
 

9-dnevni NAVIJAŠKI IZLET LOS ANGELES – DALLAS (Dončić, Kopitar) 

Odhod: nedelja, 27. 2. 2022 
Čas potovanja: 9 dni/7 nočitev v hotelih, ena na letalu 
Najmanjše št. potnikov: 11/15 (ob 11-14 potnikih se cena poviša za 100€ na osebo).  

Program poti: 

1. dan, nedelja, 27. 2. 2022 
LJUBLJANA– ISTANBUL  
odhod iz Letališča Jožeta Pučnika v Ljubljani ob 19:40, Prihod v Istanbul ob 00:05, nočitev po 
pogojih letalske družbe, predvidoma hotel 4* (brezplačen transfer do in iz hotela). 

2. dan, ponedeljek, 28. 2. 2022 
ISTANBUL – LOS ANGELES 
odhod iz Istanbula ob 13:50, prihod v LA ob 16:45 (po lokalnem času), namestitev v hotelu (ob 
letališču ali v centru mesta, 3-4*). 

Opcija: večerni ogled tekme lige NHL med LA Kings (Anže Kopitar)– Boston Bruins, karta od 45$ 
(40€) naprej. 

 
Vir: lastna fotografija 

  



3. dan, torek, 1. 3. 2022  
LOS ANGELES 
Prosto za ogled mesta ali okolice, nočitev v hotelu. 

Opcije:  

• ogled mesta s HOP ON-HOP OFF busom, cena cca 40$, 

• plaže Venice Beach in Santa Monica, 

• izleti z najetimi vozili (sami ali v skupaj) ali minibusom, 

• Universal Studio/Disneyand/Getty Museum, 

• Griffith Park and Griffith Observatory, 

• Hollywood (Walk of fame, Hollywood znak), 

• Bojna ladja Iowa, 

• Olimpijski stadion 2028 (stadion ameriškega nogometa) in sosednjega legendarnega 
Foruma. 

Photo by Olenka Kotyk on Unsplash 

https://unsplash.com/@olenka_kotyk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/los-angeles?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Photo by Jake Blucker on Unsplash 

Večerna opcija: ogled tekme lige NBA med  LA Lakers (LeBron James) – Dallas Mavericks (Luka 
Dončić), karta od 70$ (62€) naprej. 

 
Photo by tommao wang on Unsplash 

  

https://unsplash.com/@jakeblucker?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/hollywood?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@tommaomaoer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/staples-center?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


4. dan, sreda, 2. 3. 2022 
LOS ANGELES) 
Prosto za ogled mesta ali okolice, nočitev v hotelu 

Predlog: celodnevni ogled okolice LA; narodni park Joshua Tree, »ghost town« (in/ali Palm 
Springs, Malibu, San Diego). 

 
Vir: lastne fotografije 

 
Vir: lastne fotografije 

  



5. dan, cetrtek, 3. 3. 2022 
LOS ANGELES – TEXAS (DALLAS ali HOUSTON) 

Let LOS ANGELES – DALLAS. Po pristanku v Dallasu transfer do nočitve, opcija večerno 
raziskovanje mesta. 

Opcija – takojšen odhod (ali direktni let) proti Houstonu in nočitev tam. 

 
Photo by Adam Thomas on Unsplash  

https://unsplash.com/@adamthomas48?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/texas?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


6. dan, petek, 4. 3. 2022 
DALLAS ali izlet v HOUSTON (NASA, RODEO, obala Mehiškega zaliva ) 

Priporočena opcija: Zjutraj odhod z najetimi avtomobili ali minibusom (transfer za doplačilo glede 
na izbiro načina potovanja) v Houston. Možni ogledi: Nasa Space Center -  zgodovino ameriškega 
vesoljskega programa (vstopnina za doplačilo) ali obala mehiške zaliva ali center mesta. 
Popoldne/zvečer ogled Rodea, s koncertom Ricky-a Martin-a (karte za doplačilo). 

Alternativna opcija: Dallas, prosto za ogled mesta in/ali okolice (npr. Forth Worth Stockyards, 
zabaviščni park, koncert Nick Cave,…). 

