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Živijo,
Živijo,
Pogled preko lastnega horizonta
je prastara potreba.
Kolektivni pra-spomin.
V to sem prepričana.
Želja po premikanju in potovanju
je univerzalna, imamo jo vendar
v genih.
Nekoč smo vsi bili nomadi.
Potovanja so verjetno najboljša
šola, v katero sem se vpisala in
najboljši način, da vidiš, kako se
zares vrti ta svet.
V živo, ne preko tv ekrana!
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NA KARIBE
1.dan: Polet na Tobago
Zbor na odhodnem letališču in polet na Tobago.
Po prihodu prijava v hotelu in prosto do večerje
(doplačilo). Nočitev na Tobagu.
2.dan: Tobago
Po zajtrku se odpravimo na prvo raziskovanje otoka z
naslovom »Reef tour«: obiščemo koralni greben, Nylon
pool, itd. Z možnostjo različnih vodnih aktivnosti. Vmes
kosilo (po želji – doplačilo). Povratek v hotel. Večerja
(doplačilo). Nočitev na Tobagu.
3.dan: Tobago
Po zajtrku se odpravimo na ogled otoka: slapovi Argyle
waterfalls, trdnjava Fort King George, plaža Pigeon Point,
itd. Vmes se ustavimo na kosilu pri Gemmi (vključeno v
ceno), kjer bomo okušali lokalne specialitete in se na
koncu posladkali z domačim sladoledom. Povratek v
hotel. Večerja (doplačilo). Nočitev na Tobagu.
4.dan: Trinidad
Po zgodnjem zajtrku polet na Trinidad kjer takoj začnemo
z ogledom severnega predela Trinidada: Maracas Beach,
Asa Wright Nature, centre, itd. Vmes kosilo (po želji –
doplačilo). Večerni prihod v hotel in večerja (doplačilo).
Nočitev na Trinidadu.
5.dan: Trinidad
Po zajtrku se odpravimo na južni del Trinidada: rezervat
Wild Fowl Trust, asfaltno jezero Pitch Lake, vulkane Devil’s
woodyard, plažo Vessigny Beach in se popoldne ob
sončnem zahodu z ladjico odpravimo po džungli Caroni
Bird Santuary-ja. Vmes kosilo (po želji – doplačilo).
Povratek v hotel. Večerja (doplačilo). Nočitev na Trinidadu.
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6.dan: Trinidad
Po zgodnjem zajtrku se odpravimo na severozahodni del
Trinidada za vsemi njegovimi lepotami: jamami
Gasparee Caves, kritim zalivom Biscayenne Bay,
čudovitim otokom Chacachacare Island. Vmes kosilo (po
želji – doplačilo). Večerni povratek v hotel in večerja
(doplačilo). Nočitev na Trinidadu.
7.dan: Grenada
Zgodnji polet na Grenado. Po pristanku zajtrk in začetek
otoške ture, na kateri se bomo odpravili do slapu
Concorde kjer boste lahko tudi zaplavali. Nadaljevali
bomo do Gouyave Nutmeg Processing Station in čisto
prave tovarne čokolade Diamond Chocolate Factory kjer
predelujejo kakav in kjer bomo imeli kosilo. Nadaljujemo
do destilarne ruma River Antoine Rum Distillery si jo
ogledamo in kar je najvažnejše poizkusimo različne vrste
ruma. Dobro podkrepčani se odpravimo do jezera Grand
Etang. Kosilo (po želji – doplačilo). Večerni povratek v hotel
in večerja (doplačilo). Nočitev na Grenadi.
8.dan: Grenada
Po zajtrku se z ladjo odpravimo na otok Carriacou. Po
ogledu otoka se vrnemo na Grenado in se odpravimo na
turo po nacionalnem parku Belair kjer si bomo lahko
ogledali tudi ostanke francoskih in angleških plantaž.
Vmes kosilo (po želji – doplačilo). Povratek v hotel in
večerja ( doplačilo ). Nočitev na Grenadi.
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9.dan: St. Lucia
Zgodnji polet na otok St. Lucia. Po zajtrku se odpravimo na
pravo avanturistično avanturo v Treetop adventure park,
kjer se bomo skozi gozd spustili z ziplinom in se nato
odpravili na izlet po obali ( Shore excursion ). Vmes kosilo
(po želji – doplačilo). Zvečer se odpravimo do hotela.
Večerja ( doplačilo ). Nočitev na St. Luciji.
10.dan: St. Lucia
Po zajtrku začnemo s The Soufriere turo, z mogočnima
vulkanskima vrhovoma, tropskim gozdom, in še kaj. Vmes
kosilo (po želji – doplačilo). Povratek v hotel. Večerja
(doplačilo) Nočitev na St. Luciji.
11.dan: Barbados
Zgodnji polet na Barbados. Po pristanku zajtrk in začetek
nove dogodivščine in odkrivanje otoka: predel v okolici in
v samih jamah The Harrison Caves. Po ogledu se
ustavimo v The Mount Gay destilarni, kjer boste lahko
pokušali različne vrste ruma in si sami zmešali koktejl.
Vmes kosilo (po želji – doplačilo). Odhod v hotel in večerja
(doplačilo). Nočitev na Barbadosu.
12.dan: Barbados
Po zajtrku se odpravimo na naslednjo barbadoško
pustolovščino kjer se najprej s podmornico odpravimo
na ogled podvodnega sveta in nato na ogled ostalih
otoških lepot in prelepih plaž. Vmes kosilo (po želji –
doplačilo). Zvečer naredimo še kulinarično turo »Eat like a
local« na 2,5 km dolgi ulici prepolni lokalov kjer se boste
lahko privoščili večerjo (doplačilo) in se zabavali še dolgo
v noč. Nočitev na Barbadosu.
13.dan: Barbados – polet domov
Po zajtrku odjava iz hotela in prosti čas za nakupe ali
uživanje do prevoza na letališče in poleta domov.
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V JUŽNO INDIJO
1.dan: Polet v Indijo – Chennai
Odhod z odhodnega letališča in polet v Chennai.
2.dan: Chennai
Prihod v Chennai, kjer vas bo na letališču pričakal naš
predstavnik in od koder se s privatnim avtobusom
odpeljemo do hotela. Sledi prijava v hotelu, namestitev in
krajši počitek, po katerem se odpravimo na raziskovanje
mesta Chennai. Obiskali bomo tempelj Kapaleshvara v
Mylaporu, ki je namenjen Bogu Shivi in predstavlja lep
primer južnoindijskega barvitega templja, portugalske
stolno cerkev sv. Tomaža iz 16.stoletja, v kateri so pokopani
ostanki sv. Tomaža, ki je v Indijo prispel leta 52 n.š. . Na naši
poti se bomo popeljali tudi mimo Univerze zgrajene v
indo-sarščanskem slogu, in uživali ob 5 km dolgi čudoviti
morski plaži Marina. Po vrnitvi v hotel sledi večerja in
nočitev v Chennai-u.
3.dan: Chenai / Mahabalipuram
Po zajtrku se odpeljemo do Mahabalipurame, majhne
vasice ob morju, ki je bilo drugo glavno mesto kraljev
Kanalipurama iz Pallave. Vasica leži v kamniti pokrajini v
kateri se nahajajo zanimive skulpture / rezbarije, ki
prikazujejo prizore iz vsakdanjega življenja, v nasprotju s
preostalim delom države Tamil Nadu, kjer rezbarije na
splošno upodabljajo bogove in boginje. Ob prihodu v
mesto Mahabalipuram sledi ogled zgodovinskih lokacij:
Five Rathas, Shore Temple, Mandapams, Arjuna’s
Penance (Arjunina pokora). Kasneje nadaljujemo s
potovanjem v Pondicherry, nekdanjo francosko kolonijo, ki
pa je obdržala nedotaknjen portugalski vpliv. Pondicherry
je sveto mesto, kjer sta se naselila St. Agasthaya in Shri
Aurobindo ter iskala mir. Ob prihodu v Pondicherry, prijava
v hotelu in prosto do večerje. Večerja in nočitev
Pondicherry-u.
4.dan: Pondicherry
Po zajtrku začnemo z ogledom mesta, ki vključuje obisk
naslednjega: Sri Aurobindo Ashram in obisk mesta
Auroville (cca 10 km severno od Pondicherryja – mesta, ki
ga opisujejo tudi kot “Mesto prihodnosti”
V popoldanskem času pa se sprehodimo po središču
mesta, promenadi in francoskih četrtih Pondicherryja kjer
si bomo ogledali tudi Cerkev Marije Angelske (Notre
Dame des Anges – The Church of Our Lady of Angels) v
Rue Dumas. Po ogledu sledi večerja in nočitev v
Pondicherry-u.
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5.dan: Pondicherry / Tanjore
Po zajtrku se odpeljemo na ogled templja Chidambaram
Nataraja kateremu sledi pot do mesta Tanjore. Po
prihodu v Tanjore sledi prijava v hotel in krajši počitek.
