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Najprej vama želimo čestitati. Če bereta ta 
prispevek, imata na roki najverjetneje zaročni 
prstan in čakata svoj sanjski dan. Mogoče sta 
se že poročila, vendar se še nista imela priložno-
sti odpraviti na tako želeno prvo poročno poto-
vanje.

Mogoče dvomita, ali sploh potrebujeta medene 
tedne.

Poroka je velika stvar v življenju. Vendar znajo 
priprave nanjo izčrpati človeka, poleg tega pa 
na ta dan mladoporočenca večkrat bolj skrbita 
za goste kot zase, saj želita, da je vsem tako 
lepo kot njima. Zato se morata za nekaj časa 
ločiti od drugih, si vzeti čas zase in za seboj 
pustiti vse dolžnosti in obveznosti. Na medene 
tedne se vama ni treba odpraviti naslednji dan 
po poroki, to so bolj filmske zgodbe. Vajina 
zgodba je nekaj posebnega in sama lahko izbe-
reta, kdaj si bosta vzela prosti čas, ki ga bosta 
posvetila samo sebi. Če sta se poročila poleti, 
zakaj bi se morala takoj odpraviti nekam na 
medene tedne, ko pa si že vse življenje želita 
obiskati oddaljeno toplo destinacijo sredi zime? 
Zakaj bi sploh morala iti na morje, morda imata 
raje pustolovščine v naravi ali blišč velikega 
mesta, kot je New York. Ne zgledujta se po tem, 
kar delajo drugi, to ni nikoli dobro vodilo.

Bistvo je, da skupaj s partnerjem izbereta lo- 
kacijo, ki obema ustreza. Na tej destinaciji mora-
jo biti na voljo dejavnosti za vsakogar, saj je 
bistveno to, da upoštevata drug drugega in že- 
lita ustreči svojemu partnerju. Na koncu koncev 
tudi sama zakonska zveza zahteva številne 
kompromise za lepo in usklajeno sobivanje.
Medeni tedni so še posebej pomembni za pare, 
ki do poroke niso živeli skupaj. To je svojevrstno 
ogrevanje za pravo življenje v zakonski zvezi in 
24-urno sobivanje.

Uvod

VAJINA EKIPA NOMAGO TRAVEL

Čeprav je v terminu beseda »tedni«, trajanje 
poročnega potovanja nikakor ni določeno. 
Vseeno pa si vzemita vsaj en teden, v katerem 
se bosta posvetila drug drugemu brez pose- 
bnih obveznosti. Ničesar vama ni treba nujno 
storiti, prav ničesar.

Izraz »medeni tedni« izhaja še iz 16. stoletja, ko 
so si pari po poroki vzeli nekaj časa samo drug 
za drugega. Ta tradicija je dolgo fascinirala so-
ciologe, psihologe in antropologe. V kulturah z 
dogovorjenimi porokami sta mladoporočenca 
ta čas izkoristila za spoznavanje. V drugih ku- 
lturah so pari v tem času prvič izkusili telesno 
bližino, danes pa gre večinoma bolj za to, da si 
pari vzamejo čas zase, ko se prilagajajo drug 
drugemu brez drugih obveznosti.
Za dobre medene tedne vama ni treba zapraviti 
malega bogastva. Še več, če porabita ogromno 
denarja, še posebej, če sta za to dolgo časa 
varčevala, bosta morda razočarana, ker sta 
imela prevelika pričakovanja. Zato se osre-
dotočita na izkušnje, ki jih bosta skupaj prežive-
la.

Pijta vina v Toskani, opazujta severni sij na  
Islandiji, smučajta po peščenih sipinah v Nami- 
biji, deskajta na Baliju, opazujta rožnate 
flaminge na Arubi, plavajta s svinjami na Baha-
mih, fotografirajta pingvine v Južni Afriki ali pre-
prosto uživajta na soncu na grških otokih in 
Maldivih.
Predstavili vama bomo 25 destinacij od Evrope 
do daljne Nove Zelandije predvsem skozi pri- 
zmo izkušenj na teh destinacijah, saj so prav  
izkušnje tisto, kar si zapomnimo in nosimo skozi 
življenje. Želimo vama srečno potovanje po za-
konski zvezi, eni od največjih pustolovščin v 
življenju in držimo fige, da skupaj dočakata sta-
rost s čudovitimi spomini na najlepše trenutke 
v življenju.

ZAKAJ BI SE MORALA ODPRAVITI 
NA POROČNO POTOVANJE?
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SANTORINI

Santorini je verjetno najbolj 
zaželena destinacija za 
medene tedne v Evropi. 

8
KRETA

Čudovite plaže, čarobne gore 
in osupljivi sončni zahodi – trio 
romantike na Kreti, ki je že od 

nekdaj najbolj priljubljena  
grška destinacija za vse  

ljubitelje lepote.

10
 TOSKANA

Če imata rada umetnost, vino 
in zgodovino, se vama ni treba 

odpraviti daleč. Dovolj je, da 
se odpravita v Italijo, v  

romantično Toskano, ki ima 
vse, kar potrebujeta za dušo. 

14
NEW YORK

To mesto je visoko na vseh 
seznamih krajev, ki jih je  

obvezno obiskati vsaj enkrat v 
življenju. Čeprav ni znano kot 

mesto ljubezni, pa v njem  
definitivno ne primanjkuje  

krajev in dejavnosti za pare, ki 
spodbujajo romantične in 

strastne trenutke.

22
MALDIVI

Maldivi so raj na zemlji. Ta niz 
koralnih otokov z nebeško 

modrim morjem, vedno  
visokimi temperaturami in  
nizko količino padavin ter  

bungalovi nad vodo je postal 
sinonim za popolno poročno 

potovanje.

26
SEJŠELI

Na pol poti med Šrilanko in 
Tanzanijo leži arhipelag 115 
rajskih otokov, med katerimi 

so trije večji otoki – Mahe, 
Praslin in La Digue. To so  
Sejšeli, otoška država v  
Indijskem oceanu, ki je  
teritorialno del Afrike.

32
ARUBA

Aruba je karibska mešanica 
modre in rožnate barve z  
veliko kremnih odtenkov. 

Morska modrina se zaletava v 
čudovite plaže, ki jih  

prekrivajo drevesa divi-divi, 
rožnati flamingi pa se kopajo 
poleg vaju. Nič čudnega, da je 
Aruba tako privlačna luksuzna 

počitniška destinacija. 

38
BALI

Bali je indonezijski otok, znan 
po vulkanskih gorah, riževih 

poljih, plažah in templjih. 
Obožujejo ga zaljubljeni pari, 
vendar je enako priljubljen 

med zaljubljenci v deskanje in 
jogo. Na tem otoku lahko  

izkusita vse, od zabave do 
popolnih oaz miru, zato 

verjamemo, da lahko vsakdo 
najde nekaj zase.

42
NAMIBIJA 

Potovanje v Afriko je pu- 
stolovščina v naravi. Namibija 
na jugu tega kontinenta nudi 
ogromno dejavnosti, v katerih 

lahko uživata skupaj – od 
puščave do morja.

46
ISLANDIJA 

Mladoporočenci, ki imajo rajši 
naravo in raziskovanje kot 
ležanje na plaži, pogosto  

izberejo Islandijo za preživlja- 
nje svojih medenih tednov.  

Islandija je prav tako razburlji-
va kot zakonska zveza. Ta 

dežela ponuja celotno paleto 
doživetij, izkušenj in pu- 

stolovščin, zato navduši prav 
vse svoje obiskovalce.

52
BALI + VIETNAM

Zakaj ne bi medenih tednov 
preživela na dveh destinaci-
jah? Obe sta enako zanimivi, 
vendar je vsaka na svoj način 
posebna. V Vietnamu so še na 
stopnji odkrivanja turizma in je 

zato precej cenejši, na Baliju 
pa znajo ceniti svoje drago-

cenosti, zato so bolj usmerjeni 
v luksuzno ponudbo.

56
BAHAMI + MIAMI

Če želita, da so vajini medeni 
tedni kombinacija urbanega in 
naravnega, zabave in razisko-

vanja, vse skupaj pa  
predvsem veliko uživanja in 
počitek, vama priporočamo 
kombinacijo mesta, kot je  

Miami, s karibskimi Bahami.

62
MEHIKA + KUBA

Karibi so odlična zamisel za 
medene tedne. Ko je v  

Sloveniji hladno (od novembra 
do aprila), je tam toplo in pri-
jetno, zato se številni mlado-

poročenci odločijo za to desti-
nacijo. Tistim, ki se ne morejo 
odločiti, ali želijo iti na Kubo ali 
v Mehiko, ni več treba izbirati.

POROČNA POTOVANJA
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Leisure

S antorini je verjetno na-
jbolj zaželena destinaci-
ja za medene tedne v 

Evropi. Bele kupole, ki se nad 
modrim morjem dvigajo v še 
bolj modro nebo, na izolira-
nem otoku, ki je posvečen 
ugodju in ima na tisoče malih 
zasebnih bazenov in 
restavracij z neposrednim po-
gledom na vso modrino, ter 
nepredstavljivo spektakula- 
ren sončni zahod privabljajo 
mladoporočence in zalju-
bljence z vsega sveta. Verjet-
no ni romantičnega dekleta, ki 
ne bi želelo vsaj enkrat obiska-
ti Santorini. Če do sedaj nista 
imela dovolj razlogov za obisk 
tega čudovitega otoka, so 
medeni tedni zagotovo prava 
priložnost za to.  Če bi lahko 
izbrali samo en čarobni kraj v 
Grčiji, bi zagotovo izbrali  
Santorini.

Na Santoriniju se je težko  
upreti romantiki. Preprosto 
vse je podvrženo temu obču-
tku. Naselja visoko nad mo-
rjem se belijo v svoji lepoti, pri 
tem pa najbolj modro nebo, ki 
ga bosta v življenju videla, 

GRČIJA

daje kontrast tej luksuzni beli-
ni. Mesta na tem otoku so 
prav ustvarjena za poroke in 
medene tedne. Vizualni 
občutki so tako močni, da se 
bosta težko odtrgala od teh 
užitkov.

Santorini je pravo nasprotje 
Las Vegasa. Ni namenjen  
instant ljubeznim in noremu 
nočnemu življenju, ampak ro-
mantikom in vsem, ki iščejo 
mir. Tega lahko najdeta celo 

sredi sezone, ko je otok okupi-
ran s turisti in se zvoki čričkov 
pomešajo z zvoki mopedov, 
najpogostejšega prevoznega 
sredstva na otoku.

Sončni zahodi so čudoviti tako 
v glavni sezoni od aprila do 
oktobra kot tudi izven sezone.  
Vse skupaj združita z dobrim 
lokalnim vinom in tipično do-
bro grško hrano in se prepu- 
stita občutkom.

Santorini je majhen otok. Z  
enega na drugi konec otoka 
prideta v samo 45 minutah. 
Na njem sta dve glavni mesti 
– Fira in Oia. V teh dveh me-
stih je tudi največ hotelov, 
restavracij in kavarn. Poleg 
njiju  pa najlepši pogled na 
kaldero nudita mesti  
Imerovigli in Firastefani. 

Imerovigli je znan po sončnih 
zahodih. Imenujejo ga tudi 
»balkon Egejskega morja«. V 
Kamariji in Perissi pa so na-
jlepše plaže za kopanje. 

KAJ LAHKO DELATA NA SANTORINIJU?

• Opazujta sončni zahod v mestu Oia
• Sprehodita se po peš poti od Oie do Fire
• Fotografirajta se med belimi kupolami in ozkimi strmimi malimi ulicami
• Najemita skuter ali avtomobil in raziščita kmetije v notranjosti
• Sproti pojejta gyros in souvlaki
• Odpravita se na enodnevni izlet z jadrnico okrog otoka 
• Obiščita vulkanske plaže, še posebej rdečo in črno
• Večerjajta ob morju v zalivu Amoudi
• Poskusita vsa grška vina in sire
• Zvečer prisluhnita glasbi v živo 

Santorini

Kreta+

Santorini
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Čudovite plaže, čarobne 
gore in osupljivi sončni 
zahodi – trio romantike 

na Kreti, ki je že od nekdaj na-
jbolj priljubljena grška desti-
nacija za vse ljubitelje lepote. 
Za razliko od Santorinija, ki je 
v zadnjem času prevzel pri-
mat kot najbolj romantičen 
grški otok, ima Kreta veliko 
večjo ponudbo.

Eno od najlepših mest v Grčiji 
je prav na Kreti. Rethymno je 
tretje največje mesto na 
otoku in ponuja čaroben spoj 
zgodovine in narave: bizanti- 
nske cerkve in samostani, re-
nesančni kipi, jame, nešteto 
plaž in čudovitih vasic še 
danes pričakujejo navdušene 
obiskovalce.

Orientalski vpliv iz časov 
turške okupacije v kombinaciji 
z beneško renesančno  
arhitekturo ustvarijo čudovit 
kolaž v tem mestu. Sprehodi-
ta se po ulicah starega me- 
stnega središča in ne prezrita 
predela, kjer se je v obdobju 
otomanskega cesarstva 
naselila krščanska aristokraci-
ja. Tam sta tudi dve najbolj 
znani in najpogosteje fotogra-
firani ulici – Aggelou in  
Theotokopoulou.

Nato se odpravita do 
znamenitega svetilnika in 
opazujta sončni zahod. Zvečer 
raziščita nočno življenje v 
restavracijah, barih in klubih, 
ki vrtijo vse od jazza in pop 
glasbe do tradicionalne grške 
glasbe v živo. 

Kreta

KAJ LAHKO DELATA NA KRETI?

• Obiščita skrito plažico Stefanou (Seitan Limania) 
• Odpravita se do nenaseljenega otoka Imeri Gramvousa
• Kopajta se v laguni Balon, najpogosteje fotografirani plaži na Kreti
• Sončita se na rožnati plaži Elafonisi
• Pričakajta sončni zahod na plaži Falassarna v Kissamosu
• Obiščita majhno ribiško naselje Plaka
• Poskusita vse jedi s feta sirom, olivami in paradižniki
• Jezdita konje na plaži Kalyvaki
• Poskusita bungee jumping z mosta Aradena
• Privoščita si okusno domačo jagnjetino ali polže

POROČNO POTOVANJE 
V  GRČIJ I

Starodavne ruševine, ki so zbledele na soncu, dajejo kontrast modremu obzorju,  
neskončno obalo pa obkroža Egejsko morje. Grška kultura oživi s strastno glasbo in 

je navdihnjena s kulinaričnimi dobrotami ter razburljivimi dejavnostmi. Dnevi se 
pod odprtim nebom zlijejo drug z drugim v morju, polnim pisanih otokov z belimi 

peščenimi plažami iz vajinih sanj.

Ponudba

LETALSKA KARTA IZ  BENETK :  OD  150  EU R

SPLENDOUR RESORT ***** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM  
ZAJTRKOM) :  OD 177  E U R  /  NOČ

SOLARIS****  
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM  
ZAJTRKOM) :  OD 127  E U R  /  NOČ

Santorini

LETALSKA KARTA IZ  BENETK :  OD  184  EU R

ROYAL  HEIGHTS  RESOR T***** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM  
ZAJTRKOM) :  OD 137  EU R  /  NOČ

AMAZONES V ILLAGE**** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM  
ZAJTRKOM) :  OD  44  E U R  /  NOČ

Kreta

HT T P S : //P OT OVAN JA. N OMAGO. S I /T U R E /KR E T A-P OR OCN O-P OTOV A NJ E

HT T P S : //P OT OVAN JA. N OMAGO. S I /T U R E /SAN T OR I N I -P OR OCN O-POTOV A NJ E
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Leisure

ITALIJA

Toskana

Če imata rada umetnost, 
vino in zgodovino, se 
vama ni treba odpraviti 

daleč. Dovolj je, da se odpravi-
ta v Italijo, v romantično To-
skano, ki ima vse, kar potre-
bujeta za dušo. Čudovite 
Firence vaju bodo prevzele z 
množico umetniških del, vaju 
vrnile v stare čase in vaju na- 
vdihnile, da upočasnita in si 
ogledata lepoto življenja. 
Čudovita italijanska vina pa 
bodo še dodatno povzdignila 
te občutke. Ko pa se odpravi-
ta na obisk vasic in kmetij po 
ovinkastih lokalnih cestah, se 
bosta počutila kot v ljubeze-
nskem filmu. Kot bi se 
pravzaprav morala počutiti na 
medenih tednih. 

Ni potrebe po hitenju, lovljenju 
letov, pakiranju prtljage in 
čakanju na letališču ... tukaj 
bosta komaj čakala, da si bo-
sta še več ogledala, še več 
poskušala in še več fotografi-
rala.

FIRENCE 

Srce čudovite Toskane so Fi-
rence, dom številnih ume-
tniških del in renesančne  
arhitekture. Mladoporoče- 
ncem, ki imajo radi umetnost 
in urbano romantiko, ni treba 
več iskati, Firence so mesto, 
ki navduši že na prvi pogled.

Ena od ikoničnih znamenitosti 
je katedrala Duomo, ki jo je 
gradil slavni Brunelleschi in 
ima famozno kupolo s plošči-
cami iz terakote. Je tretja  
najdaljša cerkev na svetu, saj 
je dolga kar 148 metrov. Nič 
manj spektakularen ni niti Mi-
chelangelov kip Davida, mo-
jstrovina renesančnega ki-
parstva in eden najbolj znanih 
kipov na svetu. Je v stavbi 
Akademske galerije, na trgu 
Piazza della Signoria pa stoji 
njegova kopija. V galeriji Ufizzi 
ne zamudita Botticellijeve 

slike Rojstvo Venere. 

Poleg umetnosti pa Firence 
ponujajo tudi ogromno drugih 
romantičnih doživetij. Od opa-
zovanja zlatih sončnih za-
hodov nad reko Arno do spre-
hoda po vrtovih Bardini ter 
poljubov na ozkih mestnih 
ulicah ali na mostu Ponte  
Santa Trinita, s katerega se 
odpira pogled na slavni most 
Ponte Vecchio.

Najboljši razgled na mesto se 
odpira s Piazzale Michelange-
lo, trga iz 19. stoletja, na kate-
rem stoji bronasta replika Mi-

chelangelovega Davida. 
Sedita na stopnice in vsrkajta 
vso lepoto mesta na reki, ki se 
razprostira pred vama.

