Nepal in skrita kraljevina Butan, 11 dni
Hoteli 3*, nočitev/zajtrk
– doživite Himalajo in vibrantni Katmandu
– vživite se v himalajsko kraljestvo Butan
– budistični samostani in templji

17.03.2023 do 27.03.2023
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Nepal je bil v mnogih pogledih od nekdaj zgodovinsko, kulturno, jezikovno in
trgovsko stičišče. Vedno je znal izkoristiti svoj strateški položaj med najmogočnejšima
azijskima državama, Indijo in Kitajsko. Majhna dežela, a vsekakor najbolj himalajska od
vseh. Tu domuje kar osem od desetih najvišjih gora na svetu, med njimi tudi najbolj mogočni
in najvišji Mount Everest.
Butan, unikatna kraljevina v vseh pomenih besede, je pravi živi muzej svoje lastne
kulture in zgodovine. To je dežela, ki sama narekuje svoj razvoj in omejuje stik z zunanjim
svetom, načrtno spodbuja lastno izolacijo v želji po ohranitvi same sebe, take kot je že dolga
leta. Butan je edina država na svetu, ki svoje blagostanje uradno meri glede na stopnjo sreče
celotnega prebivalstva.
Samostan "Tigrovo gnezdo", posebna oblika budizma, številni samosvoji templji in
palače so le nekatere sestavine potovanja po Butanu. Pravi okus pride do izraza šele, ko
dodamo začimbe v obliki nenavadne kulture, nikjer podobnega načina življenja, skoraj
srednjeveške ureditve države in srečne ljudi.
Butan, neobičajna dežela, ki je sama zaustavila svoj čas. In še tisto nekaj. Obisk
Butana je poleg tega, da nas ponovno spomni na tisto, kaj je v resnici pomembno v življenju,
še kako ekskluzivno doživetje.
1. dan LJUBLJANA – vmesno letališče – KATMANDU . Polet iz ljubljanskega ali
bližnjega letališča (v tem primeru prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališča proti
Katmanduju. Nočitev in obroki na letalu. (letalo)
2. dan KATMANDU. Predvidoma dopoldanski prihod v Katmandu. Po ureditvi obmejnih
formalnosti se odpravimo na izlet po Katmandujski dolini. Baktapur je mesto, kjer domujeta
srednjeveška umetnost in arhitektura. Mesto slovi po lepih trgih in templjih in mu prav zato
pogosto rečejo tudi “živi muzej”. Najbolj impresivna je gotovo 5-nadstropna pagoda

Njatapola, najvišja v dolini in najlepši primer nepalskega rezbarstva in arhitekture. UNESCO
je v tem mestu uspel obnoviti večino zgradb, ki kažejo na nekdanje stvaritve iz lesa, kamnov
in kovine newarskih umetnikov. Blizu je tudi Pašupatinat, najsvetejši kraj nepalskih
hindujcev. Kar je Varanasi za indijske hindujce, to je Pašupatinat za nepalske. Tukaj je sveta
reka Bagmati in na sotine manjših templjev. Sprehodimo se med njimi in po platojih za
kopanje ob reki, ter pokramljamo s svetimi možmi, ki so prav tu našli svoje zatočišče. Zatem
se odpeljemo še do znamenite stupe Bodnath (Unesco). Vrnitev v Katmandu. Namestitev v
hotelu in zaslužen počitek. (H)
3. dan KATMANDU - POKARA . Po zajtrku se odpravimo proti Pokari, turističnemu biseru
Nepala. Iz ravninskega dela Nepala se bomo dvignili proti Himalaji, skoraj čisto ob vznožje
pogorja Anapurn. Vožnja se bo vila po najbolj prometni nepalski cesti, po dolinah reke Seti in
Trisuli. Reka Trisuli je reka, ki ponuja izredno dobre rafting pogoje, zato bomo izkoristili to
priložnost in si (za doplačilo) privoščili 3-urni spust z rafti po reki. Lepa reka, ki se vije po
zeleni dolini, nam bo krasna sopotnica pri naši nepozabni avanturi. Tisti, ki se ne boste želeli
udeležiti rafting avanture, si boste lahko privoščili krajši sprehod ali kosilo v bližnji
restavraciji. Večerni prihod v Pokaro. Nočitev v hotelu. (H, Z)
4. dan POKARA – izlet v SARANGKOT . Dan začnemo pred sončnim vzhodom in se
odpeljemo proti Sarangkotu, hribu v bližini Pokare. Sledi enourni vzpon na 1.592 m n.v., od
koder se z nekaj sreče razpre veličasten pogled na pogorje Anapurn in Daulagiri. Na vrhu si
privoščimo zajtrk in masala čaj, ter se čudimo veličini Himalaje. A to je šele začetek.
Obiščemo tudi znameniti hindujski tempelj Bindabasini, posvečen boginji Durga, ki velja tudi
za zaščitnico mesta Pokara. Polni vtisov se vrnemo v Pokaro. V mestu obiščemo tibetanski
begunski center, ter zaplujemo s čolnom po jezeru. Popoldan se po želji lahko peš odpravimo
do Pagode miru, ki botruje nad mestom. Prost večer preživimo na obali prijetnega jezera v
družbi iz celega sveta. (H, Z)
5. dan POKARA – KATMANDU . Po zajtrku se odpravimo nazaj proti nepalski prestolnici.
Zapodimo se v labirint mestnih ulic in poiščemo pot do glavnega trga Durbar (Unesco). Tu je
prava duša samosvoje prestolnice gorske dežele, kjer se na vsakem vogalu nekaj dogaja in
povsod kar vrvi od življenja! Raziščemo glavni trg, kjer nas presenetijo stare zgradbe ter njih
samosvoja arhitektura, najbolj presenetljiv pa je tempelj “žive boginje” Kumari. Nato se po
stopnicah odpravimo do vrha znamenitega templja Swayambunath (Unesco). Nočitev v
hotelu. (H, Z)
6. dan KATMANDU – let v PARO (2.250 m) – THIMPU (2.350 m) . Zajtrk. Vožnja na
letališče in polet proti Butanu, ki je eden tistih, ki se zapiše med najlepša doživetja. Leteli
bomo preko Himalaje. Po pristanku v Paru in opravljenih obmejnih obveznostih vstopimo v
Butan! To je nov in popolnoma drugačen svet. Preseneti nas urejenost in prijaznost nove
dežele. Zapeljemo se proti prestolnici Butana, v Thimpu. Prestolnica Butana leži v rodovitni
dolini, ki jo je ustvarila reka Wang Chu in se v zadnjih desetletjih hitro širi ter zapolnjuje
celotno dolino. Thimpu ima prijeten in osvežilen gorski zrak. Čaka nas ogled Tashichho

Dzong-a, verskega in političnega središča Butana. Samo ime tega velikega kompleksa
pomeni “trdnjava veličastne religije”. Tukaj so sekretariat, soba s prestolom, kraljeva pisarna
in glavno središče meniškega redu. V posebnem zavetišču obiščemo narodno žival Butana,
izjemno redko članico družine koz, takin. Namestimo se v hotelu in že smo na mestnih ulicah
ter se navajamo na drugačnost. Večerja in nočitev. (letalo, H, ZV)
7. dan THIMPHU – prelaz DOCHULA (3.140 m) – PUNAKHA (1.200 m) . Zajtrk. Na poti v
Punakho prečkamo prelaz Dochula in ob jasnem vremenu uživamo panoramski razgled na
Himalajo. Tukaj je tudi 108 čortenov – stup, ki jih je dala zgraditi kraljica, njeno veličanstvo
Ashi Dorji Wangmo Wangchuck. Podamo se na krajši sprehod preko riževih polj do templja
plodnosti, Chimi Lhakhang iz poznega 15. stoletja. Spustimo se v dolino, kjer je naša
postojanka Punakha. Preseneti nas pogled na nasade pomaranč in banan s sneženimi vrhovi
v ozadju. V skladu s časom si nekje vmes privoščimo kosilo. Obiščemo trdnjavo Punakha
Dzong. Nas navduši njena lokacija med rekama Mo Chu (ženska reka) in Pho Chu (moška
reka) ali pa dejstvo, da je imel tukaj nekoč kralj svoj sedež? Namestitev v hotelu. Večerja in
nočitev. (H, ZKV)
8. dan PUNAKHA – PARO (2.250 m) . Po zajtrku se odpravimo v Paro. V dolini Paro
postanemo pri opazovalnem stolpu Ta Dzong, s katerega so nekoč opazovali okolico v
strahu pred morebitno tibetansko invazijo. Tukaj je tudi Kichu Lhakhang, eden od dveh
najbolj svetih in najstarejših templjev v Butanu, zgrajen v 7. stoletju. Še obisk Rimpung
Dzong-a, katerega ime pomeni “trdnjava kopice draguljev” in ga je dal zgraditi verski in
politični vodja Butana, sloviti Zhabdrung v letu 1644. Sprehodimo se tudi čez najstarejši
tradicionalni most v Butanu. V skladu s časom si nekje vmes privoščimo kosilo. Večerni
prihod v Paro. Večerja in nočitev. (H, ZKV)
9. dan PARO – samostan Tigrovo gnezdo (3.120 m) . Zajtrk. Danes nas čaka nekaj
najlepšega na naši poti, pravi dragulj v kroni celotnega potovanja, jutranji vzpon do
samostana Taksang, Tigrovega gnezda! Ta samostan je najbolj prepoznavni kulturni simbol
Butana v svetu in prvi na lestvici krajev, ki jih je v Butanu najlepše obiskati. Spektakularni
samostan se drži 914-metrskega gladkega klifa in množica legend govori o njegovem
nastanku. Že sam vzpon do samostana je doživetje, polno čudovitih razgledov. Izvemo še
kakšno in že se vrnemo nazaj v dolino. V skladu s časom si nekje vmes privoščimo kosilo.
Vrnitev v Paro in zadnji večer v Butanu. Večerja in nočitev. (H, ZKV)
10. dan PARO – let v KATMANDU - vmesno letališče . Zajtrk. Slovo od Butana. Zjutraj
poletimo v Katmandu. V skladu s časom še zadnji obisk Katmanduja. Mesto nas pozdravi s
prijaznim kaosom in živahnimi ulicami. Tukaj je moč najti čisto vse, kar nam poželi srce; od
odlične sveže pripravljene kave in pravkar spečenih piškotov do skrivnostnih nizkih vrat hiš v
labirintu uličic starega mesta, kjer kar na cesti pripravljajo odlične prigrizke po domačem
okusu. Prost popoldan preživimo na ulicah katmandujske prestolnice. Vožnja do letališča in
polet proti Ljubljani ali bližnjemu letališču. (Z, letalo)

