
ŠRILANKA
Klasična Šrilanka 11 dni – kliknite tukaj
Stopnja 2 – Oskarjevo turistično potovanje

To vsebinsko polno potovanje vas na udoben način popelje v 
šrilanško vsakdanjost. 

Najprej se z obiskom “antičnih” mest Anuradapure, Polona-
ruve in Sigirije podamo v šrilanško zgodovino. Sledi ogled 
enega najlepših in najbolj pestrih mest na otoku, Kandyja, 
kjer se skriva tudi Budov zob. Druga polovica potovanja je 
posvečena naravi. Vstop v deželo čaja popestrimo še z obis-
kom slonje sirotišnice. Potem se podamo še na zanimiv sa-
fari po nacionalnem parku Jale ali Udawalave. Za konec pa 
si privoščimo dan počitka za zbiranje vtisov in uživanje na 
tropski plaži.  

Potovanje je polno in zanimivo, vendar ni naporno. Nočimo 
v izbranih hotelih 3-4*, vključeni so vsi zajtrki in večerje. 
Potovalni načrt vključuje 4-6 ur dnevne vožnje. Ogledi so 
premišljeno razporejeni čez celo potovanje. Primeren poto-
valni čas za to potovanje je celo leto.

Doživeta Šrilanka – 16/17 dni – kliknite tukaj
Stopnja 3 – Oskarjevo doživeto potovanje

Čarobno potovanje vas zaziblje v šrilanško pravljico. Najprej 
z zgodbami iz zgodovine dežele, ki jo raziskujemo v prvih 
dneh potovanja. V sredini se potovanje sprosti in nas popelje v 
deželo čajevca, ki je polna dolin z malimi rečicami, ki se vijejo 
po njih. Med njimi pa se dvigujejo visoke gore, ki so porasle s 
tropskim gozdom in ki izginjajo v oblakih. Ta del potovanja 
lahko zaključimo z vzponom na sveto goro – Adamov vrh, 
od koder lahko v lepem vremenu opazujemo velik del otoka. 
Zadnji del potovanja se začne razburljivo, s safarijem, potem 
pa se sprosti s počitnicam na rajskih tropskih plažah, ki se 
nam ponujajo kar same. 
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Glavni poudarek potovanja je na doživetju in občutenju Šrilanke, 
tradicionalnih vzdušjih, gibanju ter samobitni naravi tega rajske-
ga otoka.

Potovanje je doživeto, vendar ne preveč naporno. Nočimo v izbra-
nih hotelih 3* ali čistih in kvalitetnih penzionih, vključeni so vsi 
zajtrki in 7 večerij. Potovalni zgodbi dajo svoj čar tudi prevozna 
sredstva, ki jih uporabljamo, to so: džipi, sloni, tuktuki, kolesa in 
drugi lokalni prevozi. Včasih gremo kar peš, večino časa pa seveda 
potujemo z našim najetim klimatiziranim avtobusom. Šrilanko 
lahko obiščete v vseh letnih časih, najbolj zanimiva pa je v zim-
skih mesecih.

INDONEZIJA
Java, vulkan Bromo in Bali 11 dni – kliknite tukaj
Stopnja 2 – Oskarjevo turistično potovanje

To prijetno turistično potovanje poudarja stik z naravo in deželo. 
Gradimo film, sestavljen iz štirih zanimivih scen, skozi katere 
deželo res spoznamo. 

Začnemo s prestolnico Jakarto, kjer se srečamo z moderno In-
donezijo. V Jogjakarti vstopimo v kulturni kolaž Jave in spozna-
mo spektakularno mešanico različnih kultur, ki tu sobivajo. Obisk 
vulkana Bromo, enega najlepših ognjenikov daleč naokoli, je že 
sam po sebi posebna izkušnja, popelje pa nas še v tradicionalno 
Indonezijo in nam predstavi življenje na goreči gori. Potovanje 
zaključimo s hindujskim otokom Bali, ki nam postreže s pestro 
paleto možnosti doživljanja otoškega živžava in s prijetnim trop-
skim oddihom.

Potovanje je polno in zanimivo, vendar ni naporno. Nočimo v iz-
branih hotelih 3 - 4*, vključeni so vsi zajtrki in 5 večerij (večerje na 
Baliju niso vključene). Potovanje nas skozi dni popelje z različno 
pestrostjo in količino aktivnosti. Atraktiven potovalni čas za to 
potovanje je med marcem in novembrom.
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Java in Bali 11 dni – kliknite tukaj
Stopnja 2 – Oskarjevo turistično potovanje

To lahkotno turistično potovanje vas popelje do vseh glavnih 
znamenitosti Indonezije. Za zaključek si privoščimo še nekaj dni 
počitnic na tropskih plažah rajskega Balija. 