Odpravita se še na tržnico in 
kupita cvetje. Ko nato obišče-
ta majhno cerkev, v kateri  
lahko najdeta spominsko 
ploščo Dantejeve neuslišane 
ljubezni Beatrice, ki je navdi- 
hnila Božansko komedijo, pus-
tita cvet v njej, kot to počnejo 
številni drugi zaljubljenci.

Sprehodita se po vrtu vile  
Bardini na eni od vzpetin v  
Firencah. Do nje vaju bo pripe- 

10   POROČNA POTOVANJA 11



ljalo starinsko stopnišče, 
okrašeno s kamnitimi kipi in 
cvetličnimi pergolami. V  
objemu tišine ujemita še en 
pogled na mesto.

Pred sončnim zahodom se 
spustita v središče mesta na 
romantično večerjo.

Restavracija hotela Lungarno 
ali restavracija Signorvino sta 
najboljši mesti ob reki Arno s 
pogledom na Ponte Vecchio. 
Če sta se odločila, da si bosta 
privoščila romantično večerjo 

KAJ LAHKO DELATA V TOSKANI?

• Raziščita Firence
• Poiščita turistično kmetijo in si privoščita kosilo s kozarcem Chiantija
• Najemita avtomobil in raziščite slikovite vasice
• Odpravita se na vinsko pot po hribih pokrajine Chianti
• Udeležita se kuharskega tečaja
• Najemita Vespo in se zapeljita po mestecih v okolici Firenc, na primer 
do San Gimignana ali Pitigliana
• Kupita veliko gastronomskih spominkov, ki jih bosta odnesla domov
• Dan preživita v naravnih termalnih kaskadnih bazenih Saturnia
• Obiščita Sieno in Piso
• Z balonom poletita nad vinogradi

ob sončnem zahodu, si reze- 
rvirajta mizo ob oknu.
 
Po večerji se odpravita na trg 
Piazza della Signoria in uživa- 
jta v poljubih, obkrožena z 
umetnostjo pod nočnimi 
mestnimi lučmi. Če si želita 
privoščiti kozarec vina pred 
spanjem, pa se odpravita na 
streho hotela Westin Excelsi-
or.

OKOLICA FIRENC

Med obiskom Firenc bi bilo 

škoda, če ne bi obiskala čudo-
vite okolice, saj je Toskana 
znana po svojih vinskih 
cestah, številnih domačijah z 
izvrstno hrano, poljih sivke in 
romantičnih vasicah, na ka-
tere kar sproti naletita. 

Blizu je tudi Pisa s svojim 
Poševnim stolpom in čudovita 
Siena s fascinantno katedralo 
in trgom Piazza del Campo v 
obliki školjke.

Val d’Orcia je slikovito območ-
je v Toskani, oddaljeno pribli- 
žno dve uri vožnje od Firenc. 
Celotna regija je varovan na- 
ravni park, v njem pa je nekaj 
vasic, restavracij in kmetij, ki 
jih lahko obiščeta v enem 
dnevu. 

Chianti je znano ime vsem lju-
biteljem vina. Ta regija je na-
jbolj priljubljena v vsej To-
skani. Navdihnila je številne 
umetnike in fotografe ter jih 
očarala s svojo lepoto, očarlji-
vo hrano in izvrstnim vinom. 
Če imata voljo in čas, en dan 
posvetita degustaciji vin med 
obiskom vinogradov.

POROČNO POTOVANJE  
V  I TAL IJ I

Poetične pokrajine, svetovno znana umetniška dela in vrhunska kuhinja so le  
nekateri vidiki popolnega toskanskega vzdušja. Nežni hribčki so potopljeni v mehko 

jutranjo meglico in nakazujejo čudovite drevorede cipres. Ta regija je videti kot iz 
razglednice s svojimi zlatimi pšeničnimi polji, srebrnimi nasadi oljk in zelenimi  

vinogradi, gorskimi verigami in raznolikimi gozdovi ter otoki ob južni obali.

Ponudba

LHP HOTEL  R IVER***** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM ZAJTRKOM) :  OD 214  EUR /  NO Č

HOME FLORENCE****
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM ZAJTRKOM) :  OD 1 12  EUR /  NO Č

Toskana

HT T P S : //P OT OVAN JA. N OMAGO. S I /T U R E /T OSKAN A-P OR OCN O-P OTOV A NJ E
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ZDA

New York

Leisure
“NEW YORK, CONCRETE JUNGLE WHERE DREAMS ARE MADE OF

THERE’S NOTHING YOU CAN’T DO
NOW YOU’RE IN NEW YORK”

A licia Keys tako poje v 
svoji znani pesmi o New 
Yorku, urbani džungli 

oziroma mestu, ki ga ni treba 
posebej predstavljati in kjer je 
vse mogoče. To mesto je vi-
soko na vseh seznamih kra-
jev, ki jih je obvezno obiskati 
vsaj enkrat v življenju. Čeprav 
ni znano kot mesto ljubezni, 
pa v njem definitivno ne pri-
manjkuje krajev in dejavnosti 
za pare, ki spodbujajo roma- 
ntične in strastne trenutke. 
Ogled Velikega jabolka v paru 
je dovolj velik dogodek sam 
po sebi, saj ga ne bosta nikoli 
pozabila.

Ne bomo vama dali seznama 
10 ali 20 najboljših lokacij, ki 
jih mora vsak turist  obiskati. 
Osredotočili smo se na roma- 
ntične kraje v New Yorku in 
dejavnosti, ki vaju bodo  
povezale, navdihnile in pripra-
vile do tega, da se primeta za 
roke.

PIKNIK V CENTRAL 
PARKU

Central park je zelena oaza 
sredi Manhattna, ki je v števi- 
lnih filmih in serijah predsta- 
vljena kot romantičen kraj. 
Sprehodita se po tem ogro- 
mnem parku, zapeljita se z ro-
mantično kočijo, sprehodita 
se čez most na jezeru in sedi-
ta na klop, medtem ko pod 
vama plavajo race. 

Poleti uživajta v koncertih in 
odbojki na mivki, pozimi pa si 
sposodita drsalke in skupaj 
drsajta, preden utrujena po-
skusita znameniti newyorški 

hot dog, ki ga prodajajo na 
stojnicah ob parku.

ZNAK LOVE

Znak Love je na 55. ulici v bliži-
ni Pete avenije, Trumpovega 
stolpa in Muzeja sodobne 
umetnosti. Na tem izjemnem 
mestu se lahko skupaj fo-
tografirata, da ovekovečita 
lastno ljubezen in ljubezen do 
New Yorka. Naj bo vajina 
ljubezen tako velika kot to 
mesto, ki se večno širi in je 
polno življenja.

POKUKAJTA V  
NOTRANJOST  
HOTELA PLAZA

Za kanček retro vzdušja, gla-

murja in klasike pokukajta v 
notranjost newyorškega ho-
tela Plaza, ki je odprt že od 
leta 1907. Lastniki Plaze so v 
preteklosti bili Hilton, Westin 
in tudi Donald Trump. Ta  
razkošni hotel z 20 nadstropji 
je priljubljeno mesto za po-
roke newyorške elite, ki mora 
za povprečno poroko plačati 
120.000 ameriških dolarjev 
samo za najem dvorane. Tam 
sta se poročila na primer Mi-
chael Douglas in Catherine 
Zeta-Jones ter tudi Eddie Mu-
rphy. Najcenejša nočitev v 
tem hotelu znaša približno 
750 ameriških dolarjev (pri- 
bližno 650 evrov), najdražja 
soba pa je Royal Suite, ki 
stane 30.000 ameriških dola- 
rjev. Za to ceno dobita dnevno 
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sobo, jedilnico z 12 stoli in za-
sebno dvigalo. 

DOŽIVITA DUH STARE  
ANGLIJE 

Ena od ulic v New Yorku je ne-
kaj posebnega. Pomander 
Walk vaju bo z videzom hiš in 
vzdušjem spomnila na filme o 
Angliji iz davnih časov.

Stisnjena je med dvema ulica-
ma v enem od najdražjih delov 
Manhattna, Upper East Sideu, 
med 94. in 95. ulico. Ta ulica 
se je nekdaj uporabljala kot 
stranska ulica, v kateri so bo-
gataši imeli svoje kočije in 
konje, zdaj pa je postala si-
mpatični mini oddih pod 
ogromnimi stolpnicami. V njej 
je zgolj 27 hiš z lesenimi polkni 
in cvetličnimi lončki na oknih.

OGLEJTA SI PREDSTAVO 
NA BROADWAYU

Morda se sliši klišejsko, ve-
ndar so predstave na Broa-

dwayu ena od stvari, po ka-
terih je New York znan. Najbolj 
priljubljene predstave so ra-
zprodane več mesecev vna-
prej. Če se nista pripravila že 
doma in pravočasno kupila 
vstopnice, kupita poceni vsto-
pnice za predstave v kioskih 
na Times Squareu, South 
Street Seaportu, Downtown 
Brooklynu in v Lincoln Centru.

POVZPNITA SE NA EMPIRE 
STATE BUILDING

Ko se vzpneta na Empire 
State Building sredi Manha-
ttna, se bosta počutila, kot da 
sta na vrhu sveta, in imela 
bosta 360-stopinjski pogled 
na New York pod sabo. Ni bo- 
ljšega razgleda na mesto niti 
boljšega kraja za poljub na 
višini.

Najbolje ga je obiskati pozno 
popoldne, pol ure pred 
sončnim zahodom. Tako bo-
sta doživela New York po-
dnevi in si ogledala sončni za-

hod nad tem veličastnim 
mestom.

SPREHODITA SE PO HIGH 
LINEU

Ker je v New Yorku vedno pre-
malo zelenja, so leta 2009 
odprli park High Line, ki je na 
tračnicah dvignjen nad nivo-
jem tal na zahodni strani Ma- 
nhattna. Dolg je 2,5 kilometra 
in je odličen kraj za počitek. 
Postavljen je v Meatpacking 
Districtu, nekdanji četrti 
mesnic, ki je danes zelo tre- 
ndovski z veliko trgovinami 
največjih dizajnerjev. 

Če se odpravita proti jugu, 
bosta prišla do Spotted pig, 
ene najbolj znanih evropskih 
restavracij z izjemno hrano. 
Nahaja se v Greenwich villa-
geu, v katerem je med šestde-
setimi leti prejšnjega stoletja 
cvetela alternativna kultura, 
danes pa so na tem mestu 
številne kavarne, restavracije 
in klubi. Zgolj eno ulico stran je 

znana Perry Street, kjer je na 
številki 66 živela Carrie iz 
nanizanke »Seks v mestu«. 

ODPRAVITA SE ČEZ 
BROOKLYN BRIDGE

Brooklynski most oziroma 
Brooklyn Bridge je ena od 
ikoničnih lokacij v New Yorku, 
neizogiben kader v kateri koli 
predstavitvi mesta. Je eden 
od najstarejših mostov v ZDA 
ter priljubljeno mesto lokalcev 
in turistov. Povezuje Manha- 
ttan z Brooklynom ter ponuja 
prečudovit razgled na obe 
strani.

OBIŠČITA BROOKLYN 
BOTANIC GARDEN

Botanični vrt v Brooklynu je 
pravi raj na zemlji, še posebej, 
ko se otopli ter drevesa in 
cvetje pokažejo svoje na-
jlepše barve in razkošje. Še 
posebej zanimiv je spomladi, 
ko cvetijo češnje in se znajde-
ta sredi drevoreda rožnatih 
krošenj. Cvetoči vrtovi pa tra-
jajo še dlje, med vsemi toplimi 
meseci. 
Enako čudovit je tudi japonski 

vrt Hill-and-Pound, prvi z Ja-
ponsko navdihnjen vrt v ZDA, 
in Shakespearov vrt z več kot 
80 rastlinami, ki so omenjene 
v njegovih delih.  
  
CONEY ISLAND –  
BRIGHTON BEACH ALI 
SHEEPSHEAD BAY

Brooklyn je odlična soseska 
tudi za zabavo na plaži. S 
podzemno železnico se zape- 
ljita do Coney Islanda ter pre-
izkusita zabavni vlak smrt  
Cyclone in panoramsko kolo 
Wonder Wheel. Cyclone je 
starejši leseni vlak smrti iz 
leta 1927, Wonder Wheel pa 
je novejše panoramsko kolo. 
Po vožnji pojejta hot dog v 
znamenitem objektu Nathan’s 
Famous in se sprostita na 
plaži ali pa se sprehodita do 
Brighton Beacha, soseski 
znani tudi kot »Little Ode-
ssa«, ker tukaj živijo številni 
ruski in vzhodnoevropski imi-
granti. Zato je tam tudi veliko 
dobrega za pojesti. 

Takoj zraven Brighton Beacha 
je Sheepshead Bay z malim 
mostom za pešce, ki vaju pri-

pelje čez zaliv do Manhattan 
Beacha, kjer lahko uživata v 
čudovitem sončnem zahodu.

ODPRAVITA SE DO KIPA 
SVOBODE IN OTOKA ELLIS 
ISLAND

Izlet z ladjo do otokov Liberty 
in Ellis bo hkrati romantičen in 
izobraževalen.

Kip svobode je na otoku Libe-
rty. Morda nista vedela, da je 
kip darilo Francije, s katero so 
leta 1886 obeležili stoletnico 
neodvisnosti ZDA. Od takrat 
pozdravlja vse obiskovalce in 
priseljence v ZDA. 
 
Prihod na otok Ellis je izlet v 
zgodovino mesta New York, 
ker je med koncem 19. stolet-
ja in letom 1950 prav na ta 
otok prispelo na milijone ljudi. 
Tam je bil priseljenski center, 
danes pa lahko tam obiščete 
Muzej imigracije. Na tem 
mestu so se začele sanje 
mnogih.

Za obisk obeh otokov potre-
bujeta 5 do 6 ur.
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OGLEJTA SI MESTO IZ 
ZRAKA

Če želita zares izjemno 
doživetje, si privoščita ogled 
mesta s helikopterjem. Ta 
spektakularni ogled ni poceni, 
vendar je vreden vsakega 
centa, saj je edinstven in je- 
mlje dih. Poletela bosta nad 
najbolj znanimi lokacijami in si 
mesto ogledala iz ptičje pe- 
rspektive. Mesto bosta 
doživela v celoti in izkusila 
njegovo veličino.

Kip svobode, Central park, 
Yankee stadion, Brooklyn 
Bridge, Coney Island, reka 
Hudson in newyorške sto- 
lpnice, kot sta Chrysler in  
Empire State Building, vama 
nikoli ne bodo tako blizu kot 
med tem poletom. Morda se 
splača odšteti denar za tako 
izkušnjo.

PRISLUHNITA SKRIVNEMU 
KONCERTU V JAMI

Romantična jama v Brooklynu, 
kjer igrajo glasbo v živo, je 
odličen način preživljanja 
večerov v New Yorku, stran 
od tipičnih turističnih kavarn 
in barov na strehah, ki jih res 
ne primanjkuje. Jama je v ulici 
Bergen na številki 925. Vsaka 
dva meseca se v njej odvijajo 
koncerti lokalnih glasbenikov 
za izbrano občinstvo. Vsto- 
pnice so naprodaj na spletni 
strani crownfinishcaves.com 
in so pogosto razprodane pre-
cej vnaprej, vendar je tako kot 
pri vseh ostalih stvareh 
pomembno vnaprejšnje na- 
črtovanje, zato se pozanima-
jte, kaj bo na voljo, ko boste 
obiskali mesto.

UŽIVAJTA NA DISCO PA- 
RTYJU S TEMATIKO 80-TIH

Če znata kotalkati, podoživita 

disco zabavo iz 1980-ih v  
Industry Cityju v Greenwoodu. 
Oblecita se v pisana oblačila, 
ozke pajkice in si dajta trak v 
lase ter se skupaj fotografira-
jta, preden zaplešeta.

STANOVANJE, V KATEREM 
SO ŽIVELI »PRIJATELJI«

Številnim ljudem je nanizanka 
»Prijatelji« ena od najljubših. 
Stavba, v kateri so bila stano-
vanja glavnih likov, so v stavbi 
na naslovu 90 Bedford Street, 
na križišču z Grove Streetom.

Ne bodita razočarana, če pod 
stanovanji ni znane kavarne 
Central Perk. Namesto tega 
vstopita v restavracijo Little 
Owl, ki je prav na tem mestu in 
ima odlične ocene, ter pojejta 
okusno kosilo ali večerjo.

SEINFELDOVA KAVARNA

Ljubitelji Seinfelda zelo radi 
obiščejo kavarno, ki je v nani-
zanki uporabljena za njegov 
najljubši bistro Monk. Na  
Upper West Sideu na Manhat-
tnu na križišču Broadwaya in 
122. ulice je Tom’s Restau-
rant. Znotraj ni videti tako kot 
v nanizanki, vendar so stene 
prekrite s fotografijami in ra-
zličnimi predmeti iz nanizan-
ke. Od zunaj je videti enako 
kot v nanizanki z modro barvo 
in rdečimi neonskimi črkami. 
Restavracija je že od leta 
1940 v lasti grško-ameriške 
družine. Med snemanjem lo-
kala z zunanje strani so pro-
ducenti lastnikom pojasnili, 
kako gre »samo za potrebe 
ene pilotske epizode«. . 

SPIJTA PIJAČO V 
SPEAKEASYU

V času prohibicije v ZDA se je 
izraz »speakeasy« uporabljal 
za nelegalne hiše, kjer so 

stregli alkohol. Običajno niso 
imele nobenih oznak, vrata so 
bila skrita, vstop pa je bil 
možen samo prek poznanstev 
in vabil. Danes so ta mesta 
trendovski lokali, v katerih la-
hko spijete craft koktajle v 
vzdušju, ki poustvari dobo 
prohibicije. Med temi vseka-
kor poiščita lokala Attaboy in 
Dinner table.

PRIČAKAJTA SONČNI 
ZAHOD NA STREHI

Bari na strehah niso redkost v 
New Yorku, pač pa so izjemno 
priljubljeni, saj omogočajo po-
gled na mesto, polno nebo- 
tičnikov. Zato se vsi radi dvi-
gnejo na vrh in opazujejo nebo 
in luči mesta pod seboj, še 
posebej, ko je vroče in bari na 
strehah odprejo svoje terase 
z lounge stoli, klopmi in baze-
ni, obkroženi z zelenjem in 
pisanimi lučmi.

