
ZDA, nacionalni parki Amerike

Program po dnevih

A. ZDA: nacionalni parki, z avti, opisni program

Trasa poti: San Francisco - Yosemite – Dolina smrti – Zyon – Bryce Canyon – Yellowstone –
Moab – Arches - Monument Valley – Antelope Canyon – Grand Canyon – Route 66 – Las
Vegas – New York

Potujemo z najetimi avtomobili.

Potovanje po ameriških narodnih parkih je namenjeno ljubiteljem narave, saj tamkajšnji parki
veljajo za najlepše na svetu. Tudi če ste prej prepotovali dobršen del sveta, vas bodo zagotovo
fascinirali.

Najprej si bomo pogledali čudovito mesto San Francisco z vsemi glavnimi znamenitostmi
(Golden Gate, Fishermans Wharf ...).

Sledi park Yosemite, ki slovi po svojih slapovih ter granitnih skalah (raj za plezalce: El Capitan
in Half Dome). Naredili bomo nekaj krajših tur in uživali v naravi. Potem bomo odkrivali največja
drevesa na svetu, ogromne sekvoje (tudi do 12 metrov v premeru).

Sledil bo šok, saj se bomo iz zelenja zapeljali v puščavo, natančneje v Dolino smrti, ki slovi po
svojih ekstremno visokih temperaturah. Spustili se bomo do najgloblje točke zahodne poloble
(-86 metrov) ter odkrivali zanimive barve skal.

Sledi narodni park Zion s strmimi kanjoni, potem pa še Bryce canyon s posebnimi oblikami skal.

Naprej nas bo pot peljala v najbolj znan ameriški park Yellowstone, kjer bomo videli neskončne
naravne lepote parka, gejzirje in jezera, ter bogat živalski svet bizonov in medvedov. Narava je
tukaj zares naredila pravi mali čudež.

Premik v mesto Moab bo postregel z obiskom parka Arches, kjer je največje število naravnih
obokov na svetu, vključno z znamenitim Delicate archem in z nekaj adrenalinskimi izleti.

Sledilo bo odkrivanje Monument valleya, kjer so posneli ogromno western filmov. Spali bomo na
indijanskem ozemlju in uživali v razgledih. Nedaleč stran leži skrivnostni Antilopji kanjon (raj za
fotografe), saj se podobe ves čas menjajo.

Potem si bomo pogledali največji kanjon na svetu Grand canyon in se vanj tudi spustili.

Po zgodovinski cesti 66 se bomo zapeljali v Las Vegas, ki bomo zaključili potovanje s pravim
ameriškim šovom (od igralnic do nočnega življenja).

Nočitve: v motelih 4 osebe v dveh velikih zakonskih posteljah, v narodnih parkih se spi v kampih
v kočah po 4 ali 6 oseb, v mestih pa v poceni hotelih in hostlih brez lokalne kategorizacije, ki
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ponavadi ne vključujejo zajtrkov.

Prevozi: avtomobile najamemo in jih vozimo sami, ceste so večinoma v dobrem stanju, a kljub
temu opozarjamo na previdnost pri vožnji

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

 

B. ZDA: nacionalni parki, z avti, program po dnevih

1. let do San Francisca
2. odkrivanje San Francisca (Golden gate, Whishermans wharf, Lombard street ...)
3. obisk Alcatraza, prosto
4. vožnja do narodnega parka Yosemite
5. odkrivanje Yosemitov – krajše ture, raj za ljubitelje narave (slapovi, granitni skali El

Capitan in Half Dome)
6. vožnja do parka Sequoia
7. odkrivanje parka Sequoia, sprehod do največjega drevesa na svetu, vožnja z avtom pod

ležečo sekvojo, krajši sprehodi po parku med ogromnimi drevesi
8. celodnevna vožnja do Doline smrti (opazovali boste spreminjanje pokrajine iz gozda v

puščavo)
9. odkrivanje Doline smrti, čakanje na sončni vzhod na sipinah, vožnja do najnižje točke

zahodne poloble, vožnja do parka Zion, ki je znan po svojih kanjonih (krajši treking)
10. vožnja do Bryce canyona, parka z zanimivimi oblikami skal, odkrivanje parka z avtom in

krajši treking v kanjon
11. Celodnevna vožnja do narodnega parka Yellowstone
12. Yellowstone
13. Yellowstone
14. celodnevna vožnja, zvečer prihod v mesto Moab
15. Moab je idealni kraj za oddih, s posebej prirejenimi vozili »hummerji« se bomo zapeljali

po posebni skalnati progi, popoldan pa bomo odkrivali park Arches (največje število
naravnih oken na svetu), treking do Delicate archa

16. Dopoldan prosto za odkrivanje Moaba in okolice, popoldan pa se s štirikolesnikom (ATV
quad bike) zapeljemo po zanimivi okolici

17. vožnja do Monument valleya: kulise western filmov
18. obisk skrivnostnega Antilopjega canyona in nadaljevanje poti do Grand canyona (eno od

čudes sveta), panoramska vožnja ob kanjonu
19. treking v kanjon, popoldan ogled filma o Grand Canyonu in opcijski panoramski let s

helikopterjem
20. vožnja po zgodovinski cesti 66, Hoover dam in naprej do Las Vegasa
21. orientacijski sprehod po mestu z ogledom šovov na ulici (gusarji, vodomet ...), obisk ene

od igralnic, kjer bomo poskušali srečo  
22. let proti domu
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23. prihod domov
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