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Zahodni in južni Karibi, Kolumbija, Panama, Mehika in Bahami (14 dni) 
 
1. dan (06.02.2020): SLOVENIJA – BENETKE (ITALIJA) - ZÜRICH (ŠVICA) – MIAMI (ZDA) 

Odhod avtobusnega prevoza iz Slovenije (MB – CE – LJ -FE) proti letališču Marco Polo v 
Benetkah. Sledi prijava na let in letalski prevoz proti Zürichu, kjer bomo prestopili na 
naslednji let do Miamija. V Miami bomo prispeli ob 17:50 po lokalnem času in se z 
avtobusom odpravili do hotela v predelu Miami Beach, kjer bomo prenočili. 
 
 

2. dan (07.02.2020): MIAMI (ZDA) – IZLET PO MESTU in vkrcanje na ladjo MSC DIVINA 
 

Po zajtrku se bomo okoli 9. ure z avtobusom 
odpravili na nekajurni izlet po slikovitem 
Miamiju. 
Prestolnica "sončne dežele« Floride je bila 
ustanovljena leta 1896. Srce okrožja 
predstavlja zaliv imenovan Biscayne Bay, ki 
ga na zahodni strani omejuje celinski del 
Miamija in na vzhodni otok Miami 
Beach.  Miami krasijo dolge peščene plaže 
in v ozadju čudovite palme, ob katerih se 

bohotijo stavbe v stilu »Art Deco« arhitekture dvajsetih let prejšnjega stoletja, tu najdemo sveže morske dobrote in 
najboljše nočne klube na svetu. Če temu dodamo še temperament številnega latinskega prebivalstva, dobimo izjemno 
destinacijo za zabavo in sprostitev. Tukaj je tudi pravi raj za nakupovanje.  
 
Podali se bomo na panoramsko vožnjo in ogled največjih znamenitosti mesta. Zapeljali se bomo čez Beneški most, ki 
povezuje celinski del mesta z otokom Miami Beach, ki je pravzaprav mesto zase in je po vsem svetu prepoznaven po 
svoji več kilometrov dolgi peščeni plaži, avenijah Washington in Collins ter ulici Ocean Drive, ki velja za pravo zbirališče 
znanih in slavnih. Na otokih, ki se imenujejo Zvezda, Palma in Hibiskus najdemo prav tako same razkošne palače, v 
katerih domujejo slavni in bogati. Zapeljali se bomo tudi do mediteranskega predela mesta, ki se imenuje Coral Gables. 
Nazadnje pa nas čaka še predel Little Havana, kjer prevladuje latino kubansko vzdušje in kjer ulice preveva vonj po 
cigarah ter plesni latino ritmi.      
Po končanem izletu, nas bo avtobus odpeljal  v pristanišče, kjer se bomo okoli 14. ure vkrcali na ladjo MSC Divina in 
pričeli s križarjenjem po čudovitem Karibskem morju. Ladja bo odplula ob 19. uri. 
 
3. dan (08.02.2020): DAN PLOVBE 
Idealen dan, da si nekoliko spočijete in raziščete ladjo ter vso njeno ponudbo. 
Ladja bo na dan plovbe priredila še več različnih animacij, kjer se za vsak okus najde nekaj. Tako lahko osvojite kakšen 
korak sambe, obiščite ladijske brezcarinske trgovine, se sprostite v odličnem spa-ju, uživate v večernih predstavah v 
gledališču ali drugih prireditvah. Na ladji vam je vedno na voljo tudi brezplačna uporaba bazenov, jacuzzijev, ležalnikov 
ter brisač. 
 
