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SELF-DRIVE POTOVANJA 
Ali potovanja za posameznike 

 

Potovalna agencija E-Potovanja vam predstavlja nov katalog v naprej pripravljenih potovanj 

za posameznike po ZDA, ki trajajo od enega do treh tednov in vas popeljejo po vsej veliki in 

izredno zanimivi deželi. Vsa predstavljena potovanja po želji lahko spremenimo. 

 
  

• Zakaj izbrati E-Potovanja 
 

• Zaradi naših dolgoletnih izkušen z organizacijo potovanj za 

posameznike po vsem svetu 

 

• V ZDA imamo partnersko agencijo, ki poskrbi za dodatno 

varnost na potovanju, obenem pa ZDA redno obiskujemo in 

deželo poznamo do potankosti 

 

• Naša potovanja so prilagodljiva tako glede samega programa, 

kot tudi vključenih hotelov, ogledov in ostalih storitev 

 

• Ponujamo dobro razmerje med kvaliteto in ceno, pri tem pa 

upoštevamo vse vaše želje 

 

• Nudimo odhode vsak dan iz Ljubljane in bližnjih letališč 

 

• Med potovanjem niste sami, nudimo 24-urno podporo 
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Pošljite povpraševanje na info@e-potovanja.si ali nas pokličite na 01 430 8500 / 030 204 

204. Ostala potovanja in našo predstavitev si oglejte na www.e-potovanja.si 

 

 
South Florida Explorer 
11 dni / 10 nočitev 

 
Magic of the South 
15 dni / 14 nočitev 

 
Wine Water & Wonders of 
Upstate New York 
5 dni / 4 nočitve 

 

 
Eastern Triangle 
-9 dni / 8 nočitev 

 
Od New Yorka do Miamija 
18 dni / 17 nočitev 

 
Vzhodna obala & Kanada 
17 dni / 16 nočitev 

mailto:info@e-potovanja.si
http://www.e-potovanja.si/
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Discover New England 
15 dni / 14 nočitev 

 

 
Hawaiian Beauties 
17 dni / 16 nočitev 

 
 

 
Od New Yorka do Chicaga 
14 dni / 13 nočitev 

 

 
Velika jezera 
15 dni / 14 nočitev 

 
East Coast Highlights 
10 dni / 9 nočitev 

 
Mogočni Mississippi 
16 dni / 15 nočitev 

 

 
Historična Route 66 
18 dni / 17 nočitev  

Rocky Mountain Trail 
20 dni / 19 nočitev 
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Pacific Northwest 
16 dni / 15 nočitev 

 
Western Experience 
22 dni / 21 nočitev 

 

 
Western Impressions 
15 dni / 14 nočitev 

 
Od Rockies do Pacifika 
19 dni / 18 nočitev 

 
 

California Dreaming 
15 dni / 14 nočitev 

 

 
Explore the West 
15 dni / 14 nočitev 

 
Luči Vegasa in narodni parki 
13 dni / 12 nočitev 

 

 
Western Triangle 
9 dni / 8 nočitev 

 
Hawaii Island Hopper 
13 dni / 12 nočitev 
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South Florida Explorer 

 
 
Dan 1: Miami Beach, prihod 
Pristanek v Miamiju, prevzem avtomobila na 
letališču in vožnja v hotel.  
 
Dan 2: Miami 
Miami je sam po sebi atrakcija za mlade in 
starejše. Miami Beach ni samo plaža, je način 
življenja, kar boste kmalu odkrili. Sprehodite se 
po pisani Collins Avenue, ob kateri se nizajo 
pisane fasade v stilu Art Deco. Obiščite kubansko 
četrt Little Havana in odlični Seaquarium. 
 

Miami je mlad, pisan in živahen. Svojo živahnost 
ohranja tudi ponoči, ko od povsod prihaja glasba 
in neonske luči pisano zažarijo. 
Miami ponuja številne možnosti ogledov: predel 
Art Deco, South Beach, Miami Seaquarium, 
Ocean Drive in svetovno znane plaže. 
 
Dan 3: Miami Beach – Key West 
Preko 42 mostov boste potovali po Highway 1 od 
Miamija do otoka Key West. Gre za niz malih 
otočkov, ki se vlečejo od konice Floride proti 
Karibom. Avtocesta s preko 40 mostovi je 
zgrajena večinoma nad morjem. 
Key West morda še najboljše pooseblja ta 
karibski del Amerike. Sprehodite se po malih 
trgovinicah živahne Duvall Street. Doživite 
nepozaben sončni zahod na trgu Mallory Square. 
Obiščite Hemingwayevo hišo ali se slikajte na 
najbolj južni točki ZDA. Če vsega ne boste mogli 
prehoditi peš, se zapeljite z legendarnim 
tramvajem. 
Pot: cca 280 km / 3,5 ure vožnje 
 

Dan 4: Key West – Naples  
Na poti nazaj po Highway 1 priporočamo obisk 
Bahia Honda State Park ali izlet po Coral Reef 
Park. 
Cesta vas odpelje naravnost skozi park 
Everglades, kjer se obvezno ustavite, saj je to 
naravni habitat aligatorjev.  Tu vas čaka 
svojevrstna naravna pokrajina, zaznamovana z 
mogočnimi močvirji, kjer prebivajo aligatorji, želve 
in neštete vodne ptice. Priporočamo izlet z 
Airboatom, posebnim čolnom, ki ne uničuje 
naravnega habitata, obenem pa vas popelje 
globoko v močvirja. 
Pot: cca 440 km / 5 ur vožnje 
 
Dan 5: Naples - Clearwater 
Vožnja ob Zalivski obali do letovišča Clearwater, 
blizu slavnega kraja St. Petersburg. To naj bi bilo 
najbolj sončno mesto že tako sončne Floride. 
Pot: cca 280 km / 2,5 ure vožnje 
 
Dan 6: Clearwater - Orlando 
Do Orlanda ni daleč. Tu vas čaka zabava in še 
enkrat zabava, sploh če potujete z otroci. Tudi če 
ne, atrakcij za odrasle zlepa ne zmanjka. 
Pot: cca 170 km / dobri 2 uri vožnje 
 
Dan 7-8: Orlando 
Nikjer na svetu na enem kraju ne boste našli 
toliko avanturističnih in tematskih parkov skupaj. 
Čakajo vas štirje Disneyevi parki, SeaWorld in še 
Universal Studios. Po želji uredimo nakup več 
dnevnih vstopnic. 
 
Dan 9: Orlando – Fort Lauderdale 
Fort Lauderdale imenujejo tudi Ameriške Benetke 
zaradi številnih vodnih kanalov. Najbolje je 
raziskati mesto z vodnim taksijem. Ustavite se 
lahko tudi v Palm Beach, kjer prebivajo slavni in 
bogati. 
Pot: cca 340 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 10: Fort Lauderdale 
Vzemite si dan za plažo, kopate se lahko preko 
celega leta. 
 
Dan 11: Miami, odhod 
Vožnja v Miami, oddaja avtomobila in polet proti 
domu. 
Pot: 50 km / 40 minut vožnje 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

mailto:info@e-potovanja.si
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Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 10 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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Magic of the South 

 
 
Dan 1: Atlanta, prihod 
Pristanek v Atlanti, prevzem avtomobila na 
letališču in vožnja v hotel. Atlanta ponuja vse, od 
Martin Luther King Jr Historical Site do CNN 
Studia in akvarija Georgia. Zaradi njenega 
živahnega utripa jo imenujejo tudi Hotlanta, 
predvsem pa jo odlikuje južnjaško gostoljubje. 
 
Dan 2: Atlanta – Savannah 
Zjutraj raziskujete Atlanto, sledi vožnja v 
Savannah. Sprehodite se po historičnem centru 
mesta, ki je polno starih mansijonov v senci 
starodavnih hrastov. 
Pot: cca 410 km / 3,5 ure vožnje 
 
Dan 3: Savannah 
V Savannah se boste počutili kot v filmu Gone 
with the Wind. Restavrirane kolonialne zgradbe 
vas bodo popeljale v vzdušje 18. stoletja. 
 
Dan 4: Savannah – Charleston 
V Charlestonu zgodovina oživi. Na vaš ogled 
čaka kar 900 historičnih zgradb, številni umetelni 
vrtovi in mansioni. Stari topovi, pokopališča in 
kočije vas bodo ponesli v nekdanji svet. 
Pot: 180 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 5: Charleston – Asheville 
Asheville je prikupno gorsko mestece ob Blue 
Ridge Parkway. Središče mesta hrani lepe 
zgodovinske zgradbe, njami južnjaške 
restavracije in dekadentne čokoladnice. Zaradi 
številnih pivnic ga imenujejo pivska prestolnica. 
Obiščite Biltmore Estate, največjo privatno 
rezidenco v ZDA, ki jo je dal zgraditi George 
Washington Vanderbilt in še vedno pripada 
njegovim potomcem. 
Pot: 430 km / 4 ure vožnje 
 

Dan 6: Asheville – Chattanooga 
Vožnja skozi Great Smoky Mountain National 
Park, ki varuje ene najstarejših gozdov v ZDA. 
Park zaznamujejo slapovi, neskončni gozdovi in 
predvsem neokrnjena narava, po kateri se 
sprehajajo medvedi. Prenočujete v starem 
železniškem kraju Chattanooga v dolini reke 
Tennessee, po kateri se prevažajo ladje s kolesi. 
Chattanooga je v šestdesetih letih veljala za 
najbolj umazano mesto ZDA, danes pa velja prav 
nasprotno – je ekološko usmerjena, prijetna in 
lepo urejena. 
Pot: 350 km / 3,5 ure vožnje 
 
Dan 7: Chattanooga – Nashville 
Čaka vas glasbena prestolnica ZDA, Nashville, 
znana predvsem po country glasbi. Tu boste 
dobro jedli, se zabavali in raziskovali. Obiščite 
destilarno Jack Daniels, možni so brezplačni 
vodeni ogledi. 
Pot: 220 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 8: Nashville 
Nashville je ena najbolj zanimivih postojank na 
vaši poti. Svetovna prestolnica country glasbe je 
izredno živahna in raznolika. Po ulicah valovijo 
zvoki vseh žanrov. 
Prost dan za oglede, obvezno pa obiščite County 
Music Hall of Fame in RCA Music Studio. 
Zanimiv je tudi obisk plantaže Belle Meade, ki je 
oddaljena samo 10 km. Pravijo ji tudi kraljica 
plantaž Tennesseeja. 
 
Dan 9: Nashville – Memphis 
Avtocesta med Nashvillom in Memphisom se 
imenuje Glasbena avtocesta. 
Memphis je svetovna glasbena prestolnica. Poleg 
glasbe pa vas bo navdušila tudi arhitektura in 
kulinarika, pa seveda sproščeno vzdušje. Tu je 
bil doma kralj Rock n Rolla, obiščite Graceland, 
nekdanji dom Elvis Presleya. 
Pot: 340 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 10: Memphis – Vicksburg 
Vožnja ob delti reke Mississippi do kraja 
Vicksburg, ki je znan po starih zgradbah. Tu se je 
odvijala tudi pomembna bitka med Državljansko 
vojno, s katero so severnjaki dobili dostop do 
reke in močno premoč. Staro  mestno jedro je 
lepo obnovljeno in velja za enega najlepših v 
ZDA. 
Pot: 405 km / 3,5 ure vožnje 
 
Dan 11: Vicksburg – Natchez 
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Pot vas pelje naprej na jug. Natchez je 
najstarejše mesto Mississippija, saj New Orleans 
prekaša za dve leti. Ohranjenih je veliko zgradb 
izpred državljanske vojne, kar je v Ameriki 
redkost. Veliko nekdaj bogatih domov je danes 
odprtih za javnost. Zato le pogumno pokukajte v 
preteklost. 
Pot: 120 km / dobra ura vožnje 
 
Dan 12: Natchez – Vacherie 
Na poti proti jugu se ustavite na eni izmed velikih 
plantaž, kot so Nottoway, Houmas ali Oak Alley. 
Pot: 230 km / dobri 2 uri vožnje 
 
Dan 13: Vacherie – New Orleans 
New Orleans je bolj karibsko, afriško, francosko 
ali špansko, kot pa ameriško mesto. V Big Easy 
se pripravite na živahno nočno življenje ulice 
Bourbon, raziščite historično francosko četrt in se 
razvajajte z aromatično kreolsko kuhinjo v 
Garden District. 
Pot: 85 km /  ura vožnje 
 
Dan 14: New Orleans 
Cel dan imate na voljo za odkrivanje zanimivega 
mesta. Obiščite Voodoo muzej, oglejte si lepe 
historične zgradbe in obiščite pokopališče. 
Zvečer priporočamo plovbo po romantičnem 
Mississippiju z večerjo. 
 
Dan 15: New Orleans, odhod 
Prevoz na letališče, oddaja avtomobila in polet 
proti domu. 
 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 14 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

mailto:info@e-potovanja.si
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Wine, Water & Wonders of Upstate 

New York 

 
 
Dan 1: New York City - Corning 
Pristanek v New Yorku kak dan prej da imate 
dovolj časa za oglede. 
Prevzem avtomobila v mestu in pričetek 
potovanja skozi Catskill Mountains proti Corningu 
(dobre 4 ure vožnje). Gorata pokrajina v dolini 
reke Hudson je priljubljeno zatočišče mestnih 
prebivalcev že od 19. stoletja. 
Corning je južna vstopna točka do Finger Lakes 
in gosti odličen muzej stekla (Corning Museum of 
Glass), ki naj bi bil največji te vrste na svetu. 
Pot: 420 km / 4 ure vožnje  
 
Dan 2: Corning – Syracuse, Finger Lakes 
Zapeljite se do jezu Watkins na južnem koncu 
jezera Seneca. Watkins Glen State Park je 
izredno priljbuljen zaradi čudovite narave. Tu je 
kar 19 slikovitih slapov. V vasici Glen si lahko 
privoščite topel obrok in izlet s čolnom po jezeru. 
Ob jezeru Seneca se vlečejo vinogradi. Potujete 
lahko ob obeh straneh, v vsakem primeru 
prispete v Genevi. Lahko se sprehodite do obale, 
sledi vožnja proti vzhodu v Syracuse. Obisk 
Destiny USA, šestega največjega nakupovalnega 
središča v ZDA, tudi z outlet trgovinami. 
Pot: 165 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 3: Syracuse – Rochester 
Če včeraj ni bilo dovolj trgovin, se lahko ustavite 
še v Waterloo Premium Outlets. 

Sledi Rochester, pravo ikonično ameriško mesto, 
kjer se nahaja George Eastman House 
International Museum of Photography and Film. 
Ustanovil ga je Kodak in je prvi tovrstni muzej na 
svetu. Urejen je v hiši Georga Eastmana, 
ustanovitelja podjetja Eastman Kodak. 
Čaka vas večer dobrih restavracij, glasbe in 
nočnega življenja ob kanalu Erie. 
Pot: 150 km / 1,5 ure vožnje 
 
Dan 4: Rochester – slapovi Niagara 
Niagaro lahko vidite večkrat v življenju, pa vas bo 
vedno znova pustila brez diha. Posebej 
priporočamo vožnjo s čolnom prav do zavese 
slapov. 
Pot: 140 km / 1,5 ure vožnje 
 
Dan 5: Niagara, odhod 
Prevoz na letališče Buffalo, oddaja avtomobila in 
polet proti domu. Možna je tudi vožnja nazaj v 
New York (cca 660 km). 
 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 4 nočitve po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 

 
  

mailto:info@e-potovanja.si
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Eastern Triangle 

 
 
Dan 1: New York  
Pristanek v New Yorku, prevoz v hotel. Že na poti 
boste od daleč videli Kip Svobode, Ellis Island, 
Empire State in Chrysler Building. 
 
