
 

 

 
 

OSNUTEK PROGRAMA 

FLORIDA  
MIAMI, EVERGLADES, KEY LARGO, CAPE CANAVERAL, ORLANDO  

ČAS POTOVANJA: 26. 4. – 30. 4. 2019 
DOLŽINA POTOVANJA: 5 DNI 

 
 
1. DAN: SLOVENIJA – EVROPA – MIAMI  
Zbor potnikov na parkirišču pred šolo in vožnja na letališče (predvideno Benetke). V jutranjih urah 
polet letala proti Miamiju – z vmesnim postankom na enem izmed evropskih letališč. Po pristanku 
na letališču in opravljenih mejnih formalnostih, se bomo zapeljali do Miamija in si ogledali to 
živahno mesto.  Prevoz do hotela in nastanitev, večerja in nočitev. 
 
2. DAN: MIAMI – EVRGLADES  – KEY LARGO - MIAMI  
Po zajtrku vožnja do narodnega parka Everglades, največje subtropske divjine v ZDA. Obisk 
močvirij in neskončnih vodnih poti s čolni na zračnih blazinah. Everglades je domovanje 
krokodilov, kač, želv in več kot 300 vrst ptic. Nadaljevali bomo do arhipelaga otokov Key, ki jih 
povezuje cesta. Otok Key Largo je največji izmed otokov, ponaša z vročo belo mivko in je 
priljubljena turistična destinacija. Imeli bomo čas za sprehod. Po želji si lahko ogledamo tudi 
predstavo delfinov. Popoldan se bomo vrnili v hotel. Večerja in nočitev.   
 
3. DAN: MIAMI – CAPE CANAVERAL – ORLANDO  
Po zajtrku se bomo zapeljali ob vzhodni obali floridskega polotoka proti severu do vesoljskega 
izstrelišča Cape Canaveral, od koder so izstrelili že številne raketoplane. Tu se nahaja Kenedy 
Space Center, ki ga bomo obiskali. V centru nas čaka mnogo zanimivih razstav, filmov in 
doživljajev. Pot nas bo nato vodila v Orlando, svetovno središče zabaviščnih parkov, kjer se bomo 
namestili v hotelu. Večerja in nočitev. 
 
4. DAN: ORLANDO  
Zajtrk. Dan bomo izkoristili za obisk enega izmed zabaviščnih parkov v mestu (doplačilo) ali zgolj 
za ogled mesta in nakupe. Predlagamo ogled filmsko-zabaviščnih studiev Universal, ki veljajo za 
neke vrste Disneyland za odrasle, lahko pa se odločite tudi za obisk samega Disneylanda in/ali 
Sea Worlda. Kosilo pred odhodom. V poznih popoldanskih urah vožnja na letališče, od koder 
bomo poleteli proti Evropi.  
 
5. DAN: EVROPA – SLOVENIJA 
 
 
 
 
 



 

 

Predviden pristanek v Benetkah in vožnja proti Celju, kamor bomo prispeli v večernih urah.     
CENA POTOVANJA NA OSEBO pri 30 prijavljenih osebah: 1.080 eur 
 
 
OSNOVNA POTOVANJA VKLJUČUJE: 

 letalsko vozovnico na omenjeni relaciji in letališke pristojbine, 

 prevoz na letališče predvidoma Benetke/Benetke in nazaj,   

 vse prevoze po ZDA v udobnem avtobusu, 

 3 x polpenzion v hotelih 3* v varnih in zanimivih predelih mest v več posteljnih sobah,  

 vožnja s čolnom po narodnem parku Everglades (airboat), 

 vstopnino v Kennedy Space center, 

 1 spremljevalca na 15 dijakov, 

 slovenskega vodnika, 

 stroške organizacije in izvedbe programa. 
 
MOŽNA DOPLAČILA: 

 Vstopnine po želji – Universal Studios Orlando: od 117$, Disneyland Orlando: od 30$ dalje, 
Sea World Orlando: od 70$ dalje NOVE CENE! 

 Coris najvišje kritje – 14 eur za skupino najmanj 7 oseb 

 Riziko odpovedi – 46 eur 
 
OBVEZNO DOPLAČILO: prijavnina - 15€ 
 
OPOMBA: 
Glede na to, da še ni narejena rezervacija letalske vozovnice, so časi letov okvirni. Možna je 
sprememba leta Miami – Miami. Program bi se v tem primeru prilagodil, kljub temu bi 
zajemal vse kar je predvideno sedaj. 
V vsakem primeru bo polet iz enega izmed izmed bližnjih: Trst, Treviso, Benetke, Bologna, 
Milano, München, Zagreb, Budimpešta ali  Dunaj.  
 
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v 
menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona pravico do 
odpovedi potovanja (če se za potovanje ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja). 
Cena potovanja je izračunana dne 30.08.2018 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa. 

 
 

CONDOR TRAVEL d.o.o. 
Mariborska cesta 212 

3211 Škofja vas 
Tel: 03 492 46 40 

E-mail: info@condor-travel.com 
www.condor-travel.com  

mailto:info@condor-travel.com
http://www.condor-travel.com/