Nočitev Houston ali Dallas. 

 
Photo by Sean Robertson on Unsplash   

https://unsplash.com/@knuknuk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/rodeo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


7. dan, sobota, 5. 3. 2022 
HOUSTON – DALLAS (DONČIĆ)* 
Priporočena opcija: Dopoldan sprehod po centru Houstona ter vožnja nazaj v Dallas.  

Alternativna opcija: Prosto v Dallasu in »priprava« na popoldansko tekmo 

-------------------- 

Odhod v dvorano American Airlines Arena in ogled tekme liga NBA Dallas Mavericks : Sacramento 
Kings. Po končani tekmi predvidoma kratko srečanje z Luko Dončićem ter predvidoma obisk 
slovenskega sprejema. V nasprotnem primeru samostojno navijaško druženje. Nočitev Dallas. 

 

  



8. dan, nedelja, 6. 3. 2022 
DALLAS – ISTANBUL 
Prost dan za raziskovanje Dallasa (atentat na JFK, center mesta,…), odhod na letališče, nočni let 
proti Istanbulu ob 20:40. 

 
Photo by R K on Unsplash 

9. dan, ponedeljek, 7. 3. 2022 
ISTANBUL – LJUBLJANA 
Prihod v Istanbul in po 1:20h postanka nadaljevanje poleta proti Ljubljani. Prihod v Ljubljano ob 
18:45. 

  

https://unsplash.com/@farmtrue?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/dallas?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


CENA po programu: 1250€ na osebo (ob sočasni prijavi 4 oseb in ob spanju v 
4-posteljnih sobah) 

V ceno je vključeno 

• Letalske karte na relacijah: Ljubljana – Istanbul – Los Angeles; Los Angeles – Dallas (ali 
Houston); Dallas – Istanbul - Ljubljana. Na letih preko Istanbula z letalsko družbo Turkish 
Airlines je vključena ročna in oddana prtljaga ter hrana in pijača po standardu te letalske 
družbe. Na notranjem letu Los Angeles – Dallas/Houston je vključena le ročna prtljaga; 
oddana prtljaga ter hrana in pijača za doplačilo (oz po pogojih letalske družbe). 

• 7 x nočitev v hotelu 2-4* v sobah za 4 osebe(dve ležišči 140/153 x 200 cm). 

• Ogledi in transferji po programu (brez opcijskih izletov). 

• Vstopnica za tekmo lige NBA Dallas Mavericks - Sacramento Kings. 

• S skupino bo v ZDA prisoten spremljevalec, ki bo po želji organiziral dodatne aktivnosti in 
oglede ter spremljal skupino na opcijskih izletih in aktivnostih. 

• Organizacija in izvedba potovanja. 

Doplačila 

• Troposteljna soba: 100/os; dvoposteljna soba: 200 €/os, enoposteljna soba 400 €/os. 

• vstopnice za tekme (ali doplačilo za boljši sedež): od 40€ naprej na tekmo – odvisno od 
tekme in izbranega sektorja, 

• opcijski izleti. 

Okvirni strošek priporočenih doplačil na licu mesta glede na dejanske stroške vstopnin in 
transferjev (ogled tekme lige NHL z Anžetom Kopitarjem, ogled tekme LA Lakers – Dallas 
Mavericks, 2x celodnevni ogled LA in okolice, vožnja do Houstona in vstopnice za ogled rodea 
s koncertom): 400€ 

Plačilni pogoji (na enega potnika): 

• Ob prijavi se plača 100€  
• Do vključno 25.1.2022(mesec pred odhodom): plačilo 600€ 
• Do vključno 14.2.2022(14 dni pred odhodom): plačilo preostanka 

Opcije, kot so ogledi obeh tekem v LA in izlet v Houston, je potrebno rezervirati najkasneje do 
14.2.2022 (14 dni pred prihodom v ZDA). Izjemoma bo to v odvisnosti od razpoložljivosti 
(tekme in hoteli so lahko razprodani) možno tudi kasneje ali na licu mesta, cena je lahko takrat 
višja (možne višje cene kart za tekmi v LA ali namestitve v Houstonu ob poznem nakupu zaradi 
manjše razpoložljivosti). 

