Ameriški jug za sladokusce, 16 dni
Hoteli 2 - 3*, moteli, razno
– spoznajte topli in romantični jug ZDA
– rajsko potovanje za ljubitelje dobre glasbe in hrane
– vsebinsko bogato potovanje skozi kar 11 zveznih držav ZDA

23.07.2022 do 07.08.2022
99 - Oskar Plus
Bolj kot kateri koli drug del ZDA ima jug povsem svojo identiteto – občutek
regionalnega ponosa, glasbeni način pripovedovanja, zapleteno politično zgodovino in
skupno kulturo, ki presega državne meje. Jug ZDA je moderno kozmopolitanski in hkrati
obseden s svojo lastno zgodovino.
Medtem ko sta veliki mesti Atlanta in Charlotte neprestano v fazi razvoja, pa so nekatera
bolj zgodovinska mesta kot sta New Orleans in Savannah prava virtualna svetišča
svojemu zgodovinskemu jazu, saj je njun glavni namen čaščenje njune zgodovinske
arhitekture, lokalnega naglasa in neke vrste vljudna eleganca, ki je enostavno ne najdemo v
drugih delih ZDA.
Rodovitna zemlja in bogata mešanica kultur sta razlog, da ima jug v primerjavi z ostalo ZDA
vsekakor tudi neprekosljivo kulinariko. Sočne jedi z žara, velike zalivske ostrige, slastni
zdrob s sirom in ocvrti zeleni paradižniki – vse to so specialitete juga, ki jih sodobni kuharji
velikokrat skušajo posnemati na svoj edinstven način.
Tu cvetijo tudi raznolike umetnosti. Poleg priznane literature od tu izvira tudi bogata bera
glasbenih vrhuncev. Zgodovina južnjaške glasbe sega vse od časov suženjstva pa do 21.
stoletja. Tu so se rodili jazz, blues in rock 'n' roll . In nenazadnje je tu še Nashville,
nesporna prestolnica country glasbe. Vsi glasbeniki in ljubitelji glasbe, to je potovanje, ki si
ga preprosto morate privoščiti.
1. dan LJUBLJANA – ATLANTA. . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v tem
primeru prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališča proti Atlanti. Po prihodu v prestolnico
Georgie prevzamemo avtomobile in se odpeljemo do hotela. Nočitev. (letalo, H)
2. dan ATLANTA.. Ogled mesta, ki je v preteklosti imelo pomembno vlogo, še posebej v
državljanski vojni. Danes je največje mesto ameriškega jugovzhoda ter njegovo kulturno in
poslovno središče. Ogledali si bomo znameniti CNN stolp in sedež televizijske družbe,
postanek pri rojstni hiši velikega borca za človekove pravice Martina Luthra Kinga. Možen je