Dan 2: New York 
Prost dan za oglede, po želji lahko dodamo 
vodeni ogled mesta. 
 
Dan 3: New York - Corning 
Prevzem avtomobila v mestu in pričetek 
potovanja skozi Catskill Mountains proti Corningu 
(dobre 4 ure vožnje). 
Gorata pokrajina v dolini reke Hudson je 
priljubljeno zatočišče mestnih prebivalcev že od 
19. stoletja. 
Corning je južna vstopna točka do Finger Lakes 
in gosti odličen muzej stekla (Corning Museum of 
Glass), ki naj bi bil največji te vrste na svetu. 
Pot: 420 km / 4 ure vožnje  
 
Dan 4: Corning – slapovi Niagara 
Obisk tega koščka sveta ne more biti popoln brez 
obiska Niagare. Prenočujete ob slapovih, zato si 
jih lahko ogledate tudi v soju luči. 
Pot: 235 km / 2,5 ure vožnje 
 
Dan 5: Niagara – Lancaster 
Preko Apalačev potujete v Lancater. Spremljali 
vas bodo travnati griči, posejani z velikimi 
farmami in mlini na veter. Življenje tu je 
preprosto. 

Pot: 570 km / 6 ur vožnje 
 
Dan 6: Lancaster – Washington 
Danes prečkate Pennsylvania Dutch Country, 
kjer prebiva skupnost Amišev. Amiši so potomci 
nemških priseljencev, ki še vedno živijo brez 
elektrike, telefonov in avtomobilov. 
Popoldne prispete v Washington. Priporočamo 
obisk živahnega predela Georgetown. 
Pot: 200 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 7: Washington 
Obiščite Belo hišo, Capitol, Lincoln Memorial, 
pokopališče Arlington ali enega izmed odličnih in 
celo brezplačnih muzejev. 
 
Dan 8: Washington – Philadelphia 
V Philadelphiji so leta 1776 podpisali Deklaracijo 
o neodvisnosti. Oglejte si Independence Hall, 
Liberty Bell in katerega izmend muzejev. 
Pot: 220 km / 2,5 ure vožnje 
 
Dan 9: Philadelphia – New York, odhod 
Prevoz na letališče v New Yorku, oddaja 
avtomobila in polet proti domu.  
 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 8 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 

 

mailto:info@e-potovanja.si
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Atlantic Coast Explorer 

 
 
Dan 1: New York  
Pristanek v New Yorku, prevoz v hotel. Že na poti 
boste od daleč videli Kip Svobode, Ellis Island, 
Empire State in Chrysler Building. 
 
Dan 2: New York 
Prost dan za oglede, po želji lahko dodamo 
vodeni ogled mesta. 
 
Dan 3: New York - Philadelphia 
Prevzem avtomobila v mestu in pričetek 
potovanja na jug. 
V Philadelphiji so leta 1776 podpisali Deklaracijo 
o neodvisnosti. Oglejte si Independence Hall, 
Liberty Bell in katerega izmed muzejev. 
Pot: 165 km / 3,5 ure vožnje 
 

Dan 4: Philadelphia – Washington DC 
Vožnja preko priljubljenega letovišča Baltimore v 
glavno mesto Združenih držav, Washington D.C. 
Pot: 225 km / 2,5 ure vožnje 
 
Dan 5: Washington DC 
Sledite poti svetovne politike in zibelke ameriške 
preteklosti. Obiščite Belo hišo, številne zanimive 
muzeje, zvečer pa si privoščite večerjo in nekaj 
zabave v prijetnem predelu Georgetown. 
 
Dan 6: Washington DC - Charlottesville 
Vožnja skozi slikoviti narodni park Shenandoah v 
Charlottesville, dom Thomas Jeffersona. 
V Shenandoah se lahko ustavite in sprehodite po 
čudoviti, valoviti pokrajini. 
Pot: 330 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 7: Charlottesville – Kitty Hawk 
Prečkate Richmond in historični Williamsburg. 
Prispete na Outer Banks, ki je 320 kilometrov 
dolga veriga peščenih otokov med obalo in 
Atlantikom in se vleče ob obali Severne Karoline 
in deloma Virginije. Gre za priljubljeno počitniško 
destinacijo, predvsem zaradi neskončnih 
peščenih plaž in prijetne klime. Vaša današnja 
destinacija je letovišče Kitty Hawk. 
Pot: 380 km, 4 ure vožnje 
 
Dan 8: Kitty Hawk – Atlantic Beach 
Peljete se naprej proti jugu preko celotne verige 
otokov. Spremlja vas osupljiva narava, prečkate 
Cape Hatteras, lahko pa obiščete tudi naravni 
rezervat Cedar Island. Gre za 45 kvadratnih 
kilometrov veliko poplavno območje, kjer gnezdijo 
številne ptice. 
Pot: 300 km / 3,5 ure vožnje 
 
Dan 9: Atlantic Beach – Myrtle Beach 
Vstopite v Južno Karolino. Prenočujete v 
priljubljenem letovišču Myrtle Beach. 
Pot: 280 km / dobre 3 ure vožje 
 
Dan 10: Myrtle Beach – Charleston 
Počasi prihajate v toplejše, bolj tropske kraje 
južnih ameriških držav. Velike plantaže s starimi 
palačami iz filmov in gostoljubje je značilno za te 
dežele. Priporočamo obisk Boone Hall Plantation, 
ki je bila prikazana v nadaljevanki Sever in Jug. 
Pot: 155 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 11: Charleston 
Dan oddiha lahko izkoristite za počitek ali obisk 
ene izmed zanimivih plantaž. Veliko jih je bilo 
prizorišče kakega filma, ki ste ga gotovo gledali. 
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Dan 12: Charleston – Savannah 
Vaš naslednji cilj je prikupna Savannah, Georgia. 
Prevzela vas bo s svojo južnjaško arhitekturo in 
živahnim temperamentom. Savannah je rojstno 
mesto Juliette Gordon Low, ustanoviteljice 
skavtinj v ZDA, tu je Telfairr Academy of Arts and 
Sciences, eden najstarejših ameriških muzejev, 
prva ameriška baptistična cerkev, tretja 
najstarejša sinagoga v ZDA. Središče mesta je 
zaščiteno in zato ohranja svojo kolonialno 
podobo. 
Pot: 180 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 13: Savannah – St. Augustine 
Prečkate mejo Floride. St Augustine so ustanovili 
leta 1565 in še vedno odseva bogato špansko 
zgodovino. Gre za najstarejšo kontinuirano 
naseljeno evropsko mestece v ZDA. Tu se boste 
potopili v kolonialno preteklost Amerike. 
Pot: 180 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 14: St. Augustine – Orlando 
Sproščena vožnja do Orlanda, kjer si lahko 
privoščite že prve oglede. 
Pot: 185 km / slabi 2 uri vožnje 
 
Dan 15: Orlando 
Prost dan za obisk tematskih parkov Disney, 
SeaWorld in Universal Studios. 
Orlando je s svojimi zabaviščnimi in tematskimi 
parki raj za stare in mlade. Sicer so vstopnine 
visoke, vendar v predprodaji ponujamo različne 
passe in znižane cene vstopnic za posameznike 
in družine. Hkrati se boste tako izognili čakanju v 
vrstah. 
 
Sklop parkov SeaWorld 

Vključeni so parki SeaWorld, Busch Gardens in 
Aquatica. Kupite lahko karto za 1, 2 ali 3 parke. 
Cena najbolj osnovne karte je cca 80 eur na 
osebo. 
 
Sklop parkov Universal 
Vključeni so parki Universal Studios Florida 
(priporočamo), Islands of Adventure in Volcano 
Bay. 
Na voljo je 1, 2 in 3 dnevna vstopnica, ki velja za 
Universal Studios in Volcano Bay. Cena 
enodnevne vstopnice je cca 200 eur na osebo. 
 
Walt Disney World 

Sem spadajo vodni parki, Magic Kingdom, 
Disneyevi Hollywood studiji, Epcot, Animal 
Kingdom. 

Na voljo so od 2 do 10-dnevne vstopnice, ki 
veljajo za štiri parke. Dvodnevna vstopnica, s 
katero lahko obiščete tudi več parkov na dan, 
stane cca 300 eur na osebo. 
 
Dan 16: Orlando – Fort Lauderdale 
Ogled Kennedy Space Centra (vstopnice ob 
doplačilu), nadaljevanje vožnje v Fort 
Lauderdale. 
Kennedyjev vesoljski center bo poučna in 
nepozabna dogodivščina, ki jo lahko doživite le 
na Floridi. Tu boste spoznali astronavte, ki so že 
bili v vesolju, njihove zgodbe in najnovejšo 
vesoljsko tehniko NASSE. Spoznajte zgodovino 
raziskovanja vesolja, najnovejša spoznanja in 
presenetljiva dejstva, ki vas bodo vedno znova 
presenečala. Po centru se boste peljali s 
posebnim avtobusom, ves čas pa vas bo 
spremljal lokalni vodič in vam razlagal o 
zanimivostih centra. Ustavili se boste v 
International Space Station (na Mednarodni 
vesoljski postaji), na opazovalni ploščadi in v 
razstavišču Saturn V. 
Pot: 380 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 17: Fort Lauderdale 
Prost dan za počitek, plažo in ogled ameriških 
Benetk. 
 
Dan 18: Fort Lauderdale – Miami 
Vožnja v Miami, oddaja avtomobila in polet 
domov. Še bolj pa priporočamo dodatni dve 
nočitvi na Miami Beach. 
 
 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 17 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 

 

mailto:info@e-potovanja.si
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Vzhodna obala in Kanada 

 
 
Dan 1: New York  
Pristanek v New Yorku, prevoz v hotel. Že na poti 
boste od daleč videli Kip Svobode, Ellis Island, 
Empire State in Chrysler Building. 
 
Dan 2: New York 
Prost dan za oglede, po želji lahko dodamo 
vodeni ogled mesta. 
 
Dan 3: New York - Boston 
Prevzem avtomobila v mestu in pričetek 
potovanja, vaš današnji cilj je Boston. Potujete ob 
Atlantski obali, skozi Conneticut. Priporočamo 
obisk univerze Yale v kraju New Haven ali 
postanek v Mystic Seaport, rekonstrukciji 
kolonialne kitolovske vasice s kar 60 historičnimi 
zgradbami, štirimi ladjami in kar 500 ostalimi 
plovili na reki Mystic River.  
Če bo dovolj časa, obisk Newporta, enega najbolj 
slavnih letovišč ZDA. Ob prelomu stoletja so tu 
zgradili svoje prestižne domove bogati Američani, 
danes so v številnih mansjonih urejeni muzeji. 
Pot: 340 km / slabe 4 ure vožnje 
 
 
 

Dan 4: Boston 
Mesto si lahko ogledate peš. Po želji dodamo 
vodeni ogled. Ne zamudite sprehoda po Freedom 
Trail, obiščite Boston Common in Faneuil Hall. 
 
Dan 5: Boston – White Mountains 
Danes potujete skozi White Mountain National 
Forest. Mt Washington s svojo belo kapo je 
najvišji vrh ameriškega severovzhoda. 
Pot: 190 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 6: White Mountains – Quebec City 
Med vožnjo proti Kanadi se ustavite v Franconia 
Notch State Parku. Zapeljite se z gondolo na 
Cannon Mountain za čudovit razgled na okoliške 
gore. 
Vaš cilj je Quebec City. 
Pot: 470 km / 4,5 ure vožnje 
 
Dan 7: Quebec City 
Najbolj evropsko mesto Severne Amerike ima 
čudovit stari predel. Tlakovane ulice in stare 
zgradbe dajejo občutek nekdanje Francije. Cel 
dan je namenjen odkrivanju mesta, po želji 
rezerviramo vodeni ogled. 
 
Dan 8: Quebec City - Montreal 
Potujete ob St Lawrence Seaway, spletu kanalov 
in prekopov, ki Velika jezera povezujejo z 
Atlantikom. Prispete v Montreal, mesto festivalov, 
umetnosti dobr hrane in kvalitetnega življenja. 
Raziščite Underground City, največje 
nakupovalno središče na svetu. 
Pot: 260 km / 2,5 ure vožnje 
 
Dan 9: Montreal - Ottawa 
Obisk in ogled glavnega mesta Kanade. Ottawo 
zaznamuje lepa in stara arhitektura. Obiščite 
Parlament na Parliament Hill in se sprehodite ob 
reki Ottawa. 
Pot: 230 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 10: Ottawa – Toronto 
Na poti do Toronta boste prčkali področje 
Thousand Islands, območje kar 20 otočkov na 
reki St Lawrence. Ob obiskovalnm centru se 
začne 2 km dolga peš pot, ob kateri izveste 
veliko o okoliški flori in fauni. 
Ob obali jezera Ontario pa vas pričakuje slikoviti 
Toronto. 
Pot: 440 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 11: Toronto 
Dan za oglede kanadskega največjega mesta, ki 
razpreda svoje korenine po vsem svetu. Uživali 
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boste v umetnosti, hrani, plažah in nočnem 
življenju. Povzpnite se na CN Tower za 
nepozabni razgled. 
 
Dan 12: Toronto – Niagara Falls 
Niagara je vedno nekaj posebnega, ne glede na 
letni čas. Ogledali si jo boste s kanadske in z 
ameriške strani, še posebej pa priporočamo 
vožnjo s čolnom do zavese slapov (samo od 
maja do oktobra). 
Pot: 150 km / dobra ura vožnje 
 
Dan 13: Niagara Falls – Lancaster 
Preko Apalačev potujete v Lancaster. Spremljali 
vas bodo travnati griči, posejani z velikimi 
farmami in mlini na veter. Življenje tu je 
preprosto. 
Pot: 570 km / 7 ur vožnje 
 
Dan 14: Lancaster – Washington 
Danes prečkate Pennsylvania Dutch Country, 
kjer prebiva skupnost Amišev. Amiši so potomci 
nemških priseljencev, ki še vedno živijo brez 
elektrike, telefonov in avtomobilov. 
Popoldne prispete v Washington. Priporočamo 
obisk živahnega predela Georgetown. 
Pot: 200 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 15: Washington 
Obiščite Belo hišo, Capitol, Lincoln Memorial, 
pokopališče Arlington ali enega izmed odličnih in 
celo brezplačnih muzejev. 
 
Dan 16: Washington – Philadelphia 
V Philadelphiji so leta 1776 podpisali Deklaracijo 
o neodvisnosti. Oglejte si Independence Hall, 
Liberty Bell in katerega izmed muzejev. 
Pot: 220 km / 2,5 ure vožnje 
 
Dan 17: Philadelphia – New York, odhod 
Prevoz na letališče v New Yorku, oddaja 
avtomobila in polet proti domu.  
 
 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 16 nočitev po programu 

- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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Discover New England 

 
 
Dan 1: Boston  
Pristanek v Bostonu, prevzem avtomobila na 
letališču in prevoz v hotel.  
 
Dan 2: Boston 
Mesto si lahko ogledate peš. Po želji dodamo 
vodeni ogled. Ne zamudite sprehoda po Freedom 
Trail, obiščite Boston Common in Faneuil Hall. 
 