Restavracija Gallow Green v 
bližini High Linea vaju bo 
očarala z veliko zelenja ter 
svojo ponudbo hrane in pijače. 
Še posebej priročno se je  
oglasiti v nedeljo na brunchu, 
ko lahko za fiksno ceno poje- 
sta, kolikor želita.

NAKUPUJTA V SOSESKI 
SOHO

SoHo je newyorška soseska, 
znana po dizajnu, kamnitih 
ulicah in velikem številu trgo-
vin in kavarn z vzdušjem, ki ga 
ne bosta našla v drugih delih 
mesta. Ta mondeni del mesta 
postaja en dražjih. Najbolj 
znane ulice so Spring Street, 
Prince Street in Broadway, 
čeprav ima večina ulic samo 
številko v nazivu. Med spre-
hodom skozi Soho bosta mor-
da srečala znano osebo, ki 
sprehaja psa, vstopa v diza-
jnersko trgovino ali trgovino z 
umetninami.

POROČNO POTOVANJE  
V  NEW YORKU

Epicenter umetnosti. Najboljše mesto za dobre večerje in nakupovanje. Mesto, kjer 
nastajajo trendi. New York je mesto s številnimi kronami in ponuja zabavo, ki se ji 
skoraj nihče ne more upreti. Izgubita se med ulicami New Yorka in spoznajta čare 

mesta, ki nikoli ne spi.

Ponudba

New York
LETALSKA KARTA IZ  LJUBLJANE /  BENETK :  OD  599  EUR /  OD  450  EUR

THE  R ITZ  CARLTON BATTERY  PARK*****  (DVOPOSTELJNA SOBA) :  OD  303  EU R  /  NOČ 

BENTLEY****  (DVOPOSTELJNA SOBA) :  OD  208  EUR /  NOČ

HT T P S : //P OT OVAN JA. N OMAGO. S I /T U R E /N E W-Y OR K-P OR OCN O-POTOV A NJ E
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POROČNO POTOVANJE V 
DUBAJU  IN  ABU DHABIJU
Dubaj je kombinacija močne tradicije in ambiciozne futuristične vizije v podobi 
očarljivega puščavskega razkošja. Poleg Dubaja obvezno obišči tudi Abu Dhabi.  
Abu Dhabi je ponosno sodoben in svetovljanski ter predstavlja kulturno srce 

Združenih arabskih emiratov, v katerem prav nič ne miruje.

Ponudba

POROČNO POTOVANJE 
 NA AZ URNI  O BAL I

Glamurozna francoska riviera je znana destinacija za elitneže. Poleg čudovite obale 
in veličastnih hotelov ponuja tudi spektakularne vasice na vrhovih hribčkov in gorsko 

pokrajino z vinogradi, farmami cvetlic, ki oskrbujejo industrijo parfumov, ter  
množico odličnih muzejev umetnosti.

Ponudba

Azurna obala
LETALSKA KARTA IZ  LJUBLJANE/BENETK :  OD  430  EUR /  OD  107  EUR

LE  MAS DE  P IERRE*****  (DVOPOSTELJNA SOBA) :  OD  293  EUR /  NOČ

HOTEL  ELL IN TON NICE**** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM ZAJTRKOM) :  OD  164  EUR /  NOČ

LETALSKA KARTA IZ LJUBLJANE: OD 368 EUR

HILTON DUBAI  CREEK *****
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM  
ZAJTRKOM) :  OD 79  EU R  /  NOČ

ORCHID  VUE  HOTEL** **
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM  
ZAJTRKOM) :  OD 51  EU R  /  NOČ

Dubaj

LETALSKA KARTA IZ  L J U BL J A NE /  
DUNAJA:  OD  408 EUR /  OD  339  EU R

SHERATON ABU DHABI  H OTEL  
AND RESORT***** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM 
ZAJTRKOM) :  OD 69  E U R  /  NOČ

Abu Dhabi

HT T P S : //P OT OVAN JA. N OMAGO. S I /T U R E /AB U -DHAB I -P OR OCN O-POTOV A NJ E
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Luxury

Maldivi

M aldivi so raj na zemlji. 
Ta niz koralnih otokov 
z nebeško modrim 

morjem, vedno visokimi  
temperaturami in nizko količi-
no padavin ter bungalovi nad 
vodo je postal sinonim za 
popolno poročno potovanje.

Glavni otok in glavno mesto z 
istim imenom je Male, ki so ga 
ustanovili portugalski trgovci 
v 16. stoletju. Čeprav lahko ta 
otok veliko ponudi svojim 
gostom, so turisti pogosto 
raje na bolj osamljenih otokih. 
Na tako imenovanih re-
sort-otokih je niz luksuznih 
hotelov in njihova ponudba je 
prilagojena tujcem, kar pome-
ni, da je na njih dostopen tudi 
alkohol. Na drugih lokalnih 
otokih, ki tudi ponujajo 
prenočišča, pa turizem pote-
ka bolj »po domače«. Razlika v 
cenah med temi otoki je 
ogromna. Cene nočitve na re-
sort-otokih lahko dosežejo 
tudi 3000 dolarjev, na lokalnih 
otokih pa so cene veliko nižje.

Maafushi je primer lokalnega 
otoka, na katerem je turizem 
dovoljen šele od leta 2008, 
prvi hotel pa je bil odprt šele 
leta 2009. Nahaja se 45 minut 
vožnje s hitro ladjo od le-
tališča Male in je izvrstna  
destinacija za vajino poročno 
potovanje. Otok je tako ma-
jhen, da lahko celega obhodi-
ta v 20 minutah, na njem pa 
lahko najdeta vse: čudovite 
peščene plaže, kavarne z do-
bro kavo, restavracije in  
trgovine. Poleg tega so na  
voljo tudi različne dejavnosti, 
kot so vodni skuterji ali para-
sailing.

Otok je razdeljen na turistični 
del s hoteli in bikini plažo ter 
stanovanjski del z lokalno 
plažo.

Maldivi so stroga muslima- 

nska država, kar pomeni, da je 
sončenje v bikiniju prepoveda-
no povsod, razen na turistični 
bikini plaži. Ker alkohol na 
otoku ni dovoljen, sta pred 
otokom zasidrani dve ladji, na 
katerih lahko popijeta pivo ali 
koktajl.

Maafushi ima štiri glavne 
plaže, hotel Arena Beach pa 
ima lastno plažo, zato je ta 
hotel s štirimi zvezdicami 
odlična izbira za uživanje v 
luksuzu za manj denarja. Ima 
strešno teraso, s katere je 
mogoče uživati v sončnem za-
hodu, odlično hrano in sobe z 
vso opremo. Dodaten plus je 

to, da imajo lastno ladjo, ki 
vaju zapelje do letališča.

Če pa želita prenočiti v vili na 
plaži ali v bungalovih nad 
vodo, je Paradise Island na-
jboljše, kar lahko dobita za 
nizko ceno. Luksuzne sobe so 
orientirane tako, da doživita 
prelep sončni vzhod ali zahod, 
obkrožene so z belim peskom 
ali pa turkiznim morjem, v ka- 
terega lahko zjutraj skočita in 
se zbudita. Sobe imajo kli-
matsko napravo in mini bar.

Uživala bosta v miru v dvoje, 
koralnih grebenih in pisanih ri-
bah ter izvrstni ponudbi 
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restavracij in izletov.
 
HRANA IN PIJAČA

Na lokalnih otokih ni alkohola. 
Uživajta v sveže iztisnjenih 
sokovih tropskega sadja, še 
posebej v svežem kokosu.

Hrana temelji na ulovu iz  
morja, kokosu in čilijih, zato 
naj vaju ne preseneti suši za 
zajtrk. Za zajtrk vseeno na-
jpogosteje postrežejo Mas 
Huni - to je posoda, polna 
tune, kokosa in čilija, ki jih za-
vijeta v svežo lepinjo chapati. 
Obvezno poskusita tudi  
maldivijsko čokolado — 
mešanico kokosa, sladkorja in 
jasmina.

INTERNET

Internet je na voljo v vseh ho-
telih. Da ne bi preveč porabila 
za prenos podatkov, vama 
predlagamo nakup lokalne 
SIM kartice, ki stane 3 dolarje. 

Napolnita jo s 15 evri ter uži-
vajta v internetu tudi zunaj 
nastanitve. Čeprav vama ne bi 
škodilo, če bi se malo sprosti-
la in pozabila na preostanek 
sveta.

IZLETI

Najceneje bo, če izlete  
rezervirata neposredno v ho-
telu. Rezervacije vama ni tre-
ba nujno opraviti v hotelu, kjer 
prebivata. Malo se sprehodita 
in se pozanimajta, kakšne 
možnosti imata na voljo. Za 
isto ceno bosta drugje poleg 
izleta morda dobila še kosilo 
ali vodo.  Poldnevno snorkla- 
nje stane 50 dolarjev na ose-
bo. Če se želita potapljati, 
bosta za dva spusta plačala 
100 dolarjev. Za island  
hopping oziroma skakanje z 
otoka na otok bosta plačala 
50 dolarjev po osebi, 25 dola- 
rjev pa vama bodo zaračunali 
prevoz z ladjo do peščenega 
nanosa.

PRAVILA OBNAŠANJA NA 
MALDIVIH
 
Maldivi so muslimanska drža-
va, v kateri velja šeriatsko 
pravo, kar pomeni, da so vsi 
prebivalci obvezno muslimani. 
Ob vstopu v državo morata 
podpisati izjavo, da vanjo ne 
vnašata vsebin, ki niso v skla-
du z islamom, kar vključuje 
sveto pismo, svinjino in alko-
hol. 

Kar se tiče oblačenja, pa imajo 
moški in ženske predpisan 
dress code: ramena in boki 
morajo biti ves čas prekriti, 
celo na plaži. Tkanine ne sme-
jo biti prosojne. Moški ne sme-
jo hoditi goli do pasu in ne 
smejo nositi kratkih kopalk, 
ženske pa ne smejo nositi biki-
nija ali kopalk. Seveda je v le-
toviščih vse dovoljeno, na lo-
kalnih otokih pa so posebne 
plaže za turiste, ki so običajno 
označene kot bikini beach. 
Sončenje zgoraj brez je strogo 
prepovedano. 

POROČNO POTOVANJE
NA MALDIV IH

Maldivi so očiten izbor za pravo poročno potovanje, saj ponujajo luksuz brez  
primere, osupljive bele peščene plaže in neverjeten podvodni svet. Na Maldivih  

bosta našla verjetno najboljše plaže na svetu. Vsako letovišče je lastni zasebni otok, 
izbirata pa lahko med več kot 100 med njimi. Čisto morje na Maldivih privlači vse, 
ki jih zanima življenje v morju, saj ponujajo nekatere od najbolj privlačnih mest za 

potapljanje na svetu.

Ponudba

Maldivi
LETALSKA KARTA IZ  LJUBLJANE /  ZAGREBA:  OD  649  EUR /  OD   599  EU R

PARADISE  ISLAND RESORT  &  SPA*****  (DVOPOSTELJNA SOBA) :  OD  222  EU R  /  NOČ 

ARENA BEACH HOTEL****  (DVOPOSTELJNA SOBA) :  OD 65  EUR /  NOČ
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Luxury

Sejseli
V

N a pol poti med Šrila- 
nko in Tanzanijo leži 
arhipelag 115 rajskih 

otokov, med katerimi so trije 
večji otoki – Mahe, Praslin in 
La Digue. To so Sejšeli, otoška 
država v Indijskem oceanu, ki 
je teritorialno del Afrike.

Mladoporočenci so na-
jpogostejši gostje na tem 
otoku. Dolge peščene plaže, 
koralni grebeni in pragozdovi 
zvenijo dovolj romantično tudi 
brez ogleda fotografij. Tudi 
tako se zdi, da so vse fo-
tografije obdelane v Photo-
shopu, saj je težko verjeti, da 
obstaja takšna lepota. Vendar 
Sejšelov ni treba slikati s pro-
fesionalnim fotoaparatom, da 
bi bili videti kot počitniška 
destinacija za bogove.

Ko gostje, ki jih premami vi-
dez, prispejo na Sejšele, 
doživijo niz senzoričnih  
izkušenj, ob katerih se jim od 
zadovoljstva naježi dlaka. Me-
hka mivka, kremasti curry s 
kokosom, sončni zahodi, 
druženje z ogromnimi želvami, 
plavanje s tropskimi ribami ali 
plavanje pod slapom – zaradi 
vseh treh trenutkov se bosta 
v rekordnem času zaljubila v 
ta košček našega planeta.

ZAKAJ IZBRATI SEJŠELE?

Sejšeli so rajski otoki, ki pre- 
dstavljajo mešanico luksuza, 
kulturnih izkušenj, osupljivih 
pokrajin in možnosti za razi- 
skovanje otokov. Redkoka- 
tera destinacija na svetu ima 
tako prijetno klimo skozi vse 
leto, plaže s tako nežno mivko 
in obilico romantičnih krajev, 
od restavracij do otoka z  
želvami.

OTOKI IN NJIHOVI 
NAJVEČJI ADUTI

Praslin je drugi največji otok in 
je izjemno priljubljen med  

turisti, ki obiskujejo številna 
letovišča, kjer jih prevzame 
čudovita narava. Od glavnega 
otoka Mahe je oddaljen 50 km. 
Do tja gresta lahko z ladjo ali 
letalom (povratna karta za 
ladjo je približno 100 evrov, le-
talska karta pa je 130 evrov, 
let pa traja 15 minut.)

Na Praslinu je Anse Lazio, ena 
od najlepših plaž v celotnem 
arhipelagu. Leži sredi Indijske-
ga ocena, pred katerim jo za 
razliko od drugih plaž ne varu-
je koralni greben, pač pa jo s 
treh strani varujejo ogromne 
granitne skale z gozdom v  
ozadju. Ta zaokrožena oaza 
tako predstavlja popoln prizor 
z razglednic: dolga, bela 
peščena plaža, mirno turkizno 
morje, rožnati kamni in trops-
ko zelenje.

Ker bosta plažo zagotovo 
želela fotografirati, priporoča-
mo, da prideta pred 9. uro 
zjutraj, ko jo bosta lahko imela 
zase.

To je eden od »must-see« kra-
jev na Praslinu, poleg tega pa 
omogoča enostaven dostop z 
avtomobilom in ima brezpla- 
čno parkirišče, zato ga vsak 
dan obiskujejo številni turisti, 
ki iščejo svoj košček raja.
 
Ob plaži je tudi restavracija, ki 
stoji med palmami, da ne bi 
kazila pogleda na ta čudež 
narave. Uporaba stranišča in 
tušev je brezplačna.

NARAVNI REZERVAT 
VALLÉE DE MAI

Naravni rezervat Vallée de 
Mai je pod zaščito organizacije 
UNESCO, predvsem zaradi  
endemične vrste kokosa, 
Coco de Mer,  ki raste samo na 
tem otočju, in petih  
endemičnih vrst palm.

COCO DE MER - NAJVEČJE 
SEME NA SVETU         

Naravni rezervat Vallée de 
Mai ima 48 hektarjev, na  
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katerih je približno 6000 ste-
bel Coco de Mer. Ker se stebla 
niso veliko spremenila še iz 
prazgodovine, je Vallée de Mai 
tako čudovit, da ga imenujejo 
vrt raja.

Prav nikjer drugje na svetu 
kot na Sejšelih ne bosta imela 
priložnosti videti Coco de Mer, 
ogromnega semena, čigar  
oblika je podobna ženski  
zadnjici.  Zrel sadež ima 
premer 40 do 50 cm in je težek 
15 do 30 kg!

To je seme redke vrste palme, 
ki obstaja samo na Sejšelih. 
Njegovo ime je povezano s 
pradavnim verovanjem, da pri-
haja z drevesa, ki raste pod 
morjem. Tako je dobilo ime 
Coco de Mer, kar v prevodu 
pomeni morski kokos.

Uradni naziv je lodoicea  
maldivica, pravijo  pa mu tudi 
morski kokos ali dvojni kokos.

Seme kali dve leti, plod pa zori 
6 do 10 let in ima večinoma 
dva režnja (vendar ima lahko 
tudi štiri ali celo šest režnjev). 
Rastlina začne cveteti šele po 
20 do 40 letih.

Kokosov Coco de Mer ali ško-
ljk ne poskušajta odnesti iz 
države. Če želita Coco de Mer 
prinesti domov, mora imeti 
certifikat licenciranega proda-
jalca.

Do Vallée de Maija lahko pri-
deta z avtobusom ali avtomo-
bilom iz glavnega otoškega 
pristanišča, Baia Ste. Anna.

SKRIVNI SLAP

Če sta ljubitelja slapov, vaju 
na Praslinu čaka skriti slap, o 
katerem se ne govori preveč, 
zato ga imata verjetno lahko 
samo zase. Slap v Praslinu la-
hko najdeta samo s pomočjo 
Google Zemljevida, saj na ce-
sti ni znakov, ki bi vaju vodili 

do te lokacije. Dobro je vedeti, 
da parkirata v Vallée de Mai in 
se sprehodita približno 200 
metrov do tega slapa. Niso 
ravno Plitvice, vendar se la-
hko skopata pod njim.

OTOK CURIEUSE 
ALI OTOK ŽELV

Otok Curieuse je majhen 
granitni otok, oddaljen par ki-
lometrov od severne strani 
otoka Praslin. Znan je po 
rdečih tleh, na katerih rastejo 
palme Coco de Mer in stebla 
mangrov ter po čudovitih in ti-
hih plažah, na katerih so 
pogosto ogromne želve.

Curieuse zaradi tega pogosto 
imenujejo tudi otok želv. Ta 
ogromna morska bitja so zelo 
mirna in srečanje z njimi je pra-
vi užitek. Lahko jih hranita in 
se fotografirata z njimi, me-
dtem ko se prosto sprehajajo 
po otoku.

Esmeralda, največja želva na 
svetu, živi na Bird Islandu ozi-
roma otoku. Ima skoraj 300 kg 
in se prosto giblje po tem za-
sebnem otoku, na katerem je 
letovišče s 26 bungalovi.

OTOK LA DIGUE

La Digue je majhen otok ob 
Praslinu, oddaljen 15 minut 
vožnje z ladjo (enosmerna  
karta je približno 15 evrov). 
Znan je po »najlepših plažah« 
na svetu, še posebej plažah 
Grand Anse in Anse Source 
d’Argent z ogromnimi 
rožnatimi granitnimi okroglimi 
skalami.