4. dan (09.02.2020): FALMOUTH (JAMAJKA) 

Ob 10:30 bomo pripluli na Jamajko. Na Jamajki prevladujejo sonce, bele peščene 
obale in vroča karibska zabava z obvezno reggae glasbo. Na severu otoka se nahaja 
tudi mestece Falmouth, ki je odlično izhodišče za obisk mnogih atrakcij v bližini, kot 
so slavni slapovi v Ocho Rios, turistični predel Montego Bay ali katero od čudovitih 
jamajških plaž, z belim peskom in turkiznim karibskim morjem. Jamajka je drugače 
hribovit otok z najvišjim vrhom Blue Mountain Peak z 2.256 m nadmorske višine in 
podzemnimi jamami na severo-zahodu otoka. Jamajka je rojstna država Boba 
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Marleya, zibelka reggae glasbe in pomemben izvoznik sladkornega trsa, kave, papaje. Tu najdete tudi odličen jamajški 
rum Appleton in kavo Blue Mountain. Iz Jamajke bomo odpluli ob 18. uri.  
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
5. dan (10.02.2020): DAN PLOVBE 
Idealen dan, da si nekoliko spočijete in raziščete ladjo ter vso njeno ponudbo. 
Ladja bo na dan plovbe priredila še več različnih animacij, kjer se za vsak okus najde nekaj. Tako lahko osvojite kakšen 
korak sambe, obiščite ladijske brezcarinske trgovine, se sprostite v odličnem spa-ju, uživate v večernih predstavah v 
gledališču ali drugih prireditvah. Na ladji vam je vedno na voljo tudi brezplačna uporaba bazenov, jacuzzijev, ležalnikov 
ter brisač. 
 
6. dan (11.02.2020): ORANJESTAD (ARUBA) 

Ob 7. uri bomo pripluli prav do južnih Karibov in se zasidrali v mestu 
Oranjestad. Aruba privlači turiste s svojo geografsko raznolikostjo. Slogan 
otoka se glasi "vesel otok" in to zagotovo tudi je. Svetovno znane čudovite 
plaže, čisto karibsko morje in možnost različnih vodnih športov so eni 
najpogostejših razlogov za obisk vesele Arube. Priporočamo obisk 
nacionalnega parka Arikok, tropskega vrta metuljev, indijanskih jam, 
opazovanje ptic, jahanje ob čudovitih plažah, za ljubitelje golfa pa je na 
severnem delu otoka tudi igrišče za golf. Na Arubi boste zagotovo uživali 
ob pestrih naravnih znamenitostih, praznih rok pa ne boste ostali niti 

nakupovalni navdušenci. Otok bomo zapustili ob 14. uri.  
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
7. dan (12.02.2020): CARTAGENA (KOLUMBIJA) 

Ob 9. uri bomo prispeli prav do Južne Amerike, kjer nas pričakuje slikovita 
Cartagena! Cartagena spada pod UNESCO-vo zaščito in mnogi jo opisujejo 
kot eno najlepših, najbolj fascinantnih in čarobnih mest na svetu. Mesto 
so ustanovili španski osvojevalci kot glavno pristanišče za tovorjenje 
bogastva – zlata, srebra, vseh vrst rastlin, živali, mineralov in obrtniških 
izdelkov v »Stari svet«. Največja zanimivost je stari zgodovinski del mesta, 
ki je obdan z obzidjem (predela El Centro in San Diego), saj tu najdemo 
prave dragulje kolonialne arhitekture iz 16. in 17. st. – pastelne barve, 
slikovite trge, palače, utrdbe, cerkvice, samostani in hiše s pisanimi 
balkoni in dvorišči. Mesto vsako leto v mesecu januarju gosti sloviti 

mednarodni festival klasične glasbe. Južno od starega dela mesta pa se prične območje z mestnimi plažami, 
promenadami ob morju, restavracijami, bari. Uživate lahko v vodnih aktivnostih in snorklanju. Iz Kolumbije bomo 
odpluli ob 17. uri. 
Možnost fakultativnih izletov. 
 
