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O KNJIGI
Najlepše stvari na planetu Zemlja so zastonj. Ali 

pa smešno poceni. No, ali pa vsaj tako poceni, da si jih 
lahko ob premišljenem varčevanju privoščiš tudi ti.

V knjigi “30 azijskih idej za tvoj bucket list” sva zbrala nekaj 
doživetij, pustolovščin ali pa zgolj trenutkov, ki sva jih okusila 

v preteklem letu najinega potovanja po Aziji. S teboj jih deliva v 
upanju, da si rečeš “Bemtiš, samo enkrat se živi!”, spakiraš nahrbtnik 

in se podaš življenju naproti.

Vse fotografije v knjigi (razen dveh podvodnih, katerih avtor je 
neznani debeli stric, ki sva ga srečala na potapljaški ladji) sva ujela 

skozi objektiv najinega fotoaparata.

WWW.POVSODJELEPO.COM

KNJIGA JE NASTALA V SODELOVANJU Z



1

S KAMELAMI 
NA NEKAJDNEVNO 

DOGODIVŠČINO 
V PUŠČAVO TAR

BIKANER, INDIJA

ZAKAJ?
Ker si po duši nomad. Pa si to priznaš, ali ne. Na 

hrbtu kamele boš odjahal sipinam in oazam naproti. 
Čakajo te dobra družba domačinov, odlična hrana in 

spanje pod Mlečno cesto. Za konec pa še kamelji galop.

KAKO DO TJA?
Bikaner leži v indijski zvezni državi Rajasthan in je tako od 

Mumbaia, kot tudi od Delhija oddaljen le eno pestro  
nočno vožnjo z vlakom. 

KAJ PA CENA?
25 € na dan za vodenje, kamelo,

hrano in prenočišče.
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RAZISKOVANJE 
PODVODNEGA 

SVETA NA 
OTOČJU BANDA

BANDA OTOKI, INDONEZIJA

ZAKAJ?
Ker te do barvitega podvodnega akvarija loči le 

deset korakov od tvoje sobe. Otočje Banda še vedno 
velja za enega težje dostopnih, a zato tako prelestno 

ohranjenih goralnih grebenov.

KAKO DO TJA?
Prvi cilj je glavno mesto province Maluku, mesto Ambon. Od tam 

ujameš trajekt, ki na otočje Banda pluje enkrat na 14 dni. Če 
imaš srečo, lahko ujameš tudi letalo, a ne računaj na to.

KAJ PA CENA?
10 € na dan za prenočišče in hrano.



3

SONČNI VZHOD 
OB TRIBARVNIH 

VULKANSKIH JEZERIH 
KELIMUTU

FLORES, INDONEZIJA

ZAKAJ?
Ker boš vse do zadnjega prepričan, da se jutranje 
vstajanje nikakor ni izplačalo in da si za prevoz 

ponovno plačal preveč. A ko vzide sonce ... 

KAKO DO TJA?
Flores sicer ni na zemljevidu večine popotnikov, a je prav gotovo 

otok, ki skriva še veliko, veliko neodkritega. Do tja lahko poletiš z 
letalom, po otoku pa se pomikaš z avtobusi ali motorjem.

KAJ PA CENA?
15 € za prevoz in vstopnino.



4

NAJDALJŠI 
SPREHOD PO  
VISOKOGORJU 

HIMALAJE
ANNAPURNA, NEPAL

ZAKAJ?
Ker se v objemu najmogočnejših gora na planetu 

Zemlja počutiš hkrati neskončno malega in božansko 
velikega. Prepusti se. Naj te vodijo prepletene poti. 

KAKO DO TJA?
Nepal je svetovna prestolnica trekkinga, zato lahko svoj pohod 
začneš pravzaprav od koderkoli. Večina popotnikov se odloči za 

Pokharo (Annapurna) ali Kathmandu (Mount Everest). 

KAJ PA CENA?
18 € za dovoljenje, 20 € na dan za 

prenočišče in hrano.
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NEKAJ DNI 
S ŠAMANOM 
NA OTOKU
SIBERUT

SUMATRA, INDONEZIJA

ZAKAJ?
Ker si niti predstavljaš ne, kaj vse lepega se  

skriva za grozečimi tatuji in mačjimi očmi šamanov in 
njihovih družin. Prepusti se magičnim obredom  

in kar bo bo. In bo lepo ... 