Dan 3: Portlant / Mid Coast Maine 
Ob obali se peljete proti severu skozi Salem, kjer 
so leta 1694 potekali znani »čarovniški« sodni 
procesi. Greste skozi Marblehead, Ipswich in 
Newburyport. Kennebunks je ladjedelniško 
mesto, ustanovljeno leta 1620. Portland je 
zgodovinsko mesto z lepo prenovljeno obmorsko 
promenado. Obiščite staro pristanišče v zalivu 
Casco Bay. Morda si boste privoščili za večerjo 
lososa, po čemer je Maine znan. 
Pot: 180 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 4-5: Mid Coast Maine / Bar Harbor ME 
Bar Harbor je vstopna točka za narodni park 
Acadia na otoku Mt. Desert Island. Park zajema 
jezera, ribnike, gore in lepo morsko obalo države 
Maine. Obala je strma, tu je tudi Cadillac 
Mountain, najvišja gora ob vzhodni obali ZDA. Po 
parku so razpredene številne peš poti. 
Pot: 280 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 6: Bar Harbor – White Mountains 

Danes potujete skozi White Mountain National 
Forest. Mt Washington s svojo belo kapo je 
najvišji vrh ameriškega severovzhoda. Na voljo 
so številne aktivnosti, še posebej zanimiva pa je 
vožnja z gorsko železnico Conway Scenic 
Railroad. 
Pot: 405 km / 4,5 ure vožnje 
 
Dan 7: White Mountains 
Kancamagus Scenic Byway je okoli 55 kilometrov 
dolga panoramska cesta, ki pelje skozi 
istoimenski narodni park. Vožnje in razgledov 
nikakor ne smete zamuditi. Še posebej je lepo 
jeseni, svoj čar pa ima v vsakem vremenu in 
letnem času. Pot se vije skozi neskončne 
gozdove, ki so bili nekoč lovišča Indijancev. 
 
Dan 8 in 9: Green Mountains 
Na poti proti Vermontu s ustavite na sladoledu v 
Ben and Jerry Ice Cream Factory. Uživali boste v 
pokrajini in arhitekturi klasične Nove Anglije: 
hribovje, vijugaste reke, farme in mirne vasice. 
Greste v Burlington na obali jezera Champlain in 
obščete Woodstock, vasico polno trgovinic in 
mostov. 
Pot: 250 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 10: Green Mountains – Conneticut River 
Valley, MA 
Manchester Village je prijeten postanek na poti v 
Berkshire Hills v državi Massachusetts. Obiščite 
tudi vasico Hancock Shaker, repliko vasi iz 19. 
stoletja. Kmalu boste prispeli v Lenox, nekoč 
vasico z lepim mlinom – dokler je niso odkrili 
slavni in bogati prebivalci Bostona in New Yorka 
sredi 19. stoletja. Danes je dom Bostonske 
Simfonije. 
Pot: 335 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 11: Conneticut River Valley – Newport 
Ko boste mislili, da ste prevozili že vse najlepše 
panoramske ceste Nove Anglije, se boste 
zapeljali na US Route 20 preko južnega 
Massachusettsa skozi Sturbridge in Blackstone 
River Valley. V vasici Sturbridge se boste srečali 
s kolonialnim Massachusettsom iz 18. in 19. 
stoletja. Takratno življenje bodo predstavili v 
stare kostume oblečeni igralci. 
Nadaljujete v Newport, poletno letovišče 
ameriških prvih milijonarjev. Ob lepo urejeni obali 
so številne trgovine in restavracije.  
Pot: 210 km / 3 ure vožnje 
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Dan 12: Newport 
Raziskovanje prvega ameriškega letovišča, kjer 
so si svoje poletne palače postaili milijonarji na 
prelomu stoletja. Danes so v številnih mansijonih 
urejeni muzeji. Newport lahko raziščete peš, tu 
so Harbor Walk North in South, ki se začneta v 
parku Perrotti, Cliff Walk, ki sledi obali in klifom. 
Če se boste naveličali hoje, je tu še ena 
panoramska cesta, ki se začne v The Elms. 
 
Dan 13-14: Newport – Cape Cod 
Najprej se lahko ustavite v vinski kleti Marthas. 
Sam Cape Cod je polotok, ki se steguje globoko 
v ocean. Priporočamo obisk umetniškega 
Provincetowna na severnem delu polotoka. Znan 
je po plažah in peščenih sipinah. 
Pot: 130 km / 1,5 ure vožnje 
 
Dan 15: Cape Cod – Boston 
Če bo čas dopuščal, se ustavite v kraju 
Sandwich, ki je najstarejši na polotoku. Obiščete 
lahko tudi plantažo Plimoth, kjer boste izkusili 
življenje 17. stoletja. 
Vožnja v Boston, po želji dodatna nočitev, sicer 
pa oddaja avtomobila in polet proti domu. 
Pot: 120 km / dobra ura vožnje 

 
 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 14 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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Od New Yorka do Chicaga 

 
 
Dan 1: New York 
Pristanek v New Yorku in prevoz do hotela. New 
York City je s preko 8 milijoni prebivalci največje 
mesto v ZDA. Urbani predel je med največjimi na 
svetu, vsekakor pa močno vpliva na svetovne 
medije, politiko, izobrazbo, zabavo in modo. 
Čakajo vas Kip Svobode, Ellis Island, Wall Street, 
Times Square, Centralni park, Empire State 
Building in Chrysler Building. 
Nočitev na Manhattanu. 
 
Dan 2: New York 
Prost dan za oglede mesta, ki nikoli ne spi. Po 
želji vam rezerviramo vodeni ogled. 
 
Dan 3: New York - Hyannis 
Najem avtomobila v mestu in pričetek potovanja 
proti kraju Hyannis. Potujete ob Atlantski obali, 
skozi Conneticut. Priporočamo postanek na 
Univerzi Yale v kraju New Haven ali v Mystic 
Seaport. Vreden ogleda je tudi Newport na 
Rhode Island, ki velja za ameriško prvo letovišče. 
Tu so zgradili svoje rezidence prvi ameriški 
milijonarji. Številne so danes preurejene v 
muzeje. 
Pot: 420 km / 4,5 ure vožnje 

 
Dan 4: Hyannis – Boston 
Cape Cod je polotok, ki se zajeda globoko v 
morje in gosti številna letovišča. Tu so lepe plaže 
in peščene sipine. 
Prihod v Boston, nastanitev in nočitev. 
Pot: 130 km / dobra ura vožnje 
 
Dan 5: Boston 
Za odkrivanje zanimivih mestnih atrakcij imate cel 
dan. Po želji organiziramo vodeni ogled mesta. 
Boston lahko raziščete peš. Sprehodite se po 
Freedom Trail, kjer se nahajajo Faneuil Hall, Paul 
Revere House, Old State House, Copley Square 
s cerkvijo Trinity Church in Hancock Tower. 
Priporočamo tudi ogled  Boston Common, 
Beacon, Boston Tea Party, the Old North Church 

in Bunker Hill Monument. Zelo zanimiv je tudi  
New England Aquarium. 
 
Dan 6: Boston – White Mountains 
Danes potujete skozi White Mountain National 
Forest. Mt Washington s svojo belo kapo je 
najvišji vrh ameriškega severovzhoda. Na voljo 
so številne aktivnosti, še posebej zanimiva pa je 
vožnja z gorsko železnico Conway Scenic 
Railroad. Prenočujete sredi čudovite narave. 
Pot: 240 km / 2,5 ure vožnje 
 
Dan 7: White Mountains – Lake Placid 
Še en biser vašega potovanja je park  
Adirondack. Park je večji od Yellowstona, 
Yosemitev in Velikega kanjona skupaj. Gre za 
največji narodni park zunaj Aljaske. Skupaj je tu 
kar 240 jezer, ribnikov, veliko potokov in kar 
devet velikih rek.  
Lake Placid je bil kar dvakrat gostitelj Olimpijskih 
iger, leta 1932 in 1980. Whiteface Mountain 
ponuja številne možnosti izletov in aktivnosti. Na 
vrh pridete z avtom ali z gondolo. 
Pot: 320 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 8: Lake Placid - Syracuse 
Tako imenovana Finger Lakes je veriga jezer, ki 
so pribljubljena turristična točka tako domačinov, 
kot turistov. Obdajajo jih obširne farme in ranči, ki 
hranijo New York.  
Syracuse se nahaja na severovzhodu jezerskega 
območja. Je dom znane univerze in pomemben 
raziskovalni center. Obiščite Erie Canal Museum 
ali eno izmed številnih vinskih kleti. 
Pot: 320 km / 3,5 ure vožnje 
 
Dan 9: Syracuse – Niagara 
Niagaro lahko vidite večkrat v življenju, pa vas bo 
vedno znova pustila brez diha. Posebej 
priporočamo vožnjo s čolnom prav do zavese 
slapov. 
Prenočujete v bližini slapov, zato si jih oglejte tudi 
ponoči, ko jih osvetljujejo števili žarometi. 
Pot: 275 km / 2,5 ure vožnje 
 
Dan 10: Niagara – Cleveland 
Cleveland, v državi Ohio, se nahaja na južni obali 
jezera Erie. Danes je znan po medicini in 
financah, še vedno pa gosti Rock'n Roll Hall of 
Fame. Steklena zgradba I.M. Pei dramatično 
gleda na jezero, čuva pa prave zaklade,kot so 
rokopisi Jimi Hendrixa in koncertne kostume Tine 
Turner. 
Obisk Muzeja umetnosti je brezplačen in ga 
priporočamo če boste imeli dovolj časa.  
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Pot: 355 km / dobre 3 ure vožnje 
 
Dan 11: Cleveland - Elkhart 
Danes potujete v osrčje dežele Amišev v Indiani. 
Odkrili boste bogato in raznoliko dediščino 
lokalne skupnosti. Zapeljali se boste po 90-mile 
Heritage Trail, ki velja za eno najbolj zanimivih 
cest ZDA. Popelje vas skozi osrčje dežele 
Amišev, seveda pa se boste ustavili tudi v 
njihovih trgovinicah, kjer prodajajo ročno 
narejene izdelke. Amiši namreč živijo še vedno 
kot nekoč – brez telefonov, elektrike in 
avtomobilov. Večina trgovin je zaprtih ob 
nedeljah, med obiskom pa je potrebno spoštovati 
navade in zasebnost lokalen skupnosti. 
Pot: 385 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 12: Elkhart - Chicago 
Dobrodošči v Chicagu, Mestu vetrov. Znan je po 
svoji edinstveni arhitekturi, odličnih muzejih, jazz 
in blues klubih in po svoji legendarni prijaznosti. 
Pot: 210 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 13: Chicago 
Cel dan za odkrivanje mesta, po želji rezerviramo 
vodeni ogled mesta. Odkrijte Michigan Avenue, 
Magnificent Mile in The Willard Tower, ki je s 
svojimi 108 nadstropji najvišja zgradba mesta od 
leta 1974. 
 
Dan 14: Chicago, odhod 
Prevoz na letališče, oddaja avtomobila in polet 
proti domu. 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 13 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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Velika jezera 

 
 
Dan 1: Chicago 
Dobrodošči v Chicagu, Mestu vetrov. Znan je po 
svoji edinstveni arhitekturi, odličnih muzejih, jazz 
in blues klubih in po svoji legendarni prijaznosti. 
Po pristanku prevoz do hotela. 
 
Dan 2: Chicago 
Cel dan za odkrivanje mesta, po želji rezerviramo 
vodeni ogled mesta. Odkrijte Michigan Avenue, 
Magnificent Mile in The Willard Tower, ki je s 
svojimi 108 nadstropji najvišja zgradba mesta od 
leta 1974. 
 
Dan 3: Chicago – Milwaukee - Madison 
Najem avtomobila v mestu in pričetek potovanja. 
Na kratko se ustavite v Milwaukee, ki je znan po 
svojih pivovarnah in pivnicah. Nadaljujete v 
glavno mesto države Wisconsin, Madison, kjer 
prenočite.  
Pot: 275 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 4: Madison – Minneapolis/St. Paul 
Mestna dvojčka Minneapolis in St. Paul 
Delita skupno zgodovino, kljub temu spa se mesti 
ob reki Mississippi močno razlikujeta. 
Minneapolisu kraljujejo nebotičniki, St. Paul pa 
bolj spominja na Evropo s svojimi starimi 
zgradbami in cerkvami. 
Pot: 435 km / 5 ur vožnje 
 
Dan 5: Minneapolis / St. Paul 

Sprehodite se ob Mississippi Mile v Minneapolisu 
in si oddahnite v enem izmed številnih parkov, 
obiščite ogromen nakupovalni center Mall of 
America z lastnim zabaviščnm parkom in 
akvarijem. 
 
Dan 6: Minneapolis – Duluth / Ashland 
Zapeljete se na sever, skozi deželo jezer, v 
Duluth. Kraj na obali jezera Superior ima enega 
največjih pristanišč v notranjosti dežel na svetu in 
ponuja številne lepe sprehode. 
Pot: 255 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 7: Duluth / Ashland - Marquette 
Peljete se skozi Apostle Islands 
National Lakeshore v kraj Marquette s 
priljubljenimi plažami, muzeji in lepim svetilnikom. 
Pot: 410 km / 4,5 ure vožnje 
 
Dan 8: Marquette – St. Ignace 
Pred vami je eden najlepših delov vašega 
potovanja. Obiščite mogočne slapove v 
narodnem parku Tahquamenon Falls 
National Park, zapeljite se s čolnom v kraju 
Munising ali pa si samo oddahnite na eni izmed 
plaž. Priporočamo izlet s trajekom na Mackinac 
Island, kjer so motorizirana vozila prepovedana in 
morate otok raziskati peš ali s kočijo. 
Pot: 265 km / 2,5 ure vožnje 
 
Dan 9: St. Ignace – Traverse City 
Blizu Traverse, ki ga imenujejo tudi glavno mesto 
češenj, se nahaja Sleeping Bear Dunes National 
Lakeshore. Tu boste občudovali nepozabne 
razglede, visoke klife, peščene sipine, vse pa 
lahko raziščete po mreži pohodnih poti. Traverse 
City je lepo letoviško mestece ob jezeru 
Michigan, tu so številne vinske kleti 
Pot: 170 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 10: Traverse City – Detroit 
Po malih mestecih, klifih in slapovih danes stopite 
v drugačen svet, v Detroit. Po desetletjih 
propadanja se zdi, kot da se je mesto ponovno 
priklopilo na elektriko. Priselili so se mladi 
kreativci, ki iz zapuščenih tovarn delajo privlačne 
restavracije, destilarne, čokoladnice in galerije. 
Obiščite enega izmed zanimivih mestnih 
muzejev. Detroit ima tudi veliko grško četrt. 
Pot: 415 km / 4 ure vožnje 

 
Dan 11: Detroit – Toronto 
Prečkate mejo s Kanado in se peljete ob jezeru 
Erie do jezera Ontario. Toronto, največje mesto 
Kanade, je pravi raj za nakupovanje in ima 
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seveda tudi številne zanimivosti. Vsekakor se 
povzpnite na CN Tower za nepozabni razgle. 
Pot: 375 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 12: Toronto - Niagara 
Niagaro lahko vidite večkrat v življenju, pa vas bo 
vedno znova pustila brez diha. Posebej 
priporočamo vožnjo s čolnom prav do zavese 
slapov. 
Prenočujete v bližini slapov, zato si jih oglejte tudi 
ponoči, ko jih osvetljujejo števili žarometi. 
Pot: 130 km / 1,5 ure vožnje 
 
Day 13: Niagara Falls – Cleveland 
Cleveland, v državi Ohio, se nahaja na južni obali 
jezera Erie. Danes je znan po medicini in 
financah, še vedno pa gosti Rock'n Roll Hall of 
Fame. Steklena zgradba I.M. Pei dramatično 
gleda na jezero, čuva pa prave zaklade,kot so 
rokopisi Jimi Hendrixa in koncertne kostume Tine 
Turner. 
Obisk Muzeja umetnosti je brezplačen in ga 
priporočamo če boste imeli dovolj časa.  
Pot: 355 km / 3,5 ure vožnje 
 
Dan 14: Cleveland - Elkhart 
Danes potujete v osrčje dežele Amišev v Indiani. 
Odkrili boste bogato in raznoliko dediščino 
lokalne skupnosti. Zapeljali se boste po 90-mile 
Heritage Trail, ki velja za eno najbolj zanimivih 
cest ZDA. Popelje vas skozi osrčje dežele 
Amišev, seveda pa se boste ustavili tudi v 
njihovih trgovinicah, kjer prodajajo ročno 
narejene izdelke. Amiši namreč živijo še vedno 
kot nekoč – brez telefonov, elektrike in 
avtomobilov. Večina trgovin je zaprtih ob 
nedeljah, med obiskom pa je potrebno spoštovati 
navade in zasebnost lokalen skupnosti. 
Pot: 385 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 15: Elkhart – Chicago, odhod 
Prevoz na letališče, oddaja avtomobila in polet 
proti domu. 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 14 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 

- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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East Coast Highlights 

 
 
Dan 1: Washington 
Dobrodošli v Washingtonu! Po pristanku transfer 
do hotela, nastanitev in nočitev. 
 
