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O KNJIGI
Tudi potovanja so like a box of chocolate. 

Včasih pada dež, včasih sije sonce. Včasih kažipot 
pokaže pravo smer, spet drugič je tema, ti pa izgubljen 
v slepi ulici. In moraš dalje. Ker nimaš izbire in ker si 

predvsem tako želiš. Zakaj? Ker imaš v sebi nekaj, kar te 
žene dalje in ne da miru.

Pred teboj je knjiga stotih nasvetov. In ne. Tukaj ne boš našel 
nasvetov v stilu “Ne zadržuj se v temnih ulicah”, 

“Denar spravi varno ob svoj penis” ali pa “Ne pij sokov iz 
svežega sadja, ker se lahko zastrupiš.”

Seveda se lahko zastrupiš in seveda te lahko takoj po 
tem stavku zadane kap. Te je? Ni, ne? Svet je lep in 

čaka nate. Raziskuj ga, okušaj, objemaj.
In morda ti pri vsem tem pride prav 

kakšen izmed naših 
100 nasvetov.
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predplačniško 
kartico visa.

tudi za nekomitente!
www.nkbm.si/predplacniska-visa
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Da 
se izgoneš trumam 

turistov in z njimi povezanimi 
višjimi cenami visoke sezone, potuj 

v času tik pred ali tik po koncu deževne 
dobe. Uporabna spletna stran, kjer lahko 

preveriš aktualne podatke o količini padavin in 
letnih temperaturah posameznih mest je  

www.klimadiagramme.de.

El Nido (Palawan), Filipini

Pojdi na pot tik preden 
začne deževati



Že 
res, da so lonelyplaneti 
odličen pripomoček za 

prvi vpogled v tvojo naslednjo 
destinacijo, a če želiš na potovanju 

doživeti nekaj več, sploh pa biti seznanjen 
z aktualnimi cenami, dogajanjem in izzivi, 

uporabljaj WikiTravel, TripAdvisor in predvsem 
bloge posameznikov, ki so tam že bili. Piši jim, z 

veseljem ti bodo odgovorili.
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Mekong Delta, Vietnam

Raziskuj. Beri.
Sprašuj.
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Ni 
je večje nočne more, 

kot to, da izgubiš ali pa ti 
ukradejo dokumente. Sploh pa potni 
list. Preden greš na pot, skeniraj ali 

fotografiraj vse pomembne dokumente (ja, 
tudi posamezne strani z vizami v potnem listu) 
in si jih pošlji na email. Navadi se, da tudi med 
potovanjem to storiš z vsem pomembnim, kar ti 

prekriža pot.

Gorovje v okolici mesta Hsipaw, Myanmar

Skeniraj potni list 
in ostale dokumente



Saj 
prvih nekaj dni še 

gre, potem pa v nahrbtniku 
nastane kaos. Iščeš nogavice, tisto 

rumeno majico, polnilec za telefon. Vse 
ven in čez nekaj minut nazaj noter. Seveda 

v svoji razmetani obliki. Da se temu izogneš, 
pakiraj v vrečke. Spodnje hlače v eno vrečko, 

nogavice v drugo, majice v tretjo ... 
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Mentawai plemena (Siberut), Indonezija

Ko pakiraš, 
pakiraj v vrečke
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»Ena 
za na plažo, pa ena 

majhna za obraz, pa potem 
ena normalna za vsak dan.« Ne. 

Pozabi. Vsako potovanje potrebuje 
natanko eno brisačo. Za vse zgoraj našteto, 

poleg tega pa še kdaj za vzglavnik, za pod rit 
na neudobnem avtobusu, za preganjanje velikih 
žužkov, za provizorični ventilator in obkladek, 

ko boš zbolel.

Otoček Kanawa (Flores), Indonezija

Ena brisača bo dovolj



Oster 
nožek z odpiračem 

za pivo, duct tape (tisti širok 
lepilni trak), vžigalnik, vrvica in 

sekundno lepilo. To so stvari, ki pogosto 
ne pomenijo prav nič, a ko jih enkrat zares 

potrebuješ, bi zanje dal celo bogastvo. Če pa 
k temu paketu dodaš še pol litra prave bosanske 

rakije, potem si varen tudi pred zmaji.
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Podganji tempelj v Rajasthanu, Indija

Obezna oprema za 
avanturiste
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Mrkega 
gospoda na letališču 

ti ne bo uspelo prepričati, naj 
on vzame nožek in ga da pilotu in 

ga boš potem ti vzel nazaj, ko prispete 
na destinacijo. Raje vedno poskrbi za to, da 
ostre predmete, ki ne sodijo na letalo, vedno 

pospraviš v velik nahrbtnik. Ko prtljago enkrat 
oddaš, ni poti nazaj in nastanejo nepotrebni stroški 

ali izguba ljubega predmeta.

Proti Annapurna Base Campu, Nepal

Težke kovine vedno v 
velik nahrbtnik



Že 
lepo in prav, da na 

potovanju ne odgovarjaš na 
maile, nisi dosegljiv za klice in le 

redko pošlješ kakšen SMS. Včasih pa ta 
drobna napravica pride še kako prav. Google 

Maps, ko se izgubiš. Shazam, ko slišiš zanimivo 
pesem. Wallet, za beleženje stroškov. Google 

Translate, ker nekje ne govorijo angleško. 
XE Currency, da se ne zgubiš ob novih valutah.
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Sadje v Chiang Maiu, Tajska

Top 5 popotniških 
mobilnih aplikacij
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Dvigi 
na bankomatih v 

tujini, sploh pa v državah 
tretjega sveta, so vselej začinjeni z 

visokimi provizijami. In ne le to. Pogosto 
bankomat ne zmore izpljuniti več kot nekaj 
deset evrov in takrat se začnejo nepotrebni 

stroški. Čeprav je tveganje izgube večje, vzami na 
pot vedno dovolj gotovine.

Jaipur (Rajasthan), Indija

Vzami dovolj gotovine,
a previdno



Ko 
prideš na novo 

destinacijo in stopiš iz 
avtobusa, te bo napadla vojska 

glasnih ponudb v stilu: »You want room? 
I have room! Best room!« Globoko vdihni, 
prijazno zavrni brkate može in se spočij ob 

skodelici čaja, kavice ali kozarcu vode. Počakaj, 
da se fronta umiri, nato pa pristopi še enkrat in 

prični s poizvedovanjem.
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Andamanski otoki, Indija

Najprej čaj, 
potem pa soba
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Četudi 
si prepričan, da so 

ti pokazali najcenejšo sobo, 
vedno vprašaj še enkrat. Dvakrat. 