Pozno popoldne pa se odpravimo na ogled templja
Brihadeshwara. (vstop v notranjost je dovoljen samo
hindujcem), palače Thanjavur in muzeja. Po ogledih
povratek v hotel, večerja in nočitev v Tanjore-ju.
6.dan: Tanjore / Trichy / Madurai
Po zajtrku se najprej odpravimo do mesta Trichyja kjer si
ogledamo tempelj Rock Fort in Sri Ranganathaswamy
temple, nakar nadaljujemo z vožnjo v Madurai. Za
Madurai legenda pravi, da se je nekoč kralju Kulasekhari
Pandya v sanjah pojavil sam Gospod Shiva. Kralj je bil
presenečen, ko je videl, da so iz iz blatnih las Shive na
zemljo padle kapljice nektarja (madhuja) – od tod tudi
ime kraja Madhu (nektar) ali Madurai – mesto, ki ga
včasih imenujejo tudi Vzhodne Atene. Ob prihodu
Madurai, prevoz in prijava v hotel. Sledi večerja in nočitev
v Madurai-u.
7.dan: Madurai
Po zajtrku si ogledamo mesto Madurai: templje
Meenakshi, Tirumalai Nayak Mahal in Vaniyur Mariamman
Teppakulam. Zvečer se ponovno vrnemo v tempelj
Meenakshi, kjer bo potekala večerna slovesnost, znana
tudi pod imenom “Spanje boga” (Bedtime of the God),
barvita procesija, kjer podobo Shive iz njegovega
svetišča spremljajo glasbeniki, pevci in duhovniki –
dogodek, ki je vreden ogleda. Večerja in nočitev v
Madurai-u.
8.dan: Madurai / Periyar
Po zajtrku vožnja do Narodnega parka Periyar, ki je
edinstven rezervat za tamkajšne prostoživeče živali.
Razprostira se na 780 km2 okrog umetnega jezera, ki ga
napaja reka Periyar. Ob prihodu prijava v hotelu. Po
nastanitvi v hotelu, se odpravimo na obisk plantaže
začimb in se sprehodimo skozi aromatične vrtove, kjer se
v zraku razširja omanen vonj začimb in dišavnic.
OPCIJSKO (proti doplačilu): če bo želja, se odpravimo na
vožnjo z ladjico po čudovitem in naravno raznolikem
rezervatu Periyar Tiger, ki se razprostira na 777 km2 in je
eden izmed 27 rezervatov s tigri v Indiji. Križarjenje s
čolnom je edinstvena priložnost za opazovanje divjine v
naravnem parku, na rečnem bregu boste lahko
opazovali številne živali – družine slonov, divje prašiče,
jelenjad, itd. Po ogledu parka povratek v hotel, večerja in
nočitev v Periyar-ju.
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9.dan: Periyar / Backwaters
Po zajtrku se odpeljemo proti obali do rečnih kanalov
Backwaters, kjer se vkrcamo na bivalno ladjo
(Kettuvallom), ki bo za ta dan naš “hotel”, s katero se bomo
popeljali po svetovno znanih rečnih kanalih reke Kerale in
na kateri bomo imeli tudi kosilo. “Kettu” dobesedno
pomeni vezati in “Vallom” pomeni “čolne”. Čolni so od
nekdaj igrali pomembno vlogo v gospodarskem razvoju
starodavne Kerale, saj so prevažali ljudi in tovor po
odročnih in nedosegljivih območjih. Področje Backwaters,
je unikatno področje na svetu in ga najdemo samo v
Kerali. Tako bomo na naši plovbi pluli tudi mimo majhnih
slamnatih hišic, ki stojijo na bregu in ki jih povezujejo rečni
kanali. Večerja in nočitev na ladji.
10.dan: Backwaters / Kochi
Po zajtrku zapustimo našo ladjo (Kettuvallom) in se
odpeljemo do mesta Cochin. Po prihodu v hotel sledi
prijava in nastanitev. Sledi ogled mesta, ki vključuje obisk
judovske sinagoge, cerkve Sv. Frančiška, kitajskih ribiških
mrež, nizozemske palače in palače Mattancherry. V
večernih urah pa bomo v lokalnem gledališču uživali v
plesni predstavi imenovani Kathakali. Kathakali je očarljiv
tradicionalni indijski ples z impresivno obrazno mimiko,
ročnimi kretnjami in plesnimi gibi, ki nas defnitivno ne bo
pustil ravnodušne. Sledi večerja in nočitev v Cochin-u.
11.dan: Kochi – Polet domov
Po zgodnjem zajtrku (če bo možno – odvisno od urnika
poleta) sledi odjava iz hotela in prevoz na letališče ter
polet proti domu.
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V BUTAN
1.dan: Polet na povezovalno letališče
(Delhi, Katmandu ali Kalkuta )
Zbor na odhodnem letališču in polet na povezovalno
letališče v Aziji (Delhi ali Kalkuta ali Katmandu).
2.dan: Polet v Butan – Timphu
Polet z odhodnega letališča v Aziji v Paro ( Butan ) Po
prihodu nas na letališču pričaka naš avtobus in sledi
prevoz v Thimphu, prestolnico Butana. Prijava in
namestitev v hotelu in krajši počitek. Po krajši osvežitvi,
sledi ogled Buddha Point, največjega in najvišjega kipa
Bude na svetu, ki je lociran na lokaciji od koder se na
odpira prečudovit pogled na dolino Timphu. Zvečer pa se
sprehodimo še po samem mestu Thimphu, da začutimo
utrip in drugačnost glavnega mesta. Povratek v hotel,
večerja in nočitev v Thimphu-ju.
3.dan: Timphu
Po zajtrku začnemo z našo turo po prestolnici in dolini
Thimphu: obisk Trashichhodzonga (prelepe srednjeveške
trdnjave in samostana, v katerem se nahajajo vladni in
kraljevi prostori) , Narodne knjižnice, Slikarske šole,
(poznane po tradicionalnih thangkha slikah) in
Tradicionalnega medicinska centra (v katerem se še
vedno
poslužujejo
zdravljenja
na
starodaven,
tradicionalen način). Obiščemo tudi Muzej tekstilne in
narodne dediščine, ki nam nudi odličen prikaz Butanske
kulturne in njihove tradicije. Vmes gremo na kosilo in po
nakupih, da si nakupimo izdelkov domače obrti in dan
končamo z obiskom Memorial Chorten (obeležja v
spomin Butanskega tretjega kralja, ki velja za “očeta”
modernega Butana.) Večerja in nočitev v Thimphu-ju.
4.dan: Timphu – Punakha
Po zgodnjem zajtrku se z našim avtobusom odpeljemo
do Punakhe. Vmes se ustavimo na prelazu Dochu-la (na
3.088 m nadmorske višine), ki nam nudi enega najlepših
in očarljivejših razgledov na Butan. Po kosilu, sledi
popoldanski obisk trdnjave Punakha Dzong, trdnjave iz
17.stoletja, ki je sedež Okrajne uprave in zimska rezidenca
menihov, ter sprehod po lokalni tržnici in obisk Chimi
Lhakhang-a. Večerja in nočitev v Punakhi.
.
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5.dan: Punakha – Wangduephodrang – Gangtey
Po
zajtrku
se
odpeljemo
v
Gangtey
preko
Wangduephodranga. Ogledamo si ruševine trdnjave in
samostana Wangdue Dzonga in zanimivo lokalno tržnico.
Sledi kosilo in vožnja skozi gozd, poraščen s hrasti in
rododendromi do Gangteya (Phobjikha). Po prihodu sledi
namestitev in večerni sprehod po vasici Gangtey in obisk
Gangtey Gompe, edinega Nyingmapa samostana v tej
regiji. Večerja in nočitev v Gangtey-u.
6.dan: Gangtey – Trongsa
Po zgodnjem zajtrku, začnemo z raziskovanjem doline
Phobjikha, ki slovi po svojih črno-vratih žerjavih. Po kosilu
vožnja do Trongse in 3.300 m visokega gorskega prelaza
Pele-la. Postanek v samostanu Chendbji Chorten, ki ga je
v 18.stoletju zgradil Lama Shida v nepalskem stilu.. Zvečer
pa se odpravimo še na obisk tržnice v Trongsi. Večerja in
nočitev v Trongsi.