Dan 2: Washington 
Prost dan za oglede znamenitosti in muzejev, ki 
so odlični in brezplačni. Po želji rezerviramo 
vodoni ogled mesta, sicer pa greste peš in z 
javnimi prevozi. 
Oglejte si Belo hišo, Capitol, Washington 
Monument, Jefferson Memorial, ali svetovno 
znani Smithsonian Institute. 
 
Dan 3: Washington – Philadelphia 
Potujete v Philadelphijo, zibelko ameriške 
svobode in demokracije, kjer so leta 1776 
podpisali Deklaracijo o neodvisnosti. 
Pot: 225 / 2,5 ure vožnje 
 
Dan 4: Philadelphia 
Samostojni ali vodeni ogled mesta in 
znamenitosti, kot so Independence Hall, Liberty 
Bell, Franklin Institute in Philadelphia Museum of 
Art. 
 
Dan 5: Philadelphia – New York 
Preko Garden State New Jersey potujete v New 
York. Ker so parkirišča na Manhattanu draga, 
prenočujete v okolici Manhatrana z dobrim javnim 
dostopom do mesta. 
Pot: 155 km / 2 uri vožnje 
 

Dan 6 in 7: New York 
Prosto za oglede mesta, po želji rezerviramo 
vodeni ogled. 
 
Dan 8: New York - Boston 
Potujete ob Atlantski obali, skozi Conneticut. 
Priporočamo obisk univerze Yale v kraju New 
Haven ali postanek v Mystic Seaport, 
rekonstrukciji kolonialne kitolovske vasice s kar 
60 historičnimi zgradbami, štirimi ladjami in kar 
500 ostalimi plovili na reki Mystic River.  
Če bo dovolj časa, obisk Newporta, enega najbolj 
slavnih letovišč ZDA. Ob prelomu stoletja so tu 
zgradili svoje prestižne domove bogati Američani, 
danes so v številnih mansjonih urejeni muzeji. 
Pot: 340 km / slabe 4 ure vožnje 
 
Dan 9: Boston 
Za odkrivanje zanimivih mestnih atrakcij imate cel 
dan. Po želji organiziramo vodeni ogled mesta. 
Boston lahko raziščete peš. Sprehodite se po 
Freedom Trail, kjer se nahajajo Faneuil Hall, Paul 
Revere House, Old State House, Copley Square 
s cerkvijo Trinity Church in Hancock Tower. 
Priporočamo tudi ogled  Boston Common, 
Beacon, Boston Tea Party, the Old North Church 
in Bunker Hill Monument. Zelo zanimiv je tudi  
New England Aquarium. 
 
Dan 10: Boston, odhod 
Prevoz na letališče, oddaja avtomobila in polet 
proti domu. 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 9 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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Mogočni Mississippi 

 
 
Dan 1: Chicago 
Dobrodošči v Chicagu, Mestu vetrov. Znan je po 
svoji edinstveni arhitekturi, odličnih muzejih, jazz 
in blues klubih in po svoji legendarni prijaznosti. 
Po pristanku prevoz do hotela. 
 
Dan 2: Chicago 
Cel dan za odkrivanje mesta, po želji rezerviramo 
vodeni ogled mesta. Odkrijte Michigan Avenue, 
Magnificent Mile in The Willard Tower, ki je s 
svojimi 108 nadstropji najvišja zgradba mesta od 
leta 1974. 
 
Dan 3: Chicago – Springfield, IL 
Začnete pot na jug. Najprej vas čaka Springfield 
s svojim najbolj slavnim meščanom, 
predsednikom Abraham Lincolnom.  
Pot: 325 km / 3 ure vožnje 
 

Dan 4: Springfield – St. Louis 
St. Louis se nahaja ob bregu reke Mississippi in 
vas že od daleč pozdravi z ogromnim slavolokom 
Gateway Arch. St. Louis je od nekdaj veljal za 
vhod na ameriški zahod. Gostil je tudi prve 
Olimpijske igre v ZDA leta 1904, prav tu pa je 
Charles Lindbergh začel svoj prvi čezatlantski 
polet. 
Pot: 155 km / 1,5 ure vožnje 
 
Dan 5: St. Louis - Kuttawa 
Vstopite v »deželo med Jezeri«, ki ponuja 
številne možnosti rekreacije ali pa samo 
sprehode po trgovinah prijetnega kraja Kuttawa. 
Pot: 340 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 6: Kuttawa – Bowling Green 
Bowling Green je dom Muzeja Corvette. Ameriški 
športni avto izdelujejo vse od leta 1953. 
Pot: 180 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 7: Bowling Green - Nashville 
Nashville je prestolnica ameriške country glasbe. 
Obiščite Country Music Hall of Fame & Museum. 
Zvečer obujte plesne čevlje in pojdite v Honkey 
Tonks, kjer bo živa glasba.  
Pot: 100 km / 1 ura vožnje 
 
Dan 8: Nashville 
Mesto in Cumberland River ponuja številne 
muzeje. Možen je tudi izlet v Lynchburg, kjer je 
originalna destilarna Jack Daniel’s. 
 
Dan 9: Nashville - Memphis 
Avtocesto med Nashvillom in Memphisom 
imenujejo tudi “Music Highway”. Omogoča 
številne zanimive postanke. 
Pot: 340 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 10: Memphis 
Memphis, nekdanji dom kralja Rock’n’Rolla, vas 
bo navdušil s številnimu muzeji, kot so Stax 
Museum, Sun Studios, Rock’n’Soul Museum in 
seveda Graceland, Elvisov nekdanji dom. Zvečer 
obiščite živahno Beale Street z neštetimi blues 
bari. 
 
Dan 11: Memphis - Vicksburg 
Preko delte Mississippija se peljete v Indianolo, 
dom blues legende B.B. King-a. Obiščite njegov 
muzej. 
Vicksburg je znan po številnnih starih zgradbah, 
tu se je odvijala tudi pomembna bitka med 
Državljansko vojno. 
Pot: 380 km / 3,5 ure vožnje 
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Dan 12: Vicksburg - Natchez 
Pot vas pelje naprej na jug. Natchez je 
najstarejše mesto Mississippija, saj New Orleans 
prekaša za dve leti. Ohranjenih je veliko zgradb 
izpred državljanske vojne, kar je v Ameriki 
redkost. Veliko nekdaj bogatih domov je danes 
odprtih za javnost. Zato le pogumno pokukajte v 
preteklost. 
Pot: 120 km / dobra ura vožnje 
 
Dan 13: Natchez – Baton Rouge 
Danes prenočujete v glavnem mestu Louisiane, 
Baton Rouge. Mesto je pisano, gosti številne 
festivale, v okolici pa so močvirja in plantaže. Ste 
v osrčju ameriškega juga. 
Pot: 150 km / 1,5 ure vožnje 
 
Dan 14: Baton Rouge – New Orleans 
Na poti v “Big Easy” se ustavite na eni izmed 
plantaž, na primer Oak Alley.  
Ko prispete v New Orleans, se sprehodite po 
Francoski četrti. 
Pot: 130 km / dobra ura vožnje 
 
Dan 15: New Orleans 
Mesto si ogledate lahko s tramvajem. Obiščite 
Garden District, Beignet at Café du Monde in se 
zapeljite po reki Mississippi. Zvečer greste na 
Bourbon Street in si ob koncu potovanja 
privoščite malo zabave.  
 
Dan 16: New Orleans, odhod 
Prevoz na letališče, oddaja avtomobila in polet 
proti domu. 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 15 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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Historična Route 66 

 
 
Dan 1: Chicago 
Dobrodošči v Chicagu, Mestu vetrov. Znan je po 
svoji edinstveni arhitekturi, odličnih muzejih, jazz 
in blues klubih in po svoji legendarni prijaznosti. 
Po pristanku prevoz do hotela. 
 
Dan 2: Chicago 
Odkriavanje mesta. Sprehod po modni Michigan 
Avenue, The Magnificient Mile, kjer so moderne 
in mamljive trgovine. Poslovna četrt z modernimi 
stopnicami, Sears Tower, ki je s svojimi 108 
nadstropji od leta 1974 najvišja zgradba v mestu 
in na zahodni poluti. Posebna je tudi plovba po 
reki ali jezeru Michigan. Millenium Park so odprli 
leta 2004 in je prava mestna oaza. Zvečer ne 
zamudite obiska blues kluba. 
 
Dan 3: Chicago – Springfield, IL 
Vaša 3940 kilometrov dolga pot pot na zahod se 
pričenja, današnji cilj pa je Springfield. Tri in pol 
ure trajajoča vožnja vas bo peljala mimo 
neskončnih farm države Illinois. Najbolj znani 
prebivalec Springfielda je bil gotovo Abraham 
Lincoln, ki je tu preživel del svojega življenja. 
Danes lahko obiščete njegov bivši dom, 
predsedniški muzej, lahko pa tudi pokopališče 
Oak Ridge Cemetery.  
Pot: 325 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 4: Springfield – St. Louis 
Prečkali boste legendarno reko Mississippi, ki 
predstavlja mejo v državo Missouri. Dve uri se 
boste vozili po gričevnati pokrajini, po kateri so 
kot mozaik posuta polja. St. Louis je na bregu 
reke Mississippi in vas bo sprejel z znano arkado 
Gateway Arch, posvečeno Thomasu Jeffersonu. 
Za raziskovanje mesta boste imeli celo popoldne. 
Mesto je bilo od nekdaj vstopnica na zahod. 
Gostilo je svetovno razstavo in prve olimpijske 
igre ZDA leta 1904. Prav tu se je Charles 
Lindbergh vkrcal na letalo za svoj prvi 
čezoceanski polet. 
Med drugim si lahko ogledate tudi Anheuser-
Busch pivovarno, kjer delajo znano pivo 
Budweiser. 

Pot: 155 km / 1,5 ure vožnje 
 
Dan 5: St. Louis – Springfield MO 
Za seboj pustite reko Mississippi in potujete po 
Route 66 skozi slikovito podeželje Missourija, 
doma Marka Twaina. Prečkate slikovito gorstvo 
Ozark Mountains, ki veljajo za drugo najstarejše 
gorovje na svetu in ponujajo lepe razglede in 
številne možnosti sprehodov, ki se bodo prilegli 
za prekinitev vožnje. Obiščite lahko tudi jame 
Meramec Caverns, gre za velik jamski sistem in 
eno največjih naravnih znamenitosti na poti. 
Pot: 360 km / dobre 3 ure vožnje 
 
Dan 6: Springfield - Tulsa 
Priporočamo postanek v prikupnem, majhnem 
kraju Carthage. 
Vstopili boste v Oklahomo in s tem se uradno 
začenja potovanje po ameriškem jugu. Pokrajina 
bo postala bolj suha in prašna. Oklahoma ima 
pisano zgodovino kot obmejna država, ki je kot 
ena prvih opustila suženjstvo, država, ki je od 
nekdaj iskala svobodo in enakost ter je preživela 
naftni bum v začetku 20. stoletja. Ima močno 
indijansko in pionirsko tradicijo. 
Tulsa hrani največjo zbirko ameriške zahodne 
umetnosti, hranijo jo v muzeju Gilcrease. Danes 
najdete v Oklahomi še vedno živo dediščino 
prvotnih prebivalcev, tu je druga največja 
ameriška indijanska skupnost.. 
Pot: 340 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 7: Tulsa – Oklahoma City 
Nirgendwo je tipično mesto divjega zahoda s 
kavbojci, brez turističnih atrakcij. Pokrajina je 
posejana z majhnimi kraji, po katerih se guncajo 
ogromni ameriški avtomobili. 
Zanimiv je postanek v Stockyards, kjer se srečate 
z avtentičnim ameriškim zahodom, ki je tu še 
vedno živ. V saloonu si privoščite zajeten zrezek, 
obiščite pa tudi National Cowboy Western & 
Heritage Museum. 
Oklahoma City je glavno mesto države 
Oklahoma. Obiščite botanične vrtove Myriad ali 
enega izmed večih zanimivih muzejev, na primer 
Omnipex Science Museum v centru Kirkpatrick 
ali National Cowboy & Western Heritage 
Museum, galerija ali Hall of Great Western 
Performers. 
Pot: 185 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 8: Oklahoma City - Amarillo 
San Antonio je moderno obmejno mesto, vendar 
pa boste do tja prispeli šele po celem dnevu 
zanimive vožnje po Teksasu. V Clintonu, ki je 
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srce in duša Route 66, obiščite muzej, posvečen 
cesti, po kateri potujete. 
Pot: 460 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 9: Amarillo – Santa Fe 
Predno zapustite Amarillo, si lahko ogledate 
bizarno umetnino - Cadillac Ranch. Poslikani 
stari Cadillaci so na pol zakopani v zemljo. 
Pot nadaljujete mimo živinorejskih rančev in 
neskončnih nasadov bombaža v državo New 
Mexico. Pravkar ste pridobili eno uro! 
Danes vas čaka kar dolga vožnja skozi majhne 
kraje, ki sami po sebi niso nič posebnega, vendar 
dajejo vaši poti tisti posebni čar. Nekoč so tu lovili 
indijanci plemena Komanči, danes pa je to sušna 
dežela goveda in bombaža. 
Pot: 450 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 10: Santa Fe 
Santa Fe je glavno mesto države New Mexico. 
Zaznamuje ga unikatna mehiška arhitektura. 
Obiščite indijansko tržico pred Palace of the 
Governors, obiščite galerijo ali Zgodovinski 
muzej. 
Prost dan lahko izkoristite za ogled Taos Pueblo, 
sataro indijansko vasico, ki je naseljena že 1000 
let. 
 
Dan 11: Santa Fe -  Gallup 
Ob vznožju Sandia Mountains se vije dolina reke 
Rio Grande in tu se nahaja edino veliko mesto 
države New Mexico, Albuquerque. Albuquerque 
je pravi divji zahod. Stare, senčne ulice so polne 
razkošnih, španskih vil in mamljivih trgovinic ter 
galerij. Priporočamo sprehod po starem delu 
mesta in obisk Pueblo Indian Museum. 
Gallup je še en slaven postanek na Route 66, ki 
ga preveva kultura Indijancev.  
Pot: 320 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 12: Gallup – Grand Canyon Area 
Ste že v Arizoni, tik predno prispete v Holbrook 
pa vas čaka eden bolj zanimivih narodnih parkov 
ZDA: Petrified Forest, ki se nadaljuje v Painted 
Desert. Danes je tu puščava, nič kaj podobna ni 
bujnemu gozdu, ki je tu uspeval v poznem triasu, 
pred 225 milijoni let. Drevesa, ki so padla v 
močvirje, niso zgnila, temveč se je les spremenil 
v kamnino. Podobno se je zgodilo ostalim 
rastlinam in živalim - tudi dinozavrom, zato je tu 
prava meka tako za znanstvenike, kot za 
obiskovalce. 
Kot v vse narodne parke v ZDA, je tudi tu 
vstopnina, ki se računa ob vstopu v park na avto. 

