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Uvod za dušo
Želiš potovati? Ne čakaj na pravi trenutek, ker ga ni. Ne čakaj na denar, ker ga ne rabiš niti
približno toliko kot misliš.
Si v svojih dvajsetih?
Potuj zdaj, ko imaš čas. Potuj zdaj, ko te hostli ne motijo. Zdaj, ko se lahko ponoči zabavaš in si
naslednji dan še vedno dovolj fit za raziskovanje. Potuj zdaj, da spoznaš, kako malo potrebuješ,
da se imaš super. Potuj zdaj, ker… kdaj, če ne zdaj?
Potuj poceni, ker je tako vez z mestom, z državo in z ljudmi tesnejša in pristnejša. Ker si tako
prisiljen biti več kot le turist. In ker takšnih doživetij itak ne moreš kupiti.
Naj bo ta citat tvoje vodilo:
Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than by the
ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade
winds in your sails. Explore. Dream. Discover.
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Praktični uvod
Okej, dovolj romantiziranja.
Ta knjiga je nastala, da ti pomaga do cenejše in v marsikaterem pogledu bogatejše potovalne
izkušnje.
Najbolje jo boš izkoristil, če si v prvi polovici dvajsetih in če želiš potovati dlje časa.
A tudi, če nisi in če imaš dopusta le dva tedna, ti bo prišla prav - nasvetov je precej, katere boš
upošteval pa je odvisno od tebe in tvoje fleksibilnosti ter pripravljenosti na doživetja.
Knjiga je spisana po mojih izkušnjah in nikakor ne trdim, da je ultimativni priročnik za poceni
potovanja. Spisal sem jo, ker se marsikdo ne zaveda, kako poceni lahko danes potujemo in ker
se mi ne da več odgovarjat na vprašanje, kako sva s punco tako poceni potovala. Zdaj bom lahko
rekel, naj preberejo mojo knjigo. Ha!
Včasih boš dobil konkreten nasvet, včasih te bo knjiga le usmerila, a že zdaj bi ti rad povedal, da
brez obvladanja osnovnega nivoja angleščine ne bo šlo. Žal je tako, da je večina orodij, portalov
in virov v tem jeziku. Ampak itak si Slovenec, tako da ne dvomim, da vsaj nekaj znaš in greva
lahko naprej.
Kdo sem, da bi me poslušal?
Sem Jan, trenutno sam svoj šef, v prostem času pa popotnik. S punco Tino sva leta 2015 za leto
dni odšla na pot. Pol leta sva ostala na Novi Zelandiji, tri mesece na Japonskem in po mesec dni
na Tajskem, v Maleziji ter na Šrilanki. Zapravila sva 6500 € po osebi, lahko pa bi še precej manj.
V nadaljevanju boš izvedel točno, kako nama je uspelo. Greva na pot!
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V znanju je moč: Popotniško informiranje
Popotniška matematika: Več znanja = manj stroškov
V informacijah je moč. In ne, to ne pomeni, da se moraš pozanimati o čisto vsakem koraku
svojega potovanja. Brez skrbi.
Romantične predstave o spontanem pohajkovanju po svetu, kjer se ti neprestano dogajajo
čudovite dogodivščine, so sicer krasne, a ne upoštevajo, da so nepričakovani pripetljaji precej,
precej dragi. Sploh, če ne poznaš države.
Če hočeš, da bo tvoja denarnica zadovoljna, spoznaj državo in se pozanimaj, kaj lahko
pričakuješ, kakšna kultura je tam in kakšne so posebnosti za popotnike. Temu nato prilagodiš
svoj stil potovanja.
Če bi recimo na hojladri odšel na Japonsko, bi hitro ugotovil, da bi si bilo prenočišča dobro
rezervirati, saj spontani prihodi v hostel ali hotel ponekod niso zaželeni. Če bi izven sezone
odšel na Tajsko in vse rezerviral preko spleta, bi plačal precej več, kot če bi tam barantal na
recepciji. To so malenkosti, ki jih je dobro poznati.
Poglejva, kako se najbolje pripraviti, da lahko potuješ fleksibilno, a pametno in denarnici
prijazno.

Google je tvoj prijatelj. Vprašaj ga za nasvet.
Ja, res bom začel z Googlom. Vsi vemo zanj, ampak očitno ga precej popotnikov ne uporablja.
Imamo “stvar”, ki odgovori na vsa naša vprašanja, a še vedno se marsikdo raje odloči, da bo
najbolj osnovno vprašanje zastavil na Facebooku ali na forumu. In potem bo nekdo googlal
namesto njega.

Če ne znaš najti odgovora na zgornje vprašanje, raje ne potuj. Ni varno.
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Najprej vsaj malo razišči svojo destinacijo in videl boš, da je lahko tudi googlanje vznemirljivo.
Včasih se je med zadetki na Googlu prav fino malo izgubiti in odkriti kakšne čudovite stvari, za
katere drugače ne bi izvedel.