Tudi trikrat. Razumljivo je, da ti bodo 
povsod želeli prodati najdražjo, a na koncu 

tudi pri njih vseeno obvelja logika »boljše nekaj, 
kot nič«. In roko na srce, včasih je razlika med 

najdražjo in najcenejšo skoraj neopazna.

U-Bein most, Myanmar

Imate še kakšno 
cenejšo sobo?



Ko 
ti prijazna gospa 

odklene sobo in reče: »You 
take a look, sir!« nujno preveri 

tri ključne stvari: če je postelja dovolj 
stabilna in varna, da se lahko nanjo uležeš 
brez dodatnega zavarovanja, če v kopalnici 

teče voda in je po možnosti ne-rjave barve ter če 
ventilator dela in nima nikakršnih  

morilskih tendenc. 
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Kiran, fant iz Nepala

Preveri posteljo, vodo  
in ventilator
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Marsikje 
se kočne cene sob 

krepko razlikujejo od tiste, 
ki jo poda prijazna gospa. Davek za 

državo, pa davek za ne-razumemo-te-
besede in bog ne daj uporabiti klime. Vedno 

jasno in na glas poudari, da je to končna cena, 
brez dodatnih davkov in če se ti zdi, da sporočilo 

ni prešlo jezikovne bariere, prosi, da nekam 
zapišete končno ceno.

Vas Bena (Flores), Indonezija

Davek na dodano udobje?



Nekje 
so pogajanja mogoča, 

nekje preprosto ne. Se zgodi, 
da nekaj odtehta postavljeno ceno 

in se ti pogajati preprosto ne bo zdelo 
vredno. Je pa vredno poskusiti znižati ceno, 

če ostaneš za več dni. Pet, morda deset ali več. 
Ceno sob se da na takšen način znižati tudi  

za 50 % ali več. Morda poskusi tudi s tem, da se 
odpoveš klimi, ki je v sobi.
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Opice na Šrilanki

Pogajanja za ceno sobe
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Že 
res, da se izplača 

za poceni hotel vprašati 
kakšnega domačina, a nikar ne 

pusti, da se ta sprehodi s teboj do vhoda, 
stopi do recepcije in se v tvojem imenu 

dogovarja za sobo. V tem primeru bo lastnik 
hotela njemu primoran plačati provizijo, ki jo bo 

odtrgal od višje cene zate.

Rajasthan, Indija

V hotel vstopi vedno sam



Nikoli. 
Nikoli sobe ne 

rezerviraj v naprej. Četudi 
so pred vrati prazniki, novo leto 

ali največji festival v mestu. Vedno se 
iskanje prenočišča v živo izkaže za boljšo in 

denarnici prijaznejšo metodo. Že res, da to terja 
nekaj prilagajanja in da pogosto kriteriji padejo 

pod raven kritične meje, a soba je še vedno  
le samo kraj za nočitev.
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Kelimutu (Flores), Indonezija

Rezervacije v naprej 
se ne izplačajo
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Ne 
le, da bo prtljaga 

lažja in denarnica težja, 
tudi dogodivščina bo pestra, če 

boš mila, gele in šampone kupovala v 
lokalnih trgovinicah in ji ne boš tovorila iz 

Slovenije. Prepusti se mavrici novih vonjav in 
oblik. Včasih lahko res zadaneš povsem v prazno, 

ampak tudi to je svojevrstno doživetje.

Sončni zahod v Baganu, Myanmar

Mila, gele in šampone 
pusti doma



Seveda 
boš iz Slovenije za na 

pot vzel nekaj »prve pomoči«, 
a nikar ne kupuj dragih zdravil pri 

nas. Vse, kar boš potreboval, pa naj bo to 
kakšna tableta proti bolečinam, proti želočni 
kislini, antibiotik ali rehidracijski prašek, vse 

to in še veliko več dobiš v lokalnih lekarnah za le 
delček cene naših lekarn. 
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Whale-shark, Filipini

Zdravila kupuj 
v lokalnih lekarnah
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Ali 
boš jemala 

antimalarike, ali ne, je tvoja 
osebna odločitev. Izkušnje pa so 

pokazale, da na kritičnih delih sveta 
antimalarike pod imenom »doksiciklin« 

vedno dobiš za znosno, včasih celo smešno 
nizko ceno. Vsekakor ni odveč s seboj vzeti eno 

tablico tablet Malarone, če gre slučajno  
kaj res narobe.

Šaman na Siberutu, Indonezija

Kaj pa antimalariki?



Na 
nočni vožnji z 

avtobusom se ustavite sredi 
ničesar, ker te noro lulat. Imaš 

blažjo zastrupitev in ni drugega, kot da 
na vlaku počepneš na WC-ju. Iz ulice stopiš 

v restavracijo, nimajo pribora in moraš jesti z 
roko. Še kar neprijetne situacije, ne? Če imaš pri 

roki vlažilne robčke in razkužilo za roke, 
boš vsaj malce pomirjena.
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Otroci na plaži vasice Port Barton, Filipini

Vlažilni robčki 
in razkužilo
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Vselej 
je pametno pri 

sebi imeti nekaj tablet za 
razkuževanje vode, pa naj pridejo 

prav na odročnem pohajkovanju sredi 
visokogorij, na samotnem otočku z enim 

samim vodnjakom ali po prežurani noči, ko si 
pozabil v lokalni trgovinici kupiti plastenko vode, 

žejen pa tako, da boš skorajda umrl. Če potuješ dalj 
časa, razmisli o nakupu elektronskega razkuževalca 

Steripen (www.steripen.com).

Flores, Indonezija Kaj pa ko ni pitne vode?



Saj 
ne, da po svetu ne 

bi imeli takšnih in drugačnih 
zvarkov proti komarjem, a kaj prav 

dobrega z DEET > 25 % je prava znanost 
izbrskati. Če že, zna biti cena krepko 

zasoljena. Pametno je torej v Sloveniji nakupiti 
dovolj repelentov in se tako izgoniti praskanju do 
krvi. Pomaga pa tudi, če dobro zgrizeš svež česen. 

Komarjem ta vonj ne ustreza.
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Večer v mestu Hoi An, Vietnam

Repelente proti komarjem
 kupuj v Sloveniji
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Biokill, 
Kill-o-dent, MurderBug 

ali kakorkoli se že reče tem 
sprejem proti mrčesu, nakup je 

odlična odločitev. Vsak večer pred 
spanjem posprejaš kotičke sobe, pod 

vrati in nikar ne pozabi na mrežo proti 
komarjem. Komarji so iznajdljiva bitja in čez dan 

marsikakšnemu uspe zlesti pod mrežo.

