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Klasični Vietnam 12 dni 
PP za U3ŽO Domžale – društvo Lipa 

Hoteli 3 - 4*, polpenzion 10 - 25 oseb 

 
- obiščite živahno prestolnico Hanoj ter eksotični Sajgon 

- odkrivajte lepote kraškega sveta v zalivu Halong 
- doživite eno najlepših in najbolj pravljičnih Vietnamskih mest – Hoi An 

- za konec si privoščimo počitnice v obmorskem mestecu Mui Ne  

 
Popeljemo vas skozi glavne znamenitosti Vietnama. Ogledamo si živahen Hanoj, odkrivamo lepote kraškega 

sveta na plovbi po zalivu Halong, obiščemo eno izmed najlepših vietnamskih mestec Hoi An, za konec pa si 
privoščimo počitnice v simpatičnem obmorskem mestecu Mui Ne in si po želji ogledamo zlate sipine, ki ležijo 

nedaleč stran.  

 
Na poti valovimo skozi zgodovino in sedanjost, moderno in tradicionalno, kaos velikih mest ter spokojnost 

riževih polj in odmaknjenih vasic, sproščenost obmorskih plaž in letovišč …  
 

Poskrbeli smo za klasično potovalno udobje, nekaj pa je tudi močnejših in bolj popotniških doživetij (spanje 
na ladjici, vlaku spalniku, daljša vožnja), s katerimi presegamo vajeno udobje.  

 

Odhod: 14. februar 2018  
top termin - Kitajsko novo leto 

 
Predvideni leti: 
Št. leta Relacija Odhod Prihod 

TK1064  LJU-IST  14.02.2018 19:55  15.02.2018 00:15  

TK168  IST-HAN  15.02.2018 02:35  15.02.2018 20:25  

TK168  SGN-IST  24.02.2018 18:05  25.02.2018 05:50  

TK1063  IST-LJU  25.02.2018 18:45  25.02.2018 19:00  

 
Stil: Stopnja 2 – Oskarjevo turistično potovanje  
1. – 2. dan LJUBLJANA – HANOJ. Zbor na ljubljanskem letališču in polet preko vmesnega letališča proti 

Hanoju. Po prihodu v Hanoj se namestimo v hotel. Večerja v lokalni restavraciji in nočitev. (letalo) (H, V) 
 

3. dan HANOJ. Zajtrk. Raziščemo glavno mesto Vietnama, ki je praznovalo 1000-letnico obstoja in z več kot  6 
milijoni prebivalci predstavlja politično in upravno središče dežele. Mesto parkov in jezer slovi po starem mestnem 

jedru, ki je sestavljen iz pravega labirinta ulic, kjer lahko spoznavamo značilno podobo mesta. Ogledamo si 

mavzolej očeta naroda Ho Chi Minha in spoznamo njegovo življenje v bližnjem muzeju. Ogledamo si pagodo 
enega stebra in katedralo sv. Jožefa ter hram literature. V prostem času zaživimo s starim mestnim jedrom. 

Zvečer obiščemo edinstveno gledališče vodnih lutk. Večerja v lokalni restavraciji in nočitev. (H, ZV) 
 

4. dan HANOJ – HALONG BAY (UNESCO). Zajtrk. Čaka nas 3-urna vožnja do Zmajevega zaliva oz. Halong 

Baya. Odpravimo se na izlet z ladjico in odkrivamo lepote kraškega sveta, ki se razprostirajo pred našimi očmi. Iz 
morja se dviga več kot 2000 apnenčastih otokov, ki predstavljajo enega najlepših pogledov na svetu. Z ladjico se 

vozimo med otoki in raziskujemo kraški svet. Postrežejo nam s tradicionalnim kosilom. Večerja in spanje na ladji v 
dvoposteljnih kabinah, z WC-ji in tekočo vodo. (ladjica, ZKV) 

 
5. dan HALONG BAY – HANOJ – vlak spalnik v HUE. Zajtrk. Nadaljujemo s plovbo po Zmajevem zalivu in se 

navdušujemo nad lepotami kraškega sveta. Po zgodnjem kosilu na ladji se počasi odpravimo proti obali in dalje 

proti Hanoju. Zvečer se vkrcamo na vlak spalnik, na katerem preživimo drdrajočo noč na poti do mesta Hue. 
Nočitev na vlaku, v kupeju za 4 osebe. (ladjica, ZK, vlak spalnik) 