Tukaj je nekaj fraz, ki se jih splača uporabiti, ko raziskuješ svojo naslednjo destinacijo:
“Free things to do in [ime mesta]”
“Underrated things to do in [ime države/mesta]”
“Underrated things to see in [ime države/mesta]”
“[ime mesta/države] travel blog”
“[ime mesta/države] x days itinerary”
“Budget travel in [ime mesta/države]”
“How to save money travelling in [ime države]”
“Cheapest transport option between [mesto 1] and [mesto 2]”
V meni spletno raziskovanje države prebudi wanderlust in porodi nova vprašanja o kraju. Zato
imam vedno odprt dokument, kamor na hitro zapišem, kar me še zanima. Če ne najdem
pravega odgovora, se nato obrnem na popotnike, ki so že bili tam.

Brez iskanja podcenjenih zanimivosti, ne bi našla sirotišnice za valabije na Novi Zelandiji in
valabiji bi bili žalostni. :(

7

Blogi - zakladnica uporabnih nasvetov
Eden izmed mojih najljubših virov informacij so blogi.
Zakaj? Ker jih je milijon in najlažje najdeš blog, ki je res blizu tvojemu stilu potovanja in
posledično nudi toliko več koristnih nasvetov. Poleg tega ti blogi omogočijo, da državo ali mesto
vidiš z vidika različnih popotnikov in vsak izmed njih ima svoje predloge ter opazi drugačne
stvari.
Sploh ni nujno, da blog spremljaš redno, lahko poiščeš le zapise za določen kraj. Tukaj ti spet na
pomoč priskoči Google.
Npr.:
“Osaka travel blog”
“Budget Osaka travel blog”

Marsikateri popotniški blogerji objavlajo tudi stroškovnike, po katerih si lahko okvirno
preračunaš, koliko te bo potovanje v določeno državo stalo.
Sam najpogosteje obiskujem blog NomadicMatt in redno spremljam naš PovsodJeLepo.
● Nomadic Matt je eden izmed top 3 popotniških blogerjev na svetu, njegova stran pa vsebuje
ogromno koristnih informacij in priročnike po posameznih državah.
Najbolj uporabni so njegovi jedrnati spletni vodniki, ki vsebujejo tudi stroške, objavlja pa še
mnogo vsebin in intervjujev, kjer lahko dobiš idejo za svoje naslednje potovanje ali nov način,
kako prihraniti.
● PovsodJeLepo je moj najljubši slovenski blog. Vsebuje mešanico zabavnih vtisov iz potovanj v
pisni in video obliki. Temu pa so dodani super uporabni “načrti” destinacij z vsemi
glavnimi stroški. Tudi primerjave različnih držav pomagajo, saj so izbrane takšne, med
katerimi pogosto izbirajo budget popotniki.
Če imaš kakšne posebne želje, boš zlahka našel blogerje, ki pišejo prav o tebi ljubi niši. To je
lahko hrana na poti, najboljše kolesarske poti, kultura, popotniška oprema ali kaj čisto tretjega.
Vse kar moraš storiti je, da vtipkaš ključne besede v Google in kmalu se ti bodo cedile potovalne
sline. Pazi le, da te blogi ne bodo preveč vznemirili in se ne boš zmožen več skoncentrirati na nič
druga, saj ti bodo misli neprestano uhajale na drug konec sveta. Govorim iz prve roke!
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Po pomoč v Facebook skupine in na forume
Facebook skupine
Več glav baje več ve in ravno zato so Facebook skupine lahko zelo koristne.
Imamo tiste, kjer lahko ostale člane za nasvete vprašaš pred potovanjem in tiste, ki so še
posebej koristne med potovanjem.
Najprej k prvim. Te so najboljše za SPECIFIČNA vprašanja.

Kaj sam predlagam, da tam vprašate?

Tega vsekakor ne. Če želite predloge, napišite malo več o tem kaj vas zanima in dodajte kak
primer.
“Zdravo! Zanima me, kaj se splača videt v Fukuoki na Japonskem. Zanima me predvsem
Japonska kultura in hrana. Shopinga ne maram, tako da Canal City odpade. Priporoča kdo kak
skrit kotiček ali kakšno starejšo četrt?”
Zdaj ostali vedo, kaj približno iščeš in bodo odgovori bolj uporabni.
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Drugi tip skupin je za popotnike, ki že potujejo.
To so recimo takšne skupine:

Te skupine ti lahko neposredno pomagajo prihraniti, zato se jim splača pridružiti.
V njih se:
● išče sopotnike za potovanja z avtomobilom, ki so pripravljeni deliti stroške bencina,
● išče prevoze,
● kupuje in prodaja poceni opremo,
● obvešča o aktualnih dogodkih, akcijah in še kaj.
Izredno uporabno za vse, ki bi radi spoznali ostale popotnike in skupaj znižali stroške ali le
povprašali po aktualnem stanju v kakšnem mestu, hostlih itd.