Obvezen je tudi obisk Meteor Crater in 
impresivnega Sunset Crater Volcano National 
Monument.  
Pot: 440 km / 4,5 ure vožnje 
 
Dan 13: Grand Canyon 
Splača se vstati zgodaj in ujeti sončni vzhod nad 
kanjonom. Ustavite se na razglednih točkah in v 
obiskovalnem centru. Grand Canyon je sicer kar 
446 kilometrov dolga in do 29 km široka razjeda v 
ravni planoti, ki jo je izdolbla reka Colorado. 
Območje že tisočletja naseljujejo indijanska 
plemena, ki so v samem kanjonu in jamah našla 
zatočišče. 
 
Priporočamo tudi fotografiranje Velikega kanjona 
ob sončnem zahodu. 
 
Dan 14: Grand Canyon – Las Vegas 
Zvečer boste prispeli v Las Vegas, mesto blišča 
in zabave. Po nastanitvi v hotelu si oglejte 
zabavišča in atrakcije, kot so gusarska bitka s 
topovskimi streli pred Otokom zakladov, 
spektakularni izbruhi "vulkana" pred kazinom 
Mirage, vožnja z norimi vlakci v kazinu New York, 
New York. Za tiste, ki si želijo adrenalina, pa je tu 
še prosti pad na stolpu Stratosphere kjer boste z 
višine 320 metrov padali dobrih 80 metrov 
globoko. Las Vegas nikoli ne razočara! 
Pot: 440 km / dobre 4 ure vožnje 
 
Dan 15: Las Vegas 
Prost dan. Las Vegas ponuja najbolj nore 
atrakcije in predstave v ZDA. Obisku casinoja se 
preprosto ne boste mogli izogniti, saj je vsak 
hotel tudi igralnica. Poleg tega je večina najbolj 
znanih hotelov tematskih in ponujajo svoje 
predstave in atrakcije - vse da bi pritegnili gosta. 
Obiščite starodavni Rim, Egipt, Pariz, oglejte si 
izbruh vulkana, gusarsko bitko, ogromne 
vodomete, ki prebadajo nočno nebo sredi 
puščave. Vse kar je v Mestu greha, je noro, 
brezčasno in odbito.  
Priporočamo, da se na ogled Las Vegasa 
pripravite že doma. Ponuja namreč toliko 
raznolikih atrakcij, predstav in dogodkov, da se 
morate odločiti za oglede v naprej. 
 
Dan 16: Las Vegas – Los Angeles 
Pred vami je zadnja etapa popotovanja preko 
ZDA, ki bo potekala preko monotone puščave 
Mojave. Ob poti obiščite mesto duhov Calico. 
Prečkali boste San Bernardino Mountains in 
prispeli v Los Angeles, mesto sanj, sonca, velikih 
avtomobilov in nenavadnih ljudi. Tu Route 66 
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postane Santa Monica Boulevar in si utira pot 
skozi Hollywood in Beverly Hills, dokler se ne 
konča v Santa Monici. 
Pot: 460 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 17: Los Angeles, odhod 
Priporočamo dodatno nočitev ali dve za ogled 
Los Angelesa. Sicer pa prevoz na letališče, 
oddaja avtomobila in polet proti domu. 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 16 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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Rocky Mountain Trail 

 
 
Dan 1: Denver, prihod 
Pristanek v Denverju, najem avtomobila in prevoz 
v hotel. Če bo dovolj časa, se sprehodite po peš 
coni, kjer so številne trgovine in restavracije. 
 
Dan 2: Denver 
Nekdanje mesto zlatokopov imenujejo tudi  
"Mile High City", saj leži 1609 metrov nad morsko 
gladino v gorovju Rocky Mountains. Je mesto 
presežkov, ima največjo pivovarno, največjo 
zbirko zvonov na svetu, največjo pokuševalnico 
vin in najdaljšo ulico v Ameriki. Zanimiv je obisk 
Denver Art muzeja ali Red Rocks Amphitheatre. 
 
Dan 3: Denver – Colorado Springs 
Lahkotna vožnja vas prestavi v Colorado Springs, 
drugo največje mesto Colorada. Priporočamo 
obisk 'Garden of the Gods", kjer boste občudovali 
preko 100 metrov visoke skalne stolpe iz rdečega 
peščenjaka. Še posebej je lepo zjutraj in pozno 
popoldne. 
Pot: 115 km / 1,5 ure vožnje 
 
Dan 4: Colorado Springs – Alamosa 
Danes se peljete proti jugu, v Alamoso, ki je 
izhodišče za ogled ogromnih, tudi 100 metrov 
visokih peščenih sipin ob vznožju s snegom 
okronanih Rocky Mountains. 
Pot: 265 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 5: Alamosa - Durango 
Mesa verde je gotovo eden izmed vrhuncev 
potovanja. Indijanci Anasazi so bogato poslikali 
skalne klife, pod katerimi so še vedno njihove 
kamnite koče. 700 let domovi že samevajo, še 
vedno pa jih prežemajo skrivnosti. 
Pot: 390 km / 5,5 ur vožnje 

Dan 6: Durango – Grand Junction 
Durango, glavno mesto dežele La Plata Country, 
je izhodišče za vožnjo po slavni avtocesti Million 
Dollar Highway, ki pelje vse do Nove Mehike. Na 
predelu okoli Duranga se vije skozi visokogorje z 
lepimi razgledi na vsakem ovinku. Alternativa je 
vožnja po "Unaweep-Tabeguache Scenic & 
Historic Byway", ki vas popelje skozi zgodovino, 
geologijo, kulturo in naravo tega koščka sveta. 
Pot: 275 km / slabe 4 ure vožnje  
 
Dan 7: Grand Junction – Moab (Arches N.P.) 
Arches National Park varuje impresivne naravne 
kamnite mostove in oboke, skupaj jih je preko 
dva tisoč. Največji obok meri preko 90 metrov. 
Vzemite si dovolj časa za raziskovanje in 
fotografiranje. 
Pot: 185 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 8: Moab – Salt Lake City 
Salt Lake City je glavno mesto Utaha, ki velja za 
držvo Mormonov. Za mestom se šopiri lepa 
borska panorama. Obiščite veliko slano jezero, 
od koder prihaja ime mesta. Animiv je tudi obisk 
jam v Tempanogos Cave National Monument. 
Pot: 380 km / 3,5 ure vožnje 

 
Dan 9: Salt Lake City – Jackson/Wyoming 
Jackson se nahaja južno od narodnega parka 
Grand Teton in je središče Jackson Hole, doline 
z nepozabnimi razgledi. 
Tetons so navdihovali človeško domišljijo od 
nekdaj. V tej nepozabni divjini živijo medvedi in 
losi. Gorska veriga je spektakularna, pokrajina s 
svojimi špičastimi vrhovi in jezeri spominja na 
Alpe. 
Pot: 490 km / 5 ur vožnje 
 
Dan 10: Jackson – Yellowstone N.P. 
Peljete se skozi gorsko pokrajino Tetonsov v 
svetovno znani park Yellowstone. Ko so ga 
opisovali prvi beli popotniki, so jih obtožili, da 
lažejo. Tu se nahaja kar 60% svetovnih gejzirjev, 
spremjajo pa jih brbotajoči blatni in vodni bazeni 
vseh nenaravnih barv, kanjoni, gozdovi in gore. 
Tu prebivajo losi in divji bizoni, ter seveda grizliji. 
Najbjolj znani gejzir je Old Faithful, ki bruha več 
metrov visoko. 
Pot: 490 km / 5 ur vožnje 
 
Dan 11: Yellowstone N.P. 
Cel dan je na voljo za raziskovanje tega 
čudovitega narodnega parka. 
 
Dan 12: Yellowstone National Park – Cody 



 

 

37 

 

Pot vas pelje preko 45 kilometrov dolge 
panoramske ceste "Buffalo Scenic Byway", ki 
sledi reki Shoshone skozi čudovito naravo, hkrati 
pa po poti zgodovine. Če ste ljubitelj westernov, 
ne zamudite obiska Buffalo Bill Cody Museum.  
Pot: 210 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 13: Cody – Sheridan 
Ko zapustite kraj Shell, zavijete na še eno 
panoramsko cesto, "Bighorn Scenic Byway". 
Pelje vas skozi gorske gozdove, mmo slapov in 
preko prelaza Granite Pass. 
Pot: 240 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 14: Sheridan – Badlands – Rapid City 
Peljete se ob Black Hills National Forest, kjer so 
številni piknik prostori, pohodne poti in predvsem 
sproščujoča narava. Prispete v Rapid City. V 
okolici so snemali film Pleše z volkovi. 
Pot: 400 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 15: Rapid City 
Rapid City je najbolj znan po največjem 
spomeniku v ZDA, Mount Rushmore. V skalno 
pročelje gore so vklesani obrazi štirih ameriških 
predsednikov, ki skupaj predstavljajo 150 let 
zgodovine. 
Priporočamo tudi ovinek do Custer State Park in 
Wind Cave National Park. Ne zamudite tudi 
ogleda Crazi Horse Memorial, še enega skalnega 
kipa, ki pa je še v delu in bo prikazoval bojevnika 
na konju. 
 
Dan 16: Rapid City 
Danes imate čas za obisk narodnega parka 
Badlands. Iz prerije se dvigajo razjedeni hribi in 
stolpiči, vse skupaj pa je nedotaknjena divjina. 
 
Dan 17: Rapid City – Cheyenne 
Danes zapustite Južno Dakoto in greste v 
Cheyenne. Najprej boste raziskali staro mesto , 
kjer boste srečali prave kavboje. Obiščite 
železniški muzej, kjer boste dobili tudi brošuro z 
zanimivimi sprehodi po okolici. 
Pot: 500 km / 5 ur vožnje 
 
Dan 18: Cheyenne – Rocky Mountain N.P. 
Še en čudovit dan! V Rocky Mountain National 
Park se boste počutili kot na strehi sveta. Cesta  
Trail Ridge Road se povzpne tudi na 3660 
metrov, v parku se nahajajo najvišje tlakovane 
ceste v ZDA. Ob Grand Lake se naužijte 
razgledov na nedotaknjeno visokogorsko 
pokrajino. 
Pot: 145 km / 2 uri vožnje 

 
Dan 19: Rocky Mountain N.P. – Denver 
Denver s svojo lokacijo ob vznožju gorovja Rocky 
Mountains, je edinstven. Sprehodite se po  
"16th Street Mall", 2 km dolgi promenadi v 
središču mesta, za konec pa si privoščite še 
obisk pivnice. 
Pot: 105 km / 1 ura  
 
Dan 20: Denver, odhod 
Prevoz na letališče, oddaja avtomobila in polet 
proti domu. 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 19 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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Pacific Northwest 

 
 
Dan 1: Seattle, prihod 
Pristanek v Seattlu, najem avtomobila in prevoz v 
hotel.  
 
Dan 2: Seattle 
Dan za raziskovanje prijetnega velemesta, ki lepo 
združuje naravo in inovacije. Obdaja ga čudovita 
narava, sam center pa je moderen in sproščen. 
Imenujejo ga tudi Smaragdno mesto zaradi 
dežja, meglic in številnih parkov. 
Oglejte si Historic, obiščite Pike Street Market ob 
obali in se naužijte razgleda s Space Needle. 
 
Dan 3: Seattle – Port Angeles 
Vkrcajte se na trajekt do otoka Bainbridge Island 
in nadaljujte vožnjo v Port Angeles. Za 
raziskovanje olimpijskega polotoka imate cel dan. 
Aktivnosti ne bo zmanjkalo: deskanje, kajaki, 
hoja, gorska kolesa, jadranje ali ribolov. Dodato 
pa so tu še prijetne obmorske restavracije in 
trgovine.  
Pot: 130 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 4: Port Angeles – Olympic NP - Olympia 
Ameriški deževni gozd vas pričakuje v Olympic 
National Park. Zaradi nadmorskih razlik in veliko 
padavin je narava tu osupljivo raznolika. 
Predvsem pa pričakujte pristno divjino s tudi 
1000 let starimi drevesi. 
Pot: 350 km / 2,5 uri vožnje 
 
Dan 5: Olympia – Mt. Rainier NP – Olympia 
Mount Rainier, ledeniški vrh, visok kar 4392 
metrov, je glavna atrakcija narodnega parka. Če 
boste prišli ob pravem času, boste videli, kako 

goro objemajo cvetoči gorski travniki in 
starodavni gozdovi. Park je prepreden z gorskimi 
potmi, izberite svojo ali si privoščite piknik v 
naravi. 
Pot: 265 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 6: Olympia – Portland 
Porland je mesto cvetlic. Sprehodite se ob starih 
hišah, ki se nizajo ob slikoviti obali. Piko na i 
bodo dodale še dobre restavracije in odlična vina 
Oregona. 
Pot: 190 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 7: Portland 
Portland ima preko 600 restavracij in je 
prestolnica ulične hrane. Obiščite predel Nob Hill 
in Forest Park. 
 
Dan 8: Portland – Seaside 
Seaside vas bo navdušil z razgledi na ocean, 
kilometri plaž in številnimi aktivnostmi preko 
celega leta. Poleg tega se ob dolgi obmorski 
promenadi stiskajo trgovinice in restavracije. 
Pot: 130 km / 1 ura vožnje  
 
Dan 9: Seaside – Newport 
Vožnja ob obali Oregona v Newport.  
Pot: 190 km / 2,5 ure vožnje 
 
Dan 10: Newport – Medford 
Na poti v Medford obiščite gigantske peščene 
sipine v Oregon Dunes National Recreation Area. 
Pot: 390 km / dobre 4 ure vožnje 
 
Dan 11: Medford – Crater Lake NP – Medford 
Danes vas čaka dolga pot, zato začnite zgodaj. 
Vaš prvi cilj je najstarejši narodni park v ZDA, 
Crater Lake National Park. V temni modrini 
jezera se zrcalijo okoliške stene in vrhovi. S 
skoraj 600 metri globine je to tudi najglobje jezero 
v državi. Oglejte si še slapove Klamath Falls. 
 
Dan 12: Medford – Eureka 
Peljete se nazaj proti obali preko prelaza Grants. 
Takoj za Crescent City naletite na Redwood 
National Park s starodavnimi sekvojami, 
neokrnjeno obalo in rečnimi dolinami. 
Eureka se nahaja v zalivi Humboldt, tu je 
najpomembnejše pristanišče med reko Columbia 
in San Franciscom. 
Pot: 310 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 13: Eureka – Sonoma 
Med dolgim kosom poti se ustavite v zalivu 
Bodega, kjer so snemali Hitchkockove Ptiče. 
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Pot: 440 km / dobre 4 ure  
 
Dan 14: Sonoma – San Francisco 
Na poti do San Francisca boste prečkali eno 
najbolj znanih vinorodnih pokrajin v ZDA. Za 
kosilo se ustavite v Sonomi, kjer lahko obiščete 
vinsko klet in obiščete domačega sirarja. 
Pot: 90 km / ura vožnje 
 
Dan 15: San Francisco 
Dan za odkrivanje Zlatega mesta, ki ponuja 
ogromno. Obiščite Alcatraz, Fisherman’s Wharf 
in Pier 39, kjer se sončijo morski levi – sredi 
mesta! Skočit na tramvaj in se zapeljite po strmih 
ulicah, obiščite Kitajsko četrt, sprehodite se med 
modernimi nebotičniki. Mesto si lahko ogledate 
sami, ali pa vam rezerviramo vodeni ogled. 
 
