Melodični jug
ZDA

11 dni
2.195 €
AKCIJSKA CENA: 2.145 €
18. 4. do 28. 4. 2020
Vrhunci potovanja: Martin Luther King, močvirje
delte reke Missisipi, uživanje v poslušanju mojstrov jazz,
blues & country glasbe, južnjaška kulinarika, vožnja s
parnikom po reki Missisipi, plantaža sužnjev, New Orleans
– french quarter, državljanska vojna, Elvis Presley &
Graceland, destilarna Jack Daniels, svetišče Coca Cola,
Nashville & Memphis & Atlanta.
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Vrhunci potovanja: Martin Luther King, močvirje delte reke Missisipi, uživanje v poslušanju mojstrov
jazz, blues & country glasbe, južnjaška kulinarika, vožnja s parnikom po reki Missisipi, plantaža sužnjev,
New Orleans – french quarter, državljanska vojna, Elvis Presley & Graceland, destilarna Jack Daniels,
svetišče Coca Cola, Nashville & Memphis & Atlanta.
Ne pozabite: Največje število potnikov je 14 oseb. / Vsi odhodi so zagotovljeni. / Ni doplačil v zvezi z
velikostjo skupine. / Brez doplačil za potnike, ki potujejo sami in so sobo pripravljeni deliti s
sopotnikom.
Ameriški jug je manj obiskan del ZDA, vendar pa ima najverjetneje največ vsebine. Predel, kjer se je
odvijala človeška tragedija suženjstva in kasneje boj za državljanske pravice črncev. Del države, ki se je
želel odcepiti od ZDA in v krvavi državljanski vojni ostal brez uresničitve te želje. Kraji, kjer so se iz
težkih življenjskih pogojev razvile različne, s čustvi nabite zvrsti glasbe, ki so odločilno vplivale na vse
popularne glasbene zvrsti danes.

1. in 2. dan. Martin Luther King v Alabami
• Let v Atlanto. Spoznavna pijača. Nočitev.
• Montgomery Alabama, srce ameriškega juga, kjer je bila prva “Bela hiša” odcepljene
konfederacije južnih držav ter kasneje središče boja ameriških črncev za državljanske pravice.
• Videli bomo domovanje Martina Luthra Kinga ter cerkev, v kateri je bil pastor.
• Kulturo se najbolj začuti skozi želodec, zato bomo okusili pristno črnsko hrano.
• Nočitev v igralniškem mestu Biloxi v Mississippiju v Mehiškem zalivu.
Hotel: Hampton Inn & Suites 3* (Atlanta – 1. noč)
Hotel: IP Casino Resort & Spa 4* (Biloxi – 2. noč)
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3. dan. Močvirja in jazz Louisiane
• Zjutraj zaplujemo globoko v močvirje delte Mississippija. Videli bomo aligatorje,
divjad ter spoznali, zakaj so takšna močvirja preprečevala pobege sužnjev.
• Možnost okušanja t.i. Cajun lokalnih specialitet, ki izhajajo iz mešanice vplivov
francoske kuhinje in dobrot, ki jih ponuja reka Mississippi.
• Nastanitev v New Orleansu in večer za uživanje v poslušanju mojstrov jazz glasbe in
sprehod čez znameniti “French Quarter”, ki daje mestu sloves, kot ga ima . Zabava je tam
na vsakem koraku.
Hotel: La Quinta Inn & Suites New Orleans Downtown 3* (New Orleans)
4. dan. New Orleans in vožnja s parnikom ter trole busom
• Sprehod čez unikatne ulice New Orleansa. Videli boste, zakaj se razlikuje od ostalih tipičnih
ameriških mest, ko bomo opazovali posebneže na ulicah in trgih, arhitekturo ter
zvok mesta, ki mu daje ritem jazz glasba.
• Stopili bomo nazaj v čas in se zapeljali s parnikom po reki Mississippi. Seveda v
spremljavi jazza.
• Še en večer plesa in glasbe v živahnem “French Quarter”.
Hotel: La Quinta Inn & Suites New Orleans Downtown 3* (New Orleans)
5. dan. Plantaža s sužnji, podeželje Mississippija
• Obisk plantaže sladkornega trsa, ki ima še vedno enako podobo kot takrat, ko je na njej
moralo delati več kot sto sužnjev. Sprehodili se bomo čez posestvo, hišo gospodarjev ter
barake sužnjev. Spoznali boste vsaj del vsakdanjika sužnjev in videli, kako so bili le del
inventarja. Plantaža ima enega najlepših hrastovih drevoredov, ki ga je mogoče videti v
mnogih filmih, med drugim tudi v Djangu.
• Vožnja čez podeželje države Mississippi do mesteca Vicksburg, kjer prenočimo v vili iz
časa državljanske vojne.
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6. dan. Državljanska vojna, reka Mississippi, rojstvo blues glasbe
• Zjutraj si ogledamo tipično vilo južnaške gospode ter okusimo njihov zajtrk.
• Ogled bojnega polja ene izmed odločujočih bitk v državljanski vojni. Bitka, v kateri so
Severnjaki pridobili nadzor nad reko Mississippi. Videli bomo, da zamere ter ločevanja iz
tistega časa še niso čisto izginile.
• Spoznavanje reke Mississippi ter ladje, s katere nadzorujejo dogajanje na reki.
• Lokalno kosilo v pristnem okolju.
• Vožnja do kraja, kjer se je rodila blues glasba. Da vas bo blues glasba bolj prevzela in si
boste ta kraj bolj zapomnili, bomo prespali v takšnih barakah, v kakršnih so prebivali
izumitelji te zvrsti glasbe. Unikatna lokalna pristna izkušnja ob zvokih bluesa.
7. dan. Elvis in Graceland, Memphis
• Najbolj slaven otrok tega dela države je še vedno zagotovo Elvis in zato bomo obiskali
njegovo domovanje Graceland. Videli bomo njegove življenjske prostore, zbirko
avtomobilov ter letalo. Spoznali boste, kako je živel “Kralj”.
• Ogled mesta Memphis, kjer odmeva predvsem rock in blues glasba. Za bonbonček
obiska mesta pa bodo poskrbele račke. Kako, boste videli tam.
Hotel: Crowne Plaza Memphis Downtown 3* (Memphis)
8. dan. Nashville – prestolnica country glasbe.
• Vožnja čez Tennessee do Nashvilla, kjer je doma country glasba. Pred mestom se bomo
zapeljali čez ranč najbolj znane lokalne country pevke, Lorette Lynn.
• Za kosilo izkusimo znameniti country trio.
• Ogled mesta ter ulice, kjer živa country glasba odmeva iz vsakega bara in sobe. Preveč
vas bo prevzelo, da ne bi zaplesali.
Hotel: Best Western Brentwood Inn 3* (Nashville)
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9. dan. Jack Daniels, Atlanta
• Obisk destilarne, kjer nastaja najbolj prodajan viski na svetu – Jack Daniels. Videli bomo
proces nastajanja ter viski seveda tudi okusili. Presenečeni boste nad dejstvom, da je
sicer v občini, v kateri stoji destilarna, popolnoma prepovedano točenje alkohola.
• V Atlanti bomo videli rojstno hišo Martina Luthra Kinga.
• Obisk ene od najstarejših drive-in restavracij s hitro prehrano, ki je do danes ohranila iste
recepte ter izgled.
• Sprehod skozi center mesta.
Hotel: Hyatt Regency Atlanta 4*
10. dan. Coca Cola, let proti domu
• Ogled svetišča Coca Cola
• Čas za zadnje oglede ali nakupe ter zadnje južnaško kosilo.
• Let proti Evropi.
11. dan. Prihod v Evropo na bližnje letališče (Ljubljana, Trst, Benetke, Zagreb, Gradec ali Dunaj).
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Podatki o potovanju:
Trajanje: 11 dni