KAKO DO TJA?
Vse poti na Siberut vodijo iz mesta Padang, ki leži na otoku  

Sumatra, na zahodu Indonezije. Na otok lahko prispeš le z ladjo, 
od tam dalje pa te nesejo gumijasti škornji. 

KAJ PA CENA?
50 € na dan za vodenje, 

 hrano in prenočišče.
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SPOZNAVNI DNEVI
S SHEEVO IN GANESHO 

V INDIJSKEM 
ASHRAMU
MADURAI, INDIJA

ZAKAJ?
Ker si sebe resnično ne predstavljaš, da lahko 

uživaš med petjem “Hare Krišna, Hare Rama”, kajne? 
Pa gre, verjemi. Joga, meditacija in pravilna prehrana. 

KAKO DO TJA?
Ashramov v Indiji je ogromno, zato je tvoja edina skrb pri izbiri ta, 
da ne naletiš na nekaj resnično komercialnega. Midva sva izbrala 

Shivananda Ashram, ki ga najdeš na več lokacijah v Indiji. 

KAJ PA CENA?
8 € na dan za predavanja,  

prenočišče in hrano.
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NESKONČNA 
MEDITACIJA Z 
BUDISTIČNIMI 

MENIHI
WAT TAM WUA, TAJSKA

ZAKAJ?
Ker boš po petih dneh nase neskončno ponosen. 
Zadnji obrok v dnevu boš užil ob 11 dopoldan, 

meditiral pa kar 8 ur na dan. Misli se bodo umirile,  
lažje boš  dihal in cenil boš vsak grižljaj hrane. 

KAKO DO TJA?
Samostan Wat Tam Wua leži na severu Tajske, blizu meje z 

Myanmarom. Do tja te pot iz Bangkoka vodi najprej do mesta 
Chiang Mai, nato do mesteca Pai, za tem pa le še kakšno urico 

na poti do mesta Mae Hongson. 

KAJ PA CENA?
Donacije po želji.
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SKODELICA 
ŠRILANŠKEGA 

ČAJA MED ČAJNIMI 
PLANTAŽAMI

ELLA, ŠRILANKA

ZAKAJ?
Ker lahko čaj kupiš neposredno od tistih, 

ki so ga sicer za drobiž primorani prodajati velikim 
korporacijam, od katerih ga ti sicer v Sloveniji kupiš 

vsaj 10-krat dražje. 

KAKO DO TJA?
Vse poti na Šrilanki vodijo v notranjost države, zato se le vsedi na 

kakšen vlak ali avtobus in slej kot prej se boš znašel 
med čajnimi plantažami.

KAJ PA CENA?
Nekaj deset centov za skodelico.
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S KOLESOM
PO KOKOS

NA NAJLEPŠO 
PLAŽO NA SVETU

ANDAMANSKI OTOKI, INDIJA

ZAKAJ?
Ker na svetu ni prav nič lepšega, kot imeti plažo 

povsem zase, lebdeti v prijetno topli vodi in s 
kokosom v roki poslati sonce proti Sloveniji.

KAKO DO TJA?
Na Andamanske otoke je mogoče vstopiti le iz Indije, in sicer iz 
Kalkute ali Chennaia. Letalo rezerviraj vnaprej, saj se v sezoni 

zasede precej hitro. Med otoki se lahko pomikaš s trajekti.

KAJ PA CENA?
0,3 € za kokos.
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Z INDIJSKIM 
VLAKOM V NEZNANO 

IN ŠE MALO 
NAPREJ

KJERKOLI V INDIJI

ZAKAJ?
Ker boš prav vse svoje čute poslal na noro 

dogodivščino izven njihovega comfort zone-a. Druženje 
z domačini, pekoča indijska hrana, izjemna pokrajina ... 

in vonjave, ki si jih zapomniš za vedno!

KAKO DO TJA?
Do kam? Do vlaka? Najdeš najbližjo železniško postajo, se 

postaviš v vrsto za vozovnico, plačaš, lociraš pravilni peron, 
vstopiš in se že pelješ. Enostavno, kajne?

KAJ PA CENA?
5 € za 1000 kilometrov.
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POLET ČEZ 
NAJVIŠJE VRHOVE 

NA PLANETU 
ZEMLJA

10000 METROV NAD NEPALOM

ZAKAJ?
Ker se ti bo zdelo, da se lahko Mount Everesta 

dotakneš s konico prsta in da lahko vrh Annapurne 
nežno pobožaš. Tako blizu, pa tako daleč. 