Dan 16: San Francisco, odhod 
Po želji dodamo še eno nočitev v San Franciscu, 
sicer pa prevoz na letališče, oddaja avtomobila in 
polet proti domu. 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 15 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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Western Experience 

 
 
Dan 1: Los Angeles, prihod 
Po pristanku v Los Angelesu boste na letališču 
prevzeli avtomobil, se odpeljali v hotel in 
prenočili.  
 
Dan 2: Los Angeles 
Prost dan za samostojne oglede. Po želji lahko 
dodamo ob doplačilu vodene oglede mesta. 
Obiščite Universal Studios, Beverly Hills z 
domovi zvezd, Hollywood in Walk of Fame ter 
Santa Monico in Venice Beach. 
 
Dan 3: Los Angeles – San Diego 
San Diego je prijetno in dokaj obvladljivo mesto 
na jugu Kalifornije. Zelo priljubljen je pri zagorelih 
deskrjih, znan je po svojem SeaWorld-u, obiščete 
lahko Balboa Park ali stari predel mesta, ki bolj 
spominja na Mehiko, kot pa na Ameriko. 
Pot: 220 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 4: San Diego – Palm Springs 
Puščavsko letovišče je bilo priljubljeno v 
petdesetih in šestdesetih letih, ko so ga redno 
obiskovali Frank Sinatra, Elvis Presley in druge 
zvezde Hollywooda. Pozneje so prišli sem golf 
igralci, pa upokojenci, nazadnje pa tudi ljubitelji 
narave in zabave. Palm Springs danes je prijeten 
in zabaven, predvsem pa ima zanimivo okolico. 
Povzpnite se z gondolo na Mt. San Jacinto ali 
obiščite Joshua Tree National Park. 
Pot: 220 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 5: Palm Springs – Phoenix/Scottsdale 
Današnja pot ne ponuja posebnih atrakcij, je pa 
vožnja preko puščavske pokrajine, tipične za 
mejo z Mehiko, že sama po sebi atrakcija. V 
Phoenixu si danes lahko ogledate Puščavski 
botanični vrt. Scottsdale je bil nekoč samostojno 

zahodnjaško mesto, danes pa ga je prerasel 
Phoenix. Še vedno ima lepo staro mestno jedro. 
Pot: 450 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 6: Phoenix/Scottsdale – Grand Canyon 
Phoenix je puščavska metropola, bolj kot samo 
mesto, pa je zanimiva njegova okolica. Tu sije 
sonce kar 300 dni na leto. V neposredni bližini so 
številne naravne lepote, močna pa je tudi 
dediščina Indijancev, ki jo začutite v neštetih 
galerijah in trgovinicah prijetnega predela 
Scottsdale. 
Na poti proti Sedoni si oglejte Montezuma Castle, 
pravi grad sredi stene z dvajsetimi sobami, ki so 
ga zgradili nekdanji prebivalci te pokrajine. 
Sedona je zrasla sredi neverjetne rdeče skalne 
pokrajine, ki že dolgo privlači umetnike, zdravilce 
in posebneže. Mnogi verjamejo, da okolica 
blagodejno vpliva na človeško zdravje in energijo. 
Če bo le dovolj časa, obiščite Oak Creek 
Canyon, ki je daljni sorodnik Velikega kanjona. 
Skozi kanjon vodi panoramska cesta. 
Pot: 360 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 7: Grand Canyon 
Splača se vstati zgodaj in ujeti sončni vzhod nad 
kanjonom. Ustavite se na razglednih točkah in v 
obiskovalnem centru. Grand Canyon je sicer kar 
446 kilometrov dolga in do 29 km široka razjeda v 
ravni planoti, ki jo je izdolbla reka Colorado. 
Območje že tisočletja naseljujejo indijanska 
plemena, ki so v samem kanjonu in jamah našla 
zatočišče. 
 
Priporočamo tudi fotografiranje Velikega kanjona 
ob sončnem zahodu. 
 
Dan 8: Grand Canyon – Kayenta 
Monument Valley boste takoj spoznali iz številnih 
filmov in reklam. Rdeči skalni osamelci se dvgajo 
iz puščavske pokrajine in spominjajo na 
raznorazne predmete in bitja. Območje je 
rezervat indijancev Navajo, možen je vodeni 
ogled. 
Pot: 260 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 9: Kayenta – Lake Powell/Page 
V šestdesetih letih so zajezili reko colorado pri 
kanjonu Glen, tako je nastalo ogromno jezero 
Powell. Privoščite si izlet po vodi in odkrijte 
neštete vijuge in okljuke, kjer se v modrini vode 
zrcalijo okoliške skale. 
Pot: 170 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 10: Page – Bryce National Park 
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Bryce Canyon je po našem mnenju eden 
najlepših kanjonov ZDA. Zdi se kot slika iz 
fantazijskega sveta, na kateri se stolpi iz 
peščenjaka dvigajo kot orkester, barve pa se 
prelivajo od bele do rumene in rdeče. Še posebej 
lep je kanjon ob sončnem zahodu in vzhodu, 
priporočamo peš izlet v dno kanjona. 
Pot: 170 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 11: Bryce Canyon N.P. – Las Vegas 
Priporočamo ogled kanjona ob sončnem vzhodu, 
ko čarobno zažari. Sledi obisk rdečega kanjona 
Zion. 
Zvečer boste prispeli v Las Vegas, mesto blišča 
in zabave. Po nastanitvi v hotelu si oglejte 
zabavišča in atrakcije, kot so gusarska bitka s 
topovskimi streli pred Otokom zakladov, 
spektakularni izbruhi "vulkana" pred kazinom 
Mirage, vožnja z norimi vlakci v kazinu New York, 
New York. Za tiste, ki si želijo adrenalina, pa je tu 
še prosti pad na stolpu Stratosphere kjer boste z 
višine 320 metrov padali dobrih 80 metrov 
globoko. Las Vegas nikoli ne razočara! 
Pot: 400 km / 4 ure in pol vožnje 
 
Dan 12: Las Vegas 
Prost dan za raziskovanje mesta in njegove 
okolice. Obiščete lahko Lake Mead ali Red Rock 
Canyon. Zvečer pa boste gotovo poskusili srečo 
v casinoju ali obiskali eno od svetovno znanih 
predstav. Karte je potrebno kupiti v naprej. 
 
Dan 13: Las Vegas – Ridgecrest/Death 
Valley 
Danes vas čaka Dolina Smrti, najnižja točka 
zahodne polute, ki se na določeni točki spusti kar 
90 metrov pod morsko gladino. Ponuja dih 
jemajočo naravo, pa tudi bogato zgodovino. 
Ustavite se na Zabriskie Point in obiščite 
Badwater. 
Pot: 370 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 14: Death Valley/Ridgecrest – Visalia 
Zadnji ogledi Doline Smrti, sledi vožnja čez 
žitnico Kalifornije do Visalie. 
Pot: 480 km / 5 ur vožnje 
 
Dan 15: Visalia – Sequoia N.P. – Fresno 
Večino dneva boste preživeli v Sequoia National 
Parku. Tu rastejo največja in najstarejša drevesa 
na Zemlji. V neposredni bližini je tudi Kings 
Canyon, če bo čas, ga obiščite. 
Nočitev v Fresnu. 
Pot: 250 km / dobri dve uri vožnje 
 

Dan 16: Fresno – El Portal/Yosemite N.P. 
Eden viškov potovanja bo obisk ledeniške doline 
Yosemite. Dolga je le 13 kilometrov, vendar si jo 
lahko ogledujete več dni. Krasijo jo mogočne 
granitne stene, med njimi Half Dome in El 
Capitan, ki sta priljubljeni tudi pri naših plezalcih. 
Tu so še jezera, slapovi, panoramske ceste, 
gorski travniki – nepozabno! 
Pot: 160 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 17: El Portal/Yosemite N.P. 
Cel dan za raziskovanje narodnega parka 
Yosemite. 
 
Dan 18: El Portal/Yosemite N.P. – San 
Francisco 
Vožnja v San Francisco, kjer boste dvakrat 
prespali. Mesto lahko raziščete peš ali s 
tramvajem, po želji rezerviramo vodeni ogled 
mesta. 
Pot: 320 km / slabe 4 ure vožnje 
 
Dan 19: San Francisco 
Cel dan je namenjen odkrivanju lepega in 
romantičnega velemesta. Oglejte si Golden Gate 
Bride, obiščite Alcatraz in se slikajte ob morskih 
levih na Pier 99. Po želji organiziramo vodeni 
ogled mesta. 
 
Dan 20: San Francisco – San Simeon/ 
Cambria 
Historični Monterey in prikupni Carmel sta oba 
več kot vredna obiska. Nikakor pa ne izpustite  
17-Mile-Drive (cestnina). Ustavite se še pri 
Hearst Castle v kraju San Simeon. 
Pot: 420 km / 4,5 ure vožnje 
 
Dan 21: San Simeon/Cambria – Santa 
Barbara – Los Angeles 
Čudovita vožnja ob obali Kalifornije po Hwy 1 vas 
pripelje v Santa Barbaro. Sprehodute se po State 
Street ter običite Mission in kolonialno sodišče. V 
Los Angeles se pripeljete skozi Malibu in Santa 
Monico. 
Pot: 390 km / 3,5 ure vožnje 
 
Dan 22: Los Angeles, odhod 
Prevoz na letališče, oddaja avtomobila in polet 
proti domu. 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

mailto:info@e-potovanja.si
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Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 21 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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Western Impressions 

 
 
Dan 1: Los Angeles, prihod 
Po pristanku v Los Angelesu boste na letališču 
prevzeli avtomobil, se odpeljali v hotel in 
prenočili.  
 
Dan 2: Los Angeles 
Prost dan za samostojne oglede. Po želji lahko 
dodamo ob doplačilu vodene oglede mesta. 
Obiščite Universal Studios, Beverly Hills z 
domovi zvezd, Hollywood in Walk of Fame ter 
Santa Monico in Venice Beach. 
 
Dan 3: Los Angeles – Palm Springs 
Puščavsko letovišče je bilo priljubljeno v 
petdesetih in šestdesetih letih, ko so ga redno 
obiskovali Frank Sinatra, Elvis Presley in druge 
zvezde Hollywooda. Pozneje so prišli sem golf 
igralci, pa upokojenci, nazadnje pa tudi ljubitelji 
narave in zabave. Palm Springs danes je prijeten 
in zabaven, predvsem pa ima zanimivo okolico. 
Povzpnite se z gondolo na Mt. San Jacinto ali 
obiščite Joshua Tree National Park. 
Pot: 200 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 4: Palm Springs – Williams, Grand 
Canyon 
Današnja pot ne ponuja posebnih atrakcij, je pa 
vožnja preko puščavske pokrajine, že sama po 
sebi atrakcija. V bližini Williamsa vstopite v 
indijanski rezervat plemena Hualapai. 
Pot: 650 km / 6,5 ur vožnje 
 
Dan 5: Grand Canyon – Lake Powell 
Splača se vstati zgodaj in ujeti sončni vzhod nad 
kanjonom. Ustavite se na razglednih točkah in v 
obiskovalnem centru. Grand Canyon je sicer kar 
446 kilometrov dolga in do 29 km široka razjeda v 

ravni planoti, ki jo je izdolbla reka Colorado. 
Območje že tisočletja naseljujejo indijanska 
plemena, ki so v samem kanjonu in jamah našla 
zatočišče. 
 
Nadaljujete proti jezeru Powell. 
V šestdesetih letih so zajezili reko Colorado pri 
kanjonu Glen, tako je nastalo ogromno jezero 
Powell. Privoščite si izlet po vodi in odkrijte 
neštete vijuge in okljuke, kjer se v modrini vode 
zrcalijo okoliške skale. 
Pot: 240 km / slabe 3 ure vožnje 
 
Dan 6: Page – Bryce National Park 
Bryce Canyon je po našem mnenju eden 
najlepših kanjonov ZDA. Zdi se kot slika iz 
fantazijskega sveta, na kateri se stolpi iz 
peščenjaka dvigajo kot orkester, barve pa se 
prelivajo od bele do rumene in rdeče. Še posebej 
lep je kanjon ob sončnem zahodu in vzhodu, 
priporočamo peš izlet v dno kanjona. 
Pot: 240 km / 2,5 uri vožnje 
 
Dan 7: Bryce Canyon N.P. – St. George, 
Springdale 
Priporočamo ogled kanjona ob sončnem vzhodu, 
ko čarobno zažari. Sledi obisk rdečega kanjona 
Zion. 
Pot: 215 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 8: Springdale – Las Vegas 
Danes boste prispeli v Las Vegas, mesto blišča 
in zabave. Po nastanitvi v hotelu si oglejte 
zabavišča in atrakcije, kot so gusarska bitka s 
topovskimi streli pred Otokom zakladov, 
spektakularni izbruhi "vulkana" pred kazinom 
Mirage, vožnja z norimi vlakci v kazinu New York, 
New York. Za tiste, ki si želijo adrenalina, pa je tu 
še prosti pad na stolpu Stratosphere kjer boste z 
višine 320 metrov padali dobrih 80 metrov 
globoko. Las Vegas nikoli ne razočara! 
Pot: 250 km / 2,5 ure vožnje 
 
Dan 9: Las Vegas – Death Valley - Visalia 
Danes vas čaka Dolina Smrti, najnižja točka 
zahodne polute, ki se na določeni točki spusti kar 
90 metrov pod morsko gladino. Ponuja dih 
jemajočo naravo, pa tudi bogato zgodovino. 
Ustavite se na Zabriskie Point in obiščite 
Badwater. 
Sledi vožnja čez žitnico Kalifornije do Visalie. 
Pot: 710 km / 7 ur vožnje 
 
Dan 10: Visalia – Yosemite – Modesto 
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Eden viškov potovanja bo obisk ledeniške doline 
Yosemite. Dolga je le 13 kilometrov, vendar si jo 
lahko ogledujete več dni. Krasijo jo mogočne 
granitne stene, med njimi Half Dome in El 
Capitan, ki sta priljubljeni tudi pri naših plezalcih. 
Tu so še jezera, slapovi, panoramske ceste, 
gorski travniki – nepozabno! 
Pot: 410 km / 5,5 ure vožnje 
 
Dan 11: Modesto – San Francisco 
Vožnja v San Francisco, kjer boste dvakrat 
prespali. Mesto lahko raziščete peš ali s 
tramvajem, po želji rezerviramo vodeni ogled 
mesta. 
Pot: 150 km / ura in pol vožnje 
 
Dan 12: San Francisco 
Cel dan je namenjen odkrivanju lepega in 
romantičnega velemesta. Oglejte si Golden Gate 
Bride, obiščite Alcatraz in se slikajte ob morskih 
levih na Pier 99. Po želji organiziramo vodeni 
ogled mesta. 
 
Dan 13: San Francisco – San Simeon/ 
Pismo Beach 
Historični Monterey in prikupni Carmel sta oba 
več kot vredna obiska. Nikakor pa ne izpustite  
17-Mile-Drive (cestnina). Ustavite se še pri 
Hearst Castle v kraju San Simeon. 
Pot: 420 km / 4,5 ure vožnje 
 
Dan 14: San Simeon/Pismo Beach - Los 
Angeles 
Čudovita vožnja ob obali Kalifornije po Hwy 1 vas 
pripelje v Santa Barbaro. Sprehodute se po State 
Street ter običite Mission in kolonialno sodišče. V 
Los Angeles se pripeljete skozi Malibu in Santa 
Monico. 
Pot: 390 km / 3,5 ure vožnje 
 
Dan 15: Los Angeles, odhod 
Prevoz na letališče, oddaja avtomobila in polet 
proti domu. 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 14 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 

- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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Od Rockijev do Pacifika 

 
 
Dan 1: Denver, prihod 
Pristanek v Denverju, najem avtomobila in prevoz 
v hotel. Če bo dovolj časa, se sprehodite po peš 
coni, kjer so številne trgovine in restavracije. 
 