Šamanova hiša na Siberutu, Indonezija

Atomska bomba za 
komarje in ščurke



Če se 
ne želiš v eksotičnih 

krajih na poti do plaže znebiti 
zajetne količine denarja, potem 

sončne kreme nakupi že v Sloveniji. 
Imajo jih sicer tudi povsod drugod, le drage 
so in včasih zraven primešajo še whitening 

učinkovino, kar pa je vsaj večinoma v nasprotju z 
našo zapecimo-se-do-odojka logiko.
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Plantaža čaja v mestu Ella, Šrilanka

Sončne kreme kupi 
pred potovanjem
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Ne 
če, ampak ko. Težko 

se boš izognil vsaj kakšni mini 
zastrupitvi, zato se je najboljše na 

to pripraviti in vzeti v zakup. Torej, ko se 
zastrupiš, si privošči okusno kokosovo vodo, 

ki kar kipi od elektrolitov, riž, da te vsaj malce 
zapre in kakšno banano, da dobiš vsaj nekaj 

hranilnega. Pa ne pozabi na rolico WC papirja.  
S teboj vedno in povsod.

Nekje v Himalaji, Nepal

Ko se zastrupiš ...



Ko 
boš za kakšen dan, 

dva ali tri zapustil varno 
zavetje svojega hotela in se podal na 

kakšen trekking, robinzonsko doživetje 
na samotnem otoku ali pa kolesarsko 

popotovanje, nikar ne pozabi na paketek prve 
pomoči. Ta naj sestoji iz nečesa proti bolečinam, 
nekaj močnih antibiotikov, če gre res kaj narobe, 

tablet proti takšnim in drugačnim alergijam, proti 
želodčni kislini in ne pozabi na rakijo!
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Menihi v Mandalayu, MyanmarPaketek za prvo pomoč
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Katka 
pravi, da je 

menstrualna posodica 
zakon in da ji je prihranila 

marsikatero nevšečnost, pa naj bo to 
na neskončno dolgih vožnjah z indijskimi 

vlaki, na trekkingu v Himalaji ali tavanju po 
indinezijskem pragozdu. Ne le, da je na voljo 

vedno, ko jo potrebuješ, je tudi 
finančno ugodnejša rešitev.

Puščava v Rajasthanu, Indija

»Menstrualna posodica 
je zakon!«



Nič 
od tega. Eno najbolj 

norih, divjih in dih jemajočih 
doživetij je popolna prepustitev 

lokalnim brilcem, ki vrtijo svoje orožje, 
kot bi bili na res močnih drogah. Cak-cak-
cak tu in cak-cak-cak tam, pa si gladek kot 

dojenčkova ritka. Včasih pade še masaža in 
kakšna kiropraktična vragolija, 

pa je izkušnja popolna.
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Mini umetnine v Vietnamu

Britvice ali brivski aparat?
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Četudi 
potuješ v tople kraje, 

za katere klimogram jasno 
kaže, da je vročina ubijalska in 

padavine skoraj nemogoče, ne pozabi 
na kapo in nogavice. Kmalu boš naletel na 

avtobus s klimo na steroidih, letališče brez ene 
same tople sobice ali neudoben sedež, kjer bo 

kapa romala med lesen stol in tvojo rit.

Prodajalec zmajev v Rajasthanu, Indija

Ne pozabi na kapo 
in nogavice



Prav 
ni hujšega kot to, 

da na neudobnem avtobusu 
končno najdeš udobno lego, glavo 
podložiš s kakšno brisačo, zatisneš 

oči ... in ugotoviš, da nisi pospravila očal. 
Sranje. Kam zdaj z njimi, da jih kakšen štorast 

sopotnik ne bo zmečkal ali da ne bodo odplavala 
kam v neznano? Etui. Rešitev je etui.
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Otočje Maluku, Indonezija

Ah, sranje, ta očala
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Tako 
lepe so. Tako 

nedolžne. Tako neskočne in 
kar kličejo tvoje ime. Sipine. Jutro je 

in zaželiš si občutka drobnega peska med 
tvojimi prstki. Hodiš, hodiš, hodiš. Kar na 

enkrat je poldan in ti si sredi sipin, okoli tebe 
pa razbeljen pesek. Ko greš na sipine, ne pozabi 

na primerno obutev, prstki pa se bodo zadovoljili s 
kakšno lepo belo plažo. 

Sloni v Indiji

Nikoli po sipinah bos



Kokosi 
so okusni in odžejajo. 

In ko vase spraviš ves liter 
tekočine, ti ga prijazen stric z 

mačeto še odpre, da lahko užiješ slastno 
sredico. Čeprav ti ga bodo domačini ponujali 

ob vsaki uri v dnevu, so tudi oni enotnega 
mnenja, da je kokos najbolje zaužiti dopoldan, 

preden se »skuha« na popoldanski vročini. Je bolj 
okusen pa še živahni prebavi 

se boš uspešno izognil.
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Okolica Palawana, FilipiniDopoldan je čas za kokos



33

Vsi 
ti bodo svetovali, da 

jej vedno tam, kjer je gneča. 
Tako se namreč izogneš morebitnim 

zastrupitvam. A pri izboru hrane imej v 
mislih tudi to, da se popolnoma prepustiš 
lokalnim specialitetam in da poskušaš tudi 

tiste jedi, katerih ime komaj prebereš. Pogosto se 
namreč za temi besedami skrivajo še 

neodkrita gurmanska doživetja.

Indijske začimbe, Rajasthan

Jej lokalno od lokalca



Če 
želiš okusiti najboljši 

zajtrk in se ob tem zaplesti še 
v tisoč in en pogovor s prijaznimi 

domačini, vstani zgodaj in se sprehodi 
po ulicah v času, ko se prebuja tudi mesto. 

Vzami kakšen prigrizek tukaj in kakšnega tam, 
stopi nekaj metrov naprej po kavico ali čaj, pri 

teti, ki pravkar postavlja stojnico, vzami še šopek 
banan. Tudi najbolj turistična mesta so 

zjutraj zavita v tančico nedolžnosti.
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Riževe plantaže v Ubudu, BaliZgodnji zajtrk je najboljši
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Najboljši 
način za presojo tega, 

ali je posamezna restavracija 
ali ulična stojnica cenovno ugodna 
tvojemu potovalnemu bugetu je, da 

na meniju vselej pogledaš isto stvar in jo 
vzameš za mersko enoto. Lahko je to pivo, 

tipična lokalna jed ali šop banan. Če ta stvar 
preveč odstopa od sprejemljive cene, 

potem se obrni in pojdi drugam.