Spletni forumi
Tudi na forumih se lahko postavlja vprašanja, a sam jih najraje uporabim, da predebatiram svoj
okvirni načrt potovanja. Lahko greste res v detajle ali pa vse skupaj opišete bolj splošno.
Če se ti ljubi, napiši:
● kam greš,
● kaj je v tvojem načrtu,
● kaj te zanima,
● kak je tvoj predviden dnevni budget,
● izbrana vprašana o potovanju in destinacijah.
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Z malo sreče se bo našel nekdo, ki bo zlata jama informacij o tvoji destinaciji.
Prav to se je zgodilo meni - spodaj sem prilepil svoj (precej dolg) opis drugega potovanja na
Japonsko, tukaj pa lahko prebereš, koliko sem izvedel od zgolj enega člana, ki mi je vmes celo
ponudil prenočišče. Včasih se splača pot opisati precej podrobno, čeprav se ta načrt nato
seveda spremeni.
Hey everyone,
I just prepared an itinerary for my 2nd visit to Japan and would really appreciate some advice and opinions.
I have 29 full days in Japan, starting on May 9 in Nagasaki and finishing my trip on Jun 6 in Tokyo.
My initial plan is to explore Kyushu a bit and then move on to Hiroshima, Shikoku and Kanazawa.
Here's a quick breakdown:
Nagasaki 2 days – Kumamoto 1 day – Fukuoka 3 days – Miyajima 1 day – Hiroshima 3 days – Shikoku Island 7 days
– Kanazawa (+ Takayama/Shirakawa) 3 days – Kiso Valley 2 days – Tokyo 2 days
That is 24 days + 2 additional days for transport (1 day for Shikoku to Osaka/Kyoto and via night bus to Toyama
and 1 day to go back to Tokyo).
That leaves me with 3 extra days which is fine, because I want to have the ability to extend my stay if I really like a
certain place.
I won't have a JR pass and I don't plan to use the Shinkasen.
My main question is – should I travel up to Kanazawa and Kiso Valley (as it seems a bit harder to reach) or should I
spend more time exploring Kyushu, maybe visit Okayama and even Matsue and see a bit of the north coast of
western Honshu.
I know it depends on what I'd like to see – I like to mix it up. I really like Japanese history and culture and of course
Japanese cuisine. I also like interesting cities that don't feel too big (I don't like shopping). I like nature and day
hikes, but you won't find me hiking a trail for a week straight. I like onsens and will visit them when I have the
chance but I don’t like them enough to stay in an onsen village for a few days straight (+ I have some tattoos I can’t
cover up). I also think it really makes a difference if you can hang out with friendly locals (that's why I Couchsurf a
lot).
I like to take things easy and I don’t want to rush while travelling that’s why I probably move a bit slower than your
usual traveler (or so I think). And I’d be forever grateful for any suggestions that are hard to find on the web or in
guide books – you something you just happen to stumble across and it turns out to be a great pristine experience.
Budget is not an issue. I’m going to travel backpacker style, because I like it and then splurge on food and anything
else that interests me.
Sorry for the long post. :) I would really appreciate any insights, suggestions or questions.
Oh and if someone knows about a nice, reasonably priced Ryokan somewhere on the way that would be awesome.
Thank you!

Dva izmed največjih in najbolj obiskanih forumov sta TripAdvisor forum in Lonely Planet forum,
splača pa se poiskati tudi kak forum, ki se ukvarja samo z izbrano državo.
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Ocene na TripAdvisorju in podobnih portalih - merilo ali ne?
TripAdvisor (TA) je verjetno najbolj poznana in razširjena stran za preverjanje mnenj in ocen
atrakcij, aktivnosti, nastanitev in restavracij. Medtem, ko nekateri prisegajo na TA in podobne
strani, drugi pred njimi svarijo.
Sam menim, da se jih splača preveriti, ne pa tudi oklepati kot pijanec plota, saj niso vedno
merodajne.
Zakaj? Vedno več ocen je nepristnih, saj si vsak želi dobrega povprečja, ki bo pripeljalo precej
več gostov. Ponarediti nekaj mnenj in ocen pa danes sploh ni problem.
Če se ravnate po TA in podobnih portalih, dajte več teže na komentarje zelo aktivnih članov, ki
so prepotovali več držav. Ta mnenja so običajno pristna. Prav tako preverite neagleške
komentarje - tudi s pomočjo Google Translate. Tudi ti komentarji so precej zanesljivi, saj je težje
dobiti nekoga, ki bo v švedščini dvigoval oceno hostla v Maleziji.
TA je uporaben predvsem za orientacijo - če ne veš točno kaj bi in hitro preveriš, kaj se nahaja
blizu tebe. To lahko potem preveriš še z uporabo drugih virov ali kar v živo, če si v bližini.

Enako velja za ocene na Google Review, YELP-u, Tabelog-u in vseh podobnih aplikacijah. So
dobro vodilo, niso pa vedno absolutna resnica. Je pa res, da, če ima zanimivost dobre ocene na
vseh portalih, bo verjetno nekaj na tem.

