FANTASTIČNA POTOVANJA Z ODLIČNIMI VODNIKI

New York, 5 dni - 23. jan.
ODLIČNA
PONUDBA!
5
Dni
Letalo









Šrilanka - 8 dni
8
Dni
Letalo

19. jan. , 13.
feb. , 21.
feb. , 23.
apr. ,
25. jun. , 15.
sep. , 24. okt.
Šrilanka in oddih 19. jan. , 13.
na Maldivih
feb. , 21.
11
feb. , 23.
Dni
apr. ,
Letalo
25. jun. , 15.
sep. , 24. okt.



sprehod med nebotičniki največjega ameriškega mesta Od 899 €
enkratno doživetje v »središču vesolja« Mesto, ki mora
biti nujno na seznamu vsake popotniške duše in ga
moramo obiskati vsaj enkrat v življenju
odlična lokacija hotela na Manhattnu
možnost teka ali sprehoda po Centralnem parku
odkrivanje starega in finančnega predala “Velikega
jabolka” ter vzpon na nebotičnik “One WTC”
sprehod in možnost nakupovanja na razkošni 5. Aveniji
Od 1.459 €



čajne plantaže, botanični vrtovi, eksotične dišave in
začimbe
spoznavanje starodavnih prestolnic Šrilanke








safari v narodnem parku Yale
neskončne plantaže čaja, botanični vrtovi
spoznavanje starodavnih prestolnic Šrilanke
mini počitnice na Maldivih
polet predviden s priznano letalsko družbo Emirati
odhod 24.10. - dokončna potrditev na vprašanje!

Od 1.990 €

Šrilanka in oddih
na obali
11
Dni
Letalo
Filipinske
razglednice
14 Dni
Letalo

19. jan. , 13.
feb. , 21.
feb. , 23.
apr. , 25.
jun. , 15.
sep. , 24. okt.
17. feb. , 6.
mar. , 24.
apr. , 20. nov.











Avstralija
15 Dni
Letalo

3. jan.







Ekvador in
Galapaški otoki
14 Dni
Letalo

25. jan. , 28.
mar. , 25.
sep. , 12. nov.







Japonska - v
deželi Šogunov,
Samurajev in
cvetočih češenj
11 Dni
Letalo

6. apr.

Vietnam,
13. feb. , 19.
neodkriti biser mar. , 23.
11 Dni
apr. , 22.
Letalo
jun. , 22. okt.
Vietnam in
13. feb. , 19.
Kambodža,
mar. , 23.
indokinska bisera apr. , 22.
14 Dni
jun. , 22. okt.
Letalo



čajne plantaže, botanični vrtovi, eksotične dišave in
začimbe
spoznavanje starodavnih prestolnic Šrilanke

Od 1.659 €

dežela s turkiznim morjem, obilico belega peska in palm Od 2.390 €
na vsakem koraku
nepozabno doživetje med koralnimi grebeni, kiti, delfini,
tarsierji,...
okušanje odlične hrane in spoznavanje prijaznih
domačinov
ogled živahne Manile z okolico
odlična kombinacija odkrivanja bujne narave in počitnic
polet predviden s priznano letalsko družbo Emirati
obisk največjih znamenitosti Avstralije
Od 4.630 €
spoznavanje divje in nenavadne flore ter favne,
raziskovanje sodobnih velemest Sydneya in Melbourna,
doživetje Aboriginske svete gore Uluru ob sončnem
zahodu,
potapljanje ob velikem koralnem grebenu in
raziskovanje subtropskega pragozda
divja in neukročena narava, slikovita kolonialna mesta in Od 4.099 €
neprecenljiva kulturnozgodovinska dediščina
obisk najvišjega vulkana na svetu, mogočni deževni gozd
in zasneženo andsko gorovje, -nakupovanje na
tradicionalni indijanski tržnici in občudovanje plantaže
dišečih vrtnic
stopite na sredino sveta - z eno nogo stojite na severni
in z drugo na južni polobli
raziskovanje slovitega in nepozabnega otočja Galápagos,
ki je pritegnilo že pozornost Charlesa Darwina




program s čudovito kombinacijo zgodovinskih in
Od 2.985 €
naravnih znamenitosti
ogled stometrskih slapov Kegon in znamenitega rdečega
mostu Shinkyo v narodnem parku Nikko
vključena vožnja s Shinkansenom
polet predviden s priznano letalsko družbo Emirati





vožnja s tricikli po prestolnici Hanoi
križarjenje med 3000 otočki
s kolesom po pravljičnem mestu Hoi An



križarjenje med 3000 otočki, kjer nas čaka tečaj
Od 2.660 €
vietnamske kuhinje in jutranji tečaj Tai chi
s kolesom po pravljičnem mestu Hoi An
vožnja s tricikli po enem od najočarljivejših azijskih mest
Hanoi






Od 1.929



ogled templja Ankor Wat in prestolnico Kambodže

Kitajska pravljica 21. mar.
10 Dni
Letalo





idealna kombinacija ogledov mest in narave
možnost podaljšanja potovanja v pokrajino Guillin
obisk enega največjih mest na svetu - Šanghaj

Od 1.690 €

Kitajska pravljica
- podaljšanje
programa v
pokrajino Guillin
12 Dni
Letalo
Kolumbija dežela kave,
naravnih lepot in
razvpitega
Escobarja
12 Dni
Letalo
Kostarika in
Panama Nepozabno
doživetje narave
10 Dni
Letalo

21. mar. , 24.
apr. , 25. jun.





idealna kombinacija ogledov mest in narave
možnost podaljšanja potovanja v pokrajino Guillin
obisk enega največjih mest na svetu - Šanghaj

Od 1.960 €

25. jan. , 28.
feb. , 26.
apr. , 24.
jun. , 24.
jul. , 23.
okt. , 19. nov.







prestolnica Bogota in kolonialna mesta
najboljša kava na svetu
sanjske plaže ob karibski obali
glasba, zabava, šport in tradicija
nepozabni trekingi v naravi

Od 1.890 €

21. feb. , 28.
mar. , 25.
apr. , 24.
okt. , 20.
nov. , 13. dec.




Kostariki ne rečejo zaman Pura Vida – čisto življenje
Od 2.390 €
neokrnjena, marsikje divja narava ter pester živalski in
rastlinski svet
Panamski prekop – gradbeni čudež, ki povezuje Atlantik
in Tihi ocean
kopanje v naravnih vrelcih
trekingi v osupljivo lepi naravi
doživetje za vse starosti, primerno tudi za družine

Kuba Libre in
počitnice v
Varaderu
9 Dni
Letalo

30. dec. , 22.
jan. , 23.
apr. , 25.
jun. , 16.
jul. , 24. okt.



Viva la Mexico - v 26. dec. , 13.
kraljestvu
mar. , 24.
Aztekov in Majev apr. , 19.
12 Dni
sep. , 26.
Letalo
okt. , 6. dec.
















Potovanje po
20. jan. , 15.
Južni Afriki in
feb. , 20.
Viktorijini slapovi mar. , 23.
14 Dni
apr. , 25.
Letalo
jun. , 15.
sep. , 24. okt.






Novoletni odhod 30. dec. - zagotovljeno! Silvestrovanje Od 1.959 €
na prostem ...
doživetje dežele s popolnoma svojim značajem in
utripom
obisk naravnih parkov, kolonialnih mest in peščenih plaž
spoznavanje z gostoljubnimi domačini
sprehod po sledeh starodavnih civilizacij
Od 2.239 €
potovanje v deželo starodavnih piramid in svetišč,
raznolike pokrajine in čudovitih mest
potovanje v znamenju glasbe, plesa, tekile in veselja do
življenja
na odhodu 13.3.2020/21 lahko doživite igro svetlobe in
senc v arhitekturi Majev - enakonočje v Chichen Itzi
Cape Town z okolico (Table Mountain, rt Dobrega
upanja, vinska dežela)
safari v Krugerjevem parku - enem največjih parkov v
Afriki
Johannesburg z obiskom muzeja Nelsona Mandele
obisk mogočnih Viktorijinih slapov