Začnemo s prestolnico Jakarto, kjer se srečamo z moderno In-
donezijo. V Jogjakarti vstopimo v kulturni kolaž Jave in spozna-
mo spektakularen kulturni kolaž tukajšnjih prebivalcev. Potovanje 
zaključimo s počitnicami na hindujskem otoku Bali, kjer nam 
že korak v notranjost  postreže z obilico doživetij. Otok bogov, 
templjev in bujnega zelenja pod vidnim vsakdanom skriva obilico 
presenečij.  

Potovanje je zanimivo in sproščeno. Nočimo v izbranih hotelih 
3 - 4*, vključeni so vsi zajtrki in 3 večerje (večerje na Baliju niso 
vključene). Potovanje nas skozi dni popelje z različno pestrostjo 
in količino aktivnosti. Atraktiven potovalni čas za to potovanje je 
med marcem in novembrom.

Indonezijski četverček 17 dni – kliknite tukaj
Stopnja 3 – Oskarjevo doživeto potovanje

Ta potovalna pravljica vas popelje v glavna doživetja odmaknjene 
čutne in bujne Indonezije. Glavna poudarka potovanja sta vulkan 
Bromo in južni Sulawesi. Ne manjka niti oddiha in uživanja v 
obmorskih aktivnostih te otoške države. 

Začnemo s prestolnico Jakarto, kjer se srečamo z moderno In-
donezijo. In že se začne naša otoška dogodivščina. V Jogjakar-
ti vstopimo v kulturni kolaž Jave in spoznamo spektakularno 
mešanico različnih kultur, ki tu sobivajo. Obisk vulkana Bromo, 
enega najlepših ognjenikov daleč naokoli, je že sam po sebi 
posebna izkušnja, popelje pa nas še v tradicionalno Indonezijo 
in nam predstavi življenje na goreči gori. Otok moči in čutenja 
Sulawesi na nas čaka s pravljično deželo Torajo in nas vpelje v 
življenje tukajšnjih kristjanov. Otok Bali nam postreže s pestro 
paleto možnosti doživljanja otoškega živžava. Tropske počitnice 

http://www.agencija-oskar.si/indonezija/java-in-bali/
http://www.agencija-oskar.si/indonezija/indonezijski-cetvercek/
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pa si lahko privoščite na otoku Lombok, ki slovi po rajskih plažah 
in prekrasni pristni naravi.

Potovanje je polno in zanimivo, vendar ni naporno. Nočimo v iz-
branih hotelih 3 - 4* in izbranem čistem penzionu na Bromu. 
Vključeni so vsi zajtrki in 9 večerij (večerje na Baliju in Lom-
boku niso vključene). Potovanje nas skozi dni popelje z različno 
pestrostjo in količino aktivnosti. Atraktiven potovalni čas za to 
potovanje je med marcem in novembrom.

Sulawesi - otok moči in čutenja 18 dni – kliknite tukaj
Stopnja 4 – Oskarjevo avanturistično potovanje

Potovanje je pustolovsko doživetje, ki vas popelje v bit otoka. 
Skozi bujno tropsko rastje se prebijemo do odmaknjenih tropskih 
vasic in spoznamo prvobitno otoško življenje.

Otok Sulawesi nam ponuja nešteto izzivov in doživetij prave 
avanturistične klasike. Začnemo na skrajnem severu otoka in jo 
nadaljujemo proti jugu. Čez vulkane, narodne parke in džunglo. 
Prečkamo osrednje sulaweško morje in se ustavimo na našem 
otočku za kakšen dan počitka. Pot nas pelje tudi v gorsko področje 
Toraja, kjer prebivajo lokalni kristjani s prav posebno kulturo. 

Potovanje je polno avantur in doživetij. Nočimo v izbranih ho-
telih ter prijetnih, čistih lokalnih penzionih, eno noč preživimo 
na trajektu, vključeni so vsi zajtrki . Najboljši čas za potovanje je 
med aprilom in oktobrom, vendar je otok prijeten tudi v drugih 
mesecih.

Po ognjeni črti z vzponom na Rinjani ali 
počitnicami na Lomboku 16 dni – kliknite tukaj
Stopnja 4 – Oskarjevo avanturistično potovanje

Potovanje je lagodno doživeto potepanje po tropski Indoneziji , 
popelje vas v odmaknjen svet raznovrstnih otoških prebivalcev, 
ki ponekod še vedno živijo v plemenskih skupnostih. Posvetimo 
se odmaknjenim otokom. Poudarek je na Floresu, Komodu in 
Lomboku.

http://www.agencija-oskar.si/indonezija/sulawesi-otok-moi-in-utenja/
http://www.agencija-oskar.si/indonezija/po-ognjeni-crti-z-vzponom-na-rinjani/
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Prvi del potovanja posvetimo plemenskim skupnostim, ustaljen-
im med visokimi vulkani in črno peščeno plažo. V tradicionalnih 
skupnostih nam družbo delajo duše prednikov in morda nekoliko 
neobičajni običaji. V osrednjem delu potovanja se vkrcamo na 
ladjo in zakrižarimo po floreškem morju, obisk Komoda in ogled 
zadnjih dinozavrov na svetu je prava avantura.  Za zaključek pa 
še vzpon na Rinjani ali prijetne tropske počitnice na Lomboku.

