VRHUNCI ZAHODNE AMERIKE IN KANADE
*SAN FRANSCISCO - SEATTLE – DENVER*
Fly & Drive potovanje
KONGRES FDI 2019

posebno ugodno:

21 dni - 2.920 €
ODHOD: 03. 09. 2019
Izkoristite posebno ugodno ceno za to potovanje, ki vključuje:
- letalski prevoz in letališke pristojbine
- nastanitve v preverjenih hotelih ***/**** v dvoposteljnih sobah
-najem vozila izbrane kategorije
- vodeni ogledi mest in številnih znamenitosti v slovenskem jeziku

PROGRAM
ODHOD 3.9.2019 (zagotovljeno)
1 dan: LJUBLJANA – - BENETKE - SAN FRANCISCO
Zbirališče potnikov na letališču v Benetkah in polet preko enega letaišč do San Francisca. Po pristanku sledi prevoz v mesto
in spoznavanje tega bisera zahodne obale ZDA.

2 dan: SAN FRANCISCO - SEATTLE
Cel dan namenjen ogledom San Francisca ( Union Square, Alcatraz, Fishermans warf...), zvečer pa prevoz nazaj na letališče
in polet v Seattle. Po pristanku sledi prevoz do hotela in namestitev

3. dan, SEATTLE - VANCOUVER
Zjutraj sledi prevzem avtov, dopoldan ogled glavne znamenitosti zanimivega Seattla: Space Needle, se zapeljemo z mono
railom ter končate z Pike Place marketom, sledi prečenje meje Zda Kanada in vožnja do olimpijskega Vancouvra in
ogled zanimivega Gastowna, spanje Vancouver,

4. dan, VANCOUVER - WHISTLER
Vancouver imajo za eno najlepših mest sveta in tako boste uživali v ogledu parka Stanley in parka Capilano Suspension
Bridge, kjer boste hodili po visečih mostovih med ogromnimi 1300 let starimi drevesi, sledi vožnja do najboljšega smučišča
Severne Amerike, Whistlerja, spanje Whistler oz. okolica,

5. dan, WHISTLER – MT ROBSON - okolica
panoramska vožnja do Hat Creek ranča in naprej vse do najvišje gore kanadskega Skalnega gorovja Mt. Robson (3.954 m),
uživate v pogledu na mogočno goro Mt. Robson, spanje v bližini

6. dan, MT ROBSON - JASPER
iz Britanske Kolumbije se zapeljete v Alberto vse do simpatičnega Jasperja, kjer boste odkrivali čudovito okolico. Od hoje
po kanjonu Maligne do jezera Medicine, kjer boste poskušali izslediti lose (Valley of the 5 lakes), spanje Jasper ali okolica

7. dan, JASPER - BANFF
eden od vrhuncev - celodnevno odkrivanje panoramske ceste Icefield Parkway, ki šteje med 10 najlepših cest sveta (krajši
sprehodi do razglednih točk, pogledi na gore Skalnega gorovja, ledeniška jezera, kanjone, ledenik Athabasca, slapova
Tangle in Athabasca), spanje v turističnem biseru Banffu, enem najlepših mest Kanade (krajši ogled),

8. dan, BANF LAKE LOUISE - BANF
še en poseben dan - vožnja do mesteca Lake Louise, ki ga imenujejo »Dragulj Skalnega gorovja«, ogled najlepšega jezera v
Kanadi - lake Moraine, odkrivanje parka Yoho – National Geographic ga je uvrstil na 2. mesto na svetu glede naravnih lepot
(občudovali boste najvišji slap v Kanadi, 254 m visok Takakkaw slap) in panoramska vožnja po predelih, kjer lahko izsledite
črne medvede ali jelene, vrnitev v Banff, spanje Banff,