tudi ogled Coca Cola interaktivnega muzeja (za doplačilo) ter hiše, v kateri je živela avtorica
romana V vrtincu (Gone with the Wind) in po njem posnetega filma ter ostalih znamenitosti
mesta (za doplačilo). Nastanitev v hotelu in nočitev. (H)
3. dan ATLANTA – AUGUSTA – CHARLESTON. . Odhod v smeri proti Augusti, ki je
obenem drugo najstarejše mesto v državi Georgia. Mesto Augusta vsako leto gosti prestižni
Golf Masters Turnir. Popoldne bomo na poti proti vzhodu prispeli v mesto Charleston,
zgodovinski biser juga. Sprehodili se bomo po starem delu mesta in tlakovanih ulicah, kjer
bomo občudovali tipično arhitekturo še iz kolonialnega obdobja. Nastanitev v hotelu in
nočitev. (H)
4. dan CHARLESTON – BEAUFORT – SAVANNAH. . Pot nas bo vodila protu jugu, na
poti postanek na otoku Port Royal in ogled starega mesta Beaufort, ki je drugo najstarejše
mesto v Južni Karolini. Njegova impresivna antebellum arhitektura je pogosto ozadje
številnih ameriških filmov, tudi filma Forrest Gump. Popoldne pot do mesta Savannah, nekoč
največjega svetovnega pristanišča za bombaž. Ko je bil bombaž še zmeraj kralj med
tkaninami, je mesto Savannah krojilo cene bombaža na svetovnem tržišču. Ogled starega
dela mesta, sprehod mimo meščanskih hiš in skladišč bogatih trgovcev. Nastanitev v hotelu
v okolici in nočitev. (H)
5. dan SAVANNAH – ST. AUGUSTINE – TALLAHASSEE. . Odhod proti jugu ob obali
zvezne države Georgie. Mesta, ki jih bomo prešli, so kulturno bogata in prežeta s številnimi
zgodovinskimi dogodki. Popoldne bomo prečkali Florido, “deželo sonca”, kot ji pravijo.
Prispeli bomo v mestece St. Augustine, ki so ga ustanovili Španci leta 1565 in velja za
najstarejše stalno poseljeno mesto na severnoameriški celini. Postanek in ogled. Zvečer
bomo prispeli v glavno mesto Floride, imenovano Tallahassee, ki velja za eno najmanjših in
najbolj mirnih glavnih zveznih mest v ZDA. Nastanitev v hotelu in nočitev. (H)
6. dan TALLAHASSEE – PENSACOLA – GOLF OF MEXICO – NEW
ORLEANS. . Potovanje čez floridsko ožino do Pensacole, ki je eno izmed letoviških središč
Floride. Pensacola je bila ustanovljena leta 1599 in je znana po obsežni obali, ki je danes
zaščitena kot državni park. Postanek v mestu Mobile v Alabami, ki je bilo ustanovljeno leta
1702. Mesto Mobile je zaradi lege kmalu postalo eno najpomembnejših mest ob mehiškem
zalivu in je tako še danes. Obenem je postalo pomembno pristanišče. Zvečer prispemo v
New Orleans, mesto prepojeno s kreolsko kulturo. V mestu danes prevladuje mešanica
španskih, francoskih, karibskih, afriških in anglosaških vplivov. Večerni sprehod in uživanje v
doživljanju utripa mesta. Možnost večerje v lokalni restavraciji (za doplačilo). Nastanitev v
hotelu in nočitev. (H)
7. dan NEW ORLEANS. . Dopoldne obisk starega dela mesta, ki še danes daje svojevrsten
šarm, ki ga prežema starodavna glasbena in kreolska kultura, kakor tudi sproščeno vzdušje
in popolni odklop. Obisk francoske četrti in značilne arhitekture starega mesta, s kovanimi
hišnimi balkoni… Možnost plovbe po reki Mississippi z legendarnim parnikom NATCHEZ (za

doplačilo). Prosto popoldne. Po želji obisk restavracije z glasbo. Nočitev. (H )
8. dan NEW ORLEANS – BATON ROUGE – NATCHEZ. . Nadaljevanje poti do
prestolnice Lousiane, mesta Baton Rouge, ki si ga bomo ogledali. Nato se bomo podali čez
zgodovinsko področje Natchez Trace Parkway, ki s svojimi 444 miljami predstavlja
zgodovinsko pot med državo Tenessee in delto Mississippija, odseva torej bogato zgodovino
pred evropsko naselitvijo kot tudi po njej. Mestece Natchez je najstarejši kraj, ki so ga
naselili Evropejci ob reki Mississippi. Pred državljansko vojno je bilo eno najbogatejših
trgovskih mest, s cvetočimi plantažami bombaža. Zato so v tistem času v tem mestu zgradili
številne bogate veleposestniške vile, ker je bil kraj eden najvarnejših pred poplavami reke.
Ogled starega dela mesta in lokalne arhitekture. Nastanitev v hotelu in nočitev. (H)
9. dan NATCHEZ – dolina reke Mississippi – MEMPHIS. . Odhod proti Memphisu,
enemu najlepših mest v ZDA, mestu ob reki z velikim pristaniščem, ki je bilo pred
državljansko vojno pomembno središče trgovanja bombaža. Memphis je rojstno mesto
bluesa in rock ‘n’ rolla in je vsekakor vredno ogleda. Ogled starega dela mesta: Beale Street,
kjer je glasba doma in zvečer zazvenijo refi bluesa. Sprehodili se bomo tudi po zgodovinski
Front Street, poznani kot bombažna cesta. V mestu deluje Sun Studio, kjer so ustvarjali Elvis
Presley, Jerry Lee Lewis in Tina Turner. Popoldne se bomo popeljali do Gracelanda,
posestva, ki ga je Elvis Presey pri 22 letih odkupil, si tam ustvaril dom za svojo družino, v
parku domačije na Gracelandu pa je tudi njegov grob. Nastanitev v hotelu in nočitev. (H)
10. dan MEMPHIS – ST. GENEVIEVE – ST. LOUIS. . Pot nadalujemo ob reki Mississippi,
v še eno zanimivo državo, Missouri. To je dežela Marka Twaina in njegovih junakov Toma
Sawyer-ja in Huckleberry-ja Finn-a. Na poti postanek v mestu St. Genevieve, ki je
najstarejše v državi, z bogato tradicijo francoske kolonialne arhitekture in kreolske kulture.
Ogled starega dela mesta. Pozno popoldne prispemo v mesto, ki mu pravijo tudi »Vrata na
Zahod«, v St. Louis. Mesto je bilo vse od svojega nastanka stičišče prvih stezosledcev in
popotnikov, ki so potovali in plulli po delu reke Missouri na divji zahod in proti zahodni obali.
V mestu se je obenem zakoreninila bogata glasbena tradicija, saj so v njem živeli in se
uveljavili Scott Joplin, oče »Entertainerja«, legende bluesa Chuck Berry, Tina Turner in Miles
Davies, kakor tudi jazzista Count Basie in Charlie Parker. Ogled znamenitosti mesta:
Gateway Arch, Downtown, Forest Park… Nastanitev v hotelu v okolici in nočitev. (H)
11. dan ST. LOUIS – COLLINSVILLE – MT. VERNON – PADUCAH. . Ogled preostalih
znamenitosti St.Louisa. Po želji obisk pivovarne Anheuser Busch – Budweisser in pokušina
»Kralja vseh piv«. Popoldne vožnja v državo Illinois čez reko Mississippi ob zgodovinski cesti
Road 66, mimo največje steklenice »ketchupa« – Brooks, v kraju Collinsville. Zvečer
prispemo v zgodovinsko mesto Paducah ob reki Ohio v državi Kentucky. Krajši ogled mesta,
nastanitev v hotelu in nočitev. (H)
12. dan PADUCAH – NASHVILLE. . Vožnja do še enega glasbenega mesta Nashville,
prestolnice country glasbe. Na poti postanek na eni izmed zgodovinskih plantaž. Nashville se

lahko pohvali z legendami zabavne glasbe, ki so se zapisale v zgodovino countrya: Hank
Williams, Willie Nelson… A v Studiu B se dan za dnem še vedno rojevajo nove zvezde, ki
žanjejo uspeh ameriške in svetovne scene countrya. Ogled starega dela mesta ob znameniti
Music Row. Nastanitev v hotelu in nočitev. (H)
13. dan NASHVILLE – CHATTANOOGA . Dopoldne še raziskujemo glasbeno prestolnico.
Popoldne se odpravimo do starega mesta Chattanooga. Mesto, ki ga obdajajo gore, je
ustanovil leta 1815 poglavar plemena Cherokee, John Ross. Mesto leži ob reki Tennessee in
je danes znano kot eno najlepše obnovljenih in ponovno oživljenih mest ZDA. Po želji vzpon
na razgledno goro. Večerni sprehod po glavni ulici. Nočitev.
14. dan CHATTANOOOGA - ATLANTA . Odpravimo se na ogled starega dela mesta in
zgodovinskih znamenitosti. Še posebej zanimiv je Železniški muzej, lahko pa si ogledate tudi
kako izdelujejo pravo ameriško ognjeno vodo. Prijeten je tudi sprehod ob reki. Popoldne
vožnja do Atlante. Prihod v hotel in nočitev. (H)
15. dan ATLANTA.. Prost dan za zadnje nakupe in vtise, do popoldanskega odhoda na
letališče. Polet proti Evropi. (letalo)
16. dan EVROPA - LJUBLJANA. . Pristanek v Ljubljani ali bližnjemu letališču (v tem
primeru še vožnja do Ljubljane). (letalo)
Namestitve so v motelih ali hotelih v mestu oz. okolici.
Cenovni podatki:
Cena potovanja
razpisni program

Redna cena
2598 EUR

Aktualna cena
2598 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 10 - 14 oseb
Dovolilnica za vstop v ZDA - ESTA

150,00 EUR
35,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za "ne-voznika"
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Zdr. zav. Mondial, do 22 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 22 dni kritje M - posamično

120,00 EUR
590,00 EUR
60,00 EUR
4,56 %
25,09 EUR
40,37 EUR

Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja

39,00 EUR

Cena (najmanj 15 udeležencev) vključuje: letalski prevoz, letališke in varnostne
pristojbine (359 EUR), prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane, če to ni
letališče Ljubljana, namestitve v motelih oz. hotelih 2 – 3* po programu, rent a car – najem
vozil z vsemi potrebnimi zavarovanji (minivan vozi vodnik), stroške goriva, cestnin in
parkirnin, slovensko vodenje, predpotovalno srečanje (min 10 oseb), stroške priprave in
organizacije potovanja.
Cena ne vključuje: spodaj navedenih doplačil, dovolilnice za vstop v ZDA (ESTA), obrokov,
dodatnih ogledov, napitnin, dodatnih možnih aktivnosti.
Prevozi: deželo bomo raziskovali z najetimi avtomobili. Agencija Oskar uredi najem
avtomobilov. S prijavo se sopotnik strinja, da bo prevzel obveznost vožnje avtomobila
proporcionalno glede na število sopotnikov v njem. Če sopotnik ne želi voziti, ob prijavi
doplača. Število mest za nevoznike je omejeno.
Doplačilo po želji na kraju samem (na osebo): – ogled Coca Cola interaktivnega muzeja
15 eur,– ogled hiše pisateljice Margaret Mitchell 10 eur,– večerja v lokalni restavraciji v New
Orleansu od 20 eur,– križarjenje z ladjico v New Orleansu 30 eur.
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.
VIZE: Slovenci za vstop v ZDA ne potrebujemo vize, 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. Brez tega
dokumenta vstop v ZDA ni možen!
POMEMBNO: uvedba vstopnega vizuma za potnike, ki so po 1. marcu 2011 potovali v Iran,
Irak, Sudan, Libijo, Yemen, Somalijo in Sirijo. Zaradi spremenjene politike ZDA do Irana, je v
veljavo stopila uredba, ki velja za vse potnike, ki bi želeli vstopiti v ZDA in so po 1. marcu
2011 obiskali Iran, Irak, Sudan ali Sirijo, uvaja se vstopni vizum. Vstopni vizum se pridobi
na veleposlaništvu ZDA v Ljubljani in si ga ureja potnik sam. Vizumski postopek poleg
izpolnitve vloge in predložitve ustreznih dokazil o premoženjskem stanju, predvideva tudi
osebni razgovor na veleposlaništvu. Cena vizuma je 159 USD.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni.
DRUGI DOKUMENTI: za vožnjo avtomobila je potrebno mednarodno vozniško dovoljenje in

kreditna kartica (Visa, Mastercard).

Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 10
PRIPRAVA POTOVANJA: 28.12.2020
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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