8. dan (13.02.2020): COLON (PANAMA) 

Ob 8:00 bomo pripluli v Panamo in se zasidrali na vzhodnem 
delu Panamskega prekopa. Panamski prekop (špansko Canal 
de Panamá) je pomemben umetni prekop in zgodovinski 
inženirski dosežek, ki seka Panamsko ožino in s tem povezuje 
Atlantski in Tihi ocean. Odprt je bil 15. avgusta 1914 in meri 
okoli 80 km. Z njegovo izgradnjo je bila pomorska pot med 
vzhodno in južno obalo Amerike korenito skrajšana in olajšana. 
Kanal danes uporablja več kot 80 držav, na njem pa se stika 144 
mednarodnih pomorskih poti. Prekop ima dva sklopa zapornic 

na tihooceanski in enega na atlantski strani. Med njima leži Gatúnsko jezero s številnimi otoki. Ko ladja pripluje do 
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zapornic, jo v dveh fazah dvignejo nad morsko gladino, majhne 
lokomotive ob strani pa jo vlečejo vzdolž celotne dolžine zapornic, 
potem pa jo znova spustijo na višino morske gladine, kjer nadaljuje pot. 
Panama je najjužnejša obmorska država v Srednji Ameriki. Na vzhodu 
meji na Kolumbijo, na zahodu na Kostariko. V Panami se nahaja 
mogočen deviški deževni pragozd, v katerem prebivajo Lenivci, več kot 
900 vrst ptic, v njem pa najdemo tudi več 10.000 rastlinskih vrst. 
Svetujemo tudi ogled Panama Cityja, ki velja za najlepše glavno mesto 
v Srednji Ameriki, z zanimivim starim delom (Casco Viejo) in pacifiškim 
delom Panamskega prekopa. Panamo bomo zapustili ob 18. uri. 

Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
9. dan (14.02.2020): DAN PLOVBE 
Idealen dan, da si nekoliko spočijete in raziščete ladjo ter vso njeno ponudbo. 
Ladja bo na dan plovbe priredila še več različnih animacij, kjer se za vsak okus najde nekaj. Tako lahko osvojite kakšen 
korak sambe, obiščite ladijske brezcarinske trgovine, se sprostite v odličnem spa-ju, uživate v večernih predstavah v 
gledališču ali drugih prireditvah. Na ladji vam je vedno na voljo tudi brezplačna uporaba bazenov, jacuzzijev, ležalnikov 
ter brisač. 
 
10. dan (15.02.2020): COSTA MAYA (MEHIKA) 

Ob 10:30 bomo pripluli v Mehiko. Ko z ladjo 
pristanete na obali Coste Maya vas pričaka 
živahno vzdušje, ogromno možnosti za razne 
vodne aktivnosti, plavanje z delfini, bazen, 
mehiške kavarnice ter trgovine in stojnice s 
spominki. Območje pristanišča je zasnovano v 
obliki starodavnega mesta Majev in je 
namenjeno potnikom, ki priplujejo s 

križarkami. V bližnji ribiški vasici Mahahual vas pričaka lepa promenada ob morju, pristne mehiške kavarne in 
restavracije, stojnice, trgovine ter čudovita peščena plaža s palmami, ležalniki, visečimi mrežami in turkiznim karibskim 
morjem. Lahko se tudi odpravite na raziskovanje enega od mnogih arheoloških najdišč Majev. Iz Mehike bomo odpluli 
ob 18:30.  
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
11. dan (16.02.2020): DAN PLOVBE 
Idealen dan, da si nekoliko spočijete in raziščete ladjo ter vso njeno ponudbo. 
Ladja bo na dan plovbe priredila še več različnih animacij, kjer se za vsak okus najde nekaj. Tako lahko osvojite kakšen 
korak sambe, obiščete ladijske brezcarinske trgovine, se sprostite v odličnem spa-ju, uživate v večernih predstavah v 
gledališču ali drugih prireditvah. Na ladji vam je vedno na voljo tudi brezplačna uporaba bazenov, jacuzzijev, ležalnikov 
ter brisač. 
 
12. dan (17.02.2020): OCEAN CAY (BAHAMI) 
Ob 9. uri bomo pripluli na Bahame. Ocean Cay je prava rajska destinacija 
v lasti ladijske družbe MSC. Od novembra 2019 je mogoče uživati na 
edinstvenem zasebnem otoku Ocean Cay, ki je zasnovan kot naravni 
podaljšek ladje. Ta potnikom omogoča nemoteno izkrcavanje in 
vkrcavanje na ladjo v času postanka na otoku. Kilometri mehkega, belega 
peska na 7 različnih plažah, kjer bodo na voljo ležalniki, oprema za 
potapljanje in zasebne kabane. Izberete lahko tudi najljubše mesto za 
uživanje v hrani in pijači: na voljo bodo samopostrežni buffet, bari na 
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plažah, stojnice s hrano, sladoled in kavarna. Pri svetilniku se nahaja bar v stilu Hemingwaya in terasa s fantastičnim 
pogledom na morje. Otok bomo zapustili ob 23. uri.  
 
13. dan (18.02.2020): MIAMI (ZDA) – Izlet v nacionalni park EVERGLADES 

 
Okoli 7. ure zjutraj bomo pripluli v Miami ter se po zajtrku 
poslovili od ladje, ki nas je popeljala do čudovitih krajev, nas 
pogostila z vrhunskimi kulinaričnimi dobrotami in zabavo v 
karibskem stilu. 
Po izkrcanju se bomo z avtobusom odpeljali na izlet v narodni 
park Everglades, ki je največja subtropska divjina v ZDA. 
Sestavljen je iz plitvih zalivov in globljih obalnih voda ter sveže 
vode, zaradi česar je edinstven habitat za različne vrste 
rastlinstva in živali. Le četrtina pradavnega Evergladesa je danes 
še ohranjena, a znotraj tega območja najdemo ameriške 

krokodile, floridske panterje in zahodnoindijske morske krave, ki prežijo na plen po mangrovinih tunelih, prerijah in 
obalah. Po izletu nas bo avtobus odpeljal do letališča, sledi povratek v Slovenijo. Ob 16:55 se bomo vkrcali na letalo, ki 
nas bo popeljalo do Züricha, kamor bomo prispeli prihodnjega dne v zgodnjih jutranjih urah.  
 
14. dan (19.02.2020): ZÜRICH (ŠVICA) - BENETKE (ITALIJA) – SLOVENIJA 
Po jutranjem prestopu v Zürichu bomo z letalom pristali v Benetkah ob 14:05 po lokalnem času. Prevoz do Slovenije in 
zaključek potovanja. 
 
 
 

Let z letalsko družbo Swiss Airlines vključuje: 
- 1 kos oddane prtljage max. teže 23kg na kos (max. dimenzije 158cm - seštevek Š+V+G) 
- 1 kos ročne prtljage do 8 kg (max. dimenzije 55x40x23 cm)  
- dodatno 1 kos osebne prtljage (torbica, manjši nahrbtnik, prenosnik). 
 
Obvezna dokumentacija: 
- potni list z veljavnostjo vsaj še 6 mesecev po prihodu nazaj 
- obrazec ESTA (Elektronski sistem za odobritev potovanj) 
 
Priporočena dokumentacija: 
- Zavarovanje z asistenco v tujini, s kritjem vsaj 30.000 EUR na potnika 
 
Valute:  
- Valuta, ki jo lahko uporabljate za plačevanje tako v ZDA, kot na vseh postankih na Karibih, v Srednji Ameriki in 
Kolumbiji je Ameriški dolar (USD), ne glede na lokalno valuto ( 1 EUS = cca. 1,12 USD) 
 
 

Informacije in cene so pridobljene na dan priprave programa (24.06.2019) ter se lahko kadarkoli brez predhodne najave spremenijo. 
Letalski in ladijski prevoznik si pridržujeta pravico do sprememb v urniku in storitvah.  