Od 3.799 €

Tajska - dežela
smehljajev
9 Dni
Letalo

15. feb. , 25.
apr. , 20.
jun. , 24. okt.



polet predviden s priznano letalsko družbo Emirati



živahna prestolnica Bangkok, raziskovanje Zlatega
Od 1.660 €
trikotnika ter pristen stik s prijaznimi domačini
obisk plavajoče tržnice Damnoen Saduak - enkratno
doživetje barantanja, vožnje s čolni in opazovanje
neizmerne gneče lokalnih prodajalcev ter okušanja
azijskih specialitet
aktivne počitnice zagotavlja vožnja s kolesi po
zgodovinskem parku Sukhotai, jahanje slonov v Chiang
Maiju ter rafting z bambusovimi splavi
kulinarična ekstaza okusov raznolikih jedi in nepozabna
izkušnja kuharskega tečaja







Potovanje po
20. jan. , 15.
Južni Afriki in
feb. , 20.
Viktorijini slapovi mar. , 23.
14 Dni
apr. , 25.
Letalo
jun. , 15.
sep. , 24. okt.



Glasbeni jug ZDA 18. mar. , 28.
9 Dni
maj. , 24.
Letalo
jun. , 25.
sep. , 23. okt.




Vzhodni trikotnik
Zda in Kanada
9 Dni
Letalo

19. mar. , 27.
apr. , 25.
jun. , 20.
avg. , 28.
sep. , 25. okt.



Zahodna obala
ZDA
13 Dni
Letalo

16. mar. , 22.
apr. , 24.
jun. , 21.
sep. , 23. okt.





















Argentina s
Patagonijo in
ognjeno zemljo

19. feb. , 18.
sep. , 21.
okt. , 21. nov.



Cape Town z okolico (Table Mountain, rt Dobrega
upanja, vinska dežela)
safari v Krugerjevem parku - enem največjih parkov v
Afriki
Johannesburg z obiskom muzeja Nelsona Mandele
obisk mogočnih Viktorijinih slapov
polet predviden s priznano letalsko družbo Emirati

Od 3.799 €

mesta s pravo dušo Amerike
Od 2.199 €
Deep South - glasbeno srce Amerike in rojstvo jazz-a,
blues-a in county-a
srečanje z glasbenimi legendami (Presley, Jony Cash, BB
King, …)
doživetje središča vesolja - v New Yorku se popotnik
Od 1.859 €
počuti točno tako
sprehod med nebotičniki največjega ameriškega mesta
odlična lokacija hotela na Manhattnu
spoznavanje pokrajine od New Yorka do Toronta
zanimiva dežela Amišev in njihovi nenavadni običaji
poseben utrip prestolnice Washington D.C. in
zgodovinsko pomembni Philadelphji
doživetje dveh nepozabnih mest - angelov Los Angeles
in samosvoj San Francisco
čudoviti razgledi na razgibano pacifiško obalo
ogled nacionalnih parkov s prelivajočimi se barvami
narave
center zabave in igralništva Las Vegas
zgodovinska cesta Route 66

Od 2.499 €

Slikovita Argentina navdušuje z vročekrvnim
temperamentom in živahno kulturo

Od 3.599 €

12 Dni
Letalo







spoznavanje domovine nogometa, najboljših zrezkov in
latinske sproščenosti
doživetje potovanja na »konec sveta« v Patagonijo, kjer
narava ni skoparila s svojimi lepotami
patagonska pokrajina ponuja idilično sprostitev v
objemu neokrnjene narave, idealno za polnjenje
»baterij«
obisk ledenika Perito Moreno in veličastnih slapov
Iguazu

KONTAKTIRAJTE NAS ZA NATANČNE PROGRAME!
info@agencija-manager.com Tel: 03 898 15 50