7.dan: Trongsa – Bumthang
Po zajtrku se odpravimo na obisk samostana Trongsa
Dzong, zgrajenega 1648, ki je bil sedež oblasti v osrednjem
in vzhodnem Butanu, in obrambnega stolpa Ta Dzong, ki
je posvečen epskemu budističnemu heroju kralju
Gesarju. V nadaljevanju se odpravimo do Bumthanga,
verskega središča butanskega ljudstva, vmes pa se
ustavimo še v tkalskem centru Yathra v Zungey-u, vmes
pa se seveda podpkrepimo s kosilom. Večerja in nočitev
v Bumthangu
8.dan: Bumthang
Po zajtrku pričnemo z našim prvim odkrivanjem doline
Bumthang in tako obiščemo Kurje Lhakhang, tempelj
Jambey Lhakhang iz 7.stoletja in samostan Tamshing –
eno najstarejših meniških šol. Ogledamo si tudi upravno
središče regije Jakar Dzong in Švicarsko farmo kjer
izdelujejo lokalni sir. Imamo tudi prosto za sprehod po vasi
in obisk rokodelske trgovinice na vhodu ali pa si
privoščimo osvežilno pijačo v lokalni restavraciji.
Večerja in nočitev v Bumthangu.
9.dan: Bumthang – Wangduephodrang
Po zgodnjem zajtrku se z našim avtobusom odpravimo
na raziskovanje slikovite doline Bumthang. Vmes imamo
postanek v Trongsi, s kosilom v lokalni restavraciji s
tradicionalnimi specialitetami. Po prihodu, zvečer, pa se
sprehodimo mestecu Wangdue, kjer lahko obiščemo
lokalne trgovinice, tržnico in se družimo z domačini.
Nočitev v Wangduephodrangu.
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10.dan: Wangduephodrang – Paro
Po zgodnjem zajtrku se odpravnimo proti mestu Paro. Po
prihodu, nastanitev v hotel in krajši počitek. Popoldan
obiščemo Narodni muzej Ta Dzong, kjer si ogledamo
bogato butansko zbirko orožja in izjemne, stare poštne
znamke. privoščimo si kosilo in se sprehodimo še do
samostana Rinpung Dzong, ki mogočno stoji in gleda na
celotno dolino Paro. Večerja in nočitev v Paru.
11.dan: Paro (obisk “Paro Tshechu” festivala)
Po zajtrku se bomo posvetili enemu izmed dveh glavnih
verskih festivalov v Butanu, ki se odvija v Paru, in je
posvečen Guru Rinpoche-ju Plese bodo izvajali menihi,
katerim se bomo priključili tudi mi in s plesom bomo
blagoslavljali zbrano množico in predstavljali budistične
dharme, ki nas bodo ščitile pred slabim in zlom. Vse
skupaj se bo odvijalo okoli glavnih dveh figur: Zhabdrung
Ngawang Namgyal in Pema Lingpe. Proti večeru se še
sprehodimo po mestu in se poveselimo in podružimo z
domačini. Večerja in nočitev v Paru.
12.dan: Paro
Po zajtrku dan začnemo s kratko vožnjo do razvalin
trdnjave Drugyel Dzong, ki obiskovalce še vedno privablja
zaradi svoje strateške pozicije. Nadaljujemo do
tradicionalne Butanske kmetije / posestva, ki nam prikaže
življenje lokalnega prebivalstva. V nadaljevanju pa se
odpravimo do ene najbolj znanih znamenitosti Butana –
samostana Taktsang – Tigrovega gnezda, na mesto,
kamor je Guru Rinpoche na tigričevem hrbtu prijahal, da
bi meditiral. Tempelj je zgrajen v živi skali. Izlet v obe smeri
na samostan traja dobrih 5 ur. Ob povratku v mesto Paro,
obiščemo še Kyichu Lhakhang, eno izmed najstarejših
svetišč kraljestva. Večerja in nočitev v hotelu v Paru.
13.dan: Paro – polet domov
Po zajtrku (če bo možno – odvisno od ure poleta) vožnja
do letališča za polet v dohodno letališče v Aziji in kasneje
polet domov.
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NA SAFARI V JUŽNO AFRIKO
1.dan: Polet v Južno Afriko – Johannesburg
Zbor na odhodnem letališču in polet v Johannesburg.
2.dan: Johannesburg – vožnja do hotela 5* / Narodni
Park Sebatana
Po prihodu na letališče v Johannesburg-u in opravljenih
vstopnih formalnostih nas čaka cca. 3,5 urna vožnja s
privatnimi avtobusi / kombiji skozi čudovito pokrajino do
našega 5* hotela v narodnem parku Sebatana. Sledi
namestitev po luksuznih bungalovih in kosilo. Po kosilu se
boste lahko osvežili v bazenu in spoznali naše prijazno
osebje. Pozno popoldan sledi pogostitev z osvežujočimi
koktejli ter sestanek, kjer vam bomo podali nekaj koristnih
informacij vezanih na naše bivanje v narodnem parku in
letovišču. Sledi pijača dobrodošlice direktorja hotela,
večerja in nočitev.
3.dan: “Mala šola”divjine (Paket 1), obisk muzeja
(Paket 1 ) in safari z džipi ( Paket 1 )
Po zajtrku se bomo z odprtimi Land Cruiserji odpeljali po
narodnem parku, kjer nas bodo lokalni vodniki podučili in
nam povedali marsikaj o živalskem in rastlinskem svetu v
narodnem parku, ter o pokrajini in zgodovini narodnega
parka in o vsem kar bomo spoznavali in opazovali v
naslednjih dneh. Po ogledu parka si bomo po poti nazaj
ogledali Muzej in Vinsko klet. Sledi kosilo. Po kosilu in
kratkem počitku se bomo z našimi vodniki z džipi popeljali
do področja imenovanega Christina Wallow, del poti pa
bomo tudi tudi pešačili. Ogledali si bomo vodno
napajališče živali kot so divje mačke, žirafe, impale itd. In
kjer bomo lahko naredili naše prve fotografije čudovitih
prizorov afriških divjih živali in divjine. Po obisku
napajališča nadaljujemo z našo safari vožnjo in se pozno
popoldan vrnemo v naš hotel. Pred večerjo sledi še vabilo
na “Happy Hour” – brezplačno poskušanje vin, čemur sledi
večerja in nočitev.
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4.dan: Poldnevni safari “Velikih 5” (Paket 2), Nočni
safari (Paket 2)
Danes boste imeli priložnost, da v čudoviti afriški divjini
doživite in vidite t.i. Velikih 5 afriških živali. Raziskovali bomo
enega največjih zasebnih Južnoafriških naravnih
rezervatov (40.000 hektarov) – Welgevonden. Celotno
območje prečudovite pokrajine, ki jemlje dih, je pod
UNESCO-vo zaščito. V naravnem parku živi več kot 50
različnih živali in seveda Velikih 5: levi, sloni, leopardi,
nosorogi in bivoli. Poleg naštetih, bomo imeli priložnost, da
srečamo tudi nekatere redkejše in edinstvene živali: rjave
hijene, geparde, Divji pse, Aardwolf in več kot 300 različnih
vrst ptic. Za ogled parka veljajo pravila in omejitve glede
števila gostov, ki dnevno obiščejo območje, zato našim
gostom zagotavljamo enkratno zasebno izkušnjo
opazovanja narave in divjih živali v njihovem naravnem
okolju. Vrnitev v hotel, kosilo I počitek. Zvečer se ob mraku
odpravimo na pot za naš nočni safari. Nočni safari
poteka v odprtih džipih Land Cruiser z močnimi reflektorji.
Opazovali bomo kako se pokrajina spreminja v
popolnoma drugačno – nočno živalsko kraljestvo.
Edinstvena izkušnja je, ko v noči naenkrat zagledaš par
svetlikajočih se oči. Vodnik nam bo šepetaje povedal
zanimivosti o živalih, ki nam bodo prekrižale pot sredi noči.
Če bomo imeli srečo, bomo opazili živali, ki se jih čez dan
ne vidi prav pogosto: leoparde, karakale, ježevce,
mravljinčarje, ipd. Za afriško noč je značilna tišina in kar
malce strašljivo je, ko se nenadoma zasliši nenavaden
glas – vse to je del nočnega afriškega safarija. Po poti se
ustavimo pri “Kremenčkovi jami”, kjer nam bodo ob
kaminu postregli večerjo s 3 hodi in kozarcem izvrstnega
rdečega vina. Izkušnja, ki vas ne bo pustila ravnodušne in
ki je ne smete zamuditi. Po večerji nadaljujemo vožnjo
skozi goščavo ter se pozno zvečer vrnemo v naš hotel,
kjer sledi nočitev.
* V PRIMERU PAKETA 1 – dan prost za počitek s predvidenimi
obroki v hotelu.
5.dan: Treking (Paket 1), safari z džipi (Paket 1) in
Plemenski večer (Paket 2)
Po zgodnjem zajtrku se bomo z našimi vodniki peš
odpravili proti gorovju Waterberg, ki ga obdaja
impresivna narava z rastlinjem, ki raste ob ekvatorju. Videli
bomo območja, kjer se napajajo in krmijo predvsem
antilope ter spoznali to vrsto v svojem naravnem okolju v
živo. Po vrnitvi z našega trekinga nas čaka zasluženo kosilo
in počitek. Sredi popoldneva se bomo odpravili na še en
neverjeten safari džipi po narodnem parku Sebatana.