KAKO DO TJA?
Na višino 10000 metrov najlažje prideš z letalom. Če imaš 

kakšno drugo možnost, potem kar pogumno. Rezerviraj letalsko 
vozovnico v ali iz Kathmadnuja v Indijo, na Tajsko ali 

v eno izmed sosednjih držav.

KAJ PA CENA?
Okoli 70 €.
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ZADRŽEVANJE 
DIHA 

S TISOČERIMI 
ŽELVAMI

OTOK APO, FILIPINI

ZAKAJ?
Ker te bo eleganca teh živali umirila in hkrati 

navdahnila z željo, da se z njimi potopiš na dno 
morja. No, to ne gre, lahko pa jih občuduješ, 

kolikor te je volja.

KAKO DO TJA?
Pot na otok Apo je ena bolj zahtevnih in dolgotrajnih, a se 
vsekakor izplača. Otok leži na južnem rtu otoka Negros, od 

koder se boš s čolnom podal na mokro avanturo proti otoku.

KAJ PA CENA?
2 € za vstopnino na otok.
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NEKAJ MINUT 
TIŠINE OB 

SEŽIGANJU 
TRUPEL

VARANASI, INDIJA

ZAKAJ?
Ker se na prvi pogled tole sliši naravnost 

absurdno. Da nekdo sežiga človeška trupla, ti pa to 
nemo opazuješ. Prepusti se energijam in toploti.

KAKO DO TJA?
Varanasi je tako z železnicami, kot tudi z letalskim prometom 

dobro povezan z vsemi večjimi indijskimi mesti, zato te do obiska 
loči v “najslabšem” primeru le ena noč na vlaku.

KAJ PA CENA?
0 €
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MORSKA 
POJEDINA NA 
BANGKOŠKEM 

FLOATING MARKETU
BANGKOK, TAJSKA

ZAKAJ?
Ker boš brbončicam zagotovil gurmansko izkušnjo 
na tajski način pripravljene sveže morske hrane. 

Školjke, raki, ribe in še marsikaj, za kar nikoli ne boš 
izvedel, kaj točno je bilo.

KAKO DO TJA?
Najbolje, da se z lokalnimi prevozi odpraviš na Chatuchak mar-
ket, ki se odvija vsak vikend. Vzami si čas tako za vožnjo do tja, 

kot tudi za okusno kosilo. 

KAJ PA CENA?
7 € za kosilo in 2 € za prevoz.
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SPOŠTLJIVO 
PLAVANJE 

Z ORJAŠKIMI 
KITOVCI
OSLOB, FILIPINI

ZAKAJ?
Ker se boš počutil drobnega kot zrno riža. 

In nebogljenega. Vse kar boš zmogel, bo nemo 
opazovanje in miselno priklanjanje velikanom 

z drugega planeta.

KAKO DO TJA?
Oslob je vas, ki leži na vzhodni obali otoka Cebu. V Cebu Cityju 
pojdi do južnega avtobusnega terminala in povprašaj za bus do 

Osloba oz. katerikoli bus, ki gre na jug.

KAJ PA CENA?
20 € na osebo.
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ZAJTRK Z MENIHOM 
V GORSKEM 

BUDISTIČNEM 
SAMOSTANU

HSIPAW, MYANMAR

ZAKAJ?
Ker boš za nekaj dni izkusil, kako izgleda življenje 

budističnega meniha, pa če si tam, ali pa te ni. 
Življenje brez materialnih dobrin, a neskočno bogato.

KAKO DO TJA?
Da prideš do katerega izmed budističnih samostanov v gorovju 
Myanmara, se boš moral na pot podati peš. Pot začni v mestu 

Hsipaw in sledi navodilom svojega vodnika.

KAJ PA CENA?
30 € na dan za vodenje, hrano

in prenočišče.
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OFF-ROAD 
PUSTOLOVŠČINA 
MED TISOČERIMI 

TEMPLJI
BAGAN, MYANMAR

ZAKAJ?
Ker se boš izgubil dobesedno med več kot 1000 

templji in bo občutek fantastičen. Vstani zgodaj in 
ujami sonce, odidi pozno in sonce pošlji okoli Zemlje.

KAKO DO TJA?
Bagan je dobro povezan z glavnim mestom Yangon, prav tako pa 

tudi z vsemi ostalimi turističnimi destinacijami v Myanmaru. 
Rezerviraj si avtobusni prevoz in čez eno noč boš tu.

