. 

http://www.agencija-oskar.si/kitajska/v-iskanju-sambale/