Vsaj en dan v celoti namenita 
obisku otoka, ki je videti, kot 
da se ga že od nastanka ne bi 
nihče dotaknil. Na njem skora-
jda ni motornih vozil, zato ni 
niti asfaltiranih cest, ki bi vaju 
pripeljale do čudovitih plaž z 
mivko. Najemita kolo in razišči-

ta otok med potjo od Ile de 
Cocos, ki je odlična za pota-
pljanje z masko, in naravnega 
rezervata Veuve, kjer živi  
redka črna ptica, Rajska 
muholovka.

PLAŽA ANSE SOURCE 
D’ARGENT

Anse Source d’Argent je ena 
od »tistih« plaž z razglednic in 
je zagotovo med najlepšimi 
plažami, ki jih bosta v življenju 
videla. Kremno beli pesek je 
obkrožen z ogromnimi  
gladkimi kamni in turkiznim 
morjem ter obdan s palmami 
... popolno za medene tedne!

Anse Source d’Argent sta 
morda že videla v reklamah za 
Bacardi Rum, Campari in čoko-
ladke Bounty.

OTOK MAHE

Mahe je največji otok, kjer živi 

večina prebivalcev in je  
glavna vstopna točka za tuje 
turiste.

Tam je tudi letališče in glavno 
mesto, ki nikakor ne spada 
med tiste, ki se jim je bolje izo-
gniti zaradi gneče. Mahe je 
dovolj romantičen sam po sebi 
in ima svoje adute za idiličen 
počitek, od plaž do zelenja.

GLAVNO MESTO VICTORIA

Majhno glavno mesto Victoria 
ima manj kot 30.000 prebiva- 
lcev, kar predstavlja tretjino 
prebivalcev Sejšelov. 10 km iz 
mesta je mednarodno le-
tališče, mesto pa je tudi vo-
zlišče avtobusnih in ladijskih 
prevozov.

Čeprav so turisti glavno  
mesto nekoč obravnavali 
zgolj kot prehodno destinaci-
jo, ga danes vse bolj odkrivajo 
tisti, ki si želijo lokalne izku- 
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šnje, namesto da bi vse dneve 
prebili na plaži.

Odpravita se do mesta, obišči-
ta tržnico Sir Selwyn  
Selwyn-Clarke Market, ki ob-
staja že od leta 1840, nato pa 
se odpravita v Muzej naciona-
lne zgodovine in na koncu še 
do Nacionalnih botaničnih  
vrtov Sejšelov (Seychelles 
National Botanical Gardens).

Mesto je majhno in lahko ga 
raziščeta v 15 minutah,  
vendar se ustavita v eni od lo-
kalnih restavracij in poskusita 
kreolsko hrano z veliko svežih 
morskih sadežev.

Še ena dejavnost v dvoje je 
izredno romantična, ponujajo 
pa jo ravno v tem mestu: reef 
safari ali safari po koralnem 
grebenu.

Če ne želita zgolj počivati na 
plaži, ampak želita raziskati 
svet pod površino morja, v 
marini Victoria poiščita safari 
po koralnem grebenu.  
Vkrcajta se na ladjo in pojdita 
na izlet, na katerem bosta 
spoznala morski ekosistem in 
bosta dobila priložnost od 
blizu videti številna morska 
bitja. Nekatera bosta lahko 
celo nahranila.

Če bosta Sejšele obiskala  
oktobra, vaju bo navdušil 
Kreolski festival, ki je od leta 
2017 združen s karnevalom, z 
njim pa počastijo korenine in 
tradicijo lokalnih prebivalcev. 

PLAŽA ANSE INTENDANCE

Majhna plaža na jugu otoka 
Anse Intendance, približno 30 
km od Victorije, je ena od 
znanih rajskih plaž na Sejšelih 
z vsem, kar to pomeni:  

kremno belo mivko, turkiznim 
morjem in palmami v okolici.

Čeprav je plaža zelo  
priljubljena, ni najboljša izbira 
za kopanje. Ker je ne ščiti 
koralni greben, vaju lahko po-
tegnejo močni valovi, zato 
morata biti zelo pozorna. Ko-
pajta se raje na plaži Beau  
Vallon na severozahodnem 
delu otoka.

PLAŽA BEAU VALLON

Točno nasproti Victorije je na-
jbolj priljubljena plaža na 
otoku Beau Vallon. Ob tej 
čudoviti peščeni plaži je morje 
zelo mirno, zato je idealno za 
kopanje, potapljanje in ribolov. 
V okolici Beau Vallona je ve-
liko hotelov, restavracij, barov 
in trgovin, zaradi česar je 
odlična lokacija za vse, ki ne 
marajo preprostih plaž,  
ampak tudi v kopalkah iščejo 
zabavo.

HRANA NA SEJŠELIH

Sejšeli so najbolj znani po  
ribjem curryju, golažu z jagnje-
tino, okusnem rižu in celem 
nizu jedi z morskimi sadeži. 
Cene teh jedi so lahko smešno 
nizke, če se izogneta znanim 
restavracijam.

Na Sejšelih bosta našla šte-
vilne trgovinice, ki nudijo 
okusne jedi to-go, torej za s 
seboj. Večinoma so v bližini 
cest. Če se odločite za to 
možnost, se morata zavedati, 
da jim popoldne pogosto 
zmanjka hrane, saj so to nji-
hove malice oziroma jedi, ki jih 
vsak dan kuhajo za kosilo. La-
hko pojesta piščančji curry ali 
curry s hobotnico, ki ju  
postrežejo z rižem, ocvrtim 
krompirčkom in solato  

(običajno zeljnato solato ali 
mangom s čebulo).

PREVOZ NA SEJŠELIH

Od otoka do otoka lahko potu-
jeta z letalom ali trajektom. 
Če izbereta letalo, se zaveda- 
jta, da je terminal za domače 
prevoze oddaljen samo 2 
minuti od mednarodnega ter-
minala, edini letalski prevoznik 
pa je Air Seychelles, ki ima 
tudi več kot 150 letov  
dnevno!

Za raziskovanje otoka Mahe in 
Praslin najemita avtomobil, za 
La Digue pa bosta potrebova-
la kolo. Dobra izbira je tudi 
Mini moke, majhen odprt avto-
mobil, ki rahlo spominja na 
vozičke za golf.

Taksiji z letališča so dragi. 
Pričakujta, da vaju bo vožnja z 
letališča do glavnega mesta 
Victorije stala približno 25 do 
30 ameriških dolarjev, do ho-
tela v Beau Vallonu pa 35 do 
40 ameriških dolarjev.

KDAJ SE ODPRAVITI NA 
SEJŠELE?

Sejšeli so samo 4° pod ekva-
torjem, zato imajo vedno to-
plo in vlažno tropsko klimo. 
Temperature redko padejo 
pod 24 °C in se redko dvignejo 
nad 32 °C.

Na tem območju ni ciklonov, 
zato so popolna destinacija 
skozi vse leto. Nekateri mese-
ci so vseeno primernejši od 
drugih. November, december 
in januar so najmanj privlačni 
meseci, saj lahko pade veliko 
dežja, med marcem in junijem 
pa je morje najmirnejše, tako 
da je ta čas najprimernejši za 
jadranje ali potapljanje.

POROČNO POTOVANJE 
NA SEJŠELIH

Sejšeli so raj za mladoporočence. Peščene plaže so obkrožene z Indijskim oceanom 
in bogatimi hribčki ter ponujajo sproščen tempo. Vajine sanje o tropskem raju bodo 

na Sejšelih postale resničnost.

Ponudba

Sejseli

LETALSKA KARTA IZ  LJUBLJANE /  BENETK :  OD  699  EUR /  OD  633  EUR

BERJAYA BEAU VALLON BAY RESORT  &  CASINO*****
(DVOPOSTELJNA SOBA) :  OD  254  EUR /  NOČ

CALOU GUEST  HOUSE ,  BUNGALOV :  OD  1 19  EUR /  NOČ

V
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Aruba

Luxury A ruba je karibska  
mešanica modre in 
rožnate barve z veliko 

kremnih odtenkov. Morska 
modrina se zaletava v čudo-
vite plaže, ki jih prekrivajo 
drevesa divi-divi, rožnati 
flamingi pa se kopajo poleg 
vaju. Nič čudnega, da je Aruba 
tako privlačna luksuzna  
počitniška destinacija. Zaradi 
izobilja aktivnosti in  
romantike je še posebej 
privlačna za mladoporočence.

1. FLAMINGO BEACH 

Na zasebnem otoku  
Renaissance lahko naredita 
selfi s flamingi, čudovitimi 
rožnatimi ptiči, ki obiskujejo 
plažo Flamingo in uživajo v 
morju, medtem ko se vidva 
sončita poleg njih. 

Nič čudnega, da otoku pravijo 
tudi »Happy Island«, saj so tu-
kaj vsi dobre volje. Tega otoka 
ne bosta težko našla, saj je v 
bližini glavnega mesta 
Oranjestad, kjer je hkrati tudi 
edino letališče. Na otoku je le-
tovišče s 4 zvezdicami,  
vendar vama ni treba biti nji-
hov gost, saj lahko vstopnico 
za otok kupite za približno 
100 evrov.

2. DESKANJE NA PLAŽI 
EAGLE 

Če ne znata deskati, je tudi 
opazovanje deskarjev na plaži 
Eagle čudovit prizor, še pose-
bej če s koktajlom v roki čaka-
ta na sončni zahod, pri čemer 
se proti odprtemu morju 
odpravljajo ladje, polne  
žurerjev.

3. PIKNIK NA PLAŽI 

Ko bosta na Arubi, posnemaj-
ta lokalce in pripravita piknik 
na plaži. Kupita lokalno hrano, 
vino in pivo, vzemita  
pregrinjalo ter si poiščita  

mesto v senci ukrivljenega 
drevesa divi-divi, ki vaju bo 
morda spomnilo na oljke. 
Preživita dan med uživanjem v 
morju, sončenju in družbi. 

4. OBIŠČITA NACIONALNI 
PARK ARIKOK 

Za en dan lahko pozabita na 
počivanje na plaži in obiščeta 
nacionalni park. Če imata 

možnost, najemita vodiča, ki 
vaju bo peš ali s štirikolesnim 
vozilom popeljal po najbolj ra-
zburljivih delih spektakularne 
otoške narave. 

5. ODJADRAJTA V SONČNI 
ZAHOD

Sončni zahod lahko doživita 
na jadrnici. Mladoporočencem 
se ni treba izogibati takšni 

32   POROČNA POTOVANJA 33



očitni romantiki, saj je to na 
Arubi res nekaj posebnega. 
Lahko se odločita za mirno 
jadranje ali pa »party« ladjo. 

6. ZAVETIŠČE ZA OSLE IN 
FARMA NOJEV

Če imata rada živali, se vama 
bo zavetišče za osle še pose-
bej prikupilo. Osli so bili nekdaj 
glavno prevozno sredstvo na 
otoku, zato zdaj okrevajo v 
zavetišču. S seboj vzemita ja-
bolka in korenje ter jih  
nahranita, pocrkljajta in  
donirajta zavetišču. Vstop je 
brezplačen, zavetišče pa je 
odprto vse dneve v tednu.

Obiščita tudi farmo nojev Aru-
ba Ostrich Farm na vzhodni 
strani otoka, ki je odprta do 
štirih popoldne. Tam lahko 
spoznata te čudovite živali in 
pozneje tudi kaj pojesta v 
restavraciji Savana.

7. NAJEJTA SE SVEŽIH 
MORSKIH SADEŽEV

Aruba je bogata z morskimi 
sadeži in lahko vama bo žal, 
če se tam ne bosta najedla rib 

in školjk. Najboljše morske 
sadeže bosta lahko poskusila 
v Zeeroversu v Savaneti, kjer 
je dnevni meni odvisen od 
dnevnega ulova. To ni  
imenitna lokacija, je zgolj na-
jboljša lokalna ponudba, kjer 
lahko uživata v dobrotah zu-
naj turističnih središč.  Taksi 
vaju do tu pripelje iz glavnega 
mesta v približno 10 minutah.

8. OBIŠČITA TOVARNO 
ALOJE 

Aloja je na otok prispela že 
leta 1840. Nekoč je bila Aruba 
celo največji izvoznik te  
rastline na svetu.  Dve tretjini 
otoka sta bili nekoč prekriti z 
alojo. Obisk tovarne bo  
zabaven jutranji ali popoldans-
ki izlet, med katerim bosta la-
hko videla, kako se izdeluje 
aloe vera. Mogoče bosta kupi-
la tudi kremo za kožo, saj aloja 
pomiri kožo po pretiranem  
izpostavljanju soncu.

9. KAMNITE FORMACIJE 
AYO IN CASIBARI 

Ogromni kaktusi in nenavadne 
zaobljene skale so značilen 

prizor v notranjosti otoka na 
dveh lokacijah, Ayo in Casi-
bari. Med seboj sta oddaljeni 
10 minut vožnje, zato si lahko 
obe ogledata v istem dnevu. 
Obujta superge in preživita 
dan v naravi. Ne pozabita vze-
ti fotoaparata in rezervne  
baterije, saj bosta zagotovo 
veliko fotografirala, še pose-
bej ob vzponu na vrh Casibari-
ja.

10. BARVITA 
ARHITEKTURA

Aruba je tako kot drugi  
karibski otoki izjemno barvita, 
kar še posebej velja za glavno 
mesto Oranjestad. Zaradi  
arhitekture in barv, ki spomi- 
njajo na Amsterdam, bosta na 
trenutke pomislila, da sta na 
Nizozemskem. Fotografi 
obožujejo Oranjestad, saj s 
posebnim šarmom združuje 
staro in novo. Center mesta ni 
tako velik in lahko ga razišče-
ta peš ali pa se zapeljeta z 
odprtim starinskim tramva-
jem, ki se zapelje mimo vseh 
glavnih turističnih lokacij. 
Vožnja je brezplačna, začne 
pa se v pristanišču.

POROČNO POTOVANJE 
NA ARUBI

Na kilometre slavnih belih peščenih plaž, številna all-inclusive letovišča in  
simpatično glavno mesto, Oranjestad, ki je izjemno za dolge romantične sprehode. 

Če se malo odmakneta od letovišča, vaju tam pričaka prava poslastica. Na oddaljenih 
koncih otoka so vetrovne razgledne točke in nedotaknjene plaže – popolne za  

sprehode in jahanje. Kristalno čisto morje je polno življenja in ladijskih razbitin, zato 
so možnosti za potapljanje prav neverjetne. Zaradi nenehnih vetrčkov pa so pogoji za 

jadralno deskanje in kajtanje skoraj idealni.

Ponudba

Aruba
LETALSKA KARTA IZ  LJUBLJANE /  BENETK :  OD  1065  EUR /  OD  575  EU R

BARCELO ARUBA*****  (DVOPOSTELJNA SOBA) :  OD  407  EUR /  NOČ

HOLIDAY INN RESORT  ARUBA -  BEACH RESORT  AND CASINO**** 
(DVOPOSTELJNA SOBA) :  OD  192  EUR /  NOČ

HT T P S : //P OT OVAN JA. N OMAGO. S I /T U R E /AR U B A-P OR OCN O-P OTOV A NJ E
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POROČNO POTOVANJE  
NA F IDŽIJU

Svojo notranjo uro prestavite na »Fidži čas«: za raziskovanje izjemnih plaž na  
arhipelagih, podmorskih čudes in fascinantne kulture si je treba vzeti čas. Bleščeči 

pesek, popolne palme in bleščeče modro morje – plaže na Fidžiju so kot s slik. 
Njegov podvodni svet ponuja navidezno neskončne, intenzivno obarvane grebene  

ter več kot 1500 vrst rib, zato je potapljanje vsekakor izjemna izkušnja.

Ponudba

Fidzi

LETALSKA KARTA IZ  LJUBLJANE /  BENETK :  1499  EUR /  1054  EUR

RADISSON BLU  RESORT  F IJ I  DENARAU ISLAND***** 
(DVOPOSTELJNA SOBA) :  OD  174  EUR /  NOČ

ANCHORAGE BEACH RESORT****  (DVOPOSTELJNA SOBA) :  OD  59  EUR /  NOČ

V

POROČNO POTOVANJE  
NA TAJSKEM

Tajska je prijateljska in zabavna, je pa tudi polna kulture in zgodovine. V njej bosta 
našla veliko zlate barve, od bleščečih templjev in tropskih plaž do vedno prisotnega 
tajskega nasmeha. Tajska kuhinja je cenjena po vsem svetu in odraža temelje tajske 

kulture, saj je velikodušna, topla, osvežilna in sproščena.

Ponudba

Tajska

LETALSKA KARTA IZ  LJUBLJANE /  ZAGREBA:  OD  569  EUR /  OD  499  EUR

BES T  WESTERN PREMIER***** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM ZAJTRKOM) :  OD 95  EUR /  NOČ

BAIYOKE  SKY****  (DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM ZAJTRKOM) :  OD 1 15  EUR /  NOČ

HTTPS ://POTOVANJA.NOMAGO.S I/TURE/TAJSKA-POROCNO-POTOVANJE HT T P S : //P OT OVAN JA. N OMAGO. S I /T U R E /F I DZI -P OR OCN O-P OTOV A NJ E
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Bali

Adventure

INDONEZIJA

B ali je indonezijski otok, 
znan po vulkanskih go-
rah, riževih poljih, plažah 

in templjih. Obožujejo ga zalju-
bljeni pari, vendar je enako 
priljubljen med zaljubljenci v 
deskanje in jogo. Na tem 
otoku lahko izkusita vse, od 
zabave do popolnih oaz miru, 
zato verjamemo, da lahko 
vsakdo najde nekaj zase.

Kaj pa bi si lahko ogledali in 
poskusili romantični pari?

1. FILM NA PLAŽI KARMA  

Karma beach je ena najlepših 
plaž na Baliju. Njena zanimi-
vost je, da se do nje spustita z 
gondolo. Poseben užitek je 
zvečer gledati film na platnu 
iz udobnih ležalnikov s pijačo 
v roki. Čeprav je plaža  
zasebna, lahko za približno 15 
evrov kupita vstopnico in uži-
vata.

2. JEZDITA KONJE

Morda v resničnem življenju 
nista princ in princesa na 
belem konju,  kljub temu lahko 
na več lokacijah na Baliju  
jezdita te čudovite živali in se 
odpravita proti sončnemu za-
hodu kot v starih romantičnih 
filmih.