Dan 2: Denver 
Nekdanje mesto zlatokopov imenujejo tudi  
"Mile High City", saj leži 1609 metrov nad morsko 
gladino v gorovnj Rocky Mountains. Je mesto 
presežkov, ima največjo pivovarno, največjo 
zbirko zvonov na svetu, največjo pokuševalnico 
vin in najdaljšo ulico v Ameriki. Zanimiv je obisk 
Denver Art muzeja ali Red Rocks Amphitheatre. 
 
Dan 3: Denver – Rocky Mountain National 
Park - Casper 
Danes imate čudovit dan! V Rocky Mountain 
National Park se boste počutili kot na strehi 
sveta. Cesta Trail Ridge Road se povzpne tudi 
na 3660 metrov, v parku se nahajajo najvišje 
tlakovane ceste v ZDA. Ob Grand Lake se 
naužijte razgledov na nedotaknjeno visokogorsko 
pokrajino. 
Vožnja naprej v Casper in nočitev. 
Pot: 540 km / slabih 6 ur vožnje 
 
Dan 4: Casper - Cody 
Preko Bighorn Mountains napredujete v Cody. 
Njegov najbolj znani prebivalec je bil Buffalo Bill 
Cody. Bil je lovec na bizone, vojak in showman. 
Obiščite njegov muzej. 
Pot: 345 km / 3,5 ur vožnje 
 
Dan 5: Cody – Yellowstone National Park 
Svetovno znani park Yellowstone je bil prvi 
narodni park na svetu. Ko so ga opisovali prvi 
beli popotniki, so jih obtožili, da lažejo. Tu se 
nahaja kar 60% svetovnih gejzirjev, spremjajo pa 
jih brbotajoči blatni in vodni bazeni vseh 

nenaravnih barv, kanjoni, gozdovi in gore. Tu 
prebivajo losi in divji bizoni, ter seveda grizliji. 
Najbjolj znani gejzir je Old Faithful, ki bruha več 
metrov visoko. 
Pot: 140 km / 1,5 ure vožnje 
 
Dan 6: Yellowstone National Park 
Cel dan je na voljo za raziskovanje tega 
čudovitega narodnega parka, ki je v bistvu del 
ogromnega kraterja Yellowstone, starga 640.000 
let. Magma je tu samo 8 kilometrov pod 
površjem. 
 
Dan 7: Yellowstone – Jackson Hole 
Jackson se nahaja južno od narodnega parka 
Grand Teton in je središče Jackson Hole, doline 
z nepozabnimi razgledi. 
Tetons so navdihovali človeško domišljijo od 
nekdaj. V tej nepozabni divjini živijo medvedi in 
losi. Gorska veriga je spektakularna, pokrajina s 
svojimi špičastimi vrhovi in jezeri spominja na 
Alpe. 
Pot: 115 km / 1,5 ure vožnje 
 
Dan 8: Jackson Hole – Salt Lake City 
Idilična gorska pokrajina se bo na poti proti Salt 
Lake City počasi prelevila v puščavo. 
Salt Lake City je glavno mesto Utaha, ki velja za 
držvo Mormonov. Za mestom se šopiri lepa 
borska panorama. Obiščite veliko slano jezero, 
od koder prihaja ime mesta. Animiv je tudi obisk 
jam v Tempanogos Cave National Monument. 
Pot: 460 km / 5 ur vožnje 
 
Dan 9: Salt Lake City – Bryce Canyon 
Pokrajina se danes spet drastično spremeni. Iz 
puščave se prelje v rdečo skalno deželo, polno 
naravnih čudes. 
Bryce Canyon je po našem mnenju eden 
najlepših kanjonov ZDA. Zdi se kot slika iz 
fantazijskega sveta, na kateri se stolpi iz 
peščenjaka dvigajo kot orkester, barve pa se 
prelivajo od bele do rumene in rdeče. Še posebej 
lep je kanjon ob sončnem zahodu in vzhodu, 
priporočamo peš izlet v dno kanjona. 
Pot: 440 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 10: Bryce Canyon - Page 
V šestdesetih letih so zajezili reko Colorado pri 
kanjonu Glen, tako je nastalo ogromno jezero 
Powell. Privoščite si izlet po vodi in odkrijte 
neštete vijuge in okljuke, kjer se v modrini vode 
zrcalijo okoliške skale. 
Pot: 250 km / 3 ure vožnje 
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Dan 11: Page – Grand Canyon 
Ustavite se na razglednih točkah in v 
obiskovalnem centru. Grand Canyon je sicer kar 
446 kilometrov dolga in do 29 km široka razjeda v 
ravni planoti, ki jo je izdolbla reka Colorado. 
Območje že tisočletja naseljujejo indijanska 
plemena, ki so v samem kanjonu in jamah našla 
zatočišče. 
Pot: 220 km / 2,5 uri vožnje 
 
Dan 12: Grand Canyon N.P. – Las Vegas 
Priporočamo ogled kanjona ob sončnem vzhodu, 
ko čarobno zažari.  
Danes boste prispeli v Las Vegas, mesto blišča 
in zabave. Po nastanitvi v hotelu si oglejte 
zabavišča in atrakcije, kot so gusarska bitka s 
topovskimi streli pred Otokom zakladov, 
spektakularni izbruhi "vulkana" pred kazinom 
Mirage, vožnja z norimi vlakci v kazinu New York, 
New York. Za tiste, ki si želijo adrenalina, pa je tu 
še prosti pad na stolpu Stratosphere kjer boste z 
višine 320 metrov padali dobrih 80 metrov 
globoko. Las Vegas nikoli ne razočara! 
Pot: 450 km / 4 ure in pol vožnje 
 
Dan 13: Las Vegas 
Prost dan za raziskovanje mesta in njegove 
okolice. Obiščete lahko Lake Mead ali Red Rock 
Canyon. Zvečer pa boste gotovo poskusili srečo 
v casinoju ali obiskali eno od svetovno znanih 
predstav. Karte je potrebno kupiti v naprej. 
 
Dan 14: Las Vegas – Ridgecrest/Death 
Valley 
Danes vas čaka Dolina Smrti, najnižja točka 
zahodne polute, ki se na določeni točki spusti kar 
90 metrov pod morsko gladino. Ponuja dih 
jemajočo naravo, pa tudi bogato zgodovino. 
Ustavite se na Zabriskie Point in obiščite 
Badwater. 
Pot: 370 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 15: Ridgecrest – Mammoth Lakes 
Peljete se proti severu, skozi kavbojsko mestece 
Lone Pine, kjer so snemali številne westerne. 
Nadaljujete v hribe, ljubitelji narave bodo v 
Mammoth Lakes zares uživali. Znan smučarski 
kraj obdaja kar preko sto gorskih jezer in številne 
druge naravne znamenitosti. 
Pot: 290 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 16: Mammoth Lakes – Yosemite National 
Park 
Danes se peljete preko 3000 metrov visokega 
prelaza Tioga (odprt samo poleti!) in se spustite v 

dolino Yosemite. Že sama pot in pa potem dolina 
bo eden izmed viškov vašega potovanja. 
Dolina je dolga le 13 kilometrov, vendar si jo 
lahko ogledujete več dni. Krasijo jo mogočne 
granitne stene, med njimi Half Dome in El 
Capitan, ki sta priljubljeni tudi pri naših plezalcih. 
Tu so še jezera, slapovi, panoramske ceste, 
gorski travniki – nepozabno! 
Pot: 250 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 17: Yosemite N.P. – San Francisco 
Vožnja v San Francisco, kjer boste dvakrat 
prespali. Mesto lahko raziščete peš ali s 
tramvajem, po želji rezerviramo vodeni ogled 
mesta. 
Pot: 320 km / slabe 4 ure vožnje 
 
Dan 18: San Francisco 
Cel dan je namenjen odkrivanju lepega in 
romantičnega velemesta. Oglejte si Golden Gate 
Bride, obiščite Alcatraz in se slikajte ob morskih 
levih na Pier 99. Po želji organiziramo vodeni 
ogled mesta. 
 
Dan 19: San Francisco, odhod 
Prevoz na letališče, oddaja avtomobila in polet 
proti domu. 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 18 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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California Dreaming 

 
 
Dan 1: San Francisco, prihod 
Prihod v San Fracisco, kjer boste dvakrat 
prespali. Mesto lahko raziščete peš ali s 
tramvajem, po želji rezerviramo vodeni ogled 
mesta. 
Prevoz v hotel in nočitev. 
Pot: 150 km / ura in pol vožnje 
 
Dan 2: San Francisco 
Cel dan je namenjen odkrivanju lepega in 
romantičnega velemesta. Oglejte si Golden Gate 
Bride, obiščite Alcatraz in se slikajte ob morskih 
levih na Pier 99. Po želji organiziramo vodeni 
ogled mesta. 
 
Dan 3: San Francisco – Sacramento 
V mestu prevzamete avto in greste na 
popotovanje po Kaliforniji. Peljete se preko 
vinorodnega področja Napa, kjer se lahko 
ustavite v vinski kleti ali pa vsaj nakupite odlično 
kalifornijsko vino. 
V Sacramentu se mimo modernih trgovin 
prevažajo poltovornjaki, saj duh govedorejskega 
mesta še naprej živi. Obiščite stari del mesta. 
Pot: 140 km / 1,5 ura vožnje 
 
Dan 4: Sacramento – Monterey 
Zavijete nazaj na obalo. Monterey je prijetno 
obmorsko mestece z odličnim akvarijem, 
številnimi trgovinami in restavracijami. 
Pot: 300 km / 3 ure vonje 
 
Dan 5: Monterey – Santa Barbara 
Čudovita vožnja ob obali Kalifornije po Hwy 1 vas 
pripelje v Santa Barbaro. Sprehodute se po State 
Street ter običite Mission in kolonialno sodišče. 

Pot: 380 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 7: Santa Barbara – Los Angeles 
Na poti v Los Angeles se lahko ustavite v 
Camarillo, outlet trgovinah, kjer vas čakajo 
kvalitetni in poceni nakupi. V Los Angeles 
prispete preko Malibuja in Santa Monice. 
Pot: 150 km / 1,5 ure vožnje 
 
Dan 8: Los Angeles 
Prost dan za samostojne oglede. Po želji lahko 
dodamo ob doplačilu vodene oglede mesta. 
Obiščite Universal Studios, Beverly Hills z 
domovi zvezd, Hollywood in Walk of Fame ter 
Santa Monico in Venice Beach. 
 
Dan 9: Los Angeles – Palm Springs 
Puščavsko letovišče je bilo priljubljeno v 
petdesetih in šestdesetih letih, ko so ga redno 
obiskovali Frank Sinatra, Elvis Presley in druge 
zvezde Hollywooda. Pozneje so prišli sem golf 
igralci, pa upokojenci, nazadnje pa tudi ljubitelji 
narave in zabave. Palm Springs danes je prijeten 
in zabaven, predvsem pa ima zanimivo okolico. 
Povzpnite se z gondolo na Mt. San Jacinto ali 
obiščite Joshua Tree National Park. 
Pot: 200 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 10: Palm Springs 
Prost dan za raziskovanje in številne aktivnosti, ki 
so na voljo. 
 
Dan 11: Palm Springs – San Diego 
Lahkotna vožnja vas prestavi v San Diego.  
San Diego je prijetno in dokaj obvladljivo mesto 
na jugu Kalifornije. Zelo priljubljen je pri zagorelih 
deskrjih, znan je po svojem SeaWorld-u, obiščete 
lahko Balboa Park ali stari predel mesta, ki bolj 
spominja na Mehiko, kot pa na Ameriko. 
Pot: 200 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 12-14: San Diego 
Dnevi za počitek, počitnice in raziskovanje. San 
Diego je znan po svoji poletni klimi in peščenih 
plažah, čeprav je morje hladno. Obiščite San 
Diego Zoo, San Diego Wild Animal Park ali 
LEGOLAND California. 
 
Dan 15: San Diego – Los Angeles, odhod 
Vožnja nazaj v Los Angeles, oddaja avtomobila 
in polet proti domu. 
 

Cena na osebo:  
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Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 14 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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Explore the West 

 
 
Dan 1: San Francisco, prihod 
Prihod v San Fracisco, kjer boste dvakrat 
prespali. Mesto lahko raziščete peš ali s 
tramvajem, po želji rezerviramo vodeni ogled 
mesta. 
Prevoz v hotel in nočitev. 
Pot: 150 km / ura in pol vožnje 
 
Dan 2: San Francisco 
Cel dan je namenjen odkrivanju lepega in 
romantičnega velemesta. Oglejte si Golden Gate 
Bride, obiščite Alcatraz in se slikajte ob morskih 
levih na Pier 99. Po želji organiziramo vodeni 
ogled mesta. 
 
Dan 3: San Francisco – Fresno 
V mestu prevzamete avto in pričnete 
popotovanje.  
Eden viškov potovanja bo obisk ledeniške doline 
Yosemite. Dolga je le 13 kilometrov, vendar si jo 
lahko ogledujete več dni. Krasijo jo mogočne 
granitne stene, med njimi Half Dome in El 
Capitan, ki sta priljubljeni tudi pri naših plezalcih. 
Tu so še jezera, slapovi, panoramske ceste, 
gorski travniki – nepozabno! 
Nočitev v Fresnu. 
Pot: 440 km / 6 ur vožnje 
 
Dan 4: Fresno – Las Vegas 
Danes vas čaka Dolina Smrti, najnižja točka 
zahodne polute, ki se na določeni točki spusti kar 
90 metrov pod morsko gladino. Ponuja dih 
jemajočo naravo, pa tudi bogato zgodovino. 
Ustavite se na Zabriskie Point in obiščite 
Badwater. 
Vožnja v Las Vegas in nočitev. 
Pot: 762 km / 8 ur vožnje 
 

Dan 5: Las Vegas 
Prost dan. Las Vegas ponuja najbolj nore 
atrakcije in predstave v ZDA. Obisku casinoja se 
preprosto ne boste mogli izogniti, saj je vsak 
hotel tudi igralnica. Poleg tega je večina najbolj 
znanih hotelov tematskih in ponujajo svoje 
predstave in atrakcije - vse da bi pritegnili gosta. 
Obiščite starodavni Rim, Egipt, Pariz, oglejte si 
izbruh vulkana, gusarsko bitko, ogromne 
vodomete, ki prebadajo nočno nebo sredi 
puščave. Vse kar je v Mestu greha, je noro, 
brezčasno in odbito.  
Priporočamo, da se na ogled Las Vegasa 
pripravite že doma. Ponuja namreč toliko 
raznolikih atrakcij, predstav in dogodkov, da se 
morate odločiti za oglede v naprej. 
 