V ceno ni vključeno:
• vse, kar ni napisano pod »V ceno je
Odhodi: 18. 4. do 28. 4. 2020
vključeno«.
• osebni izdatki potnikov
Cena:
• kosila, ki so zapisana v programu (niso
2145 € na osebo v dvoposteljni sobi V
obvezna)
primeru, da oseba potuje sama in je
• napitnine
pripravljena deliti sobo s sopotnikom, ni
doplačila. Otroci do 18. leta: v primeru, da
• prevoz na in z odhodnega letališča v Evropi
otrok potuje v spremstvu dveh odraslih oseb • ESTA (vstopno dovoljenje za ZDA)
in spi v isti sobi, mu priznamo 150 € popusta.
Enak popust priznamo tudi drugemu otroku.
Doplačilo za enoposteljno sobo je 500 € (v
Maksimalno število potnikov je 14.
primeru, da potnik ne želi deliti sobe).
Ni doplačila, ne glede na velikost
skupine.
V ceno je vključeno:
Brez doplačila za potnike, ki potujejo
• letalska karta v ekonomskem razredu z
sami
in so sobo pripravljeni deliti s
vsemi pristojbinami (odhodna letališča:
sopotnikom.
Ljubljana, Zagreb, Trst, Gradec, Benetke ali

Dunaj) .
• vse nočitve na destinaciji v hotelih 3* oz. 4*,
dobro ocenjenih in preverjenih, na dobrih
lokacijah
• nočitev v »shaksih« in nočitev v vili iz
državljanske vojne
• vsi prevozi na destinaciji po programu
• vsi ogledi po programu
• vse vstopnine po programu
• najem avtomobila, gorivo in parkirnine
(potniki sami vozijo)
• voden ogled močvirja, z vožnjo s posebnim
čolnom
• vožnja in kosilo s parnikom po reki
Mississippi
• voden ogled Gracelanda – dom Elvisa
Presleya
• ogled svetišča Coca Cola
• obroki (5x zajtrk, 1x kosilo)
• predpotovalno srečanje
• organizacija in izvedba potovanja
• slovensko vodenje vse dni potovanja na
destinaciji

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.
• Minimalno 6 prijavljenih potnikov do 30 dni
pred odhodom, da se potovanje izvede.
Podatki o podjetju:
Mister Matik d.o.o.
Adamičeva cesta 14, 1290 Grosuplje.
TRR odprt pri Banki Koper: SI56 1010 0005
7418 563

*Cena po tej ponudbi velja do 30. 8. 2018. 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 d.o.o., 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 d.o.o. 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 d.o.o. lahko prejmete na
zahtevo, ali si jih ogledate na spletni strani www.mistermatik.com.
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