3. GREAT BANYAN TREE

Verjetno največje drevo, ki ga 
bosta videla v življenju, je sta-
ro 700 let, visoko 85 metrov, 
njegov premer pa je  
neverjetnih 70 metrov.  Naha-
ja se v vasi Gesing, 20 km ju-
govzhodno od Seririta.  
Indonezijci imajo drevesa  
banyana za sveta, zato sta 
poleg njega tudi dva templja 
Pura Pecalang in Pura Subak. 
Ne prezrita tega čarobnega 
drevesa.

4. SKRITA PLAŽA PANTAI 
GUNUNG PAYUNG   

Vzhodno od znane plaže na 
priljubljenem turističnem 
otočju Nusa Dua se nahaja 
majhna skrita plaža Pantai 
Gunun Payung, na kateri  
lahko sama uživata v kopanju, 
sončenju ali celo meditaciji.

5. ZAJTRK Z ORANGUTANI

V živalskem vrtu na Baliju  
lahko prvi jutranji obrok  
pojesta z orangutani. Pri za-
jtrku bosta dobila sezonsko 

sadje in zelenjavo, sveže 
stisnjene sokove, sveže 
pečen kruh z maslom in  
marmelado ter jajca Benedikt 
ali žitne kosmiče, odvisno od 
vajinih želja. Poleg tega vama 
postrežejo z indonezijsko 
kavo kopi tubruk ali toplim  
angleškim čajem.

Zajtrk traja od 8 do 9.30. V 
tem času pa zajtrk na terasi 
dobijo tudi simpatični  
orangutani.
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6. HRANA V OBLIKI  
SAMOROGOV

Ta mitska bitja v resničnem 
življenju seveda ne obstajajo, 
vendar so v slaščičarni Cloud 
Cakes v Denpasarju na Baliju 
vse jedi tematsko oblikovane 
po samorogih – od sladic do 
testenin. To je verjetno na-
jlepša hrana, ki jo bosta po-
skusila, poleg tega pa pravijo, 
da je tudi okusna.

7. OGROMNA GUGALNICA 
NAD GOZDOM

Počutita se kot otroka na 
ogromni gugalnici visoko nad 
gozdom in slapom v Zen  
Hideawayju, ki se nahaja v ma-
jhni vasici poleg Ubuda. Če 
bosta dovolj pogumna, da se 
zaguncata, bosta imela na-
jboljšo fotografijo na Insta-
gramu.

8. RIŽEVE TERASE 
TEGALLALANG 

Riževe terase so eden od  
fascinantnih prizorov na Bali-
ju, nahajajo pa se v Ubudu v 
samem srcu otoka. Zbudita se 
zgodaj in ujemita prve sončne 
žarke, ki se prebijajo skozi 
kokosove palme in riževim 
terasam zagotavljajo pose-
bno oranžno noto. Tega prizo-
ra ne bosta kar tako pozabila. 
Vstop je brezplačen, vendar je 
obvezna donacija 2 ameriška 
dolarja.

9. OPIČJI GOZD

Monkey forest v Ubudu je  
izjemno zabavna izkušnja. 
Pravzaprav gre za zatočišče, 
v katerem prebivalci skrbijo 
za opice, ki jim preostane zgolj 
igra. Včasih ukradejo klobuke, 
sončna očala in hrano, zato 
pazita na stvari, vendar je bolj 
verjetno, da se vama bodo 

približale, ker se želijo igrati.
Poleg opic si bosta lahko ogle-
dala številne jame, spomenike 
in templje, zato se zagotovo 
ne bosta dolgočasila.

10. HIPSTERSKI SEJEM 
LOVE ANCHOR

Canggu na jugu Balija imenu-
jejo tudi Ubud za hipsterje in 
hipije. Njegova prednost pa je 
zagotovo plaža in tako imeno-
vana »normalna«  
neorganska hrana, čeprav se 
večina ponudbe še vedno šte-
je med zdravo hrano. Poleg 
množice restavracij, kavarn, 
trgovin, prodajaln spominkov 
in brivnic imajo tudi nedeljski 
bolšji sejem z veliko stojnica-
mi, na katerih lahko kupita 
izdelke lokalnih rokodelcev, 
nakit in oblačila. Tu je tudi 
ogromen napis Love Anchor, 
poleg katerega se lahko fo-
tografirata.

POROČNO POTOVANJE  
NA BALIJU

Zgolj omemba Balija sproži asociacijo na paradiž. To je več kot zgolj kraj, je tudi  
razpoloženje in tropski način razmišljanja. Bogata in raznovrstna kultura Balija se 
odvija na vseh nivojih življenja, saj ima skoraj vse na tem otoku duhovni pomen. 
Sredini otoka dominirajo dramatični vulkani in templji na pobočjih. Severni in  

zahodni del Balija pa sta redko naseljena, vendar ponujata niz lokacij za  
potapljanje in deskanje, zaradi katerih se vsako potovanje več kot izplača.

Ponudba

Bali
LETALSKA KARTA IZ  LJUBLJANE /  BENETK :  OD  623  EUR /  OD  523  EUR

PURI  ASRI  V ILLA  SPA**** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM ZAJTRKOM) :  OD 30  EUR /  NOČ

UBUD SENSASI  BUNGALOWS*** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM ZAJTRKOM) :  OD  16  EUR /  NOČ

HT T P S : //P OT OVAN JA. N OMAGO. S I /T U R E /B AL I -P OR OCN O-P OT O V A NJ E
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Namibija

Adventure Potovanje v Afriko je pus-
tolovščina v naravi. Na-
mibija na jugu tega  

kontinenta nudi ogromno de-
javnosti, v katerih lahko uživa-
ta skupaj – od puščave do 
morja. Namibija je druga na-
jmanj naseljena država na 
svetu, zato razmislita o tej 
destinaciji, če si na poročnem 
potovanju ne želita gneče. Če 
iščeta nekaj posebnega, je to 
to.

1. ROŽNATO JEZERO V 
WALVIS BAYU  

Jezero v zalivu Walvis na na-
mibijski obali ponuja zelo re-
dek prizor – njegova voda je 
rožnata. Barvo ustvarijo 
planktoni, s katerimi se hrani-
jo tudi flamingi, ki tako dobijo 
svoje rožnato perje.

2. DEADVLEI IN
SOSSUSVLEI

Najbolj znani motivi iz Nami- 
bije so edinstvena mrtva  
debla sredi rdečih sipin.  
Nekdaj plodna zemlja, na  
katerih so zrasla debla, se je 
izsušila zaradi premikanja 
peščenih sipin, ki so jih izolira-
la od dotoka vode. Posušena 
in razpokana tla so se spre-
menila v slano glino, 1000 let 
stara debla pa so se ohranila 
prav zaradi suhega zraka, ki 
ne omogoča razkroja.

3. NAJVEČJA SLANA 
DOLINA V AFRIKI S 
FLAMINGI

Prizor žiraf v ogromni slani do-
lini v nacionalnem parku Eto-
sha je še en nepozaben prizor. 
»Etosha« pomeni »veliki beli 
kraj« v plemenskem jeziku. Ta 
največja slana dolina v Afriki 
je dolga 130 km in široka 50 
km ter je vidna tudi iz vesolja. 
Etosho ste mogoče opazili v 
filmu »2001: Vesoljska odise-

ja«. Večinoma je suha, vendar 
se poleti v njej začasno na-
bere voda, ki pritegne milijon 
rožnatih flamingov (pla-
mencev) in pelikanov.

V nacionalnem parku lahko 
srečata tudi slone, leve, noso-
roge in druge živali.

4. SIPINA 45 

Najbolj znana sipina v Namibiji 
je sipina 45 (Dune 45). Vzpe- 
njanje na najvišjo sipino na 
svetu sploh ni težko, na njej 

pa je najlepše ob sončnem 
vzhodu in zahodu. Vstanita ob 
5h zjutraj in se odpravita na 
sipino 45 z dobrim fotoapara-
tom. Ne bosta verjela, kako 
dobre fotografije bosta nare-
dila.

5. AVTOMOBILSKE 
RAZBITINE IN PEŠČENE 
HIŠE V PUŠČAVI  

V Namibiji bosta sredi puščave 
našla veliko starih avtomobi- 
lskih razbitin. Tovrstne 
filmske scene bosta našla 
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povsod, še posebej v okolici 
Sossuvleija, Fish River Canyo-
na in Solitairea. Odpravita se 
tudi v Kolmanskop, nekdanje 
naselje nemških rudarjev, ki je 
že 40 let zapuščeno, zato je 
pesek povsem prevzel la- 
stništvo nad hišami. Njihova 
notranjost je videti, kot da je 
nekdo vanje izpraznil polne 
tovornjake peska, zato so 
zelo priljubljen fotografski 
motiv.

6. VOZITA SE, DESKAJTA 
IN LETITA NAD SIPINAMI

Vsi ljubitelji adrenalina bodo 
oboževali vožnjo s štirikole-
sniki po peščenih sipinah, bolj 
pripravljeni pa lahko deskajo 
navzdol po sipinah. Poskusita 
tudi skok s padalom in doživi-
ta naval adrenalina med  
tandemskim skokom proti 
sipinam s hitrostjo več kot 
100 km/h.

7. ZAVETIŠČE ZA GEPARDE  

V Namibiji živi največja koloni-
ja divjih gepardov na svetu, ki 
predstavlja kar 20 % vseh ge-
pardov. Njihov nagon jih vodi k 

pogostim ubojem domačih 
živali, zaradi česar jih lokalno 
prebivalstvo pobija. Zato so v 
Namibiji odprli zavetišče za 
geparde, da bi ohranili ta 
čudovita bitja. Danes več kot 
90 % vseh gepardov živi na 
farmah, ki so odprte za  
obiskovalce.

Gostje se lahko crkljajo z ma-
jhnimi gepardi, ki se obnašajo 
tako kot vse mačke. Predejo 
in se dobrikajo.

8. DIVJI KONJI V AUSU

Čreda divjih konj, znanih kot 
namibijski puščavski konji, živi 
v bližini mesta Aus na jugu 
države. So zadnja čreda divjih 
konj na celotnem kontinentu, 
zato je opazovanje njihovega 
svobodnega bivanja v naravi 
prav edinstven prizor. 

9. SPOZNAJTE 
PLEME HIMBA 

Ena od bolj fascinantnih na-
cionalnih skupin v Namibiji je 
pleme Himba, ki si je dom ust-
varilo na izsušenih rdečih tleh. 
Prepoznata jih lahko po  

močnem rdečem pigmentu 
kože, ki so ga dobili z maza- 
njem rdeče gline po obrazu in 
laseh. Uporabljajo jo za zašči-
to pred soncem in nadlogami. 
Ženske v plemenu Himba 
zgornji del telesa prekrivajo 
samo z rdečo glino. Zanimivo 
je tudi dejstvo, da se ne tušira-
jo. Zaradi velike suše morajo 
varčevati z vodo, zato se ko-
pajo z »dimom«.  V posodo 
naložijo oglje in travo ter ju 
zažgejo, da ustvarijo dim, od 
katerega se potijo in tako 
vzdržujejo higieno.

10. OBALNI GRAD 
SWAKOPMUND

Swakopmund je četrto na-
jvečje mesto v Namibiji s prib-
ližno 44.000 prebivalci. Leta 
1892 so ga ustanovili nemški 
kolonizatorji, zato je povsod 
prisotna germanska  
arhitektura.

Tukaj bosta našla veliko ho-
telov, trgovin, spominkov in 
vsega, kar potrebujeta, da se 
odpočijeta od raziskovanja 
divje narave. Morje je  
hladnejše, vendar lahko udob-
no poležavata na pesku.

POROČNO POTOVANJE  
V  NAMIBIJ I

Za Namibijo pogosto pravijo, da je »Afrika za začetnike«, zato je idealna destinacija 
za vajino prvo afriško pustolovščino. Zelo redke afriške države imajo primerljive  

naravne lepote kot Namibija. Občutita širino najstarejše puščave Namib in obiščita 
Deadvlei z najvišjimi peščenimi sipinami. Prav tako ne smeta zgrešiti številnih divjih 

živali, ki jih lahko najdeta v nacionalnem parku Etoshi.  
Prepustita se neverjetni izkušnji.

Ponudba

Namibija

LETALSKA KARTA IZ  LJUBLJANE /  ZAGREBA:  OD  950  EUR /  850  EUR

VILLA  MORINGA GUESTHOUSE***** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM ZAJTRKOM) :  OD  105  EUR /  NOČ

DÜSTERNBROOK SAFARI  GUEST  FARM**** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM ZAJTRKOM) :  OD  72  EUR /  NOČ

HT T P S : //P OT OVAN JA. N OMAGO. S I /T U R E /N AMI B I JA-P OR OCN O-P OTOV A NJ E
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Islandija

Adventure M ladoporočenci, ki ima-
jo rajši naravo in ra-
ziskovanje kot  

ležanje na plaži, pogosto iz-
berejo Islandijo za preživljanje 
svojih medenih tednov.  
Islandija je prav tako razburlji-
va kot zakonska zveza. Ta 
dežela ponuja celotno paleto 
doživetij, izkušenj in  
pustolovščin, zato navduši 
prav vse svoje obiskovalce.

Vroči gejzirji, slapovi, vulkans-
ko črne plaže, hiške, prekrite z 
mahom, in ledeniki so samo 
nekateri od prizorov, ki vama 
bodo vzeli dih med razisko-
vanjem te čudovite dežele. Na 
Islandijo vzemita tudi dober 
fotoaparat in pustita veliko 
prostora v mobitelu, saj bosta 
nenehno fotografirala. Popoln 
kader vaju čaka na vsakem 
koraku.

REYKJAVIK

Reykjavik je glavno mesto  
Islandije, ima približno 120.000 
prebivalcev in slovi kot najvar-
nejše mesto na svetu. Tamka-
jšnji policisti skoraj nimajo 
dela, zato imajo račun na  
Instagramu, na katerem obja-
vljajo fotografije mačk in psov. 
Obisk bo tako izjemno 
sproščen.

To ni tipična metropola. Ima 
več hiš kot poslovnih zgradb, 
več pisanih fasad kot sivih, 
prav tako pa nobena stavba 
nima več kot pet nadstropij. 
Najvišja zgradba v Reykjaviku 
je cerkev Hallgrímskirkja, viso-
ka 75 metrov. Mesto je polno 
dobrih kadrov. Okna so 
okrašena z zavesami in 
cvetličnimi lončki, kot bi jih 
nekdo pripravil za fotogra-
firanje.

Najboljši pogled na Reykjavik 
je z vrha cerkve Hallgrímski- 
rkja, na terasi muzeja Perlan 
ali pa z najvišjega nadstropja 

muzeja umetnosti v  
Hafnarhúsu, kjer je tudi kava- 
rna s pogledom na pristanišče. 

HRANA IN PIJAČA

Za najboljšo kavo v Reykjaviku 
priporočamo Reykjavik Coffee 
Roasters v bližini cerkve Ha- 
llgrímskirkja, najboljše lokalno 
craft pivo pa najdeta v Kaldi 
Baru. Zabavo lahko poiščeta v 
tematskem Big Lebowski 
baru. Če imata rada alkoholne 
pijače, vama priporočamo, da 
steklenico najljubše pijače 
kupita na letališču, ker je alko-
hol na Islandiji zelo drag. Kar 
se tiče vode – lahko jo pijeta iz 
pipe.

Hrana na Islandiji je draga, saj 

ta otok večino hrane uvaža.

Ne tako dolgo nazaj so na  
Islandiji kuhali predvsem  
jagnječji golaž in ribje čorbe. 
Danes so nekatere restavraci-
je v Reykjaviku na seznamu 
najboljših v Evropi, na primer 
Dill, kjer se osredotočajo na 
nordijsko kuhinjo z lokalnimi 
sestavinami v kombinaciji z 
molekularno gastronomijo in 
drugimi tehnikami, ki se upo-
rabljajo v vrhunskih restavraci-
jah. Zamislite si na primer 
bakalar s penico iz morskih 
sadežev in klobaso iz seve- 
rnega jelena. Če sta že na 
medenih tednih, si privoščita 
luksuzno večerjo.

Če bosta obiskovala 
restavracije, je dobro vedeti, 
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da račun plačata ob šanku po 
obedu in večina restavracij 
sprejema kartice.

Če želita prihraniti pri hrani, pa 
imata na voljo cenovno dosto-
pne trgovine Bónus, Nettó in 
Krónan. Ignorirajta trgovine 
24/7, ki so predvsem  
namenjene turistom, in  
najdražje trgovine 10-11.

Ne zamudita ikonične is-
landske jedi – hot doga. To ni 
hec, islandski hot dog je prilju-

bljen daleč naokrog, delajo pa 
ga iz jagnjetine. Če ga naroči-
ta z vsem (»ein með öllu«), 
bosta dobila sladko gorčico, 
svežo in pečeno čebulo, ramu-
ladno omako in kečap. Stane 
približno 300 ISK oziroma 2,2 
evra. Najdeta jih lahko na kat-
eri koli bencinski črpalki ali v 
trgovini, lokalci pa prisegajo, 
da je najboljši na stojnici Bæja-
rins Beztu Pylsur.

Če vama ne tekne hot dog,  
lahko v Noodle Station za 

približno 8 evrov dobita 
ogromen krožnik juhe z  
rezanci.

Vsi vaju bodo prepričevali, da 
na Islandiji preprosto morata 
poskusiti fermentiranega 
morskega psa. Nikar se ne 
pustita prepričati. 

TERMALNI BAZENI 
IN LAGUNE

Najbolj znana Plava laguna ali 
The Blue Lagoon je 40 minut 
vožnje iz Reykjavika. Pri-
poročamo, da vstopnice kupi-
ta vnaprej, saj je število  
obiskovalcev na uro omejeno 
in so vstopnice zelo hitro  
razprodane.

Skrivna laguna ali The Secret 
Lagoon je bližje, samo 30 
minut iz mesta, vendar je 
manjša in je tam manj gneče. 
Ponoči se lahko kopata v obeh 
lagunah. Ob tem dobita 
posebne kapice in držala za 
noge, s katerimi bosta lebdela 
na vodi in se sproščala v enem 
od najlepših prizorov, ki jih  
lahko vidita v naravi.

KAJ LAHKO DELATA NA ISLANDIJI?