Praženje kavice na Baliju

Merska enota za 
poceni hrano



»Uau, 
tole pa je poceni!« 

ali pa »Za takšno lepo 
restavracijo so pa tele cene res 

ugodne.« Počakaj, počakaj. Si dobro 
pogledal ves drobni tisk na meniju in tisti 

na pol skriti tabli tam zadaj za zaveso? Če je 
predobro, da bi bilo res, ne hrani besed in jasno 

vprašaj, če bo končna cena prispela skupaj 
s še kakšnim davkom.
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Templji v Baganu, Myanmar

Skriti, drobno zapisani davki
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V 
nekaterih 

restavracijah te bodo, ker 
si pač bel in ti na čelu piše ATM, 

poskušali prestaviti v klimatirizan 
prostor, z srebrnim priborom in čipkastimi 

prti. Prijazno jih zavrni. Cene v teh prostorih, 
čeprav si v isti restavraciji, so znantno dražje od 
cen v prostoru, kjer boš kosil skupaj s prijaznimi, 

potnimi domačini.

Inle Lake, Myanmar

Ostani v prostoru brez klime



Sploh 
če na določenem 

mestu ostajaš več dni, 
nujno kupi večje, največje možne 

plastenke vode. Včasih dobiš 5-, včasih 
tudi 10-litrsko. Ko boš na koncu tedna 

pregledala stroške, boš ugotovila, da si samo 
na vodi prihranila dovolj za en okusen obrok. 

Če pa najdeš tudi lokalne polnilnice vode ali pa jo 
brezplačno dobiš v hostlu, pa še za shake ali dva.
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Sončni vzhod pod Annapurno, Nepal

Kupuj NAJVEČJE 
plastenke vode
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Čeprav 
bo v nahrbtniku 

zasedel kar nekaj prostora, 
je grelnik vode, kakršnekoli oblike 

že, najboljši prijatelj tvoje denarnice. Z 
njim si lahko povsod in v vsakem trenutku 

pogreješ vodo za kakšno instant juhico, 
rezance, kavico ali čaj. Če ti bo odveč, ga lahko 

vedno podariš kakšni prijazni tetki.

Menih v gorovju Myanmara

Grelnik vode ni slaba ideja



Če 
se le da, si pred 

prihodom na letališče kupi 
dovolj hrane tudi za primer, da bo 

letalo imelo urico ali dve zamude. Nič 
ni hujšega kot to, da na letališču zapravljaš 

10-kratnike cen, ki si jih še pred nekaj urami 
plačeval v mestu. Sploh pa sta lunch box in 

breakfast box nujna za primere, ko boš moral na 
letališču preživeti kakšno hladno noč.
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Golden Temple, Amritsar

Ne kupuj hrane na letališču



41

Ko 
stopiš iz letališča in 

se napotiš v mesto, če se le da, 
poskušaj z lokalnimi avtobusi. Ti se 

namreč marsikje ustavijo čisto blizu, če 
ne celo na samih letališčih. Če avtobusov ni, 

povprašaj za pre-paid taxi, če pa tudi ta možnost 
pade v vodo, potem se sprehodi do departure 

terminala in se pogajaj s taksistom, ki je ravnokar 
nekoga odložil in se mora v vsakem 

primeru vrniti v mesto.

Po rekah otočja Siberut, Indonezija Kako iz letališča v mesto?



Četudi 
vam bodo domačini 

sveto zatrjevali, da v sosednje 
mesto lahko pridete le s taksijem, ki 

ga po srečnem naključju vozi prav njihov 
bratranec in vam bo vsekakor dal kakšen 

popust, nikar ne nasedajte. Vedno in povsod 
obstaja cenejša različica lokalnih prevozov, ki 

bo poleg vsega tudi izjemna izkušnja pristnega 
lokalnega življenja.
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Ribiči na otoku Gili Air, Indonezija

Vedno obstaja 
lokalni prevoz
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Preden 
se poslužiš 

kakršnegakoli lokalnega 
prevoza, za ceno vprašaj 

nekoga, ki bo nepristranski. Morda 
kakšnega prodajalca sadja ali naključnega 

mimoidočega. S tem boš dobil vsaj okvirno 
ceno prevoza, s katero lahko vstopiš v pogajanja z 
brkatim gospodom. In če ta ne pristane, bo kmalu 

prišel nekdo drug. Nikamor se ti ne mudi.

Pogled na vulkan Api (otočje Banda), Indonezija

Nekoga vprašaj za ceno



Spretni 
vozniki taksijev in 

rikš, ki napadejo turistične 
avtobuse po prihodu na avtobusno 
postajo, vas bodo takoj po sestopu 

odpeljali vsakega v svoj kot in si tako 
zagotovili, da bodo napolnili čim več vozil. Ne 

pusti se. Vedno se priključi kakšni večji skupini in 
prevzami tako le svoj delež plačila.
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Fant v Bikanerju (Rajasthan), Indija

Ne pusti, da te odpeljejo 
na stran
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Morda 
se bo kdaj pripetilo, 

da te bo voznik rikše na vsak 
način želel peljati še v trgovino s 

spominki od svoje tašče, pa trgovino z 
oblekami od brata in gostilno od sina. Ne 

pusti se in vztrajaj pri tem, da te pelje le do 
cilja. Če že ustavi pred trgovino, ostani v rikši in 

jasno in glasno vztrajaj pri tem, 
da nadaljujeta vožnjo.

Ulica v Varanasiju, Indija

Samo na cilj, nikamor drugam



Vozovnice 
za vlake, avtobuse, 

trajekte in še kaj, vedno 
kupuj na postajah oziroma v 

pristaniščih. Postavi se v vrsto in 
potrpežljivo čakaj, saj se boš le tako izognil 

včasih astronomskim provizijam, ki jih za iste 
vozovnice zaračunajo turistične agencije in agenti, 

ki dajejo vedeti, da ti brez njih ne bo uspelo.
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Voščene lutke menihov (Chiang Mai), Tajska

Vozovnice kupuj na postajah
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Vsaj 
eno uro pred daljšo 

vožnjo z avtobusom, ko ta 
seveda nima WC-ja, se izogibaj pitju 

pijač, sploh pa kave ali piva. Ko se vkrcaš 
na bus, voznika vprašaj o času predvidenih 
postankov in s tem v mislih usklajuj svojo 

hidracijo. Težko je verjeti, a nekateri šoferji ne 
bodo ustavili, tudi če jim prisežeš, 

da ti bo razgnalo mehur.

