ZAHODNA OBALA
ZDA

16 dni / Cena: od 2195 €
3. 10. do 18. 10. 2020

MISTER MATIK

KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com | 070 /156-960

Zahodna obala ZDA je ljubezen na prvi, drugi in tretji pogled. Ekipa Mister
Matika je zaljubljena že dolgo in verjamemo, da je prišel čas, da vam
izbranko predstavimo. Spoznajte dušo zvezdniškega Los Angelesa in
svobodomiselnega San Francisca. Obljubimo, kar se bo zgodilo v Vegasu,
bo tam tudi ostalo. Gremo na Route 66? Peljala vas bo iz enega v drug
svet. Svet osupljive narave.
Narava - Narodni park
Če bi morali izbrati najlepšo stvar na Zahodni obali ZDA, je to brez
pomisleka - narava. Težko boste verjeli, ampak vse fotografije in opisi delajo
Grand Canyonu krivico. Podivjana narava, ki se ne ozira na človeški dotik,
bo verjetno en najlepših prizorov vašega življenja. Antelope Canyon ima
skale, barve in oblike kot iz drugega sveta. Ameriška gorska pravljica je
najlepša v Yosemite parku. Neverjetne prizore puščave, rdečih skal in slanih
jezer boste doživeli v narodnih parkih Zion in Dolina smrti. Pravijo, da sta
imela morje in zemlja najlepši ples na obali Big Sur. Doživeli bomo tudi to.
Takoj za tem, ko objamete orjaško sekvojo.
• Grand Canyon
• Antelope Canyon
• Yosemite
• Zion
• Dolina smrti
• Sekvoje
• Big Sur
• Bryce Canyon
• Joshua Tree
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Mesta

Pri izbiri mest smo upoštevali vaš bucket list. San Francisco, mesto sanj in hipijevske
kulture, je obdržalo staro dušo. Ko nas prevzame, se bomo zapeljali do tovarne
sodobne družbe, Silicijeve doline. Plaži v Venice in Santa Monica v Los Angelesu sta
slavni z razlogom. Kopalke, kotalke, sladoled, valovi in mi. Palme in široke aleje
Hollywooda ter Beverly Hillsa so klasika, ki še vedno očara. Ko potuješ kot domačin,
spoznaš mesto takšno, kot v resnici je. Vrhunec zabave bomo doživeli v Las
Vegasu. Raj za shopping, zabave, šove in igre na srečo je vreden svojega slovesa.
Stavite na črno?

• Los Angeles (Malibu, Hollywood, Venice Beach, Santa Monica)
• San Francisco s Silicijevo dolino
• Las Vegas

Kultura

Smo že omenili, da pri Mister Matiku potujemo kot domačini? Naravne lepote in
pisane mestne ulice so okostje, brez katerega ne gre. Tisto, kar je v središču vsakega
kraja, pa so zgodbe. Zgodbe, ki so zapisane na asfaltu, v betonskih stenah, na starih
vinilkah, v uličnih okusih in najpomembnejše, v ljudeh. Povezali se bomo z vsem, kar
imajo Američani radi. Poslušali bomo rock, blues in country. Okušali bomo pravi
ameriški žar na prostem ter na legendarni cesti Route 66. Obiskali bomo
indijanski rezervat. Doživeli bomo večerno sonce na Divjem zahodu. In se poročili
v Vegasu.

•
•
•
•
•
•
•

Route 66
Hipi kultura v San Franciscu
Hrana: ameriški BBQ na prostem, večerja pri domačinih
Glasba (blues, rock & roll, country)
Indijanski rezervat plemena Navajo
Zabavna industrija (Hollywood, Las Vegas)
Mestece divjega zahoda
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PROGRAM

1. dan: Let v Los Angeles
• Transfer z letališča v hotel
• Pijača dobrodošlice (častimo mi)
• Nočitev v Los Angelesu
2. dan: Big Sur
Vožnja ob lepi pacifiški obali do bližine San Francisca s postanki pri znamenitostih:
• Kolonija morskih slonov
• McWay slap
• Most Bixby
• Mestece Los Alamos
Nočitev v mestu Monterey oz. njegovi bližini.
3. dan: Silicijeva dolina in San Francisco
Vožnja skozi Silicijevo dolino s postankom v osrčju doline – Stanford University. Sprehod
čez kampus.
San Francisco:
• Hipi soseska Haight-Ashbury
• Most Golden Gate
• Vijugasti del ulice Lombard
• Kitajska četrt
• Union Sq.
• Italijanska četrt
4. dan: San Francisco
• Ribiški predel Fishermans Wharf
• Zabavni pomol Pier 39 s kolonijo tjulnjev in pogledom na Alcatraz ter Golden Gate
Opcijski izlet: ogled Alcatraza ali izlet z ladjico okoli Alcatraza ter pod most Golden Gate
(izleta nista vključena v ceno aranžmaja)
Vožnja proti nacionalnemu parku Yosemite in nočitev.
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PROGRAM