• Pojdita v savno
• Obiščita termalne bazene, kot je Plava laguna
• Odpravita se na plažo s črnim vulkanskim peskom
• Poiščita hiške, prekrite z mahom
• Obiščita živalske farme na poti do Stykkisholmura
• Občudujta ledenike
• Kupita islandske pletenine
• Odpravita se na lov za severnim sijem
• Preizkusita vožnjo na saneh s pasjo vprego na severu otoka
• Prav vse fotografirajta

POROČNO POTOVANJE 
NA ISLANDIJ I

Islandija je redko naseljen otok na samem vrhu globusa in ponuja zanimiv pogled na 
nastanek Zemlje. Cel otok je ogromen vulkanski laboratorij, v katerem močne sile 
oblikujejo površje: gejzirji šumijo, z ledom prekriti vulkani bobnijo, ledeniki pa si 

režejo pot skozi gore. Namesto namakanja v bazenu lahko uživata med namakanjem 
v geotermalni laguni, sprehod se lahko spremeni v potovanje po bleščečem ledeniku, 

mirna noč med kampiranjem pa vama lahko ponudi sedeže v prvi vrsti za auroro  
borealis ali mehke rožnate odtenke nočnega sonca.

Ponudba

Islandija

LETALSKA KARTA IZ  LJUBLJANE /  ZAGREBA:  OD  650  EUR /  OD  267  E U R

 APARTMENT  K***  (DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM ZAJTRKOM) :  OD  101  EU R  /  NOČ

HT T P S : //P OT OVAN JA. N OMAGO. S I /T U R E / I SL AN DI JA-P OR OCN O-POTOV A NJ E
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POROČNO POTOVANJE V 
 JUŽNI AFRIKI

Levi in sipine Kalaharija, peščene plaže, obkrožene z dvema oceanoma, puščavsko 
nebo, polno zvezd, številni gorski vrhovi – ta dežela ponuja osupljivo raznolikost. Južna 

Afrika je ena od najboljših destinacij za safari na tem kontinentu, saj si v njej lahko 
ogledata veliko afriško peterko (lev, afriški slon, afriški bivol, leopard in črni nosorog).

Ponudba

Juzna Afrika

LETALSKA KARTA IZ  LJUBLJANE /  ZAGREBA:  OD  689  EUR /  OD  599  EU R

5TH AVENUE GOOSEBERRY GUEST  HOUSE  **** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  ZAJTRKOM) :  OD 44  EUR /  NOČ

V

POROČNO POTOVANJE 
 NA  MAVRIC IJU

Mavricij je rajski otok. Mavricij je igrišče, obkroženo s palmami. Mavricij je tropski 
slap. Mark Twain je nekoč zapisal: »Najprej je nastal Mavricij in potem nebesa,  

ki so kopija tega otoka.« Imel je prav.

Ponudba

Mavricij

LETALSKA KARTA IZ  LJUBLJANE /  BENETK :  OD  598  EUR /  OD  484 EUR

BAYSTONE BOUTIQUE  HOTEL  &  SPA*****  (DVOPOSTELJNA SOBA) :  OD  235  EUR /  NOČ 

GRAND BAY SUITES****  (DVOPOSTELJNA SOBA) :  OD  1 12  EUR  /  NOČ

HTTPS ://POTOVANJA.NOMAGO.S I/TURE/MAVRICIJ-POROCNO-POTOVANJE HT T P S : //P OT OVAN JA. N OMAGO. S I /T U R E /JU ZN A-AFR I KA-P OR OCN O -POTOV A NJ E
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Combo

Bali

Vietnam+

O   zanimivih in roma- 
ntičnih dejavnostih na 
Baliju si lahko prebere-

ta v naši ponudbi za izlet na 
Bali, tukaj pa bomo predstavili 
pet dodatnih romantičnih  
stvari, ki jih lahko uvrstita na 
svoj seznam.

1. VEČERJA V DVOJE 
NA PLAŽI 

Morda se sliši stereotipno, a 
zakaj si ne bi privoščila filmske 
scene, kot je večerja ob 
svečah na plaži?

Na plaži v Jimbaranu na 
samem jugu Balija lahko sedi-
ta z nogami v pesku med 
uživanjem v morskih sadežih, 
ki so jih ta dan ujeli ribiči.  
Jimbaran ni samo ena v nizu 
plaž, tukajšnji sončni zahod si 
bosta še kako zapomnila.  
Podobno vzdušje je tudi na 
plaži Seminyak, kjer številne 
restavracije ponujajo takšne 
posebne večere za pare. 

2. VEČERJA S 100 SVEČAMI 

Če vama je večerja na plaži ob 
sončnem zahodu preveč 
običajna, kaj pravita na  
večerjo s stotinami sveč v 
restavraciji Swept Away v ho-
telu Samaya Ubudu? Večerjo 
s šestimi hodi vama bodo 
postregli v gozdu, kjer bo pod 
vama tekla reka. Ali obstaja 
še kaj bolj romantičnega? 

3. SPUSTITA LAMPIJON

Na južnih plažah Balija bosta 

pogosto naletela na pare, ki 
spuščajo lampijone v zrak, da 
ponesejo njihovo ljubezen v 
višave. Na medenih tednih 
sta, zato lahko to romantično 
gesto naredita tudi vidva. 

4. OPAZUJTA DELFINE

Na severu Balija v Lovini  
rezervirajta jadranje ob zori. 
Vključuje opazovanje  
delfinov, ki na to območje 
pridejo iskat hrano. Vstanita 
zgodaj in se pripravita za 

odhod na odprto morje ob 
5.30, kjer bosta doživela še 
eno edinstveno izkušnjo.

5. PLAVAJTA POD SLAPOM

Slap Git Git je južno od Lovine. 
Njegova posebnost je v tem, 
da se pod njim lahko skopata. 
Poleg tega bosta najverjetne-
je sama, saj je tja mogoče priti 
samo s 30- do 45-minutnim 
sprehodom s parkirišča na 
vrhu. Še en ljubezenski prizor 
iz filmov na vajini dlani.

Bali
Zakaj ne bi medenih tednov preživela na dveh 

destinacijah? Obe sta enako zanimivi, vendar je vsaka na 
svoj način posebna. V Vietnamu so še na stopnji 

odkrivanja turizma in je zato precej cenejši, na Baliju pa 
znajo ceniti svoje dragocenosti, zato so bolj usmerjeni v 
luksuzno ponudbo. Ta nenavadna kombinacija je tako še 
posebej primerna za vse, ki si želijo obojega po malem.
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POROČNO POTOVANJE
NA BALIJU  IN  V  V IETNAMU
Bali ponuja plaže, deskanje, potapljanje ter velika in mala letovišča, vendar bistvo 
Balija leži drugje, zato je več kot zgolj zabava na soncu. Njegova bogata kultura,  

številne neverjetne znamenitosti in resnično prikupni ljudje so tisto, kar Bali dvigne 
na višji nivo. S tega otoka lahko poletita v Vietnam, deželo čudovitih naravnih lepot 
in bogate kulturne dediščine, dinamičnih velikih mest in vasi v hribih. Vietnam je 

eksotična destinacija, ki se ji bosta težko uprla. Tam vaju nepozabne izkušnje čakajo 
za prav vsakim vogalom.

Ponudba

BALI

THE  AKASHA LUXURY V ILLAS AND 
BOUTIQUE  HOTEL***** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM  
ZAJTRKOM) :  OD  102  EUR /  NOČ

BALI  MANDIRA BEACH RESORT  &  SPA**** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM 
ZAJTRKOM) :  OD  156  EUR /  NOČ

Bali
VIETNAM

LOTTE  HOTEL  HANOI* **** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM  
ZAJTRKOM) :  OD 124  EU R  /  NOČ

HANOI  PERIDOT  HOTEL **** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM  
ZAJTRKOM) :  OD  43  EUR  /  NOČ

Vietnam

V  ietnam vaju bo očaral 
podobno kot Bali,  
vendar na povsem drug 

način. Je zelo razgiban,  
razburljiv in enostaven. Uživa-
jta v čarih Vietnama, lokalni 
hrani, ustrežljivosti domači- 
nov in ugodnih cenah.

1. HANOJ

Glavno mesto Vietnama je  
mrzlična glavna arterija naro-
da, ki hkrati šokira in vznemi-
rja turiste. Kaotični moto-
ciklistični promet in nenehno 
žlobudranje prodajalcev  
ustvarita atmosfero organi-
ziranega kaosa, na katerega 
se morata navaditi, če bosta 
želela uživati. Obvezno obišči-
ta tržnice in preživita veliko 
časa med opazovanjem nji-
hove ponudbe. Ne bosta  
mogla verjeti, kaj vse je na 
voljo. 

2. HALONG BAY 

Zaliv Ha Long Bay na 
severovzhodu Vietnama je 
znan po smaragdno zeleni 
vodi in tisočih visokih  
apnenčastih otokih, prekritih 
s pragozdom. Neverjetnih 
1600 stolpov-otokov, ki se 
dvigajo iz vode, ustvari prav 
osupljiv prizor. Čeprav je tukaj 
lahko gneča, saj gre vsak dan 
mimo na stotine ladij, to sploh 
ne zmanjšuje doživetja na tem 
mestu, polnem manjših jam in 
plaž.

3. MEKONG DELTA

Med prvim obiskom Vietnama 
ne zamudita reke Mekong in 

njene delte, polne otokov, 
riževih teras in majhnih vasi, ki 
so videti, kot da je življenje v 
njih že stoletja nespremenje-
no.  V tem labirintu rek,  
močvirij in otokov poiščita pla-
vajoče tržnice in kmerske pa-
gode, med katerimi se lahko 
zapeljeta z ladjo, na katero se 
lahko vkrcata v bližnjem 
Hošiminhu (Sajgonu) ali Can 
Thou.

4. KOPAJTA SE V NAJVEČJI 
JAMI NA SVETU

Jama Hang Son Doong je v  
divji, skoraj neprehodni džung-
li na meji z Laosom. V  
majhnem mestu Phong Nha 
lahko najameta vodiča in 
opremo, ki jo potrebujeta za 
spust v jamo, do katere se 
bosta morala sprehoditi ob  
slapovih in gozdovih, polnih 
opic in letečih veveric. Ob pri-
hodu v jamo pa le zaplavajta. 

Kdaj sta imela priložnost 
plavati na tako nenavadnem 
mestu?

5. POSKUSITA NAJDRAŽJO 
KAVO NA SVETU 

Ste že kdaj slišala za kavo iz 
zrn, ki jih pojedo in prebavijo 
majhne živali? Gre za  
cibetovke, ki so podobne  
podlasicam in so zaslužne za 
najdražjo skodelico kave na 
svetu.

Buon Ma Thuot je regionalno 
središče v centralnem  
Vietnamu. To čudovito  
območje je polno slapov, na 
njem pa živi lokalno pre-
bivalstvo Ede. Glavna  
ekonomska dejavnost je 
proizvodnja kave iz zrn, ki jih 
skozi svoj prebavni trakt  
fermentirajo cibetovke in jim 
tako dodajo edinstven grenek 
okus.

Vietnam

+
LETALSKA KARTA IZ  L J U BL J A NE :  
OD  760  EUR

HT T P S : //P OT OVAN JA. N OMAGO. S I /T U R E /B AL I - I N -V I E T N AM-P OR OCNO-POTOV A NJ E
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Combo

Bahami

Miami+

Koralni arhipelag v  
Atlantskem oceanu 
ima približno 700 

otokov, pri čemer jih je samo 
30 naseljenih. Več sto belih in 
rožnatih peščenih plaž, pla-
vanje v oceanu z morskimi psi 
in svinjami, druženje z legvani 
ter potapljanje na prelepem 
koralnem grebenu so zgolj 
nekateri od razlogov za obisk 
Bahamov. 

VODNIK PO BAHAMIH:  

New Providence -  Glavno 
mesto Nassau, kjer živi 70 % 
prebivalcev, je na otoku New 
Providence. Obožujejo ga 
ameriški študenti na  
pomladnih počitnicah (slavni 
spring break), ker je tam 
ogromno hotelov za žuranje.

Grand Bahama je eden od na-
jbolj turističnih otokov na Ba-
hamih. Mesto Freeport pa je 
znano po plažah, letoviščih in 
nakupovanju. Vsi prebivalci 
mesta so se posvetili podpori 
turistom, ki lahko tukaj uživa-
jo v glamuroznem počitku in 
čudovitih hotelih, v bližini pa si 
lahko ogledajo šarmantne  
ribiške vasice, zanimive arhe-
ološke lokacije ter enega od 
največjih svetovnih podvo- 
dnih sistemov jam in tri nacio-
nalne parke.

Paradise Island – Ta rajski 
otok (v dobesednem prevodu) 
je takoj poleg New Provide- 
nca, z glavnim mestom Nas-
sauom pa ga povezujeta  
mosta. Zaradi čudovitih 
peščenih plaž, med katerimi je 
vsekakor treba izpostaviti 
plaži Cabbage Beach in Para-
dise Beach, je izredno 

privlačen za turiste. Še pose-
bej atraktivno je glavno le-
tovišče Atlantis s kazinojem 
in vodnim parkom Aquave-
nture. Akvarij v tem letovišču 
ima neverjetnih 50.000 mo-
rskih bitij 250 različnih vrst, 
skozi akvarij pa se lahko 
zapeljeta s toboganom, zato 
je ta vodni park zares  
edinstven. Izbirata lahko med 
več kot 20 različnimi bazeni, 
če pa vama ni do kopanja, ima-
ta na voljo restavracije,  
trgovine in številne zabavne 
vsebine.

Eleuthera – Ta otok je izredno 
dolg in ozek, njegovo ime pa v 
stari grščini pomeni »svobo-
da«. Ima več kot 150 plaž, pri 
čemer so tiste na atlantski 

strani rahlo rožnate. Divji otok 
s čudovito hrano in ljudmi na-
vdušuje vse obiskovalce. 

Izpostavljamo osupljivo lepo 
plažo Lighthouse. Je na na-
jbolj južnem delu otoka, do ka-
terega vodi precej slaba  
cesta, zato tam ni veliko ljudi. 
Najemita terensko vozilo in se 
zapeljita do te rajske plaže z 
rožnatim peskom in mirnim 
morjem.

Harbour Island - Ta otok leži 
severozahodno od Eleuthere, 
znan pa je po nenavadni 
rožnati plaži Pink Sands, ki je 
še prav posebna paša za oči. 
Mirno morje brez valov je 
popolno za kopanje in pota-
pljanje. Glavno mesto otoka je 

Bahami
Če želita, da so vajini medeni tedni kombinacija 

urbanega in naravnega, zabave in raziskovanja, vse 
skupaj pa predvsem veliko uživanja in počitek, vama 

priporočamo kombinacijo mesta, kot je Miami, s 
karibskimi Bahami. Miami ima ogromno hotelov in 

mest za žuranje, Bahami pa imajo več krajev, kjer sta 
lahko sama, se potapljata in kopata.

Bahami so od Miamija oddaljeni samo pol ure z 
letalom ali pa 3,5 ure z ladjo, zato teh destinacij 

ni težko kombinirati. 
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„EVERYDAY LIKE A MARDI GRAS, EVERYBODY PARTY ALL DAY
NO WORK ALL PLAY, OKAY...

...EVERY DIFFERENT NATION, SPANISH, HATIAN, INDIAN, JAMAICAN
BLACK, WHITE, CUBAN, AND ASIAN..“

Dunmore Town z značilnimi 
hišami pastelnih barv, ki so 
bile zgrajene še v 18. stoletju. 

Exuma - Exuma je mini arhi-
pelag, ki je zelo priljubljen med 
turisti zaradi dveh posebnih 
atrakcij – plaže Pig Beach in 
jame Thunderball Grotto. Na-
jvečji otok Great Exuma ima 
lastno letališče z direktnimi 
leti iz ZDA in Kanade, do otoka 
pa lahko prideta tudi z ladjo iz 
Nassaua.

Pig beach oziroma Big Bajor 
Cay je nenaseljen otok v Exu-
mi, kjer okrog 20 svinj 
brezskrbno plava v plitvini, 
leži pa na majhnem otoku 
severno od Great Exume, do 
katerega vozijo turistične  
ladje. Plavajoče svinje so  
edinstven prizor na svetu. So 
dobrodušne in se bodo z ve-
seljem družile z vama, še 
posebej, če jim dasta malo 
kruha. Če jih želita zase,  
pridita zgodaj zjutraj, ker je 
okrog 10. ure dopoldne lahko 
že gneča. 

V bližini je majhen otok Exuma 
Island iguana, kjer živi 1300 
legvanov, in izleti na Pig Beach 
običajno vključujejo tudi obisk 
tega otoka.

Če imata rada potapljanje, 
vaju bo navdušila jama Thu- 
nderball Grotto, ki je ime do-
bila po filmih o Jamesu Bondu, 
ki sta bila posneta tam. Najprej 
so v njej leta 1965 posneli film 
»Thunderball« (Operacija 
Grom) , nato pa leta 1983 še 
film »Nikoli ne reci nikoli več«.

Ta fantastičen podvodni  
jamski sistem najdeta zahod-
no od Staniel Caya. Potopita 
se v svet jam, koral in pisanih  
karibskih rib. 

Če želita zaplavati z morskimi 
psi, ne zamudita Compass 
Caya, otočka, ki pripada  
območju Exume. Vrsto  

morskih psov, ki jih lahko tukaj 
najdeta in z njimi zaplavata, 
imenujejo »couch potatoes« 
med morskimi psi, ker večino-
ma počivajo. Niso v kletki,  
ampak prosto plavajo v morju.

Sandy Cay (znan tudi kot 
White Cay) je nenaseljen otok 
na južnem vrhu otočja Exuma, 
do katerega lahko prideta 
prek Long Islanda, na katerem 
živi ogrožena vrsta legvanov. 
Ko zagledajo ljudi, jim pohitijo 
nasproti iz grmovja, vendar 
vama ni treba skrbeti. Povsem 
nenevarni so. Še več, če se 
naglo premakneta proti njim, 
bodo zbežali nazaj v svoje 
skrivališče.

Andros – največji otok na Ba-
hamih je eden od bolj redko 
naseljenih, vendar izjemno 
popularen med potapljači, saj 
je na njem tretji največji  
koralni greben na svetu, dolg 
kar 300 kilometrov – Andros 
Barrier Reef.  

Bimini – otok, na katerem je 
Ernest Hemingway rad lovil 
ribe, je znan tudi po vrtovih 
črnih koral. Poleg čudovitih 
peščenih plaž sta na tem 
otoku zanimivi še dve stvari: 
Bimini Road, za katero  
nekateri verjamejo, da je os-
tanek nekdanje Atlantide, in 
The Healing Hole (zdravilna 
luknja), izvir naravne vode, bo-
gate z litijem in žveplom, ki 
ima pozitiven učinek na zdrav-

je plavalcev.