KAJ PA CENA?
15 € za vstopnino in 

najem električnega skuterja.
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JUTRO NA BALIJU 
OB POKAKANI 

KAVICI 
KOPI LUWAK

UBUD, INDONEZIJA

ZAKAJ?
Ker jutra preprosto ne moreš začeti brez vonja in 

okusa najboljše kavice. In (!) ker ti še vedno ni jasno, 
kako lahko nekdo nekaj pokaka, ti pa naj to 

z užitkom spiješ.

KAKO DO TJA?
Ubud, mestece ujeto med riževimi polji, je od letališča na Baliju 

oddaljeno urico ali dve vožnje z busom, motorjem ali najetim 
taksijem. Ni daleč, le na pot moraš.

KAJ PA CENA?
2,5 € eno skodelico.
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SREČANJE Z 
MINI MORSKIM

PSOM NA
OTOKU KANAWA

FLORES, INDONEZIJA

ZAKAJ?
Ker je živeti na samotnem otočku, izgubljenem 

nekje med najlepšimi koralnimi grebeni, preprosto 
nemogoče opisati z besedami. Žepu prijazen prestiž.

KAKO DO TJA?
Na otoček Kanawa lahko z ladjico prideš iz mesta Labuhan Bajo, 
ki leži na zahodu otoka Flores. Ker je otoček res droben, si moraš 

mesto rezervirati v naprej.

KAJ PA CENA?
40 € na dan za prenočišče in hrano.
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MIRNO DIHANJE
NA -18 METRIH
OB RAJSKEM 
BALICASAGU

BALICASAG, FILIPINI

ZAKAJ?
Ker je podvodni svet Filipinov eden najbolj 

raznolikih in predvsem v svojem makro svetu ponuja 
srečanja z bitjeci, za katere nisi vedel,  

da sploh obstajajo. 
 

KAKO DO TJA?
Balicasag je otoček, do katerega se z ladjico zapelješ iz juga otoka 

Bohol, sicer znanega po svojih čokoladnih gričkih. Za potope se 
dogovori z eno izmed tamkajšnjih potapljaških šol.

KAJ PA CENA?
40 € za dva potopa.
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ZA ZAJTRK 
Z DREVESA 
UTRGAN 

DRAGON FRUIT
HOI AN, VIETNAM

ZAKAJ?
Ker je dragon fruit eden tistih sadežev, za katerega 

bi v Sloveniji odštel pravo malo bogastvo. In če ga 
imaš pred nosom in če izgleda tako noro dobro ... zakaj 

ga ne bi snedel prav vsak dan?

KAKO DO TJA?
Mestece Hoi An je eno najlepših azijskih mest, zato vse poti vodi-

jo vanj. Je eno noč oddaljen tako od Saigona kot tudi Hanoia na 
severu Vietnama. Vzami si čas, je vredno.

KAJ PA CENA?
Ko smo bili mali, smo rabutali ...
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HAPPY HOLI,
HAPPY HOLI,
HAPPY HOLI!

IN VSE TE BARVE!
KJERKOLI V INDIJI ALI NEPALU

ZAKAJ?
Ker se boš očištil vseh slabih misli in poln ljubezni 
začel nov enoletni cikel. Dan prej si nakupi dovolj 

barv in pripravi oblačila, ki ti jih ni škoda.

KAKO DO TJA?
Holi se dandanes praznuje po celem svetu, najlepše pa ga je 

doživeti nekje na severu Indije ali v Nepalu. Morda se izogni le 
kakšnim večjim mestom in se podaj na njihovo obrobje.

KAJ PA CENA?
3 € za barve.
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POTOP SONCA 
V ŠE VEDNO 

DELUJOČI VULKAN 
AGUNG

GILI AIR, INDONEZIJA

ZAKAJ?
Ker te le dve urici stran od turističnega Balija čaka 
pravo rajsko otočje z vsem kar sodi zraven. Morska 

hrana, umirjeni domačini, koralni grebeni 
in magični sončni zahodi.

KAKO DO TJA?
Na otočje Gili (sicer sestavljeno iz treh otokov), te ladjica popelje 

iz mesta Padangbay, ki se nahaja na vzhodni obali Balija. Med 
otočki se prevažaš z jutranjimi ladjicami.

