Indokina ekspres, 12 dni
Hoteli 3 - 4*, polpenzion
– začutite kaos Sajgona in Phnom Penha
– spoznajte kmersko zgodovino ob obisku templjev v Angkorju
– za konec si privoščimo počitnice v Rayongu

24.10.2019 do 04.11.2019
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Doživeto vas popeljemo skozi Vietnam in Kambodžo, za konec pa si privoščimo počitniško
razvajanje v Rayongu.
V prvem delu potovanja si ogledamo živahen Saigon , ter spoznamo lokalno življenje
domačinov, ki živijo ob reki delte Mekong.
Drugi del nas popelje skozi Kambodžo , kjer spoznamo kmersko zgodovino in si
ogledamo mogočen kompleks templjev v Angkorju.
Poskrbeli smo za potovalno udobje , nekaj pa je tudi močnejših in bolj popotniških
doživetij (daljša vožnja), s katerimi presegamo vajeno udobje.
1. – 2. dan LJUBLJANA – HOŠIMINH. Zbor na ljubljanskem letališču, ter polet preko
vmesnega letališča proti Hošiminhu. Po prihodu se namestimo v hotel. Večerja v lokalni
restavraciji in nočitev. (letalo) (H, V)
3. dan HOŠIMINH – izlet v CU CHI. Zajtrk. Dan namenimo spoznavanju prestolnice juga
Vietnama, ki se od leta 1975 uradno imenuje Ho Chi Minh. Danes urbana džungla
predstavlja gospodarsko središče dežele. Neskončne reke motoristov se vijejo po mestnih
ulicah, ki dajejo mestu značilen zvok in utrip. Pogledamo si palačo ponovne združitve in
postanemo pred katedralo Notre Dame, ki nas spomni na čase francoske Indokine. V
mestnem centru si ogledamo največjo pokrito tržnico, ki je pravi kraj za nakupovanje.
Zgodovino vietnamske vojne spoznavamo v muzeju, nato pa se odpeljemo v okolico Sajgona
spoznavat okrožje Cu Chi. Med vojno so Vietnamci tukaj izkopali več kot 200 km dolg sistem
podzemnih rovov, v sklopu katerih so bila prava mala mesteca z zaklonišči, kuhinjami,
bolnišnicami … Povratek v hotel in nočitev. (H , Z)
4. dan HOŠIMINH – DELTA REKE MEKONG . Zgodnji zajtrk. Vožnja proti delti mogočne
reke Mekong, ki je ena največjih na svetu. Gre za širok, izredno rodoviten del zemlje, ki jo
Vietnamci imenujejo “Velika skleda riža”. To je svet neštetih bolj in manj širokih rečnih