Potovanje je polno avantur in doživetij. Nočimo v izbranih hote-
lih ter prijetnih, čistih lokalnih penzionih, spanje pri domačinih v 
plemenski skupnosti, spanje v šotorih, tri dni/dve noči preživimo 
na preprosti ladjici. Najboljši čas za potovanje je med aprilom in 
oktobrom.

Neukrotljiva Sumatra 17 dni – kliknite tukaj
Stopnja 3 – Oskarjevo doživeto potovanje

Nepredvidljiva in divja je Sumatra - največji otok v Inodneziji in 
šesti največji otok na svetu. Ta potovalna pravljica vas popelje v 
neverjetni vrvež tega divjega otoka, ki ga ekvator preseka na pol. 
Dve polovici otoka pa sta si kot dan in noč. Seveda vas potovanje 
popelje v obe.

Na severu sta dve največji znamenitosti otoka: jezero Toba in 
tropski deževni gozd z orangutani. Uživamo ob velikem jezeru, 
katerega prebivalci nam na pladnju razprejo svojo pestro kulturo, 
nato pa se odpravimo v divjino oprezat za orangutani v njihovem 
naravnem okolju. Zahodni del otoka je popolnoma drugačen svet 
- poln rodovitnih polj, čarobnih skritih dolin in odlične hrane. 
Skratka pravi tropski kolaž doživetij in užitka. 

Potovanje je polno in zanimivo, vendar ni naporno. Nočimo v 
izbranih hotelih 2 - 3* in izbranem čistem penzionu, 1 nočitev v 
šotorih. Vključeni so vsi zajtrki. Potovanje nas skozi dni popelje z 
različno pestrostjo in količino aktivnosti. Atraktiven potovalni čas 
za to potovanje je med majem in septembrom.

Potovanje lahko podaljšate s trekingom med plemena Mentawa-
jcev. Le-to je neverjetna izkušnja, saj nam pomaga pri sestavljanju 

http://www.agencija-oskar.si/indonezija/neukrotljiva-sumatra/
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sumatranskega kolaža. Ljudstvo vzdržuje kulturo kot je bila pred 
prihodom belega človeka. Čisto svojo in nedotaknjeno. Da jo iz-
kusimo, pa se moramo tudi malo potruditi. Seveda poskrbimo 
tudi za oddih na rajskih in odmaknjenih plažah Siberuta.

MADAGASKAR 

“V lemurjevi deželi” je čutno in doživeto potovanje, ki vas me-
hko popelje po sicer samobitni deželi. Le sem in tja se je treba 
nekoliko odreči vajenemu udobju. Na potovanju vstopimo v 
brezčasen svet. Tu ne najdemo veličastnih palač in prelestnih tem-
pljev, saj vstopimo v stvarstvo največjega umetnika – narave, ki je 
tu ponekod prvobitna in neokrnjena, spet drugje zaznamovana 
s človeško roko, vendar vedno znova spreminjajoča in osupljiva. 
Gozdovi se prelivajo v prostrane savane s čredami zebujev … ter-
asasta riževa polja in travnati osamelci žarijo v večerni svetlobi 
… vabljivi gorski masivi in skrivnostna jezera … rajske plaže in 
turkizno morje … Večino rastlinskega in živalskega sveta najde-
mo samo na tem otoku. Je raj za opazovalce živali, zlasti lemurjev 
in ptic. Posebnost otoka je, da na njem ni strupenih kač. 

Svojevrstno naravo dopolnjujejo ljudje, ki ljubijo življenje, 
navdušeni so nad njim, uživajo v njemu, ga opazujejo in igrajo 
v njem glavno vlogo! Tako močna je njihova življenjskost, da 
vanjo potegnejo tudi nas. Vedno so pripravljeni za klepet, za šalo 
in seveda za širok nasmeh … za glasbo in ples. Mešanico 18. 
samobitnih afriško-azijskih plemen združuje starodavna vera v 
prednike, vrače in povezanost z vintano (usodo) … Na otok pa je 
vredno priti že samo zaradi okusne malgaške kuhinje! 
 
Nočimo v hotelih 3* z zajtrkom (ponekod tudi z večerjo, ki je la-
hko v hotelu ali restavraciji), vozimo se s klimatiziranim avtobusi 
in lokalnimi sredstvi, obiščemo misijon v Antananarivu (Pedro 
Opeka), se z ladjo peljemo po kanalu Pangalanes in na otok Ille 
Saint Marie ter s pirogo na otok Nosy Nato. Potovanje je orga-
nizirano v manjši skupini. 

V lemurjevi deželi 17 dni – klikni tukaj

http://www.agencija-oskar.si/madagaskar/v-lemurjevi-dezeli/