Riževe terase na Baliju

Če te lulat, bo sranje



Ker 
so nekateri avtobusi 

potujoči hladilniki, ne pozabi 
na topla oblačila, nogavice in tudi 

kapo. Če slednja ne bo romala na tvojo 
glavo, pa bo odličen pripomoček za podložiti 

koleno ali rit. In če tudi ti težko zaspiš ob 
glasni tretjerazredni glasbi iz pokvarjenih 

zvočnikov, nikar ne pozabi na zamaške za ušesa.
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Pod vodo na Floresu, Indonezija

Obvezna oprema za na avtobus
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Se 
spomniš vonja, ko 

je kdo na šolskem izletu po 
dveh urah vožnje z avtobusom odvil 

sendvič s poli salamo in sirom, ti pa si 
panično hlastala po vrečki za bruhanje? Če je 

tvoj želodček bolj občutljive sorte in se želiš na 
potovanju izogniti takšnim doživetjem, ne pozabi 

na tablete proti slabosti. Dobiš jih v 
vsaki lokalni lekarni.

Rajasthan, Indija

Bruh, bruh, bruh? 
Raje ne.



Če 
želiš umirjeno in 

brez kakršnihkoli pritiskov 
odkrivati lepote narave in 

neskončnost človeške prijaznosti na 
posamezni destinaciji, potem se odloči za 

najem kolesa, motorja ali avtomobila in se za 
nekaj dni podaj v neznano. Velike nahrbtnike 

pusti nekje na varnem, s seboj pa vzami 
le najnujnejše.
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German Island (Palawan), Filipini

Rent-a-karkoli 
za pravo izkušnjo
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Če 
bo gospod policaj 

želel pri tebi najti kakšno 
nepravilnost, mu bo to verjetno 

uspelo. Da pa se izogneš vsaj nekaj 
pregovarjanju, si ne pozabi v Sloveniji 

urediti mednarodnega vozniškega dovoljenja. 
A pozor! Čeprav v Sloveniji z izpitom za avto 
lahko voziš tudi kolo z motorjem, to marsikje 

drugje ne drži.

Vlak na Šrilanki

Ne pozabi na mednarodno 
vozniško dovoljenje



Če 
se spogleduješ z 

idejo, da bi državo raziskal 
na motorju, vsekakor razmisli o 

nakupu in ne dolgotrajnem najemu. Pri 
nakupu rabljenih motorjev bodi pozoren, 

da ob nakupu dobiš vse potrebne dokumente, 
saj ga boš brez njih ob koncu težko prodal dalje. 

Preveri še, da imaš nekaj osnovnega orodja, če gre 
kaj narobe, potem pa veselo na pot.
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Gospa iz Myanmara

Zakaj pa ne bi kupil motorja?
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»Gospod, 
kako daleč je 

avtobusna postaja?« vprašaš. 
Pa pravi: »3 minute.« Izkaže se, 

da jih je bilo vsaj 20. »A je tukaj blizu 
kakšen hotel?« vprašaš. Pa reče: »Ne, ne. 

Ni blizu. Vzami taksi.« Vzameš taksi, se pelješ 
sto metrov do naslednjega križišča in si tam. 

Ne zanašaj se na pojmovanje razdalj domačinov. 
Nismo v isti dimenziji.

Komodo park, Indonezija

Pojmovanje razdalj 
je relativno



Če 
potrebuješ poceni 

prevoz med otočki, otoki in 
včasih celo celinami, se kakšen dan 

ali dva zadržuj v marinah in spregovori 
kakšno lepo besedo z jadralci. V kolikor se 

njihova jadrnica odpravlja v tvojo smer in bo na 
krovu še kakšno mesto zate, potem te čaka nora 
morska dogodivščina. Včasih celo brezplačna.
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Shwedagon pagoda, Myanmar

Poceni prevoz med otoki
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Preden 
svoj nahrbtnik oddaš 

na letalo oziroma kakršnokoli 
prevozno sredstvo, kjer obstaja 

velika verjetnost, da ga bodo močne roke 
premetavale kot bukovo drvo, dobro zapri 

vse zadrge, zaponke in če se da, dobro spni tudi 
naramnice. Te so namreč prva bojna linija in kaj 

lahko se zgodi, da ti jo preprosto odtrga.

Kosilo na indijskem vlaku

Zavaruj svoj nahrbtnik



Verjetno 
v vsaki državi obstaja 

posebna spletna stran, ki 
je namenjena izključno ponudbi 
lokalnih nizkocenovnih letalskih 

prevoznikov. Ker včasih kreditne kartice 
izdane v Sloveniji ne delujejo na spletnih 

straneh posameznih letalskih družb, so ti portali 
najboljša možnost za nakup letalskih 

kart znotraj države.
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Postaja z oslički, Nepal

Spletna stran za lokalne 
nizkocenovce
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Ko 
kupuješ letalske karte 

nizkocenovnih prevoznikov, 
bodi pozorna na vse mogoče drobne 

dodatke, ki ti jih želijo prodati. Pogosto 
je polje pri izbiri teh dodatkov obkljukano 

že po defaultu in če izrecno tega ne odkljukaš, 
bo končna cena znatno višja od tiste, ki te je 

navdušila na začetku. 

Mekong delta, Vietnam

Odkljukaj vse



Če 
se odpravljaš na 

potovanje v morske države 
in sploh, če obožuješ odkrivanje 

sveta pod gladino morja, potem vsekakor 
razmisli o predhodnem nakupu maske in 

dihalke. Cene dnevnega najema tega so namreč 
na posameznih rajskih destinacijah 

pošteno zasoljene.
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Otočje Maluku, Indonezija

Kupi masko za snorklanje
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Že 
res, da masten 

pljunek v masko vsaj deloma 
zavira rosenje med snorklanjem, a 

veliko bolj elegantna, učinkovita in tudi 
higienska metoda je, da stekelca namažeš z 

otroškim šamponom, dobro spereš in voilà. Nič 
več rosenja, pa tudi solz ne.

Otoček Kanawa (Flores), Indonezija

Otroški šampon 
proti zarositvi



Trekkingi 
po dih jemajočem 

visokogorju ali migetajočem 
pragozdu so vrhunci popotovanj, 

a prav nič hujšega ni, kot da te po treh 
dneh začenjo žuliti čevlji. Če si čevlje kupil 

pred kratkim, jih pred takšnim pustolovščinami 
dobro razhodi, za vsak primer pa vseeno vzami s 

seboj tudi kakšen obliž.
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Proti Annapurni, Nepal

Dobro shodi superge
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Da 
bi s seboj tovorila 

vso opremo za trekking in 
kampiranje, res nisma smisla. Ne 

le, da to doprinese k brutalno težkem 
nahrbtniku, tudi stroškovno ni učinkovito. 
Ponekod si lahko namreč opremo za takšne 

in drugačne aktivnosti izposodiš, ali pa kupiš 
kakšen ponaredek, ki bo prav gotovo dovolj 

dober za teh nekaj dni.

Naravni vrelci v mestu Pai, Tajska

Kje kupiti opremo 
za trekking?



Vstani 
zgodaj, morda celo 

pred sončnim vzhodom. Obuj 
si superge, vzami plastenko vode in 

se podaj v neznano. Teči. Teči po plaži, 
po gozdnih poteh, po prašnih vaških ulicah 

ali zelenih mestnih parkih. Odpri oči in ušesa. 
Odzdravljaj domačinom, ki se ravno prebujajo in 

mahaj malčkom, ki te veselo pozdravljajo.
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Budistični samostan na severu Tajske

Teči, teči, teči
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Eden 
izmed odličnih 

načinov za spoznavanje nove 
države je izkustvo lokalnega športa. 
Pa naj bo to kriket, igranje domin ali 

metanje kamenčkov v vodo. Lahko opazuješ, 
lahko pa poskusiš tudi sam. Domačini te 

bodo vselej sprejeli in čeprav se bodo ob tvojem 
neuspehu malce hihitali, ne mislijo 

prav nič slabega.

Malica v pragozdu (Siberut), Indonezija

Spoznaj lokalni šport



Sploh 
v državah, kjer 

domačini namesto WC papirja 
uporabljajo kar mini tuš, je rolica 

papirja tako draga, da najraje ne bi nikoli 
več sedel na školjko. V takšnem primeru 

se ti splača hraniti vsako rolico, ki jo prejmeš 
na poti. V hotelu, morda tudi na letališču in v 

McDonaldsu. Ja, včasih pač paše tudi Coca-Cola.
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Sončni zahod na otočku Gili Air, Indonezija

WC papir dražji kot žafran
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Najlažja 
so pogajanja, če v dlan 

pripraviš točen znesek, ki si 
ga pripravljen plačati in ga pomoliš 

prodajalcu. Rečeš: »To je to, kar imam in 
več kot to dejansko ne morem dati.« Ko bo 

prodajalec videl, da res nimaš nič drugega, ga 
bo premamil pogled na denar 

in kupčija bo sklenjena.

Mlada nuna v gorovju Myanmara

Vedno imej dovolj drobiža



Ko 
nasprotna stran 

predlaga svojo ceno in se z 
njo ne strinjaš oziroma bi jo rad 

še malce znižal, se s svojim potovalnim 
partnerjem prični pogovarjati v slovenščini. 

O čemerkoli, lahko tudi o zelenih mušnicah in 
pesticidih. Važno je, da vajina obrazna mimika 

izdaja dramatičnost in če v dialog dodata še kakšen 
»Ne, ne, ne,« sta na dobri poti.
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Prodajalec kumaric v Haridwaru, Indija

Pogovor v slovenščini
za boljše izhodišče



67

Spretni 
pogajalci v tujih 

državah te bodo speljali v 
pogajanja, kjer boste ceno nižali 

ali višali za čim večje zneske. Če on 
zniža ceno za 100 in od tebe pričakuje, da 

boš svojo dvignil prav tako za 100, ne nasedi. 
Dvigni jo za 10, 20 in tako počasi prilezi 

do sprejemljive cene.

Začimbe na otočju Banda, Indonezija

Ne sledi njihovi 
najmanjši enoti



Ko 
iščeš poceni hotel, 

najcenejšo lokalno restavracijo 
ali pa bi rad prišel od točke A do 

točke B na najcenejši možni način, poišči 
kakšen izraelski popotniški par in ju vprašaj 
za nasvet. Izraelci so prav gotovo eni najbolj 

zaj***nih popotnikov, ki vselej 
najdejo najcenejše stvari v mestu. 
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Račke na sprehodu (Kerala), Indija

Vprašaj Izraelce
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Ko 
ostaneš povsem brez 

denarja ali pa rad le prihranil 
kakšen dodaten cent, menjaj svojo 

majico za skodelico kave, superge za 
prenočišče, naglavno svetilko za topel obrok 
in dežnik za brezplačen prevoz. Ne le, da boš 

sit in boš imel kje spati, tudi izkušnja menjave 
bo neprecenljiva.

Babica in vnuk v Himalaji, Nepal

Blagovna menjava 
še vedno deluje



Na 
začetku se ti bo zdelo 

zaman, a sčasoma se boš 
navadil. Dnevno beleženje stroškov 

ti bo namreč nudilo hiter in natančen 
vpogled v pametno in malce manj pametno 
zapravljen denar. Kaj hitro se zna zgoditi 

namreč, da brezglavo zapravljanje uide nadzoru 
in počitnice bodo krajše za kakšen dan, 

dva ali teden dni.
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Metulji na Palawanu, Filipini

Beleži stroške vsak dan
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Tudi 
otroci znajo piti 

po slamici ali iz kozarca. 
Res! Pustite stekleničko doma in 

omogočite otroku raziskovanje novih 
okusov na povsem nov način. Zabavno bo 

vam, njemu in tudi domačinom, ki vam bodo 
vedno in povsod priskočili na pomoč, 

če boste to potrebovali.

Zlati lističi na Buddhi, Tajska

Ne boste verjeli, a 
stekleničke ne potrebujete



Otroci 
vselej postanejo 

neskočno lačni na najbolj 
odročnih in neprimernih mestih. 

Morda v bližini ni niti ene stojnice s 
hrano, morda je vse okoli vas drago za znoret 
ali pa preprosto nič ne bo šlo dol po grlu. V 

nahrbtnik vedno pristavite nekaj za prvo silo in 
se tako izognite marsikakšni nevšečnosti.
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Holi v Pushkarju, Indija

Nikamor brez 
pripravljene malice
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Četudi 
bo vaš malček tu in 

tam pojedel kaj ne tako zelo 
zdravega, nikar ne skrbite. Včasih 

boste primorani pojesti kaj »na hitro« ali 
pa kaj »iz ulice«. Pa kaj za to? Malčki bodo 

uživali ob novih okusih, domačini pa prav tako. 
In pripravite fotoaparat. To so trenutki, 

ki jih je potrebno ujeti.

Machhapuchchhre (Himalaya), Nepal

Ne obremenjujte se 
s kakovostjo hrane



Ko 
potujete v večja 

mesta, si na zemljevidu 
označite vse parke in otroška 

igrišča. Ko otroci postanejo utrujeni od 
vašega tour de muzej-a, jim sedenje na klopci 

ne bo pomagalo. Oni bi se igrali. In skakali po 
peskovniku. In se lovili z novimi prijatelji. 

Ja, najbolje, da greste v park.
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Pulau Hatta (Maluku), Indonezija

Na zemljevidu si 
označite vse parke
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Otroke 
naučite, da ostanejo 

točno na tistem mestu, kjer 
ugotovijo, da vas ni več poleg njih. 

Igirico poimenujte »Zmrzni«. Otroci naj 
na tem mestu ostanejo... 

...vse dokler jih ne odmrzne dotik 
enega izmed staršev. 

Malček v pragozdu (Siberut), Indonezija

Naučite jih igrico »zmrzni«



Otroci 
niso izgovor, da 

ne morete potovati. Prej 
nasprotno. Otroci naj bodo razlog, 

zakaj potujete tukaj in zdaj. Kaj kmalu se 
bo namreč obrnil nov list in na pot se bodo 

podali sami, vi pa boste doma odštevali dneve, 
da se živi in zdravi vrnejo domov. 
Uživajte in odkrivajte svet skupaj.
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Otoki v okolici Palawana, Filipini

Otroci niso izgovor 
za dopust v Umagu
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Stvari 
vedno shranjuj na 

mesto, na katero najprej 
pomisliš, da bi jih shranil. Nožek 

v notranji žepek v malem nahrbtniku, 
potni list v črno torbico, ki je v zadnjem 

žepu velikega nahrtnika, rezervne dolarje v 
etudi za očala. Ko jih boš naslednjič iskal, samo 

pomisli, kam bi jih shranil in, glej ga zlomka, tu so.

Sončni zahod na Floresu, Indonezija

Stvari shranjuj 
vedno na isto mesto



Marsikatero 
sobo na poti boš 

moral zakleniti s pripadajočo 
ključavnico. Vse lepo in prav, 

ampak te ključavnice zaklene skoraj 
mikroskopsko majhen ključek, ki ga boš 

izgubil ob prvi priložnosti. V ta namen na 
potovanje vzami svojo ključavnico na številke, 
ki bo poleg sobe pogosto varno zaklenila tudi 

nahrbtnik.
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Ples kobre v Jaipurju (Rajasthan), Indija

Kupi ključavnico »na številke«
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Pri 
menjavi denarja 

iz ene valute v drugo se 
drži pregovora »čist računi, dobri 

prijatelji« in vedno na samem mestu 
menjave preštej denar še sam. V 99,9 % bo 
vse v najlepšem redu, a en promil je dovolj, 

da boš zaradi izjemnih kvartopirskih spretnosti 
menjalcev izgubil kakšno zajetno vsoto denarja. 

Ni vredno.

Kosilo na ulici v Hoi Anu, Vietnam

Pri menjavi vedno 
preštej denar še sam



Če si 
resnično v dvomim 

o kredibilnosti taksista in 
obstaja velika verjetnost, da te bo 

poskušal opehariti za kakšen evro ali 
dva, potem pred začetkom vožnje stopi pred 

taksi, v roke vzami telefon in fotkaj registrsko 
tablico. Vozniku boš dal vedeti, da s teboj ni heca. 

Če gre kaj narobe, ga boš prijavil. Kao.
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Babica v pragozdu pripravlja sago (Siberut), Indonezija

Fotkaj registrsko 
tablico taksija
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Če je 
oblečen kot policaj, 

hodi kot policaj, govori 
kot policaj in zmajuje z glavo kot 

policaj, še ne pomeni, da je policaj. Težko 
je dati nasvet ob tako delikatni temi, a naj 

bo le ta: Previdno! Poskušajte izvedeti čim več 
o njem in če pobegne sredi pogovora, ste uspešno 

pregnali nepridiprava.

Vasica na plaži (Palawan), Filipini

Ni vse policaj, kar je modro



Ravno 
se vračaš z najlepšega 

otočka sredi ničesar, veseliš se 
pogleda na prijatelje, ki se jim cedijo 

sline in že vidiš povečavo v okvirju nad 
svojo delovno mizo. Bumf! Pa pade fotič v 

vodo. In z njim vse fotke. Če se da, si vsak dan 
sproti delaj varnostne kopije. Kupi zunanji disk, 

rezervne SD kartice ali pa jih naloži 
kar na Google Drive. 
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Večer v Goi, Indija

Redno delaj 
varnostne kopije fotk
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Količina 
zapravljenega denarja 

in pristna lokalna izkušnja 
sta v obratnem sorazmerju. Če se 

želiš torej veliko družiti z domačini in o 
njihovem svetu izvedeti kar največ, nikar ne 

stanuj v dragem hotelu, ne jej v restavracijah, ki 
so namenjene le turistom in ne hodi na turistične 

oglede s klimatiziranimi taksiji. Kar naenkrat 
se boš znašel na družinskem kosilu s pečenim 
odojkom, za glasbo pa bo skrbel lokalni bend.

Dragonfruit v Vietnamu Zlato obratno sorazmerje



Ko 
bodo vsi obrnjeni 

za zahod in v svoje objektive 
lovili zadnje sončne žarke, se ti 

obrni za vzhod, počakaj še 15 minut 
in užij neskočno modrikasto paleto. Če si 
na morju, se lahko igraš tudi igrico »Kje je 

horizont?«. In ne pozabi, da na potovanju počaka 
prav vse, le sončni vzhodi in zahodi ne. 

Zato pozabi na dremež.
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Bandaneira (Otočje Banda), Indonezija

Ob sončnem zahodu 
poglej na vzhod
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Noben 
jezik ni tako težak, da 

se ne bi mogla naučiti nekaj 
osnovnih besed. Hvala, Kaj je to? 

Koliko stane? Levo. Desno. Gospod. 
Gospa. Kasneje. Da. Ne. Mogoče. 

Ali imate ____? Voda. Banana. Kokos. Se vidimo 
kasneje. Ne boste verjeli, kako daleč lahko človek 
pride z nekaj osnovnimi besedami. Pa še kopali 

se boste v nasmehih.

Učenje tabel v Indiji

Nauči se nekaj 
osnovnih besed



Če 
ne gre v angleščini, 

nemščini ali francoščini, ti pa 
ne znaš pravih besed v lokalnem 

jeziku, vedno poskusi s preprostimi 
kretnjami. A pozor! V državah, kjer jedo z 

rokami, kretja, ki oponaša dajanje hrane v usta 
s pomočjo žlice, ne pomeni »iščem restavracijo«, 

ampak bog-ve-kaj-drugega.
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Na ulicah Kathmanduja, Nepal

Kretnje z rokami 
so univerzalni jezik
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Saj 
vemo, da brez 

mailov in Facebooka ne gre, 
a lokalna SIM kartica ti bo poleg 

tega omogočila tudi marsikaj drugega. S 
telefonom boš lahko tako opravljal poceni 

klice znotraj države, uporabljal navigacijo in tu 
in tam po Skypu poklical še starše in jih potolažil, 

da je vse v najlepšem redu.