Pogoji odpovedi (veljajo na enega potnika): 

• Ob odpovedi s strani stranke do vključno 25.1.2022 agencija Po svetu zadrži 100€, 
preostalo eventualno predplačilo se vrne. 

• Ob odpovedi s strani stranke med 26.1.2022 in 14.2.2022 si agencija pridružuje pravico, 
da zadrži vsa vplačila, če ne uspe pridobiti nadomestnega potnika. V primeru pridobitve 
nadomestnega potnika agencija zadrži 100€ na osebo ter vse druge dejansko nastale 
stroške, ki so nastali zaradi menjave potnika (stroški prenosa kart za tekme (če je možno) 
in dogodke, stroški menjave imena potnika v hotelih). 



• Ob odpovedi s strani stranke 14 dni pred odhodom vračilo praviloma ni več možno. V 
primeru da agencija Po svetu d.o.o. na podlagi potrdil stranke oceni, da je bila odpoved 
narejena iz opravičljivih razlogov, se bo agencija maksimalno potrudila in povrnila vse 
možne stroške (recimo s prodajo kart za tekmo na legalnem sekundarnem trgu, odpovedi 
nočitev, kjer je to še možno, prenosom letalskih kart na drugo osebo, če bo to še možno/z 
vidika stroškov smiselno ali poskusila pridobiti vaucher za to osebo) in ta sredstva povrnila 
stranki, zmanjšana za 100€ stroška dela agencije za pridobitev teh vračil. 

• Ob spremembi vstopnih pogojev s strani ZDA, izstopnih pogojev za Slovenijo ali v primeru 
pozitivnega testa na Covid-19 pred odhodom v ZDA ter strank zaradi njih ne želi ali more 
potovati, agencija v skladu s pogoji letalske družbe Turkish Airlines, ki za te izjeme 
predvidevajo povračilo sredstev karte v denarju, po uspešni odobritvi tega povračila s 
strani letalske družbe povrne stroške v višini vrednosti letalske karte ter vse ostale stroške, 
ki jih dobi povrnjene s strani ponudnikov končnih storitev (nočitev, organizatorjev 
dogodkov, prevozov, …), zmanjšane za 100€ stroškov agencije..  

Opomba: 

• *Kratko srečanje z Luko Dončićem je odvisno od igralčevih aktivnosti po tekmi ter 
eventualnih drugih omejitev (recimo omejitev, vezanih na epidemijo Covid-19. 

• Neigranje Dončića in/ali Kopitarja zaradi katerega koli razloga (npr. poškodbe ali 
zamenjave ekipe) ni razlog za odpoved potovanja. Odpoved je možna po splošnih pogojih. 

• Cena ne vključuje ureditve registracije ESTA za vstop v ZDA. Vsak potnik si uredi prijavo 
sam na spletnem portalu: https://esta.cbp.dhs.gov/ (cena 14$) oz. jo lahko uredi agencija 
za 20€. ESTA velja 24 mesecev od odobritve. 

• Vstop v ZDA je trenutno dovoljen za potnike, ki so polno cepljeni ter za otroke do 18 let v 
spremstvu cepljenih skrbnikov. Pred odhodom je potreben tudi negativni hitri (lahko 
brezplačen, a s pisnim izidom) ali PCR test, narejen največ en dan pred odhodom (se pravi 
narejen kadar koli 26. ali 27. 2.). Kot cepljeni za povratek v Slovenijo ne potrebujete 
ničesar. O točnih zahtevah v trenutku odhoda vas bomo sproti obveščali. Necepljeni otroci 
med 12 in 18 let za povratek v Slovenijo potrebujejo negativni hitri test. 

Dodatne informacije: 

Po svetu d.o.o. 

https://agencija.posvetu.si/ogled-tekme-lige-nba-v-sezoni-2021-22/ 

email: nba@posvetu.si 

tel: 041 37 36 34 

https://esta.cbp.dhs.gov/
https://agencija.posvetu.si/ogled-tekme-lige-nba-v-sezoni-2021-22/
mailto:nba@posvetu.si