5. dan: Nacionalni park Yosemite
• Občudovanje mogočnih granitnih formacij in slapov
• Ogled mogočnih sekvoj
• Zabavni piknik na prostem
6. dan: Dolina smrti
Ogled presenetljivo raznolikih naravnih kreacij vroče Dolini smrti, med njimi:
• Puščavske sipine
• Najbolj vroča točka na zemlji
Popoldanski/večerni prihod v razsvetljeno oazo sredi puščave - Las Vegas. Večerni
sprehod skozi vedno zabavni “The Las Vegas Strip”. Bo kocka padla na pravo stran?
7. dan: Las Vegas
• Kratek izlet do jezu Hoover Dam
• Ogled nekaterih igralnic
• Večerni sprehod po norem Freemont Street Experience
Opcijsko: doživetje katere od predstav ali koncerta (po želji, ni vključeno v ceno
aranžmaja), nakupovanje v outletu ali trgovskih središčih.
8. dan: Nacionalni park Zion
• Krajši treking do osupljivih razglednih točk parka
• Vožnja po panoramski cesti skozi park
• Nočitev v mestu Kanab
9. dan: Bryce Canyon
• Treking skozi park, ki ga krasijo čudovite naravne kreacije. Mnogim najljubši park.
• Nočitev v mestu Kanab
10. dan: Antelope Canyon, Horseshoe bend
• Izlet na ozemlje ljudstva Navaho z obiskom kanjona Antelope z njihovim vodenjem.
• Ogled znamenite kreacije reke Colorado - Horseshoe Bend.
• Večerni sprehod in nočitev v mestecu Williams na znameniti Route 66.
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PROGRAM

11. dan: Grand Canyon:
• Jutranji pogled z razgledne točke na vrhu mogočnega kanjona
• Krajši spust v notranjost kanjona (po želji)
• Vožnja po Route 66 (naredimo več postankov za slikanje in spoznavanje te legendarne
ceste).
• Nočitev v mestecu Laughlin, Nevada.
12. dan: Joshua Tree park, Palm Springs
• Še malo vožnje po Route 66 in postanek na bencinski postaji sredi ničesar, vendar z zanimivo zgodbo.
• Vožnja skozi nacionalni park Joshua Tree Park, s kratkim sprehodom po delu parka
(odvisno od vremena, predvsem vročine).
• Palm Springs – v kolikor bo mogoče, druženje ob bazenu hotela in sprostitev.
• Nočitev v Palm Springsu.
13. dan: Vrnitev v Los Angeles
Sprehod med barvitimi osebki, stavbami in palmami zloglasnega Venice Beacha
Uživanje na plaži, pomolu ter promenadi Santa Monice
14. dan: Hollywood
• Sprehod med zvezdami v Hollywoodu (Hollywood walk of fame).
• Izlet na hollywoodske gričke z izjemnim razgledom na mesto.
• Ogled bivanjske situacije na Beverly Hillsu.
• Možnost obiska filmskih studiev ali katere druge znamenitosti (vstopnine niso vključene
v ceno).
15. dan: Los Angeles
• Zadnji trenutki v Los Angelesu (aktivnost po dogovoru).
• Let proti Evropi.
16. dan: Prihod v Evropo na bližnje letališče
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Podatki o potovanju:
V ceno ni vključeno:
• Vse kar ni napisano pod v ceno je
vključeno.
• Osebni izdatki potnikov
• Vsa hrana in pijača (v nekaterih hotelih je
vključen zajtrk)
• Napitnine
• Prevoz na in z odhodnega letališča v
Evropi
• ESTA - vstopno dovoljenje za vstop za
ZDA

Trajanje: 16 dni
Datum:
3. 10. do 18. 10. 2020
Cena:
2195 € na osebo v primeru, da potujejo 4
osebe s skupno nastanitvijo v sobi za 4
2345 € na osebo v primeru, da potujejo 3
osebe s skupno nastanitvijo v sobi za 3
2495 € na osebo v primeru, da potujeta 2
osebi s skupno nastanitvijo v sobi za 2
V primeru, da oseba potuje sama in je
pripravljena deliti sobo s sopotnikom, ni
doplačila. Doplačilo za enoposteljno sobo je
660 € na osebo.
V ceno je vključeno:
• Letalska karta v ekonomskem razredu z
vsemi pristojbinami (odhodna letališča:
Ljubljana, Zagreb, Trst, Benetke, Dunaj vključena ročna prtljaga).
• Vse nočitve po programu
• Vsi ogledi po programu
• Vse vstopnine po programu
• Prevoz z in na letališče v Los Angelesu
• Vstopnina za nacionalne parke
• Antilope kanjon
• Najem avtomobila in gorivo (potniki sami
vozijo. Razdelimo jih v 4 ali 6 oseb na vozilo,
odvisno od tipa vozila. Če želi kdo privatno
vozilo, se to lahko uredi proti doplačilu
(odvisno od števila potnikov, ki bi imelo
privatno vozilo).
• Transferji na destinaciji
• Voden ogled mesta vse dni na destinaciji
• Organizacija in izvedba potovanja
• Spremstvo slovenskega vodje poti vse dni
potovanja na destinaciji

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.
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 d.o.o.
Adamičeva cesta 14, 1290 Grosuplje.
TRR odprt pri Banki Koper: SI56 1010 0005
7418 563

*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 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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