Klasični in elektronski vodiči
Kako veš, da nekdo dela resne načrte za potovanje? Pove ti, da je že nabavil Lonely Planet.
Sam vodnikov v fizični obliki ne kupujem in ne nosim na pot, ker so pretežki. Imam pa s seboj
Kindle, na katerega si naložim vodnike, ki bi mi lahko prišli prav. Nato običajno enkrat uporabim
enega izmed njih in je to to. Sem pa pomirjen, ker vem, da jih imam.
Vodnikov res ne uporabljam veliko, tako da žal ne morem oceniti, kateri so najboljši. Če ti kaj
pomaga, je tukaj seznam tistih zbirk, ki sem jih že uporabil:
● Lonely Planet
● Fodor’s
● Frommer’s
● Rough Guide
Ko jih uporabim, preletim lokacijo, kamor grem in preverim, če je tam kakšna zanimivost, ki me
še posebej pritegne. Običajno ne najdem nič, kar ne bi že prej našel na spletu.
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Vodniki sicer nudijo tudi pregled restavracij in nastanitev ter njihove cene, a tudi budget opcije
so običajno dražje od tega kar najdeš sam. Z objavo v vodniku postanejo še popularnejše in
pogosto še malo dražje.
Več uporabljam spletne vodnike, ki pogosto vsebujejo tudi manj znanje stvari in so seveda lahko
bolj obsežni, ker niso v knjižni obliki. Prav tako vsebujejo več nasvetov, ki so namenjeni tistim, ki
skušajo potovati čim ceneje.
Wiki travel je klasika, ki je za osnoven pregled okej, nato pa pridejo v igro bolj lokalne strani.
Za Japonsko je recimo dober Japan guide, medtem ko je za SV Azijo na spletu neodvisen vodnik
Travel Fish, ki mi je na Tajskem pomagal do super nastanitev.
Ti vodniki so običajno tudi ažurnejši, če pa najdeš takšnega s komentarji popotnikov pa boš
sploh prejel precej koristnih informacij.
Googlaj “[ime države ali širše regije] online guide” in gotovo boš nekaj našel.
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Leti, leti, leti…
Letenje še nikoli ni bilo tako poceni
Eno izmed najpogostejših vprašanj popotnikov: Koliko je stala letalska karta?
Letalska karta je bila nekdaj eden izmed najvišjih stroškov potovanja. Še dobro, da je danes
situacija malo drugačna.
Povedal ti bom, kako sam pridem do poceni kart. Ostale metode, s katerimi nimam izkušenj,
bom omenil na koncu poglavja.

Prvi postanek: Akcije
Najprej preverim strani z akcijami. Te so objavljene na straneh:
● SecretFlying
● Fly4Free
● Izlet na dlani
● Po svetu
Obstajajo še druge strani, a te preverim sam. Če hočeš ponudbe videti čim prej, všečkaj
navedeni strani na Facebooku ali pa jih dodaj na Twitter.
Pri akcijah zelo pomaga, če si fleksibilen glede termina ali glede lokacije. Tako boš od njih imel
največ. Če imaš čas, preveri, kako pogosto so se v preteklosti pojavljale akcije za tvojo
destinacijo in videl boš, če se ti splača čakati na naslednjo.
Sam akcijske ponudbe vedno rezerviram preko strani letalskega prevoznika in s tem potrdim, da
cena res drži. Verjetno ne bi bilo nič narobe, če bi opravil rezervacijo preko posrednika, a tako
sem mirnejši. Če gre pri posredniku kaj narobe, lahko v večini primerov pričakuješ zelo počasen
odziv.
Najboljši ulov do sedaj? Zagreb-Tokio-Budimpešta s Qatar Airways za 275€.
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Najdi najugodnejšo pot
Seveda ne boš vedno našel akcije za želeno destinacijo. Takrat pridejo na vrsto iskalniki
SkyScanner, Momondo in Kayak. Zakaj kar trije iskalnike? Ker ne pokrivajo čisto enakih letalskih
družb.

Tudi tako se nekateri leti še zmeraj izmuznejo - sploh lokalni nizkocenovci. Zato je dobro
zgooglati katere nizkocenovne družbe letijo v posamezni državi ali regiji in posamične lete
preveriti na njihovi strani.

Kaj pa, če enostavno ne najdeš poceni leta?
Poskusi z iskanjem letov do vmesnih letališč namesto direktno do tvoje destinacije. Kaj s tem
mislim?
Če letiš preko JV Azije poglej lete in akcije do katerega izmed “velikih treh” letališč - Bangkok,
Kuala Lumpur in Singapur. Potem pa od tam let do končne destinacije in čisto možno je, da boš
našel cenejšo kombinacijo, kot jo sprva pokaže iskalnik. Iskalniki še vedno ne preverijo vseh
opcij in pogosto lahko z malo iznajdljivosti precej prihraniš. Če imaš čas, se splača raziskati
različne poti.

Kot primer dajem moj in puncin let do Nove Zelandije. Brez akcije sva uspela leteti za približno
750 € kar je precej ceneje, kot so nama kazali vsi iskalniki.
Let je bil: sledeč Zagreb-Dubaj-Chennai-Singapur-Melbourne-Auckland. Veliko postankov,
skupen čas poti okrog 40 ur, kar za tak let ni prehudo.

Manj prtljage, nižja cena
Pri daljših ali več letih je velik strošek lahko tudi prtljaga - sploh če letiš z nizkocenovci. Veliko se
da prihraniti, če potuješ le z ročno prtljago. Omejitev je pogosto 7 kilogramov, kar se sliši malo,
a se da. Nama je uspelo tako, da sva vse najtežje stvari navlekla nase in jih spravila v žepe.
Ročno prtljago so nama stehtali le 1x tekom celega leta. Lahko tudi tvegaš, vzameš nekoliko
preveč in potem po potrebi kakšno stvar odvržeš, če ti stehtajo prtljago. To je običajno ceneje
kot doplačati check in dodatek na letališču.
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Igraj se s škarjami
Splača se pregledati tudi škarjaste povratne lete. Ti leti se ne vrnejo na isto letališče in so
pogosto cenejši.
Sam sem med Qatarjevo akcijo iskal let na Japonsko in našel karto iz Zagreba, ki je stala 425 €.
Preden bi karto kupil, sem preveril še enake datume, le da je bil povratek v Budimpešto in našel
že omenjeno karto za 275 €.