9. dan, BANF – CALGARY – WATERTON
vožnja do Calgaryja in ogled olimpijskega centra, potem pa vožnja proti jugu in ogled muzeja posvečenega indijancem in
bizonom – Head smashed in buffalo jump (Unesco), sledi odkrivanje narodnega parka Waterton (postanek ob lepem jezeru
Cameron in sprehod po »Rdečem« kanjonu), spanje Waterton, (v primeru poznega prihoda si park Waterton pogledte

naslednji dan zjutraj)

10. dan, WATERTON – KALISPELL
sledi prehod meje Kanada - Zda in panoramska vožnja »Going to the Sun road«, po skritem biseru Severne Amerike,
narodnem parku Glacier. Na vas čaka divja pokrajina in ledeniška jezera. Spanje Kalispell oz. okolica

11. dan,KALIPSPELL – BELGRADE
vožnja čez Montano v Wyoming, vse do bližine najstarejšega in najlepšega narodnega parka na svetu - Yellowstona, spanje
v mestu pred parkom

12. dan, BELGRADE - YELLOWSTONE
celodnevno odkrivanje fascinantnega parka Yellowstone – raj za fotografe (bizoni v naravnem okolju, grizliji in črni medvedi,
vulkanska pokrajina s slapom Yellowstone, bruhajoči gejzirji, turkizni vrelci, čudoviti Grand Prismatic spring, blatni
vulkan ...), poseben dan za vse prave ljubitelje narave,

13. dan,YELLOWSTONE – JACKSON HOLE
Celodnevno odkrivanje parka Yellowstone (od gejzirja Old Faithfull, sprehoda med fotogeničnimi termalnimi vrelci in gejzirji
vse do čudovitega Morning Glory poola, pa čudovitih belih teras Mamoth Hot springs, pa številne živali ...), nato pa do
bližnjega narodnega parka Grand Teton, ki se ponaša z lepimi gorami in ledeniškimi jezeri. Popoldan sledi ogled kavbojskega
mesta Jakson Hole (zanimiv glavni trg, lokal Million Dollar Cowboy bar ...) in možnost nakupov lepih spominkov,

14. dan, JACKSON HOLE - SALT LAKE
vožnja mimo mest Geneva, Montpelier, Bern, Paris res v ZDA?) do jezera Bear lake (Medvedje jezero) in naprej
po panoramski vožnji po Logan Canyon scenic byway do olimpijskega Salt Lake Citiya, kjer si pogledamo zanimivi Temple
Square z mormonskim centrom (kjer boste spoznali vse o mormonih), spanje Salt Lake City.

15. dan, SALT LAKE – PROVO – GLEN RIVER
Zjutraj še ogled mesta in mormonske kulture, nato pa proti Provu, kjer z avtoceste odidete reko prelaza v smer proti NP
Arches. Nastanitev v Glen River ali okolici.

16. dan, ARCHES NP – CANYONLANDS NP – GRAND JUNCTION oz GLENWOOD SPRINGS
Cel dan za obisk dveh izjemnih parkov ( naporen dan), nato pa proti večeru odhod proti Grand Juntion. V kolikor bi
dogovorili, bi bilo še bolje cca 1 uro ostat na cesti dlje, da bi prišli do kraja Glenwood springs

17. dan, GLENWOOD SPRINGS – VAIL – SILVERTHORNE
Zjutraj lahko obiščete mondeni Aspen, ali pa v Vail-u, nato pa po najvišji avtocesti ( povzpnete se na 3.000 mnm) proti
kraju Silverthorne. Morda nekaj časa za kopanje v ledeniškem jezeru, ali pa za kakšen nakup ( Silverthoren premium outlets)
Nočitev.

18. dan: SILVETHORNE – ROCKY MOUNTAINS - LOVELAND
Odhod proti severu, mimo izvira reke Colorado pri Grand Lake-u v izjemno slikovit park. Ogled parka in številnih
znamenitosti, nato pa izhod iz parka na vzhodni strani. Spanje v Loveland-u ali okolici.

