
KALIFORNIJA IN ZAHOD ZDA 
 

LAS VEGAS, CALICO GHOST TOWN, LAS VEGAS, GRAND 
CANYON 

 
DATUM ODHODA: PREDVIDOMA 25. 4. 2020 

ČAS POTOVANJA: 5 DNI 
 

 
 
1. DAN: EVROPA – LOS ANGELES 
Zbor potnikov ob dogovorjeni uri ter vožnja na bližnje letališče. Polet letala v Los 
Angeles z vmesnim postankom. Po pristanku panoramski ogled mesta: stari mehiški 
del z Olvera Street, Downtown z nebotičniki, Hollywood Walk of Fame z odtisi rok 
zvezd iz filmskega in glasbenega sveta, Sunset Boulevard. Privoščili si bomo vožnjo 
med vilami Beverly Hillsa in sprehod po "najdražji" ulici Rodeo Drive ter po želji popili 
kapučino pri Tiffanyu. Večerja. Nastanitev v hotelu. Nočitev. 
 
2. DAN: LOS ANGELES – CALICO GHOST TOWN – LAS VEGAS 
Zajtrk in vožnja do mesta duhov Calica. Krajši ogled divjega zahoda, nato 
nadaljevanje poti do Las Vegasa, kjer si bomo ogledali Strip – popularno ime za Las 
Vegas Boulevard, na katerem stojijo največji hoteli na svetu. Sprehodili se bomo po 
starem »downtownu«, kjer si bomo nad ulico Freemont lahko ogledali zanimivo 
predstavo. Sledil bo še ogled večernih odprtih prizorišč – piratska bitka pri Treasure 
Islandu, izbruh vulkana ipd. Večerja. Nočitev. 
 
3. DAN: LAS VEGAS – GRAND CANYON – LAS VEGAS 
Zajtrk. Dan bo namenjen celodnevnem izletu v zahodni del narodnega parka Grand 
Canyon (West Rim). Na poti se bomo ustavili pri Hoover Damu na reki Kolorado in si 
ogledali mogočni jez. V narodnem parku Grand Canyon lahko ob doplačilu stopite na 
stekleno ploščad Sky walk ali pa obiščete rezervat Indijancev Hulapai. Vrnitev v Las 
Vegas. Večerja. Nočitev.  



 
4. DAN: LAS VEGAS – EVROPA 
Po zajtrku prevoz do letališča in polet proti Evropi. 
 
5. DAN: EVROPA – SLOVENIJA 
Pristanek na enem izmed bližnjih evropskih letališč. Prevoz do Celja. 
 
 
CENA POTOVANJA NA OSEBO: 
 
Pri 45 prijavljenih dijakih 1.499 € 
Pri 30 prijavljenih dijakih 1.675 € 
 
 
CENA POTOVANJA VKLJUČUJE: 

 letalski prevoz in letališke pristojbine na omenjeni relaciji,  

 prevoz na bližnje letališče in nazaj,  

 3 x nočitev v hotelih 3* v 1/4 in 1/3 sobah za dijake,  

 3 x zajtrk (v hotelih ali dinerjih), 

 3 x večerjo,  

 vse prevoze po ZDA po programu, 

 vstopnine: vstopnina v mesto duhov Calico, vstopnina v narodni park Grand 
Canyon, 

 1 spremljevalca na do 15 dijakov (nastanitev v 1/2 sobah),  

 urejanje ESTE, 

 slovenskega vodnika, 

 organizacijo in izvedbo potovanja.  
 
 
MOŽNA DOPLAČILA (na osebo): 

 Coris zavarovanje: 10,56 € za 5 dni (skupinsko zavarovanje 7 ali več oseb, 
kritje do 100.000 €), 

 riziko odpovedi – cca. 4 % cene aranžmaja. 

 