Kdaj leteti?
Najceneši dnevi letov so po raziskavah bojda torek, sreda in sobota, najdražja pa sta petek in
nedelja. Prav tako se cenejši zgodnji jutranji in pozni večerni oz. nočni leti. Mislim, da mi ni
potrebno omeniti, da so leti izven glavne turistične sezone cenejši, zato preveri, kdaj je ta
sezona v izbrani državi.

Kako še ceneje do letov?
Eden izmed načinov je zbiranje milj. Iz tega so popotniki naredili znanost, ki ji pravijo travel
hacking, saj se da tako potovati skoraj zastonj. A žal ne v Evropi, saj nimamo dovolj donosnih
programov za nabiranje milj. Sam tako s travel hackingom nimam izkušenj, več pa si lahko
prebereš tukaj.
Drug način je, da iščeš fuel dumping lete. Sam zadeve ne poznam dovolj dobro, da bi lahko o
njej pisal, vem pa, da se na ta način da cene nekaterih letov precej zbiti.
Več si lahko prebereš tukaj.

Kaj pa piškotki? So leti res cenejši, če jih zbrišemo ali uporabimo nov
brskalnik?
Nekateri ste to verjetno že slišali, nekateri še ne. Po spletu se je precej govorilo, da nam
ponudniki letalskih kart po večkratnem obisku strani in iskanju določene karte dvignejo ceno lete, saj vidijo da nas karta zanima. Z izbrisom piškotkov, ki so naše sledi, da smo bili na strani, naj
bi cena spet padla na prvotno.
Takšno dinamično trženje je bilo popularnejše pred leti, sedaj pa sam nisem opazil pretiranih
razlik. Po izbrisu piškotkov je cena iskanih kart padla le enkrat pa še to le za malenkost.
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Seveda pa uporaba drugega brskalnika ali brisanje piškotkov nič ne stane, tako da lahko
poskusiš in preveriš, če bo cena kaj nižja. ;)
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Priprave na pot
Potuj lahko, potuj udobno in potuj poceni
“Kako samo s 7 kg?!” Če bi dobil 100 € vsakič, ko me je kdo to vprašal, bi spet lahko potoval eno
leto.
Zakaj sva potovala z le 7 kilogrami? Ker je bila to omejitev teže ročne prtljage. Sam sem se zelo
hitro navdušil nad idejo, punca je bila na začetku malo zaskrbljena, a nato hitro vzljubila najina
lahka nahrbtnika.
Zame je od takrat PRVO PRAVILO udobnega daljšega potovanja, da imaš lahko prtljago. Verjemi,
da si boš za to odločitev zelo hitro hvaležen.
Sploh pa gre v 7 kilogramov več kot si misliš.
Tudi če imaš let z možnostjo check-in prtljage, ti odsvetujem, da spakiraš več kot 10 kilogramov,
ker jih preprosto ne rabiš. Izjema je, če greš nekam, kjer je res mraz. Potem spakiraj več, da ne
bom jaz kriv za kakšne ozebline.

Kako do lažje prtljage?
● Oblači se po slojih. Namesto ene debele jopice vzemi dva tanjša termo kosa, ki sta bistveno
lažja, skupaj nudita podobno izolacijo pa še bolj uporabna sta, saj lahko oblečeš zgolj
enega.
● Investiraj v popotniška oblačila. Okej, to se morda ne sliši kot budget načrt, ampak oblačila iz
lahkih materialov, ki se hitro sušijo, se ne gubajo in so protismradna (ja, nova beseda),
so zakon. Preveri akcije v spletnih popotniških in športnih trgovinah. Zagotovo boš našel
nekaj zase.
● Stvari razdeli na tiste, ki jih absolutno rabiš in tiste, ki jih je fajn imeti. Vse, kar je fajn imeti,
pusti doma, razen, če si po pakiranju pod 7 kilogrami. Tudi sam sem ugotovil, da bi lahko
par stvari brez težav pustil doma.
● Bodi prebrisan kot lisica. Če si malo preko omejitve ročne prtljage, si obleči najtežja oblačila
in shrani manjše težje predmete v žepe.
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● Ne pozabi, da lahko marsikaj kupiš na poti. Midva sva sproti videla, če še kaj potrebujeva in
to kupila (natikači, spalna vreča). Prav tako sva kupila stvari, ki jih ne smeš imeti v ročni
prtljagi (zobna pasta, šampon).
● Sprijazni se, da boš na poti oblačila večkrat opral. Za daljšo pot tako ali tako ne moreš vzeti
dovolj oblačil, tako da je boljše vzeti manj in pogosteje prati.