Zopet bomo lahko divje afriške žival v njihovem
naravnem okolju. Naši vodniki pa bodo poskrbeli za to, da
jih bomo našli in videli čimveč. Zvečer pa nas čaka t.i.
Plemenski večer, kjer bomo imeli priložnost, da doživimo
na tem prostoru še vedno živi avtohtono prebivalstvo.
Dobimo vpogled v njihovo kulturo, življenski slog, poskusili
bomo njihovo edinstveno hrano in pijačo, spoznali
nekatere navade in običaje. Nimajo veliko materialnih
dobrin, imajo pa bogate človeške izkušnje, cenijo svoje
vrednote, še posebej pa je pristen njihov odnos do soljudi.
Pogosto svoja občutja izražajo skozi pesem in ples – stara
tradicija, ki jo ponosno ohranjajo kljub temu, da so jih
kolonialisti skozi zgodovino poskušali “spremeniti”. Mladi
plesalci so del dediščine in se trudijo ohraniti svojo
lokalno tradicijo in kulturo.
* V PRIMERU PAKETA 1 – večerja v hotelu.
Po večerji nočitev.
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6.dan: Celodnevni izlet in safari v narodnem parku
Pilanesberg (Paket 2)
Nacionalni park Pilanesberg, tretji največji v Južni Afriki, in
je oddaljen 3 ure vožnje od našega hotela. Vozili se bomo
po slikoviti gorski pokrajini, ki se je formirala skozi tisočletja
in se razteza skozi 600 km južnoafriškega teritorija.
Pilanesberg pokriva površino pribl. 55.000 hektarjev in je
nastal s postopnim povečevanjem zaradi združevanja
ostalih zemljišč. Ob prihodu v park se bomo povzpeli na
odprta safari vozila in se popeljali skozi park, vodnik pa
nam bo medtem povedal veliko zanimivosti o tukajšnjih
divjih živalih. Vsa safari vozila, ki vozijo po parku, so v
stalnem radijskem kontaktu in tako se bomo zlahka
pripeljali na mesto, kjer so drugi na primer opazili gručo
slonov ali kakšno drugo žival. Nacionalni park Pilanesberg
je čudovita, vulkanska pokrajina z impresivnimi gorskimi
formacijami in odprtimi ravnicami, kjer živijo številne
antilope in tudi ena izmed največjih populacij
ogroženega belega nosoroga. V parku pa bomo lahko
zopet videli “Velikih 5” (lev,slon, bivol, nosorog in leopard)
kot tudi žirafe, povodne konje, geparde, veliko vrst ptic in
še mnoge drugega. ( Kosilo med izletom ). Po povratku v
naš hotel sledi povabilo na koktejle in brezplačno
pokušino vin, ki si jih bomo lahko naročili ob večerji. Po
večerji pa ae odpravimo na zaslužen počitek.
* V PRIMERU PAKETA 1 – dan prost za počitek s predvidenimi
obroki v hotelu.
7.dan: Jutranji safari in “Brunch” s šampanjcem (
Paket 1 )
Danes se odpravimo na pot takoj po sončnem vzhodu
saj je ta čas najboljši opazovanje živali v zgodnjih jutranjih
urah. Antilope se po veliki pokrajini premikajo v iskanju za
dobrimi pašniki in hkrati iščejo zaščito pred leopardi,
hijenami, karakali in drugimi plenilci. Zopet bo veliko
priložnosti za prekrasne razglede in dobro fotografijo. Naš
jutranji safari zaključimo na Kudu Rock-u, kjer nam bodo
postregli
z
izvrstnim
,
tradicionalnim
afriškim
“Champagne Brunch” (zajtrk in kosilo hkrati z vključenim
šampanjcem) in uživali v lepem razgledu na pokrajino.
Sledi vrnitev v naše letovišče in čas za oddih in počitek.
Popoldan pa bomo imeli možnost individualnih
sprehodov po predlaganih poteh nacionalnega parka.
Pred večerjo pa še “Happy Hour” – brezplačna
degustacija vin. Sledi zalužena nočitev.

+ 386 (0)40 98 11 98 | mojca.mavec@hisapotovanj.si | www.odpotujzmojcomavec.si

12

8.dan: Poldnevni dopoldanski safari “Velikih 5”
(Paket 3) in popoldanski safari s sončnim zahodom
ob šampanjcu (Paket 1)
Dopoldne izkoristimo za še zadnjo priložnost, da še enkrat
doživimo safari Velikih 5 in si pogledamo mogočne,
privlačne živali v njihovem naravnem okolju. Sredi
popoldneva pa se bomo odpravili na še en safari, ki se bo
končal v Sunset Rock-u, kjer bomo ob kozarcu ohlajene
penine priča čudovitemu sončnemu zahodu nad goro
Waterberg, za nekatere enega izmed najlepših pogledov
na pokrajino nacionalnega parka. Sredi veličasne afriške
pokrajine si bomo resnično želeli, da se ustavi čas in da ta
lepota nikoli ne mine. To vse je Afrika. Povratek v hotel,
večerja in nočitev
* V PRIMERU PAKETA 1 in 2 –prosto za počitek do odhoda na
popoldanski safari s predvidenimi obroki v hotelu.
9.dan: Johannesburg, Soweto in Muzej Apartheida (
Paket 1 ) – polet proti domu
Po zajtrku in morda še zadnjem skoku v bazen bo čas za
slovo. Odpravili se bomo proti Johannesburgu. Na poti se
bomo ustavili in obiskali Muzej Apartheida, odprt leta 2001,
kjer bomo dobili čustven vpogled v življenje in zgodovino
zatiranega avtohtonega južnoafriškega prebivalstva od
leta 1948 pa do končne odprave aparthaida leta 1994.
Naslednji postanek bo v SZ Township – bolj poznan kot
Soweto. Ta nekoč znana in zloglasna soseska se nahaja 15
km od središča Johannesburga s površino le 63 km2, kjer
živi 4 miljone ljudi. Prvotno naj bi bil Soweto prebivališče za
rudarje, leta 1923 pa je bil z Zakonom o urbanih območjih
preoblikovan v mestno četrt – geto za “črnsko”
prebivalstvo v Johannesburgu. Soweto je bil v svoji
zgodovini, zlasti v obdobju apartheid središče številnih
nemirov in nasilnih dogodkov. V zadnjih desetih letih se je
soseska spremenila na bolje – imajo šole, univerzo,
športne klube in bolnišnice. V Sowetu še vedno bivata tudi
nadškof Desmond Tutu in Winnie Mendela. Po poti se
ustavimo tudi pri spominskem obeležju Hectorja
Pietersena, in obiščemolokalno tržnico in nakupimo nekaj
spominkov. Nato sledi še avtobusni ogled glavnega
mesta Johannesburg-a, gospodarskega in industrijskega
središča, kjer se je še pred 120 leti razprostirala široka
savana. Pozno popoldan pa prispemo na letališče za
večerni polet proti domu.
10.dan: Benetke – vožnja domov
Po pristanku na beneškem letališču se s prevozi
odpravimo proti domu.
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V DARJEELING, SIKKIM IN KALKUTO
1.dan: Polet v Indijo – Kalkuta
Zbor na odhodnem letališču in polet v Kalkuto.
2.dan: Kalkuta
Po prihodu v Kalkuto nas na letališču nas pričaka privatni
avtobus, ki nas odpelje do hotela v Kalkuti. Zgodnja
prijava v hotel in čas za krajši počitek (odvisno od ure
prihoda v Kalkuto). Po krajšem oddihu začnemo z našimi
ogledi v Kalkuti. Med drugi si bomo ogledali: Flover Market,
Howrah Bridge, Kumartuli, Victoria Memorial, Mother
Teresa house, Jain Temples, itd. Po ogledu se odpeljemo
v hotel. Večerja in nočitev v Kalkuti. * večerja
3.dan: Kalkuta /polet v Bagdogro / Bagdogra / prevoz
v Darjeeling
Po zgodnjem zajtrku, se odpeljemo na letališče, da
ujamemo najzgodnejši polet v Bagdogro. Na letališču v
Bagdogri nas pričaka privatni avtobus, ki nas popelje
proti Darjeelingu. Prijava v hotel in prost preostanek
dneva za morebitni obisk tržnice, glavnega trga ali
počitek. Večerja. Nočitev v mestu Darjeeling.
4.dan: Darjeeling
Zgodaj zjutraj še pred zoro se odpravimo na Tiger Hill, kjer
bomo pričakali spektakularen sončni vzhod , ki nam bo
razsvetlil pogorje Kandženzenge! Po ogledu se vrnemo v
hotel na zajtrk in se po zajtrku se odpravimo na turo po
mestu Darjeeling, kjer si bomo ogledali, samostan
Ghoom Monastery, svetovno poznano železniško postajo
in železnico in se na krajši vožnji popeljali z znamenitim
vlakom imenovanim “Toy Train” (če tega nismo storili že
prejšnji dan – odvisno od prihoda v Darjeeling prejšnji
dan) , Himalajski alpinistični Muzej in Inštitut, živalski vrt z
mnogimi živalmi s Himalaje, in Tibetanski samooskrbni
begunski center. Med ogledi imamo tudi kosilo. Po
povratku v hotel nas čaka večerja in nočitev v Darjeeling.