kanalov, ob katerih v tipičnih hiškah na kolih živi ogromno ljudi. To je svet neskončnih riževih
polj, nasadi tropskega sadja in številne palme nas spremljajo vsepovsod. Izgubljamo se v
odtenkih zelene barve. V kraju Cai Be od blizu spoznamo različne domače obrti (izdelavo
riževega papirja …). Nadaljujemo plovbo po kanalu Vinh An, obiščemo ribjo farmo, nato pa se
odpravimo proti vasi ljudstva Cham in spoznavamo, kako živijo vietnamski muslimani. Proti
večeru prispemo v kraj Chau Doc. Namestimo se v hotel. Večerja v lokalni restavraciji in
nočitev. (H, ZV, čoln)
5. dan DELTA REKE MEKONG – PHNOM PENH . Po zajtrku se zgodaj zjutraj presedemo
v hiter čoln, ki nas odpelje proti meji in dalje proti prestolnici Kambodže, Phnom Penhu.
Drsimo mimo značilnih vasic na kolih, opazujemo življenje na vodi in ob vodi, videvamo ribiče
in spoznavamo, kako je življenje tukajšnjih prebivalcev odvisno od velike reke Mekong.
Čeprav plujemo proti toku, prispemo v prestolnico Kambodže v času kosila. Namestitev v
hotel, kratek počitek, nato pa se odpravimo na prvo raziskovanje mesta. Večerja v lokalni
restavraciji in nočitev. (H, ZV, čoln)
6. dan PHNOM PENH. Zajtrk. Spoznavamo Phnom Penh, mesto, ki nikoli ne spi, mesto
kaosa in hkrati mesto upanja za množice domačinov, ki se dnevno zlivajo vanj. V njem
spoznamo preteklost in prihodnost Kambodže. Mesto se je včasih imenovalo “Biser Azije”,
potem je zaradi vojne in revolucije izgubil del sijaja, sedaj pa je na dobri poti, da si povrne
nekdanji sloves. Obiščemo bazo S-21, nekdanje zloglasne zapore Rdečih Kmerov, in se
poklonimo žrtvam za časa vladavine Pola Pota. Ogledamo si kompleks Kraljevih palač s
Srebrno pagodo. Sledi ogled mestne tržnice, potem pa se odpravimo na bližnji hrib, kjer leži
mogočni tempelj Wat Phnom, simbol in zaščitnik glavnega mesta. Večerja v lokalni
restavraciji. Vrnitev v hotel in nočitev. (H , ZV)
7. dan PHNOM PENH – SIAM REAP. Zajtrk. Dopoldanska vožnja v Siam Reap nam ob
pogledih na zanimivo pokrajino hitro mine. Siam Reap je bil še pred nekaj leti zaspana
preprosta vasica, danes pa kraj ponosno stoji na turističnem zemljevidu sveta. Po prihodu
namestitev v hotel, kratka osvežitev in kosilo po želji. Popoldne se odpravimo na izlet z
ladjico po največjem jezeru JV Azije: Tonle Sap. Jezero predstavlja srce Kambodže in
zagotavlja hrano in pitno vodo polovici prebivalstva. Vožnja z ladjico je doživetje zase,
vrhunec pa predstavlja ogled značilne ribiške vasi na kolih. Povratek v Siam Reap. Skupaj se
odpravimo proti centru mesta okoli stare mestne tržnice. Pravi kraj za spoznavanje vedno
nasmejanih obrazov. Večerja v lokalni restavraciji. Povratek v hotel in nočitev. (H, ZV)
8. dan SIAM REAP – izlet v ANGKOR. Zajtrk. Ne zamudimo sončnega vzhoda pri templju
Angkor Wat (UNESCO), ki je nepozabno doživetje. Potem si ogledamo starodavno mesto
Angkor Thom, ki je bilo v 12. stoletju z milijon prebivalci največje mesto na svetu. Veličasten
vhod je okrašen z 54 skulpturami bogov in demonov, ki predstavljajo večni boj med dobrim in
zlim. V središču mesta stoji mogočen tempelj Bayon, znan po mnogih glavah Bodisatve.
Sledi ogled največjega med templji, Ankgor Wata, ki je bil zgrajen v čast Višnuju, hkrati pa je
služil kot grobnica kralju Suryavarmanu II., ki je tempelj zgradil. Obiščemo še tempelj

Banteay Srey, v katerem so reliefi narejeni s filigransko natančno, kot bi jih klesala ženska
roka. Vrnitev v Siam Reap. Zvečer si ob večerji ogledamo tradicionalni ples apsara v izvedbi
lepotic, ki na zemlji poosebljajo božansko lepoto. Povratek v hotel in nočitev. (H, ZV)
9. dan SIAM REAP – TAJSKA – POČITNICE (okolica mesta Rayong) . Zgodnji odhod in
vožnja do tajske meje. Zajtrk v obmejnem vzdušju. Vstop na Tajsko, tretjo izmed naših dežel.
Po njenem podeželju potujemo do našega letovišča. Večerni prihod v naš počitniški resort.
Zaslužene počitnice … Večerja in nočitev. (H*, ZV)
Po želji (za doplačilo – glejte spodaj) polet v Bangkok in vožnja do letovišča.
10. dan RAYONG – POČITNICE (okolica). Zajtrk. Prosto za odklop na plaži. Skočite v
vodo in uživajte v božanju valov, predajte se sončnim žarkom ali pa se v senci sladkajte z
obrokom tropskega sadja. Lahko si nataknete maske in odkrivate čarovnijo podvodnega
sveta, zaveslate do bližnjega zaliva ali se razvajate s tajsko masažo. Večerja in nočitev.(H*,
ZV)
11. in 12. dan POČITNICE (okolica) – BANGKOK – ISTANBUL – LJUBLJANA. 11. dan
zajtrk in odjava iz sobe do 12.00 ure. Sledi vožnja se proti letališču v Bangkoku, ter polet
preko Istanbula v Zagreb. Sledi še prevoz do Ljubljane. (Z, letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja
Razpisni program

Redna cena
1795 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 11 - 14 oseb
Vizum za Kambodžo (podan okvirni znesek)
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb
Vietnamski vizum - plačilo na kraju samem
Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Let iz Siam Reapa v Bangkok in prevoz do letovišča v Rayongu ob
prijavi
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Zdr. zavarovanje AS TUJINA PLUS, osnovno, do 15 dni
Zdr. zav. Mondial, do 15 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*
Zdr. zav. Coris, do 15 dni, posamično *

Aktualna cena
1795 EUR

120,00 EUR
34,00 EUR
90,00 EUR
25,00 EUR

270,00 EUR
4,56 %
180,00 EUR
50,00 EUR
20,25 EUR
19,78 EUR
19,00 EUR

Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja

3,50 %

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje : letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine (385 EUR), izlet v delto reke Mekong, nočitve glede na spodnji opis,
prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom ali kombiji, ples apsara z večerjo, obroki po
programu, vstopnine po programu, slovensko vodenje in lokalne vodnike, stroške uradnega
pisma za vietnamsko vizo, stroške priprave in organizacije potovanja.Namestitve: 7 nočitev
v hotelih 3* z zajtrkom, 2 nočitvi v hotelih 4* z zajtrkom na Tajskem. 8 večerij – večerje so
organizirane v lokalnih restavracijah ali hotelih.
Doplačila po želji (na osebo): – polet iz Siam Reapa v Bangkok in vožnja do letovišča 9.
dan potovanja od 150 EUR.
VIZE: Vietnamsko vizo pridobimo na kraju samem ob vstopu v državo. Potrebujete
izpolnjen obrazec (pošljemo ob prijavi), 2 fotografiji za dokumente (4 x 6 cm) in potni list, ki je
veljaven vsaj še 6 mesecev po zaključku potovanja. Vizo za Kambodžo pridobimo tekom
samega potovanja pred vstopom v državo. Potrebujete vsaj še 6 mesecev veljaven potni list
od konca potovanja, 2 fotografiji ter vsaj 4 prazne strani v potnem listu. Tajska: Državljani
Republike Slovenije za turistična bivanja do 30 dni ne potrebujemo vizuma. Potrebujemo
potni list, ki je veljaven vsaj še 6 mesecev po zaključku potovanja. 31. decembra 2016 je v
veljavo stopil nov vizumski režim, ki ureja vstop v Kraljevino Tajsko preko kopenskih meja.
Le ta je dovoljen 2 x v koledarskem letu. Za vse nadaljnje vstope je potrebna predhodna
pridobitev vizuma.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj za to potovanje ni. Uradno je celotna Indokina malarično
območje. Več informacij najdete na spletnem naslovu www.zdravinapot.si .
VIZE: Vietnamsko vizo pridobimo na kraju samem ob vstopu v državo. Potrebujete
izpolnjen obrazec (pošljemo ob prijavi), 2 fotografiji za dokumente (4 x 6 cm) in potni list, ki je
veljaven vsaj še 6 mesecev po zaključku potovanja.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. Uradno je Vietnam malarično območje. Nekaj splošnih
napotkov o zdravju na potovanju si lahko preberete na spletni strani Nacionalnega inštituta
za javno zdravje http://www.zdravinapot.si/.
VREME: Vietnam leži v tropskem in subtropskem pasu in takšno je tudi njegovo podnebje.
Kljub splošnim skupnim značilnostim za celotno državo, seveda obstajajo izjeme. Izjeme so
še posebej značilne za višinska območja. Vietnam ima ,tako kot je značilno za vsa tropska
podnebja, suho in mokro sezono. Slednjo imenujemo monsun. Tudi ti dve sta v različnih
obdobjih na različnih območjih.
1. »Poletni monsun« traja od poznega aprila do začetka oktobra in pomeni vroče ter vlažno

vreme v večini države. Dnevne temperature se gibljejo med 25 – 35°C, pogosto pa se
vzpnejo tudi do 40°C. Padavine so pogoste, niso pa vsakodnevno pravilo.
2. »Zimski monsun« se pojavi na severo – vzhodu Vietnama med oktobrom in marcem.
Padavine prinese predvsem na najbolj višinska severna območja, ostali deli Vietnama pa so
v tem času suhi in vroči.
Idealen čas za potovanje po Vietnamu glede na podnebje je med oktobrom in zgodnjim
majem. To je obdobje z najmanj možnostmi padavin in z manj vlage.
Za več informacij lahko pogledate: www.wunderground.com .
HRANA IN PIJAČA: Hrana v Vietnamu je tako kot v celotni Indokini izredno pestra. Čutijo
se vplivi kitajske in tajske kuhinje. Osnovo kuhinje predstavljajo rezanci in riž, ki jih pripravijo
na neskončno mnogo načinov. Velik poudarek je na različnih juhah. Priprava morskih in
sladkovodnih rib na različne načine (ocvrto, pečeno, dušeno, žar) je ena izmed značilnosti
kuhinje v Indokini. Seveda ne manjka sveže sezonske zelenjave in raznovrstnega sadja.
Vietnamska kuhinja ima mnogo samosvojih posebnosti, prevladujejo pa mnoge različice juh
z rezanci, riževih jedi, cmokov, zavitkov, sendvičev (francoski vpliv), solat. Vietnamci
uporabljajo čim bolj sveže sestavine, vse pa začinijo s svojevrstnimi mešanicami začimb.
Pogosto je hrana pekoča, a so na voljo tudi nepekoče različice. Veliko hrane je moč poskusiti
kar na ulici in izbor tovrstnih prigrizkov je v Vietnamu zares širok.
Tudi slaščice v Vietnamu ne manjkajo na jedilniku. Lahko pa jih zamenjate s sezonskim
svežim tropskim sadjem. Od pijač je najbolj razširjen zeleni čaj, na voljo pa je še mnogo
drugih različnih brezalkoholnih pijač, kar nekaj med njimi značilnih le za Vietnam. Od
alkoholnih pijač je v široki uporabi pivo, na voljo pa so tudi žgane lokalne pijače.
Priporočamo vam pitje zgolj ustekleničene vode. Za vse ostale podatke pa vam bo na voljo
vaš vodnik.
VARNOST: Vietnam je varna dežela. Pozorni moramo biti na osebno lastnino. Priporočamo
vam, da ste skozi ves čas potovanja pozorni na osebno lastnino in da ne nosite na potovanje
dragocenosti ali drugih vrednejših predmetov! Agencija Oskar ne odgovarja za njihovo
morebitno izgubo.
OBLEKA: Ni omejitev glede tradicije. Zaradi vlage in vročine priporočamo tanka in ohlapna
oblačila iz naravnih materialov, v katerih vam bo najbolj udobno. Ob obisku budističnih
templjev bomo pokrili ramena in kolena (tako moški kot ženske) – s tem pokažemo
spoštovanje. Potrebno je paziti na zaščito pred soncem – klobuček, kapa, rutka, … Vietnam
je klimatsko zelo razgibana dežela, lahko nas preseneti občasen dež, s seboj imejte obvezno
tudi toplo oblačilo (pulover, flis, …). Ne pozabite tudi na kopalke.

LOKALNA VALUTA: Vietnamski Dong; 1 Dong (= 100 xu-jev)
KREDITNE KARTICE, BANKOMATI: S kreditnimi karticami lahko plačujete v trgovinah.
Denar lahko dvignete tudi na bankomatih z različnimi provizijami (VISA, MASTERCARD,
nekje MAESTRO). Včasih dvigovanje na bankomatih in plačevanje s kreditnimi karticami ne
deluje, zato vam priporočamo dovolj gotovine za celo potovanje za vsak slučaj! Od gotovine
vam najbolj priporočamo ameriške dolarje.
PLANIRANI STROŠKI: Za tekočo potrošnjo (hrana, pijača, manjši nakupi) se predvideva
poraba od 20 do 25 USD na dan. V gornji znesek niso vštete priporočljive napitnine in
doplačila.
KOMUNIKACIJA, TELEFON, INTERNET: Klicna številka iz Vietnama v Slovenijo je 00
386 + območna št. (brez 0) + klicana številka.
Klicna številka iz Slovenije v Vietnam je 00 84 + območna št. (brez 0) + klicana številka.
Mobiteli tujih operaterjev v večini dežele normalno delujejo. Internet je dostopen v vseh
večjih mestih.
ELEKTRIČNA NAPETOST: 220 V, ponekod 240 V, uporabljajo enake vtičnice kot pri nas.

SPLOŠNI PODATKI O DEŽELI
Velikost: 331 210 km2
Prebivalstvo: cca. 91,5 milijonov
Glavno mesto: Hanoi
Jezik: vietnamski; v uporabi so tudi angleški, francoski, kitajski, khmerski jezik;
Vera: budizem 9,3%, katoliška 6,7%, hoa hao 1,5%, cao dai 1,1%, protestantska
0,5%, islam 0,1%, ateisti 80,8% (neuradno tudi budisti)
Ureditev: komunistična država, 58 provinc, predsednik države: Truong Tan Sang
Lokalni čas: GMT +7
Priporočamo: knjige, zemljevidi, vodiči …
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 11
PRIPRAVA POTOVANJA: 25.02.2019
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.
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 vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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