Tukaj je seznam vsega, kar sva s Tino vzela s seboj na leto potepanja - 7 kilogramov v nahrbtniku
+ to kar sva imela na sebi. Ker sva bila dva, sva elektroniko lahko razporedila v oba nahrbtnika.
Na seznamu bom sproti označil, kaj bi lahko pustil doma.

Janova moška zakladnica
Oblačila
4 pare spodnjic (torej 4 spodnjice)
4 pare nogavic
3 kratke majice
1 majica brez rokavov
1 kratka srajca
1 polo kratka majica
1 srajca —> bi lahko pustil doma, saj se je mečkala več kot sem mislil in je nisem nosil
1 majica z dolgimi rokavi
1 lahek flis
1 anorak/jakna
1 potovalne kavbojke
1 kratke hlače
1 športne kratke hlače
1 kopalke
1 pižama hlače (udobne in lahko lahko služijo tudi kot trenirka)
1 par strupeno zelenih čevljev za vse (primarno za cross country tek)
Ostalo
Laptop (potreboval za delo, na srečo imam 1 kg težek ultrabook - če ne rabiš za delo je
smartphone čisto dovolj)
GoPro z zapestnim trakom
Kindle e-bralnik
Univerzalni adapter z dvema USB priključkoma
Powerbank (bi lahko pustil doma, nisva uporabljala skoraj nič)
Smartphone + USB kabel
Flaša za vodo
Sončna očala
Očala
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Veliko kontaktnih leč
Vodotesna vreča, ki bi naj bila tudi pralna vreča (bi lahko pustil doma, nisva rabila skoraj nič)
Bandana (baje zelo univerzalna, sam je sploh nisem uporabljal)
Zobna ščetka
Deodorant
Električni brivnik + polnilec
Ščipalec za nohte
Popotniška brisača
Filter slamica za vodo (prišla prav v SV Aziji, kjer nisva rabila kupovati vode)
Napihljiv vzglavnik (počil že med letom na Novo Zelandijo)
Majhna ključavnica (uporabil enkrat)
Beležka s kulijem
Ultra lahek dnevni nahrbtnik (zelo obrabljen končal svojo pot v Maleziji)
Čepki za ušesa (nisem uporabil niti enkrat)
Slušalke

Tinin ženski kotiček
Oblačila
6 parov spodnjic
1 modrček
1 športni modrček
5 parov nogavic
1 kopalke
1 legice
2 športne kratke hlače
2 maijci brez rokavov
3 kratke majice
1 polo kratka majica
2 majici z dolgimi rokavi
1 lahek flis
1 vodoodporna jakna
1 kavbojke
1 pižama
Ostalo
Grafična tablica za risanje
Smartphone in polnilec
Kindle e-bralnik
USB ključki in SD kartice
Skicirka in barvice
Prva pomoč: rehidracijski prašek, protibolečinske tablete, zdravila za motnje prebave,
antibakterijski robčki, obliži, balzam za ustnice, kontracepcija - vse to v majhni hladilni torbi
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Čepki za ušesa
Flaša za vodo
Sončna očala
Zobna ščetka
Krtača za lase
Deodorant
Napihljiv vzglavnik
Potovalna brisača
Ni tako malo, kajne? Vidiš zato se splača nabaviti nekaj potovalnih oblačil. Če bi bila vsa iz
bombaža, bi lahko spakirala pol manj.

Kaj pa nahrbtnik?
Izbrala sva največjega, ki na večini letal še spada pod ročno prtljago - Osprey 46. Nad njim
nimava pripomb. Poskusi tudi sam najti nahrbtnik, ki se odpira kot kovček (glej sliko
spodaj), saj bo tako veliko bolj urejen. Pohodniški nahrbtniki so neugodni, saj se odpirajo le pri
vrhu in hitro pride do zmešnjave ali pa ga moraš v celoti razpakirati.
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Katere papirje je potrebno urediti, da ne pride do kislih presenečenj
Urejanje papirjev. Zagotovo najbolj vznemirljiv del priprav na pot.
Brez papirologije žal ne gre. Ne samo to, brez opravljene papirologije lahko potovanje hitro
postane dražje in zapleteno. Papirologija v tem primeru niso le papirji. Boš videl, kako širok je ta
pojem v tem poglavju.
Poglejmo, kaj urediti, kako urediti čim ceneje in kako preprečiti drage napake.

Ne bodi neumen, zavaruj se
Kot prvo je potrebno poskrbeti za zavarovanje na poti. Potovanje brez zavarovanja odsvetujem,
ker te v tem primeru že manjša nesreča lahko res drago stane.
Katero zavarovanje vzeti? Odvisno od tega kaj vse boš počel, kako rizične so te aktivnosti in
katero zavarovanje jih sploh krije.
Sam se običajno odločim za najcenejše zavarovanje, ki verjetno zadostuje večini, ne pokriva pa
adrenalinskih podvigov.
Naslednje vprašanje je, koliko časa boš potoval.
Če boš manj kot 90 dni oz. če se boš po 90 dneh vsaj za en dan vrnil v Slovenijo, je multitrip
prava izbira. Letno multitrip zavarovanje dobiš pri Vzajemni že za okrog 60 € za cel svet in za 45
€ za Evropo.
Če greš potovati za več kot 90 dni - recimo celo leto, tako kot midva - pa bo treba vzeti
zavarovanje za tujino, ki se meri v dnevih. Tukaj je od slovenskih zavarovalnic z naskokom
najcenejša Vzajemna, ki nudi celoletno zavarovanje za svet že od 240 € naprej.
Ne, z Vzajemno ne sodelujem, je le zavarovalnica, ki ima najcenejša zavarovanja za tujino.
Ne pozabi vzeti zavarovalne police s seboj na pot! Če se ti kaj zgodi, jo bodo v bolnici zagotovo
želeli videti.

