POMLADANSKI SKOK NA JUŽNE
KARIBE
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MALIH ANTILIH
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ŠEST NEODVISNIH DRŽAVIC V ENEM TEDNU: BARBADOS, TRINIDAD in TOBAGO,
GRENADA, SVETI VINCENCIJ, DOMINIKA IN SVETA LUCIJA
Ste željni sonca in poletnih temperatur po dolgih in hladnih zimskih mesecih? Letošnja zima bo kot kaže še
dolga in zapletena. Zato je v teh časih dobro imeti svetlo točko oziroma potovanje, ki se ga lahko veselimo in
nam bo vsem pomagal premostiti zimske mesece. Karibsko morje je najlepše v naši zgodnji pomladi, zato se
tja odpravljamo v začetku aprila. Izbrali smo dobro letalsko povezavo in začetno in končno mesto križarjenja
v državi, ki ne pozna nobenih posebnih omejitev za vstop: Barbados. Tam bomo prenočili eno noč pred in po
križarjenju in to v hotelu na plaži, tako da boste lahko vsak trenutek izkoristili za skok v toplo Karibsko morje.
Na enotedenskem križarjenju na srednje veliki ladji, ki lahko sprejme največ do 2400 potnikov, se bo ladja
ustavila na šestih otokih in tam bo ves dan zasidrana. Tako bo dovolj časa, da boste te otoke lahko raziskali
in spoznali. V kolikor ste željni zgolj počitka pa boste lahko uživali na njihovih lepih, peščenih plažah. To
potovanje so lahko popolne počitnice in oddih ali pa odkritje šestih novih, neodvisnih otoških državic, ki jih
boste lahko dodali k svoji zbirki obiskanih držav sveta. Priporočamo vsem ljubiteljem križarjenj! Pred vami je
popoln užitek in odklop na KARIBIH!
PROGRAM KRIŽARJENJA
1. DAN: 2.4.22.: LJUBLJANA – MARIBOR – GRADEC - FRANKFURT - BARBADOS
Zjutraj prevoz iz Ljubljane, Celja in Maribora do letališča v Gradcu, od koder bomo poleteli do Frankfurta in
dalje proti Karibom. Popoldanski pristanek na mednarodnem letališču v mestu Bridgetown na otoku
Barbadosu in po opravljenih formalnostih na letališču bo sledil prevoz do hotela. Nastanitev in nočitev.
2. DAN: 3.4.22.: BARBADOS - VKRCANJE NA LADJO
Po zajtrku prosto za prvi skok v Karibsko morje in okrog poldneva prevoz v pristanišče, kjer se bomo vkrcali
na našo ladjo Grandeur of the Seas. Po vkrcanju in nastanitvi v ustreznih kabinah bo kosilo in prosto popoldne
za spoznavanje ladje ali sprehod po mestu Bridgetown. Zvečer bo ladja izplula iz pristanišča. Večerja in
nočitev na ladji.

3. DAN: 4.4.22.: SCARBOROUGH, TOBAGO
Zjutraj bomo pristali na otoku Tobago, ki je del Republike Trinidad in Tobago in se nahaja 35 km severovzhodno od večjega Trinidada. Otok je dolg 40 km in širok 10 in ima površino 300 km². Čez otok poteka glavni
greben, na katerem je glavni vrh visok 550 m. Na otoku živi približno 60.000 prebivalcev, katerih večina je
temnopolta. Mesto Scarborough, kjer bo ves dan zasidrana naša ladja, je simpatična multietnična in
multikulturna prestolnica s približno 18.000 prebivalci. Dan boste lahko namenili sprehodom po mestu in
bližnji okolici, ali pa se boste podali na katerega od ponujenih izletov in odkrili najlepše kotičke otoka. Proti
večeru bo naša ladja izplula proti otoku Trinidad.
4. DAN: 5.4.22.: PORT OF SPAIN, TRINIDAD
Zjutraj se bomo izkrcali in ves dan bo namenjen spoznavanju otoka Trinidad, ki se nahaja zgolj 11 km od
severovzhodne obale Venezuele in geološko pripada južnoameriški plošči. Je tudi najjužnejši od Karibskih
otokov. S površino 4.768 km² je peti po velikosti med Karibskimi otoki. Na otoku so živeli Karibi in Aravaki
pred prihodom španskih konkvistadorjev. Otok je odkril Krištof Kolumb na svojem tretjem potovanju v Novi
svet 31.7.1498 in ga poimenoval La Isla de la Trinidad. Otok je ostal španski do leta 1797, ko se je na otok
preselilo veliko francoskih priseljencev s sosednjih francoskih Karibov. Od leta 1889 sta bila otoka Trinidad
in Tobago britanska kolonija in sta svojo neodvisnost dobila šele leta 1962. Dan bo namenjen sprehodom po
mestu Port of Spain ali pa morda kateremu od ponujenih fakultativnih izletov. Zvečer bo ladja izplula v smeri
Grenade.
5. DAN: 6.4.22.: ST. GEORGE'S – GRENADA
Dan za odkrivanje otoka Grenada, ki je otoška država v Karibskem morju in druga najmanjša neodvisna
država na Zahodni polobli (takoj za Saint Kittsom in Nevisom). Leži v jugozahodnih Malih Antilih, severno
od Trinidada in Tobaga in južno od Svetega Vincencija in Grenadin. Pred prihodom Evropejcev so na otoku
živeli domačini iz južne Amerike. Tudi otok Grenado je odkril Krištof Kolumb na svojem tretjem potovanju
preko Atlantika, vendar Evropejcem dolgo ni uspelo osvojiti otoka, saj so se temu upirali bojeviti domačini.
To je končno uspelo Francozom in to šele leta 1649. Kmalu zatem je Grenada pripadla Angležem in ostala
njihova kolonija vse do samostojnosti leta 1974. Otok je znan tudi pod imenom Otok začimb, med katerimi
je zagotovo najpomembnejši muškatni orešček. Turizem velja za najpomembnejšo vejo gospodarstva in
turistične kapacitete so skoncentrirane okoli glavnega mesta, St. George. Tam se nahaja tudi 3 km dolga
peščena plaza Grand Anse, ki velja za eno najlepših v Karibih. Zadnje čase vzpodbujajo predvsem razvoj
ruralnega turizma. Dan na tem tropskem otoku boste lahko doživeli po svoje ali pa na enem od organiziranih
izletov. Proti večeru bomo izpluli v smeri severa.
6. DAN: 7.4.22.: KINGSTOWN, ST. VINCENCIJ
Zjutraj bo naša ladja pristala v mestecu Kingstown, na otoku Sveti Vincencij. Sveti Vincencij in Grenadine je
neodvisna suverena država in članica Commonwealtha v Karibskem otočju, ki jo sestavlja kup
drobnih otočkov, imenovanih Grenadine, in malo večji otok Sveti Vincencij na severu. Severno od Svetega
Vincencija se nahaja otok Sveta Lucija, jugozahodno od Grenadin pa otoška država Grenada, po kateri je to
otočje dobilo ime. Krištof Kolumb je prvi zagledal otok in ga poimenoval Sveti Vincencij iz Saragoze. Pred
njihovim prihodom so na otoku živeli temnopolti Karibi, ki so se krvoločno upirali vdorom Angležev in
Nizozemcev. Francozi so bili prvi, ki jim je uspelo osvojiti otok leta 1719 in imeli otok v posesti vse do
sedemletne vojne z Anglijo. Po podpisu Pariškega sporazuma iz leta 1763 je otok pripadel Angležem, ki so za
delo na plantažah na otok pripeljali prve sužnje iz Afrike. Popolno neodvisnost je državica s približno 100.000