5.dan: Darjeeling / Pelling
Po zgodnjem zajtrku se z avtobusom odpravimo proti
Pellingu v Sikkimu. Vmes se ustavimo za kosilo in za
občudovanje narave, ki nam jo ponuja ta pod Himalajo
ležeča zvezna država. Po prihodu v Pelling, sledi
namestitev v hotelu. Po kratkem počitku pa se odpravimo
na ogled mesta Pelling in samostana Pemayangtse
monastery. Zvečer večerja in nočitev v mestu Pelling.
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6.dan: Pelling / Gangtok
Po zgodnjem zajtrku se z avtobusom odpeljemo proti
mestu Gangtok. Na poti se bomo ustavili v manjšem kraju
Rumtek in se prepustili njihovemu toku življenja ter se
pomešali z domačini in spoznavali njihovo vaško življenje.
Na poti si privoščimo še kosilo in pozno popoldne
pridemo v mesto Gangtok. Namestitev v hotel in prosto
do večerje. Nočitev v mestu Gangtok.
7.dan: Gangtok
Po zajtrku se odpravimo na ogled mesta Gangtok, kjer si
bomo med drugim pogledali: samostan Rumstek
Monastery, samostan Enchey Monastery, Raziskovalni
inštitutu Tibetologije – Namgyal, in lokalne rokodelske
delavnice… Vmes pa si bomo seveda privoščili kosilo. Po
ogledu sledi povratek v hotel, večerja in nočitev v mestu
Gangtok.
8.dan: Gangtok / Kalimpong
Po zajtrku se z avtobusom odpeljemo nazaj proti Zahodni
Bengaliji, proti mestu Kalimpong. Po prijavi v hotel, kratki
osvežitvi in kosilu, se odpravimo na ogled samostana
Zong Dog Palri Fo-Brang Gompa, samostana Tharpa
Choling Gompa, edinstvene cvetlične vrtnarije in
samega mesta… Sledi večerja in nočitev v mestu
Kalimpong.
9.dan: Kalimpong / Bagodgra / polet v Kalkuto
Po zajtrku se z avtobusom odpeljemo nazaj protu
letališču v Bagdogri od koder poletimo proti Kalkuti. Na
letališču v Kalkuti nas pričaka privatni avtobus, ki nas
odpelje do hotela. Sledi večerja in zadnje druženje pred
povratkom domov. Nočitev v Kalkuti.
10.dan: Kalkuta / polet proti domu
Po zajtrku (če bo možno – odvisno od ure poleta) vožnja
do letališča v Kalkuti ali pa prost dan za počitek in še
zadnje nakupe (odvisno od ure poleta) in nato prevoz do
letališča za povratek domov ali pa (če bo dovolj prijav)
nadaljujemo potovanje na Andamane.
DODATNA OPOMBA: Po programu je načrtovano, da je
povratek iz Kalkute v Evropo z zgodnjim jutranjim letom in
s tem povratek domov isti – 10. dan. V primeru večernega
leta (če bo takšna želja potnikov), je pristanek v Evropi in s
tem povratek domov 11. dan.
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V PERU
1.dan: Polet v Peru – Lima
Zbor na odhodnem letališču in polet v Limo – Peru.
2.dan: Lima
Po formalnostih na letališču, transfer do hotela. Prijava v
hotelu in namestitev. Preostanek dneva prosto za počitek.
Večerja ( opcijsko ) in nočitev v hotelu v Limi.
*VEČERJA ( opcijsko )
3.dan: Lima / Paracas
Po zajtrku se odpravimo na raziskovanje mestnega
središča Lime, njenih znamenitosti in okolice. Po ogledu
Lime se z našim privatnim avtobusom po pacifiški obali
odpeljemo v Paracas. Namestitev v hotel, večerja
(opcijsko) in nočitev.
*ZAJTRK, KOSILO (opcijsko), VEČERJA (opcijsko)
4.dan: Paracas / Nazca
Po zajtrku začnemo z enim izmed najbolj vznemirljivih
delov poti – z ogledom naravnega rezervata Islas
Ballestas, ki je naravni habitat za tisoče morskih ptic,
morskih levov, humboldtskih pingvinov, itd. Po ogledu
rezervata, pa se bomo na poti v Nazco, ustavili še pri
laguni Huacachina in uživali v puščavskem življenju okoli
nas. Po postanku nadaljujemo z našo avanturo in se
odpravimo na naslednjo pustolovščino – v puščavo
Nazca. Po prihodu v hotel, namestitev, večerja (opcijsko)
in nočitev v Nazci.
*ZAJTRK, KOSILO (opcijsko), VEČERJA (opcijsko)
5.dan: Nazca / Puerto Inca
Po zajtrku, so odpravimo do letališča, kjer nas bo
pričakalo letalo za prelet in ogled znamenitih Nazca črt
oz. talnih risb. Po ogledu oz. našem preletu, sledi kosilo kjer
si bomo privoščili tipično in tradicionalno jed
Pachamanca in se, dobro podkrepčani, odpravili na našo
3 urno vožnjo do Puerta Ince, na obali pacifiškega morja.
Po prihodu v Puerta Inco si bomo privoščili malce
sprostitve, večerjo (opcijsko) in nočitev.
*ZAJTRK, KOSILO (opcijsko), VEČERJA (opcijsko)
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6.dan: Puerto Inca / Arequipa
Po zajtrku se iz Purta Ince odpravimo proti Arequipi, kamor
prispemo v popoldanskem času. Po prihodu se
odpravimo na popoldansko odkrivanje lokalne tržnice (če
bo čas) in največje znamenitosti – samostana Sante
Cataline, ki je mesto znotraj mesta. Samostan so zgradili
konec 17.stoletja in je zelo zanimiv že s samega
arhitekturnega vidika. Sledi večerja (opcijsko) in nočitev v
Arequipi.
*ZAJTRK, KOSILO (opcijsko), VEČERJA (opcijsko)
7.dan: Arequipa / Puno
Po zajtrku obiščemo (če tega nismo storili prejšnji dan)
lokalno tržnico in nadaljujemo z vožnjo s postanki (cca.
5-6 ur) do prihoda v Puno. Med našo vožnjo bomo lahko
občudovali prečudovito panoramo višavja Altiplano. Po
prihodu v Puno, sledi prijava v hotel, večerja (opcijsko) in
nočitev.
*ZAJTRK, KOSILO ( opcijsko ), VEČERJA ( opcijsko )
8.dan: Puno / Amantani
Po zajtrku se odpravimo na voden ogled plavajočih
otokov ljudstva Uru (Islas Flotantes de los Uros) na jezeru
Titicaca, kjer bomo spoznavali avtentično življenje
domačinov, imenovanih Quechuas de la Isla Amantani.
Prenočimo pri domačinih, v njihovih družinskih hišah in se
z njimi podružimo.
*ZAJTRK, KOSILO, VEČERJA
9.dan: Amantani / Taquile / Puno
Po zajtrku se odpravimo na še en voden ogled otokov
Quechuas Taquile in enourni sprehod z neverjetno
panoramo jezera Titicaca. Sledi tradicionalno ribje kosilo
in naš povratek v Puno. Večerja (opcijsko) in nočitev v
Punu.
*ZAJTRK, KOSILO, VEČERJA (opcijsko)
10.dan: Puno / Cusco
Po zajtrku se iz Puna odpravimo na 8 urno vožnjo s
postanki do mesta Cusco. Po prihodu in prijavi v hotel si
vzamemo prosto popoldne za počitek ali krajše
samostojno raziskovanje mesta. Zvečer večerja
(opcijsko) in nočitev v Cuscu.
*ZAJTRK, KOSILO (opcijsko), VEČERJA (opcijsko)
11.dan: Cusco
Po zajtrku začnemo z našim odkrivanjem mesta Cusco in
njegove bogate zgodovine, saj velja za eno najlepših
mest v Latinski Ameriki. Ustavimo se na trgu Plaza de
Armas, se sprehodimo po predelu San Blas, si ogledamo
»sončni tempelj« Korikancha in po želji obiščemo muzej
Inka. Ob koncu dneva pa se odpravimo na večerjo
(opcijsko). Nočitev v Cuscu.
*ZAJTRK, KOSILO (opcijsko), VEČERJA (opcijsko)

+ 386 (0)40 98 11 98 | mojca.mavec@hisapotovanj.si | www.odpotujzmojcomavec.si

17

12.dan: Cusco / Aguas Calientes
Po zajtrku se z avtobusom odpravimo na 2,5 urno vožnjo
do mesteca Ollantaytambo kjer prestopimo na vlak s
katerim nadaljujemo našo pot do mesteca Aguas
Calientes -“vroče vode” (do tam potrebujemo cca. 3 ure
in pol), kjer bo naša izhodiščna točka za ogled najbolj
znane perujske znamenitosti – Machu Picchu-ja. Po
prihodu v Aguas Calientes, sledi kosilo in prosto popoldne
do večerje. Nočitev v Aguas Calientes-u.
*ZAJTRK, KOSILO (opcijsko), VEČERJA (opcijsko)
13.dan: Aguas Calientes / Machu Picchu / Cusco
Po zajtrku začnemo z najbolj pričakovanim dnevom na
naši turi. Ogledali si bomo namreč, eno izmed 7-ih
svetovnih čudes Machu Picchu kamor se zaradi lažjega in
hitrejšega pristopa odpravimo z avtobusom. Do cca. 13.00
ure se vrnemo v Aguas Calientes in se od tam z vlakom
odpravimo nazaj do mesteca Ollantaytambo in nato
presedemo na naš avtobus za Cusco. Po prihodu v
Cusco imamo okoli 20.00 ure večerjo (opcijsko), ki se bo
prelevila v našo »poslovilno« salsa žurko. Nočitev v Cuscu.
*ZAJTRK, KOSILO (opcijsko), VEČERJA (opcijsko)
14.dan: Cusco / Lima
Po zajtrku imamo prosto do našega popoldanskega
poleta proti Limi, kjer nadaljujemo z nočnim poletom proti
Evropi.
*ZAJTRK, KOSILO ( opcijsko )
15.dan: Letališče Evropa – vožnja domov
Po pristanku na letališču v Evropi se polni, še svežih
spominov odpravimo proti domu.
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NA ŠRILANKO
1.dan: Polet na Šri Lanko - Colombo
Zbor na odhodnem letališču in polet v Colombo.
2.dan: prihod v Colombo / Negombo
Prihod na mednarodno letališče v Colombu, kjer nas pričaka naš
privatni avtobus in transfer v hotel v Negombu. V mestu se
nahaja kar nekaj slikovitih katoliških cerkva, v okolici pa so prelepe
plaže s koralnimi grebeni in 50 let stara ladijska razbitina v kateri
so si našle domovanje številne vrste rib. Večerja in nočitev v
hotelu v Negombu.
3.dan: Negombo / Anuradhapura / Habarana
Po zajtrku vožnja do Anuradhapure, mesta, ki je bila glavna
prestolnica Šrilanke od 4.stoletja pr.n.št. pa tja do 11.stoletja
našega štetja. Leži ob rečnem bregu, obdano z antičnimi
izkopaninami in močno zakoreninjeno budistično kulturo. V si
ogledamo najstarejše drevo na svetu – Sri Maha Bodhi in se
sprehodimo med starodavnimi samostani in pomembnimi
zgodovinsko – arheološkimi najdbišči. Po ogledu mesta, vožnja
do mesta Habarana. Prijava v hotelu, večerja in nočitev v
Habarani.
4.dan: Habarana/ Polonnaruwa / Minneriya / Habarana
Po zgodnjem zajtrku se začne naš izlet do Polonnaruwe in
Narodnega parka Minneriya. V starodavnem kraljestvu
Polonnaruwa si med drugim ogledamo impozantne spomenike
Bude izklesane v skali. Po obisku in ogledu Polonnaruwe,
nadaljujemo naše popotovanje do narodnega parka Minneriya
kjer uživamo v večernem safariju z džipi in si pobliže pogledamo
slone, leoparde, medvede in ostalo naravno bogastvo parka. Po
ogledu sledi večerni povratek v Habarano, večerja in nočitev v
hotelu v Habarani.
5.dan: Habarana/ Hiriwadunna / Habarana/
Nov dan in nov izlet – po zajtrku se bomo odpeljali na obisk v
čistokrvno šrilanško vas Hiriwadunna, kjer se bomo sprehodili
skozi pravo džunglo, prečkali jezero in se družili z domačini v vasi,
okusili sveže pripravljene avtentične jedi, skuhane in pripravljene
v glinenih posodah. Spoznali bomo tipično življenje na vasi in
njihov način tradicionalnega kmetovanja. Po ogledu se
popoldan odpravimo v Dambullo, kjer bomo obiskali Dambulla
tempelj, največji kompleks petih jam na svetu s številnimi kipi
Bude. Stene in stropi jam so okrašeni s freskami iz različnih
obdobij in veljajo za največje antične poslikave na svetu. Več kot
2000 let so jih domačini uporabljali za bogoslužje, največja jama
pa je dolga preko 50 metrov. Povratek v hotel, večerja in nočitev
v hotelu v Habarani.
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6.dan: Dambulla / Sigiriya / Mathale / Kandy
Po zajtrku se odpravimo v Sigiriyo in si ogledamo kamnito
trdnjavo Sigiriya imenovano tudi “Trdnjava na nebu”, eno izmed
znamenitosti Šrilanke, ki je uvrščena na UNESCov seznam kulturne
dediščine. V citadeli bomo videli veliko zanimivih fresk in poslušali
zgodbe in legende ter občudovali prekrasen razgled na
pokrajino. Po ogledu trdnjave nadaljujemo vožnjo in se po poti
ustavimo v Mathaleju – vrtu začimb. Popoldan pa prispemo v
mesto Kandy, poslednjo kraljevo prestolnico, mesto velikih kraljev
in narodnih junakov. Sprehodimo se skozi mesto, pokajkujemo po
tržnici ali pa se podamo do obrežja jezera. Večerja in nočitev v
hotelu v Kandy-ju.

7.dan: Kandy / Peradeniya / Kandy
Po zajtrku se odpravimo v Peradeniya botanični vrt, ki se
nahaja v Centralni provinci Šrilanke in ga letno obišče
približno 2 miliona ljudi. Botanični vrt, eden največjih na
Šrilanki, slovi po različnih vrstah orhidej, po raznovrstni
vegetaciji, začimbah, zdravilnih rastlinah, palmah, velikih
vodnih lilijah ter papirusu. V nadaljevanju bomo
obiščemo tempelj v Kandyju, najpomembenjše svetišče
v državi, kjer hranijo sv.relikvijo – zob Bude. Prisostvovali
bomo tudi večernemu tradicionalnemu čaščenju –
Thewawa. (Za v vstop v tempelj je obvezna dalša obleka
oziroma dolge hlače) Po ogledu templja si ogledamo še
Tradicionalni kulturni program. Povratek v hotel, večerja in
nočitev v Kandyju.
8.dan: Kandy / vožnja z vlakom do Nanu Oya / Nuwara
Eliya
Po zajtrku transfer do železniške postaje od koder sledi
slikovita vožnja z vlakom skozi ozke predore, med
plantažami Ceylonskega čaja in med gorami,
poraščenimi z bujno vegetacijo do Nanu Oye. Po prihodu
z vlakom v Nanu Oye sledi avtobusni transfer do mesta
Nuwara Eliya. Mesto se nahaja na hribovitem delu v
osrednjem delu Šrilanke in je znano po pridelavi
izvrstnega čaja, lepo ohranjeni arhitekturi iz kolonialnih
časov in prekrasni pokrajini. Po prihodu v Nuwaro Eliyo,
transfer do hotela, večerja in nočitev v Nuwara Eliy
9.dan: Nuwara Eliya / Ella / Nine Arch Bridge / Little
Adam’s Peak / Yala
Po zajtrku sledi vožnja do idilične gorske vasice Ella,
obdane z nasadi čajevcev in zelenja. Po poti si bomo
ogledali tudi Nine Arch Bridge (Most devetih stebrov), Little
Adam’s Peak – goro na 1.141 m nadmorske višine, od koder
se nam razprostre prelep razgled na bujne nasade
čajevcev, polja in slapove in 25 m visok slap Ravana,
poimenovan po slavnemu kralju Ravanu. Legenda pravi,
da je kralj Šrilanke Ravana ugrabil princeso in jo skril v
jamo za slapom… Po ogledu, nadaljevanje vožnje do Yale,
transfer do hotela večerja in nočitev v Yali.
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10.dan: Yala / Galle / Kalutara
Zgodaj zjutraj (zajtrk nam pripravijo za seboj) se
odpravimo
do
Narodnega
parka
Yala,
na
severo-vzhodnem delu otoka, ki je največji narodni park
na Šrilanki in je domovanje mnogih divjih živali: slonov,
leopardov, medvedov, srnjadi in ostalih manjših vrst
sesalcev in več kot 140 vrst ptic. Po ogledu, nadaljujemo
vožnjo za ogled mesta Galle, nekoč glavnega pristanišča
na Šrilanki. Znano je po izdelovanju ročnih čipk in mogočni
trdnjavi Galle, ki se razprostira na 90 hektarjih. Po ogledu
mesta nadaljevanje vožnje do Kalutare. Večerja in
nočitev v hotelu v Kalutari.
11.dan: Kalutara
Po zajtrku imamo dan prost za poležavanje, kopanje in
počitek. Večerja, nočitev v hotelu v Kalutari.
12.dan: Kalutara / Vožnja po reki Madu / Colombo
Po zajtrku sledi vožnja do Balapitiye, kjer nas pričakajo
čolni s katerimi se odpravimo na očarljivo in vznemirljivo
vožnjo po reki Madu; njena dva ozka rokava sta povezana
z jezerom Randombe in tvorita kompleksen sistem
mokrišč vključno s 64 otoki mangrovcev. Po vznemirljivem
izletu nadaljujemo vožnjo do Colomba na zahodni obali
države s cca 1 milionom prebivalcev, največjega in nabolj
razvitega mesta na Šrilanki. Namestitev v hotel, večerja in
nočitev v Colombu.
13.dan: Colombo
Po zajtrku začnemo z ogledom mesta Colombo. Za
vznemirljivejši dan se bomo na ogledu prevažali s Tuk tuki
in si ogledali: spominsko obeležje Bandarenaike, Rdečo
mošejo, Tempelj Gangaramaya, Bazar Pettah, Galle Face
Green, Park Viharamhadevi, Stari parlament, Trg
neodvisnosti in še več. Povratek v hotel. Večerja in nočitev
v hotelu v Colombu.
14.dan: Colombo / polet domov
Po zajtrku v hotelu sledi transfer do letališča in polet
domov.
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V VIETNAM IN KAMBODŽO
1.dan: Polet v Vietnam – Hanoi
Zbor na odhodnem letališču in polet v Hanoi.
2.dan: Hanoi
Po pristanku na letališču, se s privatnim avtobusom
odpeljemo do hotela. Po prijavi in namestitvi, začnemo z
našim ogledom in raziskovanjem mesta Hanoi. Ogledali si
bomo: Ho Chi Minhovo stavbo in njegov mavzolej, Temple
of Literature, The Imperial Citadel of Thang Long.
Popoldne obiščemo entološkl muzej, ki velja za
najsodobnejši muzej v Vietnamu in je velika turistična
atrakcija. Zvečer pa se si ogledamo tradicionalno
lutkovno predstavo “na vodi”. Po vrnitvi v hotel sledi
večerja in nočitev v Hanoju.
* Zajtrk (če prispemo zgodaj , Kosilo (opcijsko), Večerja
3.dan: Hanoi / Halong Bay
Po zgodnjem zajtrku se odpeljemo do zaliva Ha Long Bay,
kjer se nahaja več kot 1000 apnenčastih otočkov z nekaj
kraškimi jamami. V pristanišču se vkrcamo na ladijco, kjer
nas postrežejo s pijačo dobrodošlice, se namestimo v
sobe in odrinemo na naše “križarjenje” po zalivu. Sledi
kosilo. Med postankom med otočki s kajakom obiščemo
školjčišče, kjer gojijo biserne školje ( Pearl farm village ) in
otok Titop, kjer se lahko kopamo, sončimo ali pa se
odpravimo na vrh otoka od koder se ponuja najlepši
pogled na zaliv Halong in od koder lahko naredimo
najlepše panoramske fotografije zaliva. Pozno popoldne
nam v ladijskem baru pripravijo še “vesele urice” saj
dobimo tri pijače za ceno dveh. Približno ob 18.00 uri pa se
začne pol urni kuharski tečaj (demonstracija), ko nam bo
glavni ladijski kuhar predstavil osnove klasične
vietnamske kuhinje in nam razložil samo pripravo. Sledi
ogled sončnega zahoda, ko nam pred večerjo postrežejo
s sadjem in čajem. In ko sonce že zaide, nam pod
zvezdnim nebom postrežejo luksuzno večerjo, ki je
mešanica vietnamske in azijske kuhinje. Po večerji, pa se
lahko sprotimo v ladijskem baru, kjer nam bodo zopet
organizirali “veselo urico”, ali pa se s posadko ladje
odpravimo na nočni lov na lignje, ki si jih s pomočjo
ladijskih kuharskih mojstrov tudi pripravimo. Nočitev na
ladji.
* Zajtrk, Kosilo, Večerja
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4.dan: Halong Bay
Zgodaj zjutraj, pred zajtrkom bomo na palubi lahko skupaj z
inštruktorjem preizkusili v Tai Chi-ju (20 minut). Sledi zajtrk in po
zajtrku se vkrcamo se na manjše ladjice, kin as popeljejo do
kraške jame Trong, kjer bo tudi čas za sproščanje in kopanje. Po
ogledu jame se vrnemo na našo ladjo in kdor bo želel, se
odpravimo na bolj podroben ogled školjčišča z bisernimi
školjkami. Opoldne nam postrežejo s kosilom, popoldne pa
imamo čas za masažo, kopanje, ali pa lenobno poležavanje. Ob
sončnem zahodu imamo zopet kratko zabavo pred večerjo in že
znano “veselo urico” Po večerji, pa se zopet lahko odpravimo na
lov na lignje ali pa si privoščimo ogled filma na ladji. Nočitev na
ladji.
* Zajtrk, Kosilo, Večerja

5.dan: Hanoi / Halong Bay
Zgodaj zjutraj, pred zajtrkom se zopet prebudimo ob
vajah Thai Chija. Po zajtrku pa se odpravimo do jame
Sung Sot (“Jama Presenečenja”), ki je največja jama v
zalivu in meri 10.000 m2. Po ogledu jame, se na naši ladji
pripravimo prtljago, se osvežimo, odpočijemo in si
privoščimo zgodnje kosilo ( brunch ), saj se okoli poldneva
vrnemo v pristanišče, od koder se z našim privatnim
avtobusom odpravimo nazaj v Hanoi. Prosto popoldne,
zvečer pa sledi večerja in koktejli v četrti Bia Hoi Junction.
Nočitev v Hanoju.
* Zajtrk, Kosilo, Večerja
6.dan: Hanoi / “Street Food” tura / Polet v da Nang /
Hoi An
Po zajtrku v hotelu se odpravimo na tržnico Don Xuan, kjer
imamo čas za nakupovanje in kjer bomo začeli z našo
kulinarično turo vietnamske ulične prehrane. “Pohajamo”
po ulicah Ta Hien – Luong Ngoc – Quyen – Hang Giay –
Dao Duy, kjer bomo poizkusili Bun Cha ( vrsta juhe z
rezanci s svinjino z žara), tradicionalno in najbolj znano
jed v Hanoju – Banh Cuon ( tanke riževe rezine z zelenjav,
gobami in svinjino ) in za konec še Egg Coffee ( “jajčna
kava”) na ulici Nguyen Huu Huan. Prosto do odhoda na
letališča in našega poleta v Da Nang. Po prihodu na
letališče Da Nang se z letališča s privatnim avtobusom
odpeljemo do hotela v Hoi An-u. Sledi prijava v hotel,
namestitev in prosto popoldne. Nočitev v Hoi Anu.
* Zajtrk, Kosilo ( ulična hrana ), Večerja
7.dan: Hoi An
Po zajtrku v hotelu gremo na turo z okroglimi čolni, ki so na
izgled kot pletene košare. Takšne čolne so že v preteklosti
uporabljali lokalni ribiči, tako za ribolov, kot za prevoz ljudi.
Popoldne, po naši “zabavi” na čolnih, se odpravimo na
sprehod po starem delu mesta Hoi An, ki leži na bregovih
reke Thu Bon, in je bil že v zgodovini pomembna trgovska
točka v JV Aziji in se še danes pozna mešanica različnih
kultrunih vplivov – tako zahodnjaških kot vzhodnjaških..
Obiščemo Japonski Pokriti most, biskali bomo Japanese
covered bridge, Phuc Kien assembly hall, staro hišo
Phung Hung, muzej Hoi An in tempelj Quan Cong.
Preostanek popoldneva do večerje prosto za
samostojno
raziskovanje
tsarega
dela
mesta,
nakupovanje ali pa uživanje na plaži. Sledi večerja in
nočitev v Hoi Anu.
* Zajtrk, Kosilo (opcijsko), Večerja
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8.dan: Hoi An / Bana Hill / Hoi An
Po zajtrku se s z našim avtobusom odpeljemo na ogled hribovja
Bana. Z vzpenjačo se odpeljemo do naše prve postaje, ki je
nekoč služil kot oddih za francoske kolonialiste. Ogledali si bomo
hribovje Vong Nguyets, pagodo Linh Ung in staro francosko vilo.
Z vzpenjačo nadaljujemo do gore Nui Chua, vrha BaNa hribovja,
obiščemo vrh Nginh Phong , vile Le Nim in vrt orhidej. S prvo
vpenjačo v Vietnamu, se odpravimo še na ogled cvetličnega
vrta ljubezni (Le Jardin D’amour), stare francoske vinske kleti in za
finale še do novejše vietnamske zanmenitosi – Zlatega Mostu, od
koder se na razprostira prečudovit pogled na Da Nang City. Po
ogledu pa se odpravimo še v vietnamski zabaviščni park. Na poti
nazaj v Hoi An pa se ustavimo še za ogled gore Marble
mountain. Večerja in nočitev v Hoi Anu.
* Zajtrk, Kosilo (opcijsko), Večerja

9.dan: Hoi An / Hue
Po zajtrku se z našim privatnim prevozom odpeljemo
proti mestu Hue. Na poti se ustavimo na panoramski cesti
za ogled “prelaza” Hai Van Pass, od koder se nam
razprostirajo čudoviti pogledi na morje in okolico in kjer
sledi postanek na plaži Lang Co. Po prihodu v mestece
Hue obiščemo laguno Tam Gian, kjer se vkrcamo se na
ribiško ladjo raziskujemo vse skrivnosti lagune in kjer se ob
sončnem zahodu voda preliva v vijoličnih odtenkih.
Večerni prihod in prijava v hotelu in prosto do večerje.
Nočitev v mestu Hue.
* Zajtrk, Kosilo (opcijsko), Večerja
10.dan: Hue
Po zajtrku si ogledamo vas Thanh Toan Village, kjer
obiščemo živahno jutranjo tržnico. To je prostor, kjer
domačini dnevno nakupujejo svežo hrano in od koder se
odpravimo na ogled 300 let starega mostu Thanh Toanin
Kulturnega muzeja, kjer “pominglamo” z domačini. Sledi
ogled Hue Roal Complex-a, kjer je domovala zadnja
dinastija Nguyen do leta 1945. Obiščemo tudi Cat Tuong
Quan Zen House, ki se ponuja kot čudovito okolje za
meditacijo. Popoldne si ogledamo še grobnico King
tomb of Tu Duc, nato pa se po reki Parfume River
zapeljemo do Old Thien Mu pagode. Na poti nazaj v hotel
pa si ogledamo delavnice izdelovanja tradicionalnih
pokrival. Če čas dopuščal, pa si bomo ogledali še tržnico
Dong Ba Market, ki leži na severnem bregu reke Huong.
Večerja in nočitev v mestu Hue.
* Zajtrk, Kosilo (opcijsko), Večerja
11.dan: Hue / polet v Ho Chi Minh
Po zajtrku se s z našim privatnim avtobusom odpeljemo
do letališča za polet proti Hošiminu ( Ho Chi Minh). Po
pristanku nas pričaka naš avtobus, ki nas odpelje do
hotela. Prijava in namestitev v hotel in krajši počitek.
Popoldne pa si ogledamo stolpnico Bitexo Financial
Tower in kjer z 49 nadstropja dobimo vpogled na
razsežnost mesta, Ogledamo si še: Palačo Neodvisnosti in
Muzej vietnamske zgodovine. Po ogledu povratek v hotel.
Večerja in nočitev v Hošiminhu.
* Zajtrk, Kosilo (opcijsko), Večerja
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12.dan: Cu Chi / Ho Chi Minh
Po zajtrku, se z našim avtobusom odpeljemo 70
kilometrov severo-zahodno na ogled podzemnih tunelov
v Cu Chi-ju, ki so jih med drugi uporabljali med
vietnamsko vojno. Videli bomo, kako so ljudje na tem
območju poskušali preživeti težko obdobje zgodovine saj
so podzemni tuneli pravcato podzemno mesto s
stanovanji, kuhinjami, skladišči, bolnico, tovarno orožja, itd.
in kjer je leta vojne živelo, se poročalo umiralo in se
rojevalo tudi do 10.000 ljudi naenkrat. Pozno popoldne
povratek v Hošiminh, kjer obiščemo še muzej. Zvečer sledi
večerja in zabava. Večerja in zabava v lokalni restavraciji.
Nočitev v Hošiminhu.
* Zajtrk, Kosilo (opcijsko), Večerja
13.dan: Ho Chi Minh / polet v Phnom Penh (Kambodža)
Po zgodnjem zajtrku se odpeljemo na letališče Tan Son
Nhat za naš polet v Phnom Penhv Kambodži. Mesto
Phnom Penh je bilo v prejšnjem stoletju znano kot biser
Azije – kjer lahko občutimo mešanico kmerske kulture in
francoskega kolonialnega vpliva, v novejšem času pa je
po gospodarskem razsvetu vse polno novih hotelov,
barov, restavracij, itd. Sledi prevoz do hotela in na
mestitev ter prosto do večerje. Nočitev v Phnom Penhu.
* Zajtrk, Kosilo (opcijsko), Večerja
14.dan: Phnom Penh
Po zajtrku se odpravimo na ogled Phnom Penh-a, kjer si
ogledamo Narodni muzej (zgrajen leta 1917), Spomenik
neodvisnosti, ter Toul Sleng Genocide Museum, znan tudi
kot S21, ki je muzej posvečen genocide, ki so ga Rdeči
Kmeri naredili nad kamboškim ljudstvom. Ustavili se
bomo tudi na Central Marketu, ki ga kmeri imenujejo
Phsar Thmei, kar po naše pomeni novi trg. Imeli bomo tudi
prosto za lastno raziskovanje, čemur sledi povratek v
hotel. Večerja in nočitev v Phnom Penh-u.
* Zajtrk, Kosilo (opcijsko), Večerja
15.dan: Phnom Penh / Siem Reap
Po zajtrku se opravimo do Siem Reapa. Na poti bomo
imeli čas za opazovanje in fotografiranje zanimive
pokrajine in vsakdanjega življenja kambodžanov. Na poti
bomo srečali bivole, konjske vprege in šolarje, ki pešačijo
in kolesarijo iz šolskih okolišev. Na oti se ustavimo še pri
Kampong Kdei, ki je bil nekoč pomemben most in pa v
vasi Skoun, kjer bodo najbolj pogumni lahko poizkusili
lokalno specialiteto – ocvrte tarantele… Po prihodu v Siem
Reap prijava in namestitev v hotelu in prosto do večerje.
Nočitev v Siem Reap-u.
* Zajtrk, Kosilo (opcijsko), Večerja
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16.dan: Sončni zahod in templji Angkor Wat
Danes vstanemo zgodaj, saj se odpravimo na ogled
sončnega vzhoda v najbolj znani kamboški znamenitosti
– kompleks templjev Angkor Wat. Sledi zajtrk v hotelu ali
pa nam bodo le tega dali za sabo in bomo tako
pozajtrkovali kar pri templju. Po zajtrku, pa začnemo z
raziskovanjem templja in njegove bogate zgodovine.
Obiščemo Angkor Thom, tempelj Bayon, Baphoun,
Terrace of the Leper King, Terrace of Elephants, Ta Prohm
“Tomb Raider” in sam tempelj Angkor Wat in se tako
spoznamo z umetnostjo, zgodovino, močjo in ponosom
starega kmerskega ljudstva Večerjo si privoščimo v
lokalni restavraciji, kjer si ogledamo še tradicionalno
plesno predstavo Apsara. Povratek v hotel in nočitev v
Siem Reapu.
* Zajtrk, Kosilo (opcijsko), Večerja
17.dan: Jezero Tonle Sap in cirkuški šov
Po zajtrku se odpeljemo do jezera Tonle Sap, ki je največje
stalno sladkovodno jezero v južni Aziji. Vkrcamo se na
ladjice in se odpeljemo do plavajočih vasic, kjer poteka
povsem običajno kamboško življenje. Pot nadaljujemo do
“Les Artisans d’Angkor – Chantiers Ecole”, kjer se
spoznamo s tradicionalno kmersko umetnostjo in obrtjo.
Pozno popoldne obiščemo Phare Ponleu Selpak center,
kjer skozi umetnost in druženje ter skozi različne projekte
skušajo pomagati mladim kambožanom do zaslužka in
vsaj blagi izstop iz revščine. Eden izmed projektov je tudi
Cirkus, kjer si bomo ogledali njihovo akrobatsko in
komično predstavo. Po predtsvi pa se bomo še podružili z
mladimi domačini in podrobneje spozanli njihove
projekte in življenje. Večerja in nočitev v Siem Reap-u.
* Zajtrk, Kosilo (opcijsko), Večerja
18.dan: Phnom Penh ( ali Siem Reap ) / polet domov
Po zajtrku (če bo možno – odvisno od urnika poleta)
prevoz do letališča za polet proti domu.
* Zajtrk (če bo možno – odvisno od urnika poleta).
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Hisa Potovanj si pridrzuje pravico, da kadarkoli spremeni itinerar posameznega potovanja.
Vsi aktualni itinerarji in odhodi so objavljeni na www.odpotujzmojcomavec.si ali na www.hisapotovanj.si .