Cepljenje: Po pikec pred potjo
Še ena stvar, ki jo je potrebno urediti pred potovanjem je cepljenje.
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Tukaj je lep pregled priporočenih cepiv po državah.
Proti katerim boleznim se boš cepil, je tvoja odločitev. Midva sva se proti tetanusu in hepatitisu
B.
V tem primeru seveda ne glej na stroške, ampak najprej na svoje zdravje. Če se nočeš cepiti, ker
se bojiš, da boš nenadoma postal avtist, ti odsvetujem kakršnokoli potovanje, saj se v svetu ne
boš znašel.
Kaj pa malarija?
Proti malariji se seveda ni mogoče cepiti. Lahko pa kupiš antimalarike. Primerjaj cene in
predvsem stranske učinke ter pravila jemanja. Lahko preveriš tudi, kakšna zdravila proti malariji
so dostopna v državi kamor greš. Včasih se najde kaj cenejšega, kar naj bi bilo še vedno
učinkovito. Eden izmed najpopularnejših takšnih zdravil je antibiotik Doxycycline. Sam ga ne
poznam dovolj dobro, če se ti zdi zanimiva opcija, se pozanimaj o njem. Midva sva se pred
komarji zaščitila s spreji ter z dolgimi rokavi večernih urah in nisva jemala antimalarikov. Tukaj
univerzalnega priporočila ni, je pa najbolj varen način seveda jemanje tablet - težava je le v
močnih stranskih učinkih in kar visoki ceni.

Pozor: Nevarnost blokirane bančne kartice!
Pred potovanjem se je treba oglasiti tudi na banki. Če ne druga, je potrebno svoji banki javiti, da
boš potoval in kje boš potoval, da ti ne blokirajo kartice.
Preveri še, ali imaš možnost dobiti kartico za dvige brez provizije na bankomatih po svetu. Sam
sem imel študentsko NKBM, ki to omogoča. Žal kakšne druge kartice, ki bi to omogočala po
študentskih letih, ne poznam.
Takšna kartica je super predvsem, če veliko menjuješ države in ne bi rad v vsaki plačal provizije
pri dvigu. Če pa si dlje časa v eni državi pa dvigneš nekoliko več gotovine in je problem rešen.
Prav tako ne pozabi preveriti in testirati, kako je s plačevanjem prek spleta. Veliko bank ti pošlje
varnostni SMS in če boš imel lokalno sim kartico, boš s tem spremenil tudi številko. Sam sem
spremenil številko za SMS prek elektronskega bančništva pa sem imel še vedno težave, saj SMSa včasih ni bilo. Preveri, kaj so možnosti pri tvoji banki.
Seveda je najbolje imeti Viso ali Mastercard, ki sta najširše sprejeti kartici. Vseeno lahko
preveriš, katera je bolj razširjena tam, kamor odhajaš.
Za dvige na bankomatih je boljše imeti debetno kartico (načeloma manjša provizija), za najem
avtomobila ipd. pa kreditno kartico. Zakaj? Zato, da lahko opraviš varnostni polog, ki ga nato
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podjetje prekliče. Sam sem ga na Tajskem opravil z debetno kartico, denar se je prenakazal
takoj in ga nikdar več nisem videl.

Telefonija: Poskrbi, da boš povezan
Kaj pa mobitel oz. SIM kartice? Danes s tem več ni težav. Če ne boš imel svoje, preveri, katere
so na voljo v državi, kamor potuješ in če tvoj telefon lovi frekvence tamkajšnjih omrežjih (99%
verjetnost, da jih). Se pa najdejo edinstvene situacije, kot je npr. Japonska, kjer dobiš le
podatkovno kartico, ne pa tudi telefonske številke (Zakaj? Ker tako tam je.). K sreči imamo
danes toliko aplikacij za klice in sporočila, da to ni težava, je pa lahko problem z že omenjenimi
bančnimi SMS-i.