prebivalci dosegla šele leta 1979. Ves dan bomo uživali v tem tropskem raju, samostojno ali na organiziranem
izletu.
7. DAN: 8.4.22.: ROSEAU, DOMINICA
Zjutraj bo naša ladja pristala v pristanišču glavnega mesta Roseau, ki leži na zahodni obali otoka. Dominica
se nahaja pod francoskim otokom Guadeloupe in nad prav tako francoskim Martinikom. Otok ima površine
750 km² z najvišjim vrhom Morne Diablotins, ki meri v višino 1447 m. Na njem živi nekaj več kot 70.000
prebivalcev. Na otoku so od 5. stoletja živeli domačini Arawaki, ki so na otok prispeli iz južne Amerike, vse
dokler jih v 15. stoletju ni pregnala karibska skupna Kalinago in to tik pred prihodom Krištofa Kolumba,
3.11.1493. Podobna usoda kot sosednje otoke je doletela tudi Dominiko: najprej so na njej pristali Francozi
do leta 1763, od tedaj pa je pripadla Angležem, vse do neodvisnosti leta 1978. Otok je danes poznan po
izjemno lepi naravi in velja za »najmlajšega« med Malimi Antili, geološko gledano. Zato otok še danes
oblikujejo vulkanske in geotermalne aktivnosti in se na otoku nahaja drugi največji vroči vrelec na svetu,
jezero Boiling. Otok prekrivajo bujni tropski gozdovi, ki so dom številnih redkim rastlinskim in živalskim
vrstam. Dan bo namenjen odkrivanju otoka na enem od ponujenih fakultativnih izletov.
8. DAN: 9.4.22.: CASTRIES – ST. LUCIA
Zjutraj bomo pristali na prelepem otoku St. Lucia. Otok s površino 617 km² in 174.000 prebivalci je
samostojen od leta 1979. Prvi evropski naseljenci na otoku so bili Francozi, ki so z domačini Karibi živeli v
miru. Kmalu so se vmešali Angleži, ki so se s Francozi borili kar v 14 vojnah za nadvlado nad otokom, dokler
ga Angleži niso dokončno priključili svoji kroni leta 1814. Tudi otok Sveta Lucija je vulkanskega izvora in med
vsemi karibskimi otoki velja za najbolj goratega, pa čeprav najvišji vrh meri zgolj 950 m. Najbolj znana vrhova
sta Pitona, ki se nahajata znotraj narodnega parka, ki leži na JZ delu otoka. Otok je izjemno zelen, saj gozdovi
prekrivajo kar 77% njegove površine. Ves dan bomo imeli čas in odkrivali otok po svoje ali pa se udeležili
katerega od organiziranih izletov. Popoldne vrnitev na ladjo in izplutje v smeri najbolj vzhodnega med Malimi
Antili, Barbadosa.
9. DAN: 10.4.22.: BRIDGETOWN - BARBADOS
Zjutraj se bomo izkrcali in se podali na poldnevni izlet, ki bo namenjen odkrivanju »otoka v soncu«, kot poje
angleška pesem: »My island in the sun«. Barbados je samostojna državica v Malih Antilih, otok dolg 34 in
širok 23 km, s površino 432 km², leži vzhodno od Grenadinskih otokov in severo-vzhodno od Trinidada in
Tobaga. Ne nahaja se na območju orkanov in njegova prestolnica se imenuje Bridgetown. Na organiziranem
izletu bomo naredili krog okoli otoka in se ustavili v tovarnici ruma, kjer bo možna tudi degsutacija in nakup
te žlahtne alkoholne pijače, narejene iz sladkornega trsa. Nekaj čez poldne bomo izlet končali v našem hotelu
in ves preostali del dneva bo prost za kopanje in užitke na obali Karibskega morja. Nočitev v hotelu.
10. DAN: 11.4.22.: BARBADOS -FRANKFURT
Prost dan za kopanje ali sprehode po glavnem mestu in zadnje nakupe daril in spominkov vse do
popoldanskega prevoza na letališče in ob 19. uri vkrcanje na letalo ter nočni let proti Evropi.
11. DAN: 12.4.22.: FRANKFURT - GRADEC – MARIBOR - LJUBLJANA
Dopoldanski pristanek v Frankfurtu in čez dve uri let do Gradca. Samo še prevoz do Maribora, Celja in
Ljubljane.

CENA: 2.490 EUR

ROK ZA PRIJAVO: Ker je število kabin na ladji in sedežev na letalu omejeno, priporočamo, da se prijavite ČIM
PREJ ali najkasneje do 20.12.2022 oziroma do zapolnitve prostih mest.

CENA VKLJUČUJE: prevoz iz Ljubljane, Celja, Maribora do letališča v Gradcu in nazaj, letalsko karto na relaciji
Gradec-Frankfurt-Barbados in nazaj, vse letališke in TSC takse, ki na dan 15.10.21 znašajo 192 EUR, vse
prevoze na otoku Barbados (letališče-hotel, hotel-pristanišče, pristanišče-hotel in hotel-letališče), dve nočitvi
z zajtrkom v hotelu 4**** na otoku Barbados v dvoposteljnih sobah (doplačilo za enoposteljno sobo znaša
390 EUR), poldnevni izlet po Barbadosu po izkrcanju z ladje, bivanje (sedem nočitev) na ladji v dvoposteljni
notranji kabini (doplačilo za zunanjo kabino znaša 280 EUR in za kabino z balkonom 995 EUR po osebi), vse
ladijske in pristaniške takse, ki znašajo 205 €, storitve polnega penziona na ladji, vse prireditve na ladji,
slovenskega spremljevalca, organizacijo potovanja, nezgodno zavarovanje in DDV.

CENA NE VKLJUČUJE: napitnin in izletov na ladji in ostalega, kar ni omenjeno pod cena vključuje.

NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 25

Cena pri najmanj 20 plačanih potnikih je 2.590 EUR, cena pri najmanj 15 plačanih potnikih je 2.690 EUR in
pri najmanj 10 plačanih potnikih 2.790 EUR.