19. dan LOVELAND – DENVER
Dopoldne še opcija delnega ogleda NP Rocky mountains NP, ali pa takojšnji odhod proti Denverju.Ker Denver stoji na 1.609
metrih nad morjem se ga je prijel vzdevek “Mile High City” ali miljo visoko mesto. (1 milja je 1.609 metrov). Lahko si
pogledate enega od številnih muzejev, Colorado State Capitol, se sprehodite po 16. Street Mallu ali greste na izlet v Red
Rock Amphitheatre. Nočitev

20. dan DENVER – LJUBLJANA
Dopoldan prosto za zadnje oglede ali priložnostne nakupe.. ali pa za počitek. Popoldan vožnja na letališče, oddaja
avtomobila in prijava za let v Evropo. Nočni let.
21. dan LJUBLJANA
Po pristanku v Evropi, sledi še kratek let do izhodiščne točke, nato pa odhod proti domu.

CENA po osebi v 1 / 2 sobi: 2920 € za odraslo osebo

Cena potovanja vključuje:
letalsko karto v ekonomskem razredu Benetke – San Francisco - Seattle - Denver - Benetke, vse letališke takse,
namestitev v izbranih hotelih, najem rent a carja z vsemi zavaorvanji in neomejnimi kilometri, prevzem v
Seattlu, oddaja v Denverju, velikost avtmobila mid size SUV – za dve osebi oz Van za 4 osebe, neomejeno
število kilometrov, vodenje in organizacija potovanja.
Cena ne vključuje:strošek oddane prtljage do 23 kg ( 50 € na kos na smer potovanja), stroške po osebnih
naročilih, napitnine, cestnine, mostnine, vstopnine, stroške za gorivo, vse kar ni všteto pod cena vključuje.

Vizum: Za vstop v ZDA vizum ni potreben. Najmanj 10 dni pred odhodom morate izpolniti ESTO – elektronsko
prijavo za vstop v ZDA.

Cepljenja: Niso potrebna.
VSTOPNINE:


narodni parki ZDA – letna karta za avto stane 80 USD za vse parke





kanadski NP – vstopnina 10 usd na dan
Golden Gate Bridge 6 USD/avto
Alkatraz cca 30 USD/ osebo

DOPLAČILA:



napitnine (vodniku na poti) 60 USD

Cena je odvisna od razpoložljivosti sedežev na letalih.

Prijave in vplačila: sprejemamo v naši turistični agenciji in pri vseh pooblaščenih agencijah do zasedbe prostih mest. Ob prijavi je
potrebno izpolniti prijavnico in vplačati 30 odstotkov vrednosti aranžmaja, preostali znesek pa najkasneje 14 dni pred odhodom.
Minimalno število prijavljenih potnikov za izvedbo potovanja je 10.
Splošni pogoji in navodila: so sestavni del vseh navedenih aranžmajev in so na voljo na vseh prodajnih mestih kot posebna priloga.
Skladno z 900. in 902. členom Obligacijskega zakonika, si pridržujemo pravico do spremembe cene, v kolikor pride do spremembe cen
prevoznikov, menjalnih tečajev oziroma do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebno za izvedbo
potovanja.
Poleti so predvideni z letalsko družbo Brussels Airlines in Swiss, DELTA, Alitalia, Air France - KLM ali IBERIA iz Benetk ;pridružujemo si
možnost spremembe letalskega prevoznika in letališča v primeru prezasedenosti kapacitet, sprememb voznih redov ali ugodnejših
variant z ostalih letališč. Vozni redi, spremembe ali morebitne zamude so izključno v pristojnosti letalskih prevoznikov. O
morebitnih spremembah bodo potniki obveščeni.
Za dodatne informacije in prijave smo vam na voljo vsak delovnik med 10.00 in17.00 uro v naši poslovalnici v TPC Murgle, Cesta v
Mestni log 55, v Ljubljani ali po e pošti info@travelclub.si in spodnjih telefonskih številkah.

Prijavite se v naši poslovalnici, Cesta v Mestni log 55,1000Ljubljana,
po e-mailu info@travelclub.si
ali po telefonu 01 244 00 00
Veseli bomo vaših čimprejšnjih povpraševanj in prijav!