Abaco – otočje na severu je 
dolgo 290 kilometrov in je do-
bro znano vsem, ki radi jadrajo 
in odigrajo dobro partijo golfa. 
Mirno morje in rahli vetrovi že 
od nekdaj privlačijo turiste na 
Abaco, kjer so se po ameriški 
revoluciji nastanili bogati bri-
tanski privrženci in zgradili 
hiše v kolonialnem slogu, ki še 
danes pričajo o tem času.  

Plaža Treasure Cay je  
pogosto na seznamu najlepših 
plaž na svetu. Je v bližini oto-
ka Great Abaco, ob njej pa so 
tudi letoviščna hotela,  
apartmaji, vile in zasebne hiše 
ter seveda kavarne, 
restavracije, trgovine in 
prodajalne spominkov.

Cat Island – Če iščeta skrito 
mesto za odmor, je Cat Island 
pravo mesto za vaju. Nedota- 
knjena pokrajina ponuja niz 
čudovitih plaž, med katerimi 
je treba posebej izpostaviti 
10-kilometrsko rožnato plažo 
Pink Beach. To mesto je 
namenjeno vsem, ki ne iščejo 
uglednega letovišča, ampak 
izkušnjo samotarskega pobe-
ga na otok.

Južni otoki – Long Island, 
Crooked Island, Rum Cay in 
San Salvador so prav tako 
zelo primerni za počitek, na 
otokih Inaguas in Mayaguana 
pa je več rožnatih flamingov 
in ostalih ptic kot ljudi. 
 
 

T ako pravi Will Smith v 
verjetno najbolj prilju-
bljeni skladbi o Miamiju, 

mestu, ki je za mnoge sinonim 
zabave.

Florida je v ZDA najbližja točka 
številnim karibskim državam, 
zato ni nič nenavadnega, da 
tukaj živi ogromno prise-
ljencev z Bahamov, Kube, 
Kolumbije, Dominikanske re-
publike in Portorika.

Miami je seveda znan tudi po 
svojih plažah od South Bea-
cha in Sunny Islesa prek Fort 
Lauderdale Beacha in  
Crandon Parka do Lummus 
Parka in plaže Haulover, ki ima 
poseben prostor za nudiste 
ter poseben prostor za pse. 
Za plažami so hoteli in stano-
vanjske stolpnice, ulice z ni-
zom restavracij, kavarn in  
trgovin, saj je Miami pravo 
sodobno obalno mesto, ki 
ponuja vse, kar potrebujeta 
za sprostitev.

Preden se odpravita na plažo 
s koktajlom v roki, preberita 
več o nekaterih osnovnih 
značilnostih in nezgrešljivih 
lokacijah na tej razburljivi  
destinaciji.

MIAMI BEACH  

Območje Miami Beacha je se- 
stavljeno iz več sosesk, leži 
pa na otoku, ki ga s kopnim 
združuje niz mostov. Tam so 

tudi najbolj priljubljene plaže, 
najbolj znani beach bari, klubi 
ter nešteto hotelov in trgovin.

South Beach in Art Deco His-
toric District s pastelno obar-
vanimi stavbami iz 1930-ih in 
1940-ih, na katerih so še  
vedno nameščeni neonski 
znaki, sta ikonični soseski v 
Miami Beachu, skozi kateri gre 
najbolj znana ulica Ocean 
Drive. Vidimo jo lahko v  
številnih filmih in nanizanki Mi-
ami Vice, tako kot Collins Ave-
nue, ki se vije ob plažah Miami 
Beacha.

Ocean Drive bosta takoj 
spoznala po luksuznih avto-
mobilih, ki se vozijo po dolgi 
cesti, ob kateri so art deco 
stavbe in palmovi drevoredi. 
Pustita si glasbo v avtomobilu 
in si zamislita, da sta v filmu 
med vožnjo po tej 2 kilometra 
dolgi ulici.

Ne zamudita svetovno znane-
ga kluba in restavracije na 
plaži, Nikki Beach. Če se pri-
peljeta z avtomobilom, plača-
ta parkirnino 20 USD, vendar 
je to hkrati tudi vstopnina za 

restavracijo in plažo z  
brezplačnimi ležalniki. Naroči-
ta si pijačo in zaplešita ob 
glasbi, ki jo DJ-ji tukaj vsako- 
dnevno vrtijo svojim gostom. 
Ne skrbita, če bosta postala 
lačna, saj vama v restavraciji 
Nikki Beach postrežejo s kosi-
lom in večerjo.

Če si želita privoščiti nekaj 
več, so na Ocean Drivu šte-
vilne cenjene in nagrajene 
restavracije, med katerimi je 
še posebej treba izpostaviti 
restavracijo Gianni’s v vili Casa 
Casuarina, kjer je nekdaj živel 
modni oblikovalec Gianni  
Versace. Vendar vama za do-
ber obrok ni treba seči tako 
globoko v žep, saj je v Miamiju 
toliko izbire, da bi lahko vsak 
dan izbrala novo restavracijo, 
četudi bi tu živela več let.

South Beach je del Miamija, 
kjer stereotipi oživijo, saj  
lahko srečata dolgonoge 
manekenke, naoljene tekače, 
hipsterje in umetnike. Vendar 
je Miami veliko več od tega. 
Ena od trendovskih sosesk v 
Miamiju je definitivno  
Wynwood. Ta je bila nekoč  

Miami
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industrijsko središče, polno 
skladišč in trgovin z avtodeli, 
danes pa je polna galerij,  
modernih kavarn in številnih 
najboljših restavracij v mestu.

LITTLE HAVANA 
IN CALLE OCHO 

Miami je mesto Latinoame- 
ričanov. Kar 70 % prebiva- 
lstva ima latinoskoameriške 
korenine, 54 % od njih pa je s 
Kube. Na Floridi uradno živi 
več kot 1,2 milijona Kubancev, 
zato ni nič čudnega, da ima 
Miami sosesko, ki se imenuje 
Little Havana (mala Havana).

Little Havana je kubanska 
soseska, znana po odlični  
turistični ponudbi. Tukaj lahko 
spijeta odlično kavo, si ogle-
data impresivne ulične  
poslikave, pokadita kubansko 
cigaro ali pa si privoščita 
kubansko hrano.

Calle Ocho je glavna ulica v tej 
soseski. Prepoznala jo bosta 
po petelinih, obarvanih v 
kričeče barve ali barve kuban-
ske zastave, lokalnih  
umetniških galerijah in spre-
hajališču Walk of Fame (spre-
hajališče slavnih), posvečene-
mu številnim kubanskim 
velikanom. Ta in sosednja uli-
ca sta v osrčju kubanskega 
življenja v Miamiju, ob petkih 
pa poteka tudi Cultural Friday, 
ko so predstavljene najboljše 
umetnine in glasba s Kube. Če 
bosta tam v marcu, ko poteka 
Calle Ocho Festival, ki slavi 
kubansko kulturo in je največji 
tovrstni festival na svetu, se 
ne bosta mogla upreti plesa- 
nju salse ob pitju daiquirija in 
opazovanju veselega  
razpoloženja lokalcev.

Zaplešita salso v klubu Ball & 
Chain, ki obstaja že od 1930-
ih in v katerega so hodili Billie 
Holiday, Count Basie in Chet 
Baker. Ne skrbita, če ne znata 

plesati salse, saj so ob torkih 
zvečer na voljo brezplačne 
učne ure.

Čez dan se odpravita do El Ti-
tan de Bronze, trgovine s  
cigarami, kjer si lahko ogleda-
ta, kako izdelujejo kubanske  
cigare. 

V zahodnem delu Male  
Havane si lahko privoščita 
obrok v kubanski restavraciji  
Versailles, za katero lastniki 
trdijo, da je »najbolj znana 
kubanska restavracija na 
svetu«. Tukaj je tudi neuradno 
središče kubanske skupnosti, 
kjer lahko 24 ur na dan spijeta 
cafecito. 

Takoj ob Versaillesu je  
pekarna, ki ponuja pite z  
limeto in pravi kubanski  
sladoled, zato si ob kavi 
privoščita še sladico.

Ker so prebivalci Miamija  
številnih nacionalnosti, je  
gastronomska ponudba zelo 
široka in obsežna. Na  
odličnem glasu je tudi novo 
odprta portoriška restavracija 
La Placita, kjer je skoraj  
nemogoče dobiti prosto mizo. 
Je med soseskama Little Haiti 
in Upper East Side, prepozna-
la pa jo bosta že od daleč, saj 
je cela fasada obarvana v 
barve portoriške zastave.

Chef Jose Mendin je znan  
kuhar, ki je osvojil niz nagrad 
za svojo kuho, zato ni nič  
čudnega, da se je restavracija 
takoj povzpela na seznam  
najbolj priljubljenih restavracij 
v mestu. 

POSKUSITA NOČNO 
ŽIVLJENJE V LIVU 

LIV, ikonični nočni klub na 
Aveniji Collins v Miamiju, je 
eden od tistih klubov, pred 
katerim bosta morala čakati v 
vrsti za vstop, ko pa bosta 
končno na vrsti, vaju vratar 
morda ne bo pustil naprej, ker 
nista dovolj dobro urejena. Tja 
pa  zahajajo tudi številne znane 
osebnosti. LIV je ogromen, saj 
ima več kot 5000 kvadratnih 
metrov, vendar je vsak večer 
poln. Vstopnina je običajno od 
40 do 50 dolarjev. Najbolje je, 
da prideta pred polnočjo, da 
bosta lažje prišla noter.

OBIŠČITA BOTANIČNI VRT 
FAIRCHILD 

Miami ima številne botanične 
vrtove, vendar je Fairchild na-
jlepši med njimi. Ta tropski raj 
na 33 hektarjih ni tako blizu 
centra Miamija. Če si zaželita 
miru in zelenja, se tako usedi-
ta v avtomobil in se pojdita 
spočit v zeleno vodno oazo. 
Številne tropske rastline, med 
katerimi so palmovi in sadni 
drevoredi, nudijo sproščujočo 
atmosfero. Če bosta lačna, la-
hko v vrtu tudi kaj pojesta in 
popijeta.

MONKEY JUNGLE

Monkey Jungle ali opičja džu- 
ngla je park v Miamiju, ki ob-
staja že od leta 1933 in je za-
sebna lastnina. Obiskovalce 
navdušuje dejstvo, da živali 
niso v kletkah, zato je mogoča 
interakcija z njimi. Spoznala 
bosta tudi dobrodušno 50- 
letno gorilo, za katero pravijo, 
da ima smisel za humor.

POROČNO POTOVANJE NA  
BAHAMIH IN  V  MIAMIJU

Ta čudoviti niz subtropskih otokov je znan kot morsko igrišče za Američane, vendar 
ponujajo veliko več kot zgolj pristanišča za potniške ladje. Bahami so razpotegnjeni 

med globinami severnega Atlantika in vzhodne obale ter obsegajo več kot 700 
otokov in 2400 koralnih grebenov. Med obiskom vsekakor zaplavajta s pujsi na  

Exumi. Nato pa odletita v Miami za rahlo drugačno vrsto zabave. Ta namreč ponuja 
drugačne čare – vedno večjo umetniško sceno, kreativno kuho  

in fantastično nočno življenje.

Ponudba

BAHAMI

A  STONE ’S  THROW AWAY*** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM  
ZAJTRKOM) :  OD 187  EUR /  NOČ

Bahami
MIAMI

MARRIOTT  MIAMI  B IS CA Y NE BA Y **** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM  
ZAJTRKOM) :  OD 108  EU R  /  NOČ

Miami+
LETALSKA KARTA  I Z  L J U BL J A NE /  
BENETK :  OD  980 EU R  /  660  EU R

HT T P S : //P OT OVAN JA. N OMAGO. S I /T U R E /B AHAMI - I N -MI AMI -P OR OCNO-POTOV A NJ E
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Combo

Mehika

Kuba+

Mehika je 11. država na 
svetu po številu pre-
bivalcev, po velikosti 

pa je 14. V enem ali dveh  
tednih si bosta težko ogledala 
vse, kar bi si morala. Zato se 
popotniki običajno odločijo za 
pot v eno od 31 regij, običajno 
Jukatan, ki leži ob Mehiškem 
zalivu, Acapulco na pacifiški 
obali Mehike ali pa glavno 
mesto Ciudad de México, ki 
ima več kot 8 milijonov  
prebivalcev, s širšo okolico pa 
celo 20 milijonov.

Ciudad de México je  
neverjetno mesto, kjer je 
svetovljansko vzdušje 21. 
stoletja zavito v šarm kolo-
nialne preteklosti in nekdaj 
velike azteške civilizacije.  

Če imata rada kulturo, vaju bo 
Ciudad de México navdušil. To 
mesto pogosto imenujejo 
mesto palač, ker jih je  
neverjetno veliko. Ena med 
njimi je tudi famozni dvorec 
Chapultepec, ki je pripadal 
habsburškemu cesarju Maksi-
milijanu. Danes je to eden od 
160 muzejev v Ciudadu de 
Méxicu. Vsi muzeji imajo prost 
vstop ob nedeljah. Nahaja se 
v parku Chapultepec, ki je 
dvakrat večji od newyorškega 
Central Parka. Poleg njega pa 
se razteza glavna mestna 
avenija Paseo de la Reforma.

V mestu je več kot 100  
umetniških galerij in 30 kon-
certnih dvoran, je pa tudi četr-
to na svetu po številu gle-
dališč, takoj za New Yorkom, 
Londonom in Torontom. Na-
cionalni avditorij lahko spre-
jme 10.000 ljudi in je proglašen 

za najboljše prizorišče za do-
godke na svetu. 

V središču mesta je Plaza de 
la Constitución, ogromen trg, 
ki mu pravijo Zócalo in obsega 
57.600 m2. Še pred prihodom 
kolonizatorjev je bil glavno 
ceremonialno središče  
azteškega mesta Teno- 
chtitlan. Prepoznala ga bosta 
po ogromni mehiški zastavi v 
sredini. Tukaj se na dan  
neodvisnosti 16. septembra 

zbere tudi pol milijona ljudi.

Katoliki obvezno obiščejo 
sosesko Villa de Guadalupe ali 
pa Baziliko Guadeloupske 
Marije, ki je druga najbolj 
obiskana katoliška destinacija 
na svetu, takoj za Vatikanom. 
Na bližnjem hribu se je Marija 
leta 1531 prikazala revnemu 
domorodcu. Baziliko bosta 
prepoznala po njeni šotorski 
obliki z okroglim tlorisom.

Mehika
Karibi so odlična zamisel za medene tedne. Ko je v 

Sloveniji hladno (od novembra do aprila), je tam toplo 
in prijetno, zato se številni mladoporočenci odločijo za 

to destinacijo. Tistim, ki se ne morejo odločiti, ali 
želijo iti na Kubo ali v Mehiko, ni več treba izbirati. 
Zakaj ne bi združila teh dveh destinacij v poročno 

potovanje, pri čemer obema posvetita po en teden?
Havana je od Cancuna z letalom oddaljena zgolj eno 
uro, Ciudad de México pa je manj kot tri ure stran.
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Če se rada zabavata, se v Ciu-
dadu de Méxicu nahaja na-
jvečji zabaviščni park v  
Latinski Ameriki – Six Flags 
Mexico. V samem središču 
mesta pa je zabaviščni park 
La Feria Chapultepec Mágico. 
Vlake smrti v tem parku lahko 
opazita s številnih lokacij v 
mestu.

V Ciudadu de Méxicu je taka 
prometna gneča, da se z avto-
mobilom lahko včasih tudi po 
3 ure peljeta do destinacij, do 
katerih bi sicer prišla v 15 
minutah. Zato številni vsak 
dan uporabljajo podzemno 
železnico, bogataši pa kot 
prevozno sredstvo na-
jpogosteje uporabljajo kar he-
likopterje. Mi vama vsekakor 
priporočamo, da uporabita 
metro za vse, česar ne more-
ta doseči peš, da ne bi po 
nepotrebnem spoznavala 
čarov čakanja na mestu.

Turistični del Mehike je večino-
ma ob obali. Pri tem je najbolj 
znan polotok Jukatan, ki se 
razprostira po mehiškem 
zalivu. V njegovi notranjosti 
so številne majevske ruševine, 
ki vključujejo tudi eno od 
svetovnih čudes, Chichén 
Itzá.  Riviera Maya z mesti, kot 

so Cancun, Playa del Carmen 
in Tulum, je daleč naokrog 
znana po rajskih peščenih 
plažah in podvodnih jamah, 
cenotah, v katerih lahko tudi 
zaplavata. 

Na polotoku je več kot 2000 
cenot, med katerimi bi  
izpostavili priljubljene Gran 
Cenote in Suytun ter nič manj 
čudovite, vendar manj 
obiskane cenote Dzitnip, 
Choo-ha, Azul, Dos Ojos in La 
Noria.

Če pristaneta v Cancunu, 
skočita do Xcareta, kjer lahko 
zaplavata po podvodni reki. 
To izkušnjo si bosta zagotovo 
za vedno zapomnila, prav tako 
kot plavanje z nenevarnimi 
morskimi psi nekoliko 
severneje na bližnjem otoku 
Holbox, kjer si lahko ogledata 
tudi čudovite rožnate 
flaminge. 

Razmeroma blizu je tudi 
rožnato jezero Las Coloradas, 
eno od številnih jezer v laguni 
Rio Lagartos, kjer živijo  
flamingi, pelikani, krokodili in 
številne druge živali.

Nasproti Cancuna je otok Isla 
Mujeres z eno najboljših plaž 

na svetu, Playa Norte, kjer la-
hko doživita enega od na-
jlepših sončnih zahodov na 
svetu.

Playa Del Carmen je tipična 
turistična destinacija, ki se je 
pred 40 leti razvila v okolici 
plaže in ponuja številne ho-
tele, restavracije in klube.

Če sta že na obali, ne zamudi-
ta Tuluma, čudovitega mesta 
z majevskimi ruševinami ob 
morski obali z nizom rajskih 
peščenih plaž.

Tulum je relativno majhno 
mesto, vendar je polno  
življenja. Z vseh sten kričijo 
barve, mesto je polno stenskih 
poslikav in grafitov. Če pa 
kolesarita, bo vajina vožnja še 
najbolj pisana. Ulična hrana in 
tacosi za 10 pesov so enako 
okusni kot tisti v dragih 
restavracijah, zato vsekakor 
poskusita okusno in začinjeno 
mehiško hrano.