KAJ PA CENA?
2 € pivo Bintang.
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KROG ALI DVA 
V SMERI URINEGA 
KAZALCA OKROG 

SHWEDAGON PAGODE
YANGON, MYANMAR

ZAKAJ?
Ker je Shwedagon pagoda prav gotovo ena najbolj 

veličastnih budističnih pagod na svetu. Je iz zlata in 
diamantov. Pravih, seveda. Tone in Tone.

KAKO DO TJA?
Vse poti v Myanmaru se začnejo v glavnem mestu Yangon, zato se 
boš Shwedagon pagodi pravzaprav težko izgonil. Nahaja se blizu 

središča mesta, zato lahko tja stopiš kar peš.

KAJ PA CENA?
8 € za vstopnino.
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ZAHTEVNA, 
A ZABAVNA 

POGAJANJA 
V HINDI JEZIKU

KJERKOLI V INDIJI

ZAKAJ?
Ker so pogajanja z Indijci ena najbolj zabavnih 

dogodivščin, ki te pričakujejo na tvojem potovanju. 
Nauči se nekaj števil in hop v akcijo. Vzami si čas, 

nadeni nasmeh in izkušnja bo popolna!

KAKO DO TJA?
V Indiji se boš pogajal na vsakem koraku, zato so skrbi, da ne bi 

znal do tja, povsem odveč. 

KAJ PA CENA?
Odvisno od tvojih

pogajalskih sposobnosti. ;)
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ŽVEČENJE ZVARKA 
IZ TOBAKA, 
APNENCA 

IN KLINČKOV
HIKKADUWA, ŠRILANKA

ZAKAJ?
Ker, če ti ni uspelo že prej, boš po tem 

“gurmanskem” doživetju prav gotovo vsaj za nekaj 
dni odložil cigarete na stran. Zanimivo, drugačno,

 ampak res ogabno.

KAKO DO TJA?
Hikkaduwa je obmorsko mestece na jugozahodnem delu Šrilanke. 

Od Colomba, glavnega mesta, te do tja vodi nekaj urna vožnja 
z lokalnim avtobusom.

KAJ PA CENA?
0,2 €.
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INTENZVINO 
UČENJE 
IGRANJA 

INDIJSKIH TABEL
PUSHKAR, INDIJA

ZAKAJ?
Ker je indijska glasba vsaj tako pomemben del 

njihove kulture kot religija, hrana in oblačila. Vzami 
si teden dni časa in se posveti kakšnemu instrumentu. 

KAKO DO TJA?
Pushkar je sveto mestece v indijski zvezni državi Rajasthan, do 
koder iz Delhija ali Mumbaia vodijo glavne železniške poti. Le 

zadnjih nekaj kilometrov boš naredil na avtobusu.

KAJ PA CENA?
3 € na uro.
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PLAVANJE 
SKOZI 

NESKOČNO 
JATO SARDIN

MOALBOAL, FILIPINI

ZAKAJ?
Ker boš, če ti uspe zaplavati pod jato, doživel pravi 
podvodni sončni mrk. Sardin je tisoče, stotisoče, 

milijone. Dobesedno. 

KAKO DO TJA?
Mestece Moalboal, ki sicer ni kaj preveč posebnega, se nahaja na 
zahodni obali otoka Cebu. Na južnem avtobusnem terminalu v 

Cebu City povprašaj za ustrezni avtobus.

KAJ PA CENA?
0 €
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EKSPRESNI 
POSTANEK PRI 

SPRETNEM 
INDIJSKEM BRIVCU

KJERKOLI V INDIJI

ZAKAJ?
Ker tako učinkovitega britja še nisi doživel. Da 

o dodatku masaže s kiropraktičnimi vložki sploh ne 
govorimo. In vse to kar na ulici desno od podganic.

KAKO DO TJA?
Brivci v Indiji so prav na vsakem koraku. In čeprav izgledajo po 

navadi precej mrki, redkobesedni in celo neprijazni, se le opogumi 
in stopi tej dogodivščini naproti.

KAJ PA CENA?
1 €
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10 DNI 
BREZ INTERNETA, 

TELEFONA 
IN SKRBI

KJERKOLI

ZAKAJ?
Ker se bo svet po 10 dneh še vedno vrtel.



Plačamo mi

Plačate sami

www.nlbvita.si 080 87 98

NLB Vita Tujina
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zavarovanje v tujini.
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poti ali samo po nakupih čez mejo. Zato pred odhodom v tujino sklenite zdravstveno zavarovanje 
z organizacijo medicinske pomoči NLB Vita Tujina. 

Zavarovanje za izdatke, ki jih ne morete predvideti.
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