Dan 6: Las Vegas – Bryce Canyon 
Najprej se ustavite v kanjonu Zion. Sledi Bryce 
Canyon, ki je po našem mnenju eden najlepših 
kanjonov ZDA. Zdi se kot slika iz fantazijskega 
sveta, na kateri se stolpi iz peščenjaka dvigajo 
kot orkester, barve pa se prelivajo od bele do 
rumene in rdeče. Še posebej lep je kanjon ob 
sončnem zahodu in vzhodu, priporočamo peš 
izlet v dno kanjona. 
Pot: 400 km / 4,5 ure vožnje 
 
Dan 7: Bryce Canyon – Grand Canyon 
Cilj danajšnjega dne je Grand Canyon. Ustavite 
se na razglednih točkah in v obiskovalnem 
centru. Grand Canyon je sicer kar 446 kilometrov 
dolga in do 29 km široka razjeda v ravni planoti, 
ki jo je izdolbla reka Colorado. Območje že 
tisočletja naseljujejo indijanska plemena, ki so v 
samem kanjonu in jamah našla zatočišče. 
Priporočamo tudi fotografiranje Velikega kanjona 
ob sončnem zahodu. 
Pot: 460 km / 5 ur vožnje 
 
Dan 8: Grand Canyon - Phoenix 
Phoenix je puščavska metropola, bolj kot samo 
mesto, pa je zanimiva njegova okolica. Tu sije 
sonce kar 300 dni na leto. V neposredni bližini so 
številne naravne lepote, močna pa je tudi 
dediščina Indijancev, ki jo začutite v neštetih 
galerijah in trgovinicah prijetnega predela 
Scottsdale. 
Pot: 370 km / 3,5 ur vožnje 
 
Dan 9: Phoenix – San Diego 
Lahkotna vožnja skozi puščavo Sonora vas 
prestavi v San Diego.  
Pot: 570 km / dobrih 5 ur vožnje 
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Dan 10: San Diego 
San Diego je prijetno in dokaj obvladljivo mesto 
na jugu Kalifornije. Zelo priljubljen je pri zagorelih 
deskrjih, znan je po svojem SeaWorld-u, obiščete 
lahko Balboa Park ali stari predel mesta, ki bolj 
spominja na Mehiko, kot pa na Ameriko. 
Dnevi za počitek, počitnice in raziskovanje. San 
Diego je znan po svoji poletni klimi in peščenih 
plažah, čeprav je morje hladno. Obiščite San 
Diego Zoo, San Diego Wild Animal Park ali 
LEGOLAND California. 
 
Dan 11: San Diego - Los Angeles 
Na poti proti Los Angelesu se lahko ustavite v 
Disneylandu. Sicer pa prvi ogledi mesta. 
Pot: 200 km / dobri 2 uri vožnje 
 
Dan 12: Los Angeles 
Prost dan za samostojne oglede. Po želji lahko 
dodamo ob doplačilu vodene oglede mesta. 
Obiščite Universal Studios, Beverly Hills z 
domovi zvezd, Hollywood in Walk of Fame ter 
Santa Monico in Venice Beach. 
 
Dan 13: Los Angeles – San Luis Obispo 
Potujete skozi Malibu, kjer občudujete obalne 
rezidence bogatih in slavnih. Obiščete Santa 
Barbaro z atraktivnimi butiki, kavarnami in lepo 
promenado. 
Prenočujete v San Luis Obispo. 
Pot: 300 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 14: San Luis Obispo – San Francisco 
Nadaljujete z vožnjo po spektakularni kalifornijski 
obalni cesti. Ustavite se v Montereyu, 
prenočujete v San Franciscu. 
Pot: 400 km / 4 ure vožnje 
 
Dan 15: San Francisco, odhod 
Za ogled San Francisca priporočamo dve dodatni 
nočitvi. Sicer pa vožnja na letališče, oddaja 
avtomobila in polet proti domu. 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 14 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 

- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 
zavarovanji 

Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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Luči Vegasa in narodni parki 

 
 
Dan 1: Las Vegas, prihod 
Prihod v Las Vegas, prevzem avtomobila in 
vožnja v hotel. 
Las Vegas ponuja najbolj nore atrakcije in 
predstave v ZDA. Obisku casinoja se preprosto 
ne boste mogli izogniti, saj je vsak hotel tudi 
igralnica. Poleg tega je večina najbolj znanih 
hotelov tematskih in ponujajo svoje predstave in 
atrakcije - vse da bi pritegnili gosta. Obiščite 
starodavni Rim, Egipt, Pariz, oglejte si izbruh 
vulkana, gusarsko bitko, ogromne vodomete, ki 
prebadajo nočno nebo sredi puščave. Vse kar je 
v Mestu greha, je noro, brezčasno in odbito.  
Priporočamo, da se na ogled Las Vegasa 
pripravite že doma. Ponuja namreč toliko 
raznolikih atrakcij, predstav in dogodkov, da se 
morate odločiti za oglede v naprej. 
 
Dan 2: Las Vegas – Zion Canyon 
Rdeče-beli klifi kanjona Zion se spektakularno 
dvigajo nad reko Virgin. Tu so še jame, odlične 
možnosti izletov in viseči vrtovi. 
Pot: 260 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 3: Zion Canyon – Bryce Canyon 
Danes obiščete Bryce Canyon, ki je po našem 
mnenju eden najlepših kanjonov ZDA. Zdi se kot 
slika iz fantazijskega sveta, na kateri se stolpi iz 
peščenjaka dvigajo kot orkester, barve pa se 
prelivajo od bele do rumene in rdeče. Še posebej 
lep je kanjon ob sončnem zahodu in vzhodu, 
priporočamo peš izlet v dno kanjona. 
Pot: 120 km / 1,5 ure vožnje 
 
Dan 4: Bryce Canyon – Capitol Reef National 
Park 
Capitol Reef sredi puščave države Utah je s 
svojimi klifi, kupolami, kanjoni in mostovi, skriti 

dragulj dežele kanjonov. Ni čudno da so Indijanci 
ta predel imenovali Speča mavrica. Izredno 
zanimiva je preko 100 kilometrov dolga 
zemeljska guba Waterpocet Fold, ki je 
zaustavljala migrante na poti proti zahodu. 
Zaznamujejo jo mogočne kamnite kupole. 
Petroglifi pričajo, da so Indijanci tu živeli že pred 
1200 leti. 
Pot: 200 km / 2,5 ure vožnje 
 
Dan 5: Capitol Reef – Canyonlands National 
Park – Moab 
Na poti boste prečkali še en biser narodnih 
parkov ameriškega zahoda, Canyonlands. 
Popolna divjina, rdeči kanjoni in fantastično 
oblikovani osamelci vas bodo prevzeli. Tako je 
Zemlja izgledala nekoč.  
Pot: 300 km / 3 ure vožnje 
 
Dan 6: Moab – Arches National Park 
Arches National Park varuje impresivne naravne 
kamnite mostove in oboke, skupaj jih je preko 
dva tisoč. Največji obok meri preko 90 metrov. 
Vzemite si dovolj časa za raziskovanje in 
fotografiranje. 
 
Dan 7: Moab – Monument Valley 
Na poti se lahko ustavite v Four Corners 
Monument. V istem trenutku boste stali v kar 
štirih državah: Colorado, New Mexico, Arizona in 
Utah. 
Monument Valley boste takoj spoznali iz številnih 
filmov in reklam. Rdeči skalni osamelci se dvgajo 
iz puščavske pokrajine in spominjajo na 
raznorazne predmete in bitja. Območje je 
rezervat indijancev Navajo, možen je vodeni 
ogled. 
Pot: 240 km / 2,5 uri vožnje 
 
Dan 8: Monument Valley - Page 
V šestdesetih letih so zajezili reko colorado pri 
kanjonu Glen, tako je nastalo ogromno jezero 
Powell. Privoščite si izlet po vodi in odkrijte 
neštete vijuge in okljuke, kjer se v modrini vode 
zrcalijo okoliške skale. 
Pot: 170 km / 2 uri vožnje 
 
Dan 9: Page, Lake Powell 
Prost dan. Lake Powell je del Glen Canyon 
Recreational Area. Jezero je dolgo skoraj 300 
kilometrov in je izredno slikovito. Priporočamo 
ogled enega najlepših kanjonov, Antelope 
Canyon, ogled je najlepši zgodaj zjutraj ali ob 
sončnem zahodu. Ogled je možen samo voden, 
po želji ga rezerviramo.  
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Dan 10: Page – Grand Canyon 
Cilj danajšnjega dne je Grand Canyon. Ustavite 
se na razglednih točkah in v obiskovalnem 
centru. Grand Canyon je sicer kar 446 kilometrov 
dolga in do 29 km široka razjeda v ravni planoti, 
ki jo je izdolbla reka Colorado. Območje že 
tisočletja naseljujejo indijanska plemena, ki so v 
samem kanjonu in jamah našla zatočišče. 
Priporočamo tudi fotografiranje Velikega kanjona 
ob sončnem zahodu. 
Pot: 215 km / 2,5 uri vožnje 
 
Dan 11: Grand Canyon – Las Vegas 
Vožnja v Las Vegas preko Hoover Dam, ki si ga 
ogledate. Prosto. 
Pot: 450 km / dobre 4 ure vožnje 
 
Dan 12: Las Vegas 
Prost dan. 
 
Dan 13: Las Vegas, odhod 
Vožnja na letališče, oddaja avtomobila in polet 
proti domu. 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 12 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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Western Triangle 

 
 
Dan 1: Las Vegas, prihod 
Prihod v Las Vegas, prevzem avtomobila in 
vožnja v hotel. 
 
Dan 2: Las Vegas 
Las Vegas ponuja najbolj nore atrakcije in 
predstave v ZDA. Obisku casinoja se preprosto 
ne boste mogli izogniti, saj je vsak hotel tudi 
igralnica. Poleg tega je večina najbolj znanih 
hotelov tematskih in ponujajo svoje predstave in 
atrakcije - vse da bi pritegnili gosta. Obiščite 
starodavni Rim, Egipt, Pariz, oglejte si izbruh 
vulkana, gusarsko bitko, ogromne vodomete, ki 
prebadajo nočno nebo sredi puščave. Vse kar je 
v Mestu greha, je noro, brezčasno in odbito.  
Priporočamo, da se na ogled Las Vegasa 
pripravite že doma. Ponuja namreč toliko 
raznolikih atrakcij, predstav in dogodkov, da se 
morate odločiti za oglede v naprej. 
 
Dan 3: Las Vegas – Death Valley - Fresno 
Danes vas čaka Dolina Smrti, najnižja točka 
zahodne polute, ki se na določeni točki spusti kar 
90 metrov pod morsko gladino. Ponuja dih 
jemajočo naravo, pa tudi bogato zgodovino. 
Ustavite se na Zabriskie Point in obiščite 
Badwater. 
Preko žitnice, doline San Joaquin, se peljete v 
Fresno. Tu gojijo vinsko trto, citruse in oreščke, 
ter z njimi polnijo trgovine po ZDA in svetu. 
Pot: 770 km / dobrih 7 ur vožnje 

Dan 4: Fresno – Yosemite - San Francisco 
Eden viškov potovanja bo obisk ledeniške doline 
Yosemite. Dolga je le 13 kilometrov, vendar si jo 
lahko ogledujete več dni. Krasijo jo mogočne 
granitne stene, med njimi Half Dome in El 
Capitan, ki sta priljubljeni tudi pri naših plezalcih. 
Tu so še jezera, slapovi, panoramske ceste, 
gorski travniki – nepozabno! 
Vožnja v San Francisco in nočitev. 
Pot: 450 km / 6 ur vožnje 
 
Dan 5: San Francisco 
Dan za odkrivanje Zlatega mesta, ki ponuja 
ogromno. Obiščite Alcatraz, Fisherman’s Wharf 
in Pier 39, kjer se sončijo morski levi – sredi 
mesta! Skočit na tramvaj in se zapeljite po strmih 
ulicah, obiščite Kitajsko četrt, sprehodite se med 
modernimi nebotičniki. Mesto si lahko ogledate 
sami, ali pa vam rezerviramo vodeni ogled 
 
Dan 6: San Francisco – San Simeon 
Historični Monterey in prikupni Carmel sta oba 
več kot vredna obiska. Nikakor pa ne izpustite  
17-Mile-Drive (cestnina). Ustavite se še pri 
Hearst Castle v kraju San Simeon, kjer tudi 
prenočite. 
Pot: 340 km / 4,5 ure vožnje 
 
Dan 7: San Simeon – Los Angeles 
Čudovita vožnja ob obali Kalifornije po Hwy 1 vas 
pripelje v Santa Barbaro. Sprehodute se po State 
Street ter običite Mission in kolonialno sodišče. V 
Los Angeles se pripeljete skozi Malibu in Santa 
Monico. 
Pot: 390 km / 3,5 ure vožnje 
 
Dan 8: Los Aneles 
Prost dan za samostojne oglede. Po želji lahko 
dodamo ob doplačilu vodene oglede mesta. 
Obiščite Universal Studios, Beverly Hills z 
domovi zvezd, Hollywood in Walk of Fame ter 
Santa Monico in Venice Beach. 
 
Dan 9: Los Angeles, odhod 
Sicer pa vožnja na letališče, oddaja avtomobila in 
polet proti domu. 
 

Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za -
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
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- Letalski prevoz 
- 8 nočitev po programu 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila z vsemi potrebnimi 

zavarovanji 
Dva otroka do 12. leta bivata brezplačno v 
sobi z dvema staršema. 
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Hawaii Island Hopper 

 
 
Dan 1: Honolulu - pristanek 
Po pristanku na Oah, glavnem otoku Havajev, 
prevzem avtomobila na letališču in prevoz v hotel 
ob plaži Waikiki. 
 
Dan 2 in 3: Oahu 
Vaše potovanje po Havajih se začne z ogledom 
Honoluluja. Obiščite Pearl Harbor in spoznajte 
kulturo Polinezije v Polinezijskem kulturnem 
centru. 
 
Dan 4: Oahu – Kauai 
Prevoz na letališče, oddaja avtomobila in polet na 
Kauai, najmanjši otok Havajev. Spet najem 
avtomobila in prevoz v hotel. 
 
Dan 5-6: Kauai 
Čeprav je otok majhen, ponuja številne možnosti 
ogledov: plaže, strmi morski klifi, slapovi in 
čudoviti razgledi na kanjon Waimea. Lahko se 
spustite s kajakom po reki Wailua, ali pa 
raziščete svet pod morsko gladino . 
 
Dan 7: Kauai – Big Island/Hawaii 
Prevoz na letališče, oddaja avtomobila in polet na 
Big Island, najmlajši otok Havajev. Morda boste 
že z letala videli Kilaueo. Po pristanku prevzem 
avtomobila in prevoz v hotel. 
 
Dan 8-9: Big Island 
Prosto za odkrivanje otoka, priporočamo pa obisk 
Vulkanskega narodnega parka. Zavijete v 
notranjost otoka in obiščete slapove, vroče vrelce 
(Rainbow Falls, Peepee Falls, ki napajajo Boiling 
Pots). Če ste bolj aktivni, si privoščite izlet po 
robu vulkanskega kraterja. 

 
Dan 10: Big Island  – Maui 
Čaka vas še zadnja havajska lepotica, Maui. 
Oddaja avtomobila, polet na Maui in prevzem 
novega avtomobila. Prevoz v hotel in nočitev. 
 
Dan 11–12: Maui 
Maui je znan po svojih temnih vukanskih plažah 
in vulkanu Haleakala, ki varuje otok. Maui ponuja 
tudi odlične možnosti za opazovanje kitov. Ali pa 
greste na izlet vrh Haleakale in tam pričakate 
sončni vzhod. 
 
Dan 13: Maui, odhod 
Prevoz na letališče, oddaja avtomobila in polet 
proti domu. Po želji postanek v Los Angelesu ali 
san Franciscu. 
 

 
Cena na osebo:  
 
Odvisna je od termina potovanja, pišite nam za 
ceno v vašem terminu na info@e-potovanja.si 

 
Cena bo vključevala: 
 

- Letalski prevoz 
- 12 nočitev po programu 
- Sprejem na letališču na otoku Oahu 
- Tri notranje polete 
- Roadbook v angleškem jeziku 
- Vse davke in pristojbine 
- Najem avtomobila na vsakem otoku z 

vsemi potrebnimi zavarovanji 
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