11. dan vmesno letališče - LJUBLJANA . Nadaljevanje poleta proti Ljubljani ali bližnjemu
letališču (v tem primeru še vožnja do Ljubljane). (letalo)

Cenovni podatki:
Cena potovanja
Razpisna cena

Redna cena
4179 EUR

Aktualna cena
3999 EUR

Obvezna doplačila
Nepalski vizum (na kraju samem)
Vizum za Butan
Doplačilo za skupino v velikosti 10 - 14 oseb

30,00 USD
40,00 USD
120,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Odstopnina (5,02 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za enoposteljno sobo
Zdr. zavarovanje AS TUJINA PLUS, osnovno, do 15 dni

55,00 EUR
5,02 %
360,00 EUR
20,25 EUR

Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja

39,00 EUR

Cena (najmanj 15 udeležencev) vključuje: letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine, prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane, če to ni
letališče Ljubljana, notranja leta Katmandu – Paro – Katmandu, nočitve po spodnjem opisu,
prehrano glede na oznake pri vsakem dnevu potovanja, prevoze in oglede z avtobusom ali
kombiji, slovensko vodenje in lokalne vodnike, vstopnine po programu, stroške in urejanje
butanskega vizuma, stroške priprave in organizacije potovanja.
Namestitve in prehrana: 9 nočitev v hotelih 3* (lokalna kategorizacija) 8 x zajtrk, 3 x kosilo
in 4 x večerja v Butanu.
Doplačila po želji na kraju samem (na osebo):
– rafting po reki Trisuli 50 EUR.
NEPALSKI VIZUM: Za nepalski vizum potrebujete 6 mesecev veljaven potni list in dve
fotografiji za dokumente z belim ozadjem. Pridobimo ga na kraju samem.
BUTANSKI VIZUM: Vizum pridobimo ob vstopu v državo po predhodni najavi, katero

uredimo mi. Potrebujete najmanj 6 mesecev veljaven potni list in 2 barvni fotografiji.
VIŠINA IN VIŠINSKA BOLEZEN: Potovanje se odvija na višini od 1.400 – 3.140 m.
Obstaja možnost višinske bolezni, pred samim potovanjem se morda posvetujte z
zdravnikom. Agencija Oskar ni odgovorna za stroške, ki nastanejo zaradi tega.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 10
PRIPRAVA POTOVANJA: 20.09.2022
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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