Kolkata, Indija

Kupi lokalno SIM kartico



Že 
res, da pravi popotnik 

danes ne ve, kjer bo jutri, 
a včasih se je pametno udeležiti 

kakšne večdnevne aktivnosti in s tem 
potovanju zadati dodaten pomen. Morda 

trekking, morda tečaj masaže, potapljanje na 
rajskem otoku, prostovoljna pomoč na kmetiji 

ali učenje v lokalni osnovni šoli. Novi obrazi, nova 
prijateljstva, novo zadovoljstvo.
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Blue Lassi in Varanasi, Indija

Večdnevne aktivnosti 
za popolno potovanje
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Če 
si dokončno obupal 

nad iskanjem hotela in boš 
primoran prenočiti na kakšnem 

prepovedanem mestu, potem pridi 
po temi in odidi po temi. In ne pozabi na 

naglavno svetilko. In pojdi lulat prej. In ne jej 
čipsa, ker preveč šumi. In ne skrbi, tudi to je del 

tvoje poti. In ... Nič. To je to.

Postanek v puščavi (Rajasthan), Indija

Pridi po temi, oddidi po temi



Lepo 
je, če te lahko 

prodajalec kokosa kdaj pa 
kdaj pokliče po imenu. A, če je tvoje 

ime za njegov jezik prezakomplicirano, 
lahko na to kar pozabiš. Morda razmisli o 

tem, da se predstavljaš s kakšnim prijaznejšim 
vzdevkom, morda pa je čas tudi za tvoj alter ego. 

Kdaj pa, če ne sedaj.
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Kathmandu, Nepal

Imaš prezakomplicirano ime?



91

Ustavi 
se, globoko vdihni, 

zapri oči in ... poslušaj. Samo 
poslušaj. Zvoka ne ujame nobena 

fotografija in le na tebi je, da ga ohraniš 
za vedno. Poslušaj valove, poslušaj ptice, 

poslušaj ton jezika domačinov. Poslušaj, kako 
se s palme utrga velik list in kako iz vode skačejo 

ribe. Poslušaj svoje dihanje v novem okolju.

Pisani Punjab, Indija

Poslušaj.



Skoči 
na goodreads.com in 

poišči knjige, pesmi ali le lepe 
misli o tvoji naslednji destinaciji. 

Skozi besede in stavke boš izvedel o 
državi vse tisto, kar bi ti sicer morda ušlo. 

Beri, ko si na avtobusu, ko čakaš na sonce, ko 
dežuje. Ko boš tisto iz knjige občutil na lastni 

koži, bo zadovoljstvo nepopisno.
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Zajtrk v mestu Pai, Tajska

Beri lokalno literaturo
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Vonj 
knjig je res nekaj 

najlepšega, a kaj ko te gmote 
papirja v nahrbtniku zasedejo 

toliiiiko prostora. Če res rada bereš, 
razmisli o nakupu e-bralnika. Je majhen, 

priročen in nanj lahko shraniš tisoče knjig. Pa 
še lučko ima in lahko bereš tudi na samotnem 

otoku pod Mlečno cesto.

Sončni zahod v Myanmaru

E-bralnik za več prostora 
v nahrbtniku



Če 
se že nekaj dni nisi 

stuširal in je bil tvoj WC zgolj 
globoko v grmičevju, se naredi 

neumnega in v prvem mestu suvereno 
zakorakaj v najbližji guest house s skupnimi 

kopalnicami. Brisačo na rame in pogumno pod 
tuš. Če potrebuješ še WI-FI, o geslu povprašaj 
prijazno turistko in opravi vse na enem mestu.
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Boudhanath stupa, Kathmandu

Uporabi vohunske 
sposobnosti
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Preden 
greš na potovanje, 

v skriti žepek, ki ti ga je 
v nahrbtnik po možnosti prišila 

tvoja prijazna babica, skrij nekaj evrov 
ali dolarjev. To je tvoja zlata rezerva za 

trenutek, ko bo šlo vse narobe in ne bo druge 
rešitve. V najboljšem primeru, jih boš porabil za 
potopisno večerjo s prijatelji, ko prideš domov.

Palača v Jaipurju (Rajasthan), Indija

Skrita rezerva denarja



Če 
potuješ kot 

backpacker, popotniške nasvete 
pa ti daje gospod, ki ga v žepu žuli 
debela denarnica, potem previdno s 

pričakovanji in nadaljnjim načrtovanjem. 
Njegova predstavitev določene destinacije bo 

super in oh-in-sploh, ko pa prispeš tja, se znajdeš 
med samimi 5-zvezdic hoteli. 

Kaj pa sedaj?
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Otok Neil (Andamanski otoki), Indija

Previdno s sprejemanjem 
nasvetov



97

Lepo 
je potovati s 

prijatelji, še lepše je potovati 
s partnerjem. Vedno imaš ob sebi 

nekoga, s katerim lahko deliš vse lepo. 
A če si kdaj zaželiš prave out-of-the-comfort-

zone izkušnje, se na pot podaj sam. Svet, ki ga 
doživljaš prepuščen samemu sebi, je drugačen 

svet. In vsak dan bo uspeh zase.

Vasica Gandruk v Himalaji, Nepal

Potovanja s samim seboj 
so odlična preizkušnja



Piši 
dnevnik, piši blog, 

piši potopisno knjigo. Karkoli. 
Piši. Piši o tistem, kar fotografije 

nikoli ne uspejo prikazati. Opisuj zvoke, 
opisuj vonjave. Zapiši si zanimive dialoge 

in poglede, ki ti jih namenjajo domačini. Opiši, 
kako je sedeti na školjki s prebavnimi težavami in 
kako si se počutil ob tistem najslajšem mangu. Že 

čez dva meseca jih bo lepo prebirati.
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Na indijskem vlaku

Zapisuj lepe spomine
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Gospod 
brez noge, slepa 

gospa, razcapani otročki s 
smrkavimi noski. Vsi z žalostnimi 

očmi in iztegnjeno roko. Držijo tvoj 
pogled in upajo, da se jih boš usmilil s 

kakšnim kovancem. Enkrat, dvakrat še gre. 
Potem pa je čas, da vse to sprejmeš in si ne pustiš 
gnati preveč k srcu. Če imaš čas, pa se ustavi in si 
vzami kakšno minuto za pogovor. Neprecenljiv je.

Bakhtapur, Nepal

Slabo vest pusti doma



... se splača peljati 
čez Ilirsko Bistrico. Ja, tako. 

To je zadnji nasvet iz te knjige. :)
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Sežiganje trupel v Varanasiju, Indija

Če greš na Krk ...
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