Hiša Pabla Escobarja, Casa 
Malca, je še posebej priljublje-
na. Ena od zasebnih palač 
znanega mafijskega šefa je 
danes hotel s 24 sobami, v ka-
terega lahko vstopita, tudi če 
ga želita zgolj fotografirati.

Kuba je povsem druga- 
čna od Mehike, čeprav 
je zelo blizu. Ta ra-

zličnost pride do izraza zlasti 
pri turistični razvitosti in 
ponudbi, nikakor pa pri po-
manjkanju kulturnih lokacij in 
naravnih lepot. Kuba je bila 
tako kot Mehika pod Španijo, 
katere nasledstvo je možno 
opaziti povsod – od  
arhitekture prek jezika do 
hrane.

Za razliko od Mehike, ki je  
polna turistov in turistične 
ponudbe, je Kuba skromnejša. 
Desetletja zaprtosti in izolaci-
je so naredila svoje. Turisti 
imajo najraje atmosfero, ki je 
kot zamrznjena v minulih 
časih s starinskimi ameriškimi 
avtomobili, popolno odso- 
tnostjo reklam in klasičnih 
znamk, ki okupirajo vse 
klasične turistične destinaci-
je. Na Kubi si bosta lahko 
odpočila oči od marketinga in 
uživala v naravnih lepotah, 
dotrajani arhitekturi in ljudeh 
z največjim nasmehom. Hodila 
bosta po ulicah, ki dišijo po 
svežih paradižnikih, jedla 
odlično morsko hrano za malo 
denarja in pila najboljši rum na 
svetu.

Glavno mesto Kube je Hava-
na, čudovito mesto s špansko 
kolonialno arhitekturo, starim 
centrom iz 16. stoletja in  
dolgo sprehajalno potjo ob 
morju.

Glavni trg je Plaza Vieja (stari 
trg). Ta štirikoten trg je nastal 
leta 1559 in združuje  
kubanski barok z art nouveau-
jem po navdihu Gaudija. Trg so 
sprva uporabljali za vojne vaje, 

pozneje je bila tu tržnica, 
danes pa so na tem kraju 
restavracije, bari in kavarne. 
Kubanska kava je zares  
odlična, vzgojena lokalno. 
Zrna so iz regij Sierra Maestra 
in Pinar del Rio.

Če nista razpoložena za kavo, 
naročita mojito ali daiquiri, 
originalna kubanska koktajla z 
veliko ruma, ki sta nastala v 
havanskem baru El Floridita. 
Ker je El Floridita pogosto  
polna turistov, so koktajli 
dražji. Zakaj ne bi nekaterih od 
teh koktajlov pila v miru med 
sedenjem na glavnem trgu? 
Lahko tudi prisluhneta 
kubanski glasbi iz notranjosti 
kavarn ali pa bendom, ki igrajo 
živo glasbo na terasi.

Številni obiskovalci Kube so 
fascinirani z njeno preteklo- 

stjo, še posebej likom Fidela 
Castra in Che Guevare, ki sta 
na celotni državi pustila glo-
boke sledi. Kubanska revolu-
cija oziroma državljanska  
vojna se je odvijala od leta 
1953 do leta 1959 med 
pro-ameriškim režimom pred-
sednika Batiste in  
levičarji-revolucionarji. Poku-
kajta v Muzej revolucije oziro-
ma Museo de la Revolución v 
nekdanji predsedniški palači, 
čigar notranjost je opremil 
znani Tiffany. Dvorana ogledal 
(Salón de los Espejos) pa 
spominja na dvorano v Versa-
jski palači. Muzej je poln fo-
tografij in predmetov iz  
obdobja revolucije ter daje 
neverjeten vpogled v to 
pomembno obdobje kubanske 
zgodovine.

Med sprehodom po mestu 

Kuba
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bosta opazila Capitolio Nacio-
nal, največjo stavbo v Havani, 
zgrajeno po prvi svetovni vo-
jni, ko je kubanska ekonomija 
cvetela zaradi proizvodnje 
sladkorja. To obdobje so 
imenovali »Ples milijonov« in 
končalo se je ob začetku 90-ih 
let prejšnjega stoletja, ko je 
razpadla Sovjetska zveza, na-
jvečji uvoznik kubanskega 
sladkorja. Capitolio Nacional 
je zelo podoben Capitolu v 
prestolnici ZDA, Washingtonu. 
Gradnja je trajala tri leta 
(1926-1929), stala pa je 
takrat neverjetnih 17 milijo- 
nov ameriških dolarjev.

Nekdaj je bil tu sedež kuba- 
nskega kongresa, od leta 
1959 do leta 2013 pa je tukaj 
imela sedež Kubanska aka-
demija znanosti ter Nacional-
na knjižnica znanosti in  
tehnologije, danes pa je sedež 
Nacionalnega parlamenta.

Sprehodita se po Malecónu, 
7-kilometrski sprehajalni poti 
ob obali Havane, ki nima odpr-
tega dostopa do morja v smis-
lu obale ali plaže zaradi 

močnih valov, ki pljuskajo ob 
obalo. Zato je ob sprehajalni 
poti zid, ki jo ščiti pred 
nemirnim morjem, zvečer pa 
se na zidu zbirajo lokalci. Ni 
boljšega kot sedeti zunaj v 
družbi prijateljev.

Hotel Nacional je še ena  
stavba z zgodovinskim  
pomenom. Zgrajen je ob Male-
conu leta 1930 po vzoru hote-
la Breakers na Floridi, v  
eklektičnem art-deco slogu 
neoklasicizma.

Po vsem svetu je zaslovel po-
tem, ko sta glavna ameriška 
mafijska šefa Meyer Lansky in 
Lucky Luciano leta 1946 tukaj 
organizirala največji zbor 
severnoameriške mafije, ki se 
je odvijal pod okriljem koncer-
ta Franka Sinatre.

V hotelu so v vseh teh letih bi-
vale svetovno znane zvezde: 
Gary Cooper in Errol Flynn v 
1930-ih, Fred Astaire in Rita 
Hayworth v 1940-ih, Marlon 
Brando, Frank Sinatra, Ava 
Gardner in Walt Disney v 
1950-ih, po kubanski revoluci-

ji pa Jurij Gagarin in Gabriel 
García Márquez. V današnjih 
časih pa so tukaj počitnikovali 
tudi Steven Spielberg, Leona- 
rdo DiCaprio, Danny Glover, 
Francis Ford Coppola, Michael 
Keaton, Naomi Campbell, 
Kate Moss in Vladimir Putin.

Vstopita v hotel in se razglej-
ta po preddverju ter spijta 
kavo na dvorišču s pogledom 
na morje.

VIÑALES

Izlet v eno uro oddaljeni 
Viñales je odličen izbor, če 
prebivata v Havani, vendar si 
želita ogledati kubansko  
življenje na vasi, še posebej, 
če se želita poučiti o proizvod-
nji kave in kubanskih cigar. 

Viñales je obkrožen s to-
bačnimi polji, od katerih je 
ekonomsko odvisen cel niz 
domačij. Zapeljita se in izvedi-
ta vse o proizvodnji kubanskih 
cigar, od gojenja tobaka do 
opazovanja zvijanja cigar. Na 
nekaterih mestih je v ponudbi 
tudi jahanje konj, ki sicer služi-

jo tudi kmetom, ne samo turi-
stom. Ker so avtomobili na 
Kubi dragi, so konji še vedno 
zelo pomembno prevozno 
sredstvo.

TRINIDAD

Trinidad je barvito obalno 
mesto v centralnem delu 
Kube, znano po starem kolo-
nialnem centru in kamnitih 
ulicah. V središču mesta je 
Plaza Mayor, neo-baročni trg, 
obkrožen z grandioznimi kolo-
nialnimi stavbami in čudovi-
timi vrtovi. V preteklosti je 
bilo to mesto središče  
proizvodnje sladkorja. Na svo-
jem vrhuncu leta 1827 je bilo 
v njem celo 56 mlinov, vse do 
leta 1867 pa je cvetela tudi tr-
govina s sužnji, zato je zdaj 65 
% kubanske populacije po-
tomcev afriških sužnjev.

Trinidad živi od turizma. Skora-
jda vsaka hiša deluje kot casa 
particular, veliko je stojnic s 
spominki, še več pa je 
restavracij in kavarn.

SANTA CLARA

Štiri ure vožnje iz Havane v 
notranjosti otoka je Santa 
Clara, ki ima posebno mesto v 
kubanski zgodovini revolucije, 
zaradi bitke v Santa Clari, v 
kateri je Che Guevara s svo-
jimi soborci osvojil mesto, 
zaradi česar je 23 ur pozneje 
predsednik Batista zbežal s 
Kube. Danes je najbolj obiskan 
kraj v Santa Clari Muzej Che 
Guevare. 

PLAŽE:

Kuba je znana po plažah z 
belo mivko in mirnim turkiznim 
morjem. Turizem je na Kubi 
ena glavnih vej gospodarstva 
še od propada sladkorne  
industrije. Večina turistov pri-
haja v državo prav zaradi celo-
letnega uživanja na plažah, še 
posebej od novembra do maja.

Varadero
Najbolj znano turistično 
središče na Kubi je na polo-
toku Hicacos. Tam je ena na-
jlepših plaž, ki je dolga 20 kilo-
metrov. Ob njej je niz hotelov, 
ki svojim gostom ponujajo 
predvsem all inclusive 
aranžmaje za popolno 
sproščanje.

Cayo Coco
Otok Cayo Coco ima niz belih 
peščenih plaž in nekaj manj 
hotelov, zato je rahlo dražji od 
Varadera, vendar je tam pre-
cej manj ljudi. Idealen je za 
vse, ki ne marajo gneče na 
plažah. V bližini je tudi otok 
Guillermo, kjer lahko plavata z 
delfini in si ogledata rožnate 
flaminge, ki navdušujejo tako 
mladoporočence kot družine 
z otroki.

Cayo Largo
Cayo Largo del Sur je majhen 
otok-letovišče na južni strani. 
Znan je po peščenih plažah 

Playa Los Cocos, Playa Blanca 
in Playa Lindarena ter morskih 
želvah, ki jih lahko opazujeta 
na plaži Playa Tortuga. Na 
otoku je tudi center, ki skrbi 
za želve.

Playa Larga
Velika plaža ali Playa Larga je 
v nacionalnem parku v bližini 
znamenitega Zaliva svinj (Ba-
hia de Cochinos), ki je oddaljen 
vsega 13 km. Ni tako  
turistično razvita kot ostale 
destinacije, zato je izvrstna  
izbira za vse, ki si želijo bolj 
pristnega odmora na plaži, še 
posebej ekoturizma, ter za 
vse ljubitelje kubanske 
zgodovine in potapljanja.

Playa Ancon
Plaža Ancon je ena najlepših 
plaž na južni obali Kube, naha-
ja pa se blizu Trinidada. Na 
plaži so tri all-inclusive hoteli 
in marina, iz katere se lahko s 
katamarani odpravita do 
bližnjih koralnih zalivov.
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POROČNO POTOVANJE V 
M EH I KI  IN  NA  KUBI

Poleg pragozda, s snegom prekritih vulkanov, puščave s kaktusi in 10.000 km obale 
s peščenimi plažami in lagunami, polnimi živali, ponuja Mehika tudi neskončno  

pustolovščino za čute in je kraj, kjer se večina življenja odvija na odprtem. Pri tem 
nismo niti omenili neverjetnih majevskih templjev ter mehiške kuhinje, ki bo 

prebudila vajine čute. Nato se odpravita proti Kubi in občutita pravo kubansko 
doživetje – oldtimerje, kubanske cigare, rum, salso in nedotaknjeno karibsko obalo. 

Sprehodita se po zgodovinskih ulicah Havane in raziščita kubansko zgodovino.

Ponudba

M EHIKA

M ANDARIN  CARTON**** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM  
ZAJTRKOM) :  OD 41  EUR  /  NOČ

Mehika
KUBA

APARTAMENTO MAYDENYSS*** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM  
ZAJTRKOM) :  OD 19  EUR /  NOČ

Kuba+
LETALSKA KARTA IZ  LJUBLJANE / 
ZAGREBA:  OD  1050  EUR /  682  EUR

POROČNO POTOVANJE 
NA ŠRILANKI  IN  MALDIV IH
Obe deželi sta v Indijskem oceanu in sta na seznamu najboljših destinacij za obisk v 

letu 2019 po izbiri Lonely Planeta. Zakaj ne bi obiskala obeh med enim  
potovanjem? Neustavljivo privlačna Šrilanka ponuja neskončne plaže, brezčasne 
ruševine, gostoljubne ljudi, množico slonov, zabavne vlake, znani čaj in okusno  
hrano, luksuzni Maldivi pa ponujajo najboljše peščene plaže, lastne otoke, po  

katerih se lahko sprehajata, se na njih potapljata in raziskujeta bogati podvodni svet.

Ponudba

ŠRILANKA

COCOON RESORT  &  V ILLAS*****  
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM  
ZAJTRKOM) :  OD  1 15  EUR /  NOČ

TEMPLE  TREE  RESORT**** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM  
ZAJTRKOM) :  OD  141  EUR  /  NOČ

Srilanka
MALDIV I

SHERATON MALDIVES  FU L L  MOON 
RESORT  &  SPA**** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM  
ZAJTRKOM) :  OD 353  EU R  /  NOČ

Maldivi+
LETAL SKA  KA R TA  I Z  
LJUBL J A NE /  MI L A NA :  
OD  810  EU R  /  OD  735  EU R

V
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KAKO LAHKO KOT  MLADOPOROČENCA 
DOBITE  BREZPLAČNE PRIBOLJŠKE 

IN DODATKE?
Če se pripravljata na poročno potovanje, se zavedajta, da bosta verjetno priljubljena 
gosta. Ljudje enostavno radi ugodijo mladoporočencem in tako prispevajo k njihovi 

sreči. Ni boljšega občutka kot nekomu narisati nasmeh na ustnice, hotelirji in gostitelji 
pa so pravi strokovnjaki za to. Razkrivamo vama nekatere načine, kako lahko 

dobita boljši sedež na letih, boljšo sobo v hotelu ali mizo z razgledom v restavraciji.

Tips'n'tricks

1) PRIJAZNO VPRAŠAJTA.

Čeprav boljši sedež le redko 
dobita samo z enim vpraša-
njem, vaju nič ne stane vpraša-
ti, ali imajo prosta mesta v  
višjem razredu. Bodita  
simpatična, pokažita poročni 
prstan in svež izpisek o  
sklenjeni zakonski zvezi. Če 
sta že kdaj prej letela s tem 
letalskim prevoznikom in sta 
zbrala nekaj milj, jim pokažita 
kartico, saj imajo letalski 
prevozniki zelo radi zveste 
potnike.  Če vama ne morejo 
ponuditi boljšega mesta na 
letu, vaju mogoče presenetijo 
s čim drugim. Morda vama na 
primer ne bodo zaračunali do-
datne prtljage.

2) POTUJTA V SOBOTO.

Poslovneži in drugi elitni  
potniki večinoma ne potujejo 
ob sobotah, zato obstaja  
večja možnost, da sedeži v 
poslovnem ali prvem razredu 
ne bodo zasedeni.

3) USTREZNO SE OBLECITA.

Če bosta videti, kot da sodita 

Letala
v prvi razred, bosta imela  
večje možnosti za boljše 
sedeže. 

Hoteli
1) HOTEL OBVESTITA  
VNAPREJ. 

Ob rezervaciji hotela lahko 
sama ali s pomočjo potovalne-
ga agenta napišeta pripombo, 
da gre za mladoporočenca, in 
zaprosita za sobo z več za-
sebnosti in dobrim razgledom. 
Ne bodita presenečena, če 
vaju v sobi pričaka čestitka, 
brezplačna steklenica vina ali 
poziv na brezplačno večerjo. 
To je precej pogosta praksa 
hotelov, saj so mladoporoče- 
nci vedno posebni gostje. 

2) V HOTEL PRIDITA PO 15. URI.

Če v hotel prideta po  
standardnem času prijave, 
bosta imela večje možnosti za 
boljšo sobo, saj bo osebje že 
imelo jasnejšo sliko o  
razpoložljivih sobah in bo lažje 
izvedlo spremembo. Če opazi-
ta, da je na recepciji gneča, je 
dobro počakati, da drugi  

gostje opravijo svoje, da se 
vama bo osebje imelo čas 
posvetiti.
 
3) IZBERITA NIZKO SEZONO

Če se na medene tedne 
odpravita v visoki sezoni sredi 
velikih gneč in zapolnjenih 
kapacitet, hoteli najverjetneje 
ne bodo imeli niti prostora, da 
vama ponudijo boljšo sobo. 
Zato vama priporočamo, da  
izbereta obdobja, ko sezona 
še ni v polnem razmahu.

Restavracije

PRIJAZNO PRIPOMNITA, 
DA STA MLADPORO- 
ČENCA.

Ob rezervaciji ali samem pri-
hodu v restavracijo prijazno 
pripomnita, da sta na 
medenih tednih in bi bila ve-
sela boljše mize. Če imata 
srečo, se bo osebje potrudi-
lo omogočiti čim boljšo  
izkušnjo, pogosto pa bosta 
dobila tudi brezplačen pri-
boljšek: vino, sladico ali kaj 
tretjega.

POROČNO POTOVANJE 
NA HAVAJIH

Ni težko opaziti, zakaj so Havaji postali sinonim za raj. Oglejta si čudovite plaže, 
rdeče koralne grebene in vulkane, ki vabijo pustolovske duhove. Ti otoki v kobaltno 
modrem Tihem oceanu ponujajo spektakularne sončne vzhode in zahode. Tukaj se 
živi na odprtem, plavanje, deskanje in ribolov pa so del vsakodnevnih dejavnosti.

Ponudba

Havaji

LETALSKA KARTA IZ  LJUBLJANE /  DUNAJA:  OD  1 150  EUR /  OD  940  EUR

HAWAI I  PRIN CE  HOTEL  WAIKIKI**** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM ZAJTRKOM) :  OD  336  EUR /  NOČ

OHAN A WAIKIKI  MALIA  BY  OUTRIGGER*** 
(DVOPOSTELJNA SOBA Z  VKLJUČENIM ZAJTRKOM) :  OD  137  EUR /  NOČ
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