Ne pozabi pravočasno urediti viz
Še zadnja stvar - vize. Pravočasno preveri, katere potrebuješ. Tudi v državah, kjer opravljaš
letalski postanek - sploh, če je ta daljši! Midva sva spregledala, da potrebujeva tranzitno vizo v
Avstraliji, ker bi bila na letališču več kot 8 ur. Posledica: sprememba leta in stran vrženih 500 €.
Posebnega nasveta za urejanje viz nimam - le to, da se pozanimaj pravočasno in daj tistim, ki jih
urejajo, dovolj časa.
Ko smo ravno pri tem - preveri tudi koliko časa imaš še veljaven potni list, saj imajo nekatere
vize posebne zahteve. Ne pozabi si ga sfotokopirati z ostali dokumenti, saj te lahko ta kopija
reši, če ti ga ukradejo. Še boljše - skeniraj ga in ga naloži v oblak (Google Drive recimo). Pred
tem pa poskrbi, da imaš spodobno geslo za dostop do oblaka.
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Aplikacije za na pot: Izkoristi pamet svojega telefona
Res me zanima, kaj bi rekli popotniki izpred par desetletij, ko bi videli naše pametne telefone.
Danes marsikdo pravi, da naredijo potovanje že skoraj prelahko, saj vse kar potrebuješ najdeš
na telefonu in se ni treba več znajti.
Če je to res ali ne, presodi sam, vsekakor pa še vedno obstaja možnost s seboj vzeti kakšno
Nokio 3310 in se ob tem počutiti nadvse pustolovsko.
No, midva se na pot nisva odpravila brez pametnega telefona in upam si trditi, da je tudi
njegova uporaba prihranila nekaj evrčkov.
Na trgu je ogromno aplikacij, ki pomagajo pri potovanju, zato bom navedel zgolj tiste, ki so
pomagale nama. Nekatere so neposredno vplivale na stroške, druge na organizacijo in
preprostost potovanja. Na seznamu ne boste našli Instagrama in Snapchata, ker popotnike
spremenita v divje iskalce selfiejev, katerih ne maram preveč.
1. Google Maps
Mislim, da dodatna razlaga ni potrebna. Zemljevidi so se obnesli skoraj povsod, snamete pa si
lahko tudi offline verzijo za področja, kjer je slab signal ali ga sploh ni.
2. MoneyLover
Aplikacij za vnašanje stroškov je precej. S Tino sva izbrala MoneyLover, ker je preprost in ker
omogoča, da sva stroške vnašala vsak s svojega telefona in jih nato avtomatsko uskladila (večina
brezplačnih aplikacij tega ne podpira). Super aplikacija, da denarnica ostane pod nadzorom.
3. XE Currency
To aplikacijo snemi že pred odhodom na pot. Prvotno je sicer namenjena pretvarjanju valut,
preko nje pa lahko spremljaš tudi gibanje posamezne valute.
To pomeni, da boš vedel, kdaj se splača dvigniti gotovino. Tudi tako se da prihraniti - midva sva
na Novo Zelandijo prispela, ko si za 1 € dobil 1,8 NZD. Takrat je bil dolar zelo šibek in sva zato
dvignila precej gotovine. Pet mesecev kasneje je 1 € prinesel le še okrog 1,6 NZD, kar je državo
naenkrat podražilo. Takrat se je dalo za kupljen kombi iztržit boljšo ceno, saj sva ga prodajala v
NZD.
4. Google Translate
Koristen za prevode v sili, a sama sva ga uporabljala predvsem za prevod japonskih znakov.
Translate ima namreč funkcijo prevajanja teksta iz slike, kar je na Japonskem neprecenljivo,
priročno pa je še v kakšni državi, kjer si nepismen.
5. Uber in GrabTaxi
Je potrebna razlaga? Ko je potreben taxi, ni cenejše opcije od teh aplikacij. Preveri, katera taxi
aplikacija je najpopularnejša in dovoljena v državi kamor potuješ, saj to ni vedno Uber.
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6. Booking, Airbnb in Couchsurfing
Aplikacije za iskanje nastanitve. Če nimaš s seboj prenosnika, so zelo priročne. Midva sva
uporabljala te, obstaja pa še kup drugih kot je HostelWorld, ki je specializirana za hostle.
7. Lokalne aplikacije
Preveri, katere aplikacije so najbolj uporabne za določeno državo. Na Novi Zelandiji je
neprecenljiv CamperMate, ki ti na zemljevidu prikaže vse kampe, supermarkete, bencinske
črpalke, znamenitosti, javne WC-je, zastonj WI-FI točke in še in še. Na Japonskem je takšna
aplikacija JapanTrains, na kateri najdeš vse vozne rede vlakov. Na Tajskem sva restavracije
iskala z Wongnai, ki je sicer v tajščini, a vseeno pomaga. Skoraj povsod se najde kakšna res
dobra lokalna aplikacija, ki običajno rešuje prav najpogostejšo “težavo” popotnikov in lokalcev.
8. Wikitravel, Tripadvisor ipd.
Te aplikacije služijo kot vodniki in so lahko priročne. Midva jih sicer nisva uporabljala veliko, a še
vedno dovolj, da jih nisem zbrisal.
Na začetku potovanja sem si naložil še kar nekaj aplikacij s posebnimi ponudbami, kuponi in ne
vem še čim, a sem jih hitro zbrisal, saj jih sploh nisem uporabljal. Mislim, da te na seznamu čisto
zadostno pokrijejo potrebe večine popotnikov.
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Hrana: Ravnotežje med ceno in okusi
Hrana.
Za marsikoga eden izmed glavnih razlogov potovanja. Za druge nujen strošek.
Pri daljših budget potovanjih je potrebno najti ravnovesje med ceno in okusom. Škoda bi bilo iti
v državo, ki slovi po kulinariki in tam jesti le stvari iz supermarketa. V nekaterih državah teh
težav seveda ni, saj so enostavno tako poceni (khm, JV Azija, khm), v drