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Florida, dežela sonca
Pravijo, da te sončni zahod na Floridi spremeni za vedno. Florida je zase vzela najlepše barve
zaliva in z lepoto in odprtostjo pritegnila kulture iz vseh koncev. Tam so čudovite plaže,
neskončne možnosti nakupovanja, močvirja z nevarnimi aligatorji, pikniki na plaži, rolerji na
ulicah, glasne zabave in optimizem za vsakim ovinkom.
Miami brbota od življenja
Miami je Amerika iz filma. Dolge aleje so podnevi in ponoči preplavljene z živahnim dogajanjem,
plaže so mehke kot sladkorna pena, razgledi so v vsaki smeri drugačni. Posebno vzdušje
ustvarjajo hoteli v pastelnih barvah in očarljivem art-deco stilu, galerije na prostem, bazeni in
terase, glasba na vsakem vogalu in pisani ameriški avtomobili z odprtimi strehami.
Everglades je živalsko kraljestvo v močvirju
Florida je, ravno toliko kot sanjske plaže, tudi bogat in divji močvirnat svet, kjer življenje teče po
svojih pravilih. Najbliže se mu bomo približali v indijanskem rezervatu, kjer nam bodo delali
družbo aligatorji, rakuni, raznobarvne ptice in drugi prebivalci močvirja.
Orlando je domišljijski svet na zemlji
Florida je kotel različnih svetov in mešanica gotovo ne bi bila pravega okusa, če je ne začinimo z
obiskom zabaviščnega parka. Gremo v Orlando! Mesto zabaviščnih parkov skriva Disneyland,
Universal Studios, SeaWorld. Kaj vam pravi domišljija?
Križarjenje po Karibih je klasika
Vam je ljubša pika na i ali češnja na torti? Križarjenje po Karibih je oboje! Velika križarka, rajski
razgledi na karibsko otočje in all inclusive ponudba z izvrstno hrano in pijačo. Možnosti za
zabavo je neskončno, prav tako za lenobno uživanje, romantiko ali pa družinske vragolije.
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PROGRAM
Vrhunci potovanja: Miami, Orlando, močvirje Everglades, Karibi, Portoriko,
Dominikanska republika, Deviški otoki, All inclusive križarjenje.

Ne pozabite:
• Maksimalno število potnikov je 14.
• Vsi odhodi so vedno zagotovljeni.
• Ni doplačila, ne glede na velikost skupine.

1. Dan. Let v Miami, prihod v toplo podnebje s palmami. Spoznavni večer.
2. Dan. Miami: Ogled najbolj znanega predela mesta – South Beach:
- dolga peščena plaža s parki in športnimi igrišči
- Lincoln Road Mall z restavracijami in trgovinami
- latino pridih na Espanola Way
- večerni živahni utrip ulice Ocean Drive
Sprehod po Wynwood zidovi, kjer bomo občudovali dela umetnikov iz vsega sveta. Za
poslastico se podamo v Little Havano, kjer bomo začutili utrip Kube.
3. Dan. Dopoldanski ogled Miamija in vkrcanje na križarko ter začetek *All Inclusive križarjenja
po Karibih. Vožnja mimo prestižnega Star Islanda in dvorane American Airlines Arena.
4. Dan. Dan za plovbo. Ta neverjetna križarka je pravo mesto v malem in nudi tolikšno število
aktivnosti, da nekateri sploh ne boste opazili, da ste zapustili kopno. Kaj pravite na mega zabavo
na palubi?
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5. Dan. Prvi postanek: Grand Turk. Glavni o
tok karibske državice Turks and Caicos. Relaksacija na zasebni plaži, snorkling pri koralnem
grebenu, plavanje s skati, raziskovanje otoka z različnimi prevoznimi sredstvi ter izlet okoli otoka
s katamaranom so le nekatere od aktivnosti, ki so vam na voljo v tem karibskem raju (aktivnosti
niso vključene v ceno). Na otoku smo od 8. do 16. ure.
6. Dan. Drugi postanek: San Juan. Prispeli smo v Portoriko. V glavnem mestu San Juan je čas
za nekaj zgodovine. Utrdbe iz kolonialnih časov so prebivalce branile pred napadi gusarjev.
Otok bomo raziskovali od 13. do 21. ure. Prebudite raziskovalca v sebi. Lahko raziščete staro
mesto ali se udeležite katere od aktivnosti ali ogleda, ki jih ponujajo domačini oziroma križarka,
na primer obisk tropskega gozda z ziplinom (ni vključeno v ceno).
7. Dan. Tretji postanek: St. Thomas, Ameriški Deviški otoki. Mnogi ob imenu Deviški otoki
pomislite na davčno oazo – naj vas potolažimo, to velja za Britanske Deviške otoke. Prevzeli vas
bodo tropski gozdovi, gore, ki se dvigajo iz morja in ukrivljene plaže. Čas, namenjen temu
otoku, je med 7. in 15. uro. Bi plavali s skati? Snorkljali? Lahko se s katamaranom zapeljete do
najlepših plaž. (Aktivnosti niso vključene v ceno).
8. Dan. Četrti postanek: Amber Cove, Dominikanska republika. Želja mnogih je plavanje z
delfini in tu lahko želja postane resničnost. Avanturisti se lahko podate na vožnjo po peščenih
poteh s t.i. buggyji, ali pa poletite na ziplinu skozi krošnje tropskega gozda (ni vključeno v ceno).
Čas za tokratne aktivnosti ali zgolj poležavanje na plaži je med 10.30 in 18.30.
9. Dan. Dan plovbe: zabaven dan na morju in uživanju v razkošju, ki ga ponuja križarka.
Pokušajte bogato kulinarično ponudbo, zaplešite ob živi glasbi, odigrajte partijo mini golfa,
spustite se po toboganu v enega od bazenov, ali preprosto lenarite na ležalniku.
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10. Dan. Zjutraj izkrcanje v Miamiju. Izlet v močvirje Everglades, kjer nas bodo Indijanci plemena
Miccosukee popeljali s posebnimi čolni po močvirju in nam pokazali aligatorje. Vožnja in prihod
v Orlando. Večerni sprehod skozi promenado Disney’s Boardwalk.
11. Dan. Orlando: Prosto za obisk katerega od zabaviščnih parkov (Disney World, Sea World,
Universal Studios, ipd., vstopnine niso vključene v ceno potovanja), Nasinega Kennedyevega
vesoljskega centra (vstopnina ni vključena v ceno potovanja) ali nakupovalnih središč..
12. Dan. Raziskovanje Orlanda: ogledali si bomo Downtown in se sprehodili okoli jezera, enega
mnogih v tem mestu. Čaka nas še Kissimmee downtown, prijetno mestece z nizkimi stavbami.
13. Dan. Odhod proti Miamiju. Zadnji trenutki v Miamiju in let domov.
14. Dan. Prihod na bližnje letališče v Evropi.
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Podatki o potovanju:
Trajanje: 14 dni
Datum: 24. 10. do 6. 11. 2019
Cena:
2295 € na osebo v dvoposteljni sobi
V primeru, da oseba potuje sama in je
pripravljena deliti sobo s sopotnikom, ni
doplačila.
Otroci do 18. leta: v primeru, da otrok potuje v
spremstvu dveh odraslih oseb in spi v isti
sobi, mu priznamo 150 € popusta. Enak
popust priznamo tudi drugemu otroku.
Doplačilo za enoposteljno sobo je 710 € (v
primeru, da potnik ne želi deliti sobe).
V ceno je vključeno:
• Letalska karta v ekonomskem razredu z
vsemi pristojbinami in vključeno ročno
prtljago (odhodna letališča:
Ljubljana, Zagreb, Trst, Benetke, Dunaj).
• Vse nočitve na destinaciji v hotelih 3* na
dobrih lokacijah
• Križarjenje s 7 nočitvami po
Karibih All Inclusive (hrana in brezalkoholna
pijača).
• Vsi prevozi na destinaciji po programu
• Najem avtomobila in gorivo (potniki sami
vozijo. Razdelimo jih v 4 ali 6 oseb na vozilo,
odvisno od tipa vozila (vse skupaj cca. 10 ur
vožnje).
• Vsi ogledi po programu
• Voden ogled močvirja Everglades, z vožnjo s
posebnim čolnom
• Organizacija in izvedba potovanja
• Spremstvo slovenskega vodje poti vse dni
potovanja na destinaciji
Obvezna doplačila na ladji:
• Napitnine/ postrežnine: 95 EUR na osebo

V ceno ni vključeno:
• Vse, kar ni navedeno pod »V ceno je
vključeno«.
• Osebni izdatki potnikov
• Vsa hrana in pijača, razen na križarki
• Napitnine
• Prevoz na in z odhodnega letališča v
Evropi

Maksimalno število potnikov je 14.
Vsi odhodi so vedno zagotovljeni.
Ni doplačila, ne glede na velikost
skupine.
Brez doplačila za potnike, ki potujejo
sami in so sobo pripravljeni deliti s
sopotnikom.
Slovensko spremstvo.

Pomembno obvestilo:
• Slovenski državljani za vstop v ZDA
potrebujejo izpolnjeno elektronsko
registracijo ESTA. Potnik, ki nima urejene
ESTE, se ne more vkrcati na let za ZDA.
• Osebe, ki so po 1. marcu 2011 potovale v Iran,
Irak, Sirijo, Libijo, Somalijo, Jemen ali Sudan,
ali imajo poleg slovenskega tudi državljanstvo
katere od teh držav, morajo za vstop v ZDA
pridobiti ustrezen vizum in v ZDA ne morejo
več potovati na podlagi programa Visa
Waiver.
Podatki o podjetju: Mister Matik Ltd. 83

*Cena po tej ponudbi velja do 31. 12. 2019. Po tem datumu si pridržujemo pravico do zvišanja cen ter/ali spremembe leta (letalske družbe, odhodnega letališča oziroma kombinacije letov) in datumov potovanja. Za potrditev te ponudbe je potrebno vplačati nepovratni depozit v višini 750 EUR,
preostali znesek pa v celoti poravnati najkasneje 30 dni pred začetkom potovanja. Način plačila je nakazilo na bančni račun agencije Mister Matik
Ltd., odprt pri Banki Koper. Stroški odpovedi potovanja: do 60 dni pred začetkom potovanja znašajo stroški odpovedi 750 EUR. Za ostale roke
veljajo določila, napisana v splošnih pogojih poslovanja podjetja Mister Matik Ltd. V primeru neudeležbe na potovanju znaša strošek 100% cene
potovanja. Odpoved potovanja je potrebno sporočiti v pisni obliki. Zaradi zagotovitve kakovosti potovanja si pridržujemo pravico do spremembe
vrstnega reda izvedbe posameznih ogledov (npr. sprememba zaradi vremena). Splošne pogoje poslovanja potovalne agencije Mister Matik Ltd.
lahko prejmete na zahtevo, ali si jih ogledate na spletni strani www.mistermatik.com..
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