 

http://otc/otc/AranzmaLetalskiPrevozi.aspx?PotovanjeId=12354
http://otc/otc/AranzmaLetalskiPrevozi.aspx?PotovanjeId=12354
http://otc/otc/AranzmaLetalskiPrevozi.aspx?PotovanjeId=12354
http://otc/otc/AranzmaLetalskiPrevozi.aspx?PotovanjeId=12354
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6. dan HUE – HOI AN (UNESCO). Zajtrk na vlaku. Mesto Hue leži ob Dišeči reki in dejansko tu najdemo vse 
dišave dežele. Hue je bil prestolnica Vietnama vse do leta 1945. V starem mestnem jedru si ogledamo citadelo s 

prepovedanim mestom (UNESCO). Ogledamo si grobnico Khai Dinha in grobnico enega izmed zgodnejših 

cesarjev. Sledi vožnja do enega najlepših vietnamskih mest, Hoi Ana. Mimo nas bežijo tradicionalne vasice in 
riževa polja. Zvečeru prispemo v Hoi An, namestitev v hotel, večerja in počitek. (H, ZV) 

 
7. dan HOI AN – DANANG – let v SAIGON. Zajtrk. Mesto Hoi An je nekoč kot eno največjih pristanišč 

obvladovalo trgovino z začimbami in je bilo eno najpomembnejših trgovskih središč dežele. Tu so pristajale ladje 
iz Indije, Indonezije, Japonske, arabskega sveta in Evrope, zato staro mestno jedro krasi množica različnih 

arhitekturnih stilov. Danes je to manjše mestece, toliko bolj atraktivno, saj si ga lahko ogledamo peš. Obiščemo 

pagodi Phuc Kien in Trieu Chau, stare tradicionalne hiše ter sloviti pokriti japonski most. Po želji si privoščimo 
kosilo, nato pa se zapeljemo v bližnji Danang, od koder poletimo proti Sajgonu. Namestitev v hotel, večerja v 

lokalni restavraciji in nočitev. (letalo, H, ZV) 
 

8. dan SAJGON – MUI NE. Zajtrk. Dan namenimo spoznavanju prestolnice juga Vietnama, ki se od leta 1975 

uradno imenuje Ho Chi Minh. Danes urbana džungla predstavlja gospodarsko središče dežele. Neskončne reke 
motoristov se vijejo po mestnih ulicah, ki dajejo mestu značilen zvok in utrip. Pogledamo si palačo ponovne 

združitve in postanemo pred katedralo Notre Dame, ki nas spomni na čase francoske Indokine. V mestnem centru 
si ogledamo največjo pokrito tržnico, ki je pravi kraj za nakupovanje. Popoldne sledi vožnja do ene izmed 

najlepših Vietnamskih plaž Mui Ne. Namestitev v hotel, večerja in nočitev. (H* , ZV) 
 

9. - 10. dan MUI NE - opcijski izlet do sipin. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke. V kolikor želite se lahko 

preizkusite v enem od vodnih športov ali pa preprosto poležavate na plaži. Po želji (za doplačilo) si lahko ogledate 
čudovite sipine Mui Ne. Večerja v lokalni restavraciji in nočitev. (H* , ZV) 

 

11. – 12. dan MUI NE – SAIGON – LJUBLJANA. Zajtrk. Prosto do odhoda na letališče Saigon (odjava iz sobe 

do 12.00). Polet preko vmesnega letališča proti Ljubljani. Konec potovanja. (Z, letalo) 

Ure letov ter razpored ogledov se lahko naknadno spremenijo, vsebinsko pa program ostaja 

nespremenjen. 
Izlet z ladjo v zalivu Halong Bay se izvaja ob primernem vremenu. V primeru, da plovba ni mogoča 

vam bomo uredili alternativno namestitev v hotelu. 
 

CENA NA OSEBO V DVOPOSTELJNI SOBI: 1.698 €– PP za U3ŽO Domžale – društvo Lipa 
 
Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: letalski prevoz, letališke in varnostne pristojbine (378 EUR), 

dvodnevni izlet z ladjo po zalivu Halong (polni penzion), nočitve glede na spodnji opis, prevoze in oglede s 

klimatiziranim avtobusom ali kombiji, predstavo vodnih lutk, obroki po programu, vstopnine po programu, 
slovensko vodenje in lokalne vodnike, stroške uradnega pisma za vietnamsko vizo, stroške priprave in 

organizacije potovanja.  
 

Namestitve: 4 nočitve v hotelu 3*, 3 nočitve v hotelu 4*, 1 nočitev v dvoposteljni ladijski kabini z WC-jem, 1 

nočitev – spalnik na vlaku v kupeju za 4 osebe. Doplačilo za enoposteljno sobo velja za bivanje za 7 nočitev v 

hotelih. Večerje organiziramo v lokalnih restavracijah ali hotelih.  

 

Posebna ponudba velja za skupino Univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale ob prijavah do 

15. decembra 2017 oz. do zapolnitve prostih mest. Agencija Oskar si pridržuje pravico do razpisa 

potovanja in dopolnitve prostih mest. 

Obvezna doplačila (na osebo):  

- v primeru velikosti skupine 10 - 14 oseb na potovanju 120 EUR, 
- v primeru velikosti skupine 15 - 19 oseb na potovanju 90 EUR, 

- vietnamska viza na kraju samem 25 USD, 
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Doplačila po želji (na osebo):  
- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja, 

- dodatno zdravstveno zavarovanje, 

- doplačilo za enoposteljno sobo 330 EUR, 
- priporočljivo vodniku na kraju samem: napitnine 50 USD, 

- doplačilo za opcijski izlet do sipin (min 10 oseb)  80 EUR. 
 

DRUGI PODATKI: 
VIZE: Vietnamsko vizo pridobimo na kraju samem ob vstopu v državo. Potrebujete izpolnjen obrazec 

(pošljemo ob prijavi), 2 fotografiji za dokumente (4 x 6 cm) in potni list, ki je veljaven vsaj še 6 mesecev po 

zaključku potovanja.  
 

ZDRAVJE: Obveznih cepljenj za to potovanje ni. Uradno je celotna Indokina malarično območje. Več 
informacij najdete na spletnem naslovu www.zdravinapot.si . 

 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 
na vseh prodajnih mestih ter na spletni strani. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v 

celoti sprejema.  
 

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 10. 
PRIPRAVA POTOVANJA: 6. november 2017. 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev: 
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, večposteljne sobe …) 
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice                PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina     
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...) 
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V primerih, ko v državi potovanja ni predpisane 

kategorizacije namestitev, je ocena kategorije v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev. 

http://www.zdravinapot.si/
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Prijavnica za potovanje: 

Klasični Vietnam 12 dni 
PP za U3ŽO Domžale – društvo Lipa 

Ime in priimek: 
(enako kot v dokumentu s katerim 
boste potovali - potni list) 

 

Naslov - ulica in hišna št.: 
 
Kraj bivanja in poštna številka: 

 

Kontaktni telefon (GSM): 
 

 

E-mail naslov: 
 

 

Datum in kraj rojstva potnika: 
 

 

PLAČNIK RAČUNA – Ime in priimek, 
naslov, ID za DDV  (v primeru, da 
račun plačuje druga fizična ali 
pravna oseba): 

 

Datum, kraj in država rojstva 
PLAČNIKA RAČUNA 

   

ŠTEVILKA TRR (v primeru 
obročnega odplačevanja): 

 

Zdravstveno zavarovanje Coris 
 

DA NE 

Želim vplačati zavarovanje rizika 
odpovedi – 4,56 % vrednosti 
potovanja (pogoji zav. Triglav) 

 
DA 

 
NE 

Želim plačilo po naslednjih plačilnih 
pogojih: 
(obkrožite želeno možnost) 
 

A 

 
Plačilo v celoti ob prijavi 
(2% gotovinski popust) 

B 
 

30% ob prijavi 
70% 10 dni pred 

odhodom 
  

C 
12 obrokov 

do 18.12.2017 10 %; 
Ostalih 11 obrokov vsakega 
18. v mesecu. Obroke bom 
zavaroval(a) s trajnikom. 

Nastanjen želim biti v: 1/1 (doplačilo) 1/2 (ločeni ležišči) 1/2 (zakonsko ležišče) 
V dvoposteljni sobi bom s: (če 
sopotnika  še nimate, pustite prazno) 

 
 

Način plačila: na osnovi izpolnjene prijavnice Agencija Oskar izda račun za udeleženca na njegov naslov oz. na naslov plačnika, če je 
naveden. Mladoletne osebe ne morejo biti plačniki računa. Plačnik potovanje plača neposredno Agenciji Oskar v skladu z izbrano možnostjo. 
Številka računa ter drugi podatki za plačilo bodo razvidni iz računa.  

 

Prijava: prijavnico skupaj s kopijo potnega lista ali osebne izkaznice dostavite do 15. decembra 

2017oz. do zapolnitve prostih mest na naslov: Agencija Oskar, d.o.o., Hafnarjeva pot 2a, 4000 Kranj, E-mail: 
info@agencija-oskar.si,  
 
S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov, ter da 
• sem seznanjen(a)  s programom potovanja ter Splošnimi pogoji poslovanja Agencije Oskar d.o.o, Kranj in jih sprejemam.  
• sem seznanjen(a), da izpolnjena in podpisana prijavnica pomeni sklenitev pogodbe v skladu s splošnimi pogoji in je obligatorne narave 

enako kot izdani račun. 
• v kolikor ne želite enoposteljne sobe, se bo Agencija Oskar potrudila  poiskati  drugo osebo, ki bo z vami v sobi. V kolikor Agenciji Oskar 

ne uspe poiskati ustrezne osebe, bo doplačilo za 1/1 sobo zaračunano pred odhodom. 
• sem seznanjen(a), da mora biti potni list ob vstopu v deželo, v katero potujem, veljaven še 6 mesecev.  

 
Predlagamo, da fotokopijo izpolnjene prijavnice shranite za vašo osebno dokumentacijo.  

                                          Podpis udeleženca: 
 
Datum:....................................                       ………………………………………… 

 
 

 

mailto:info@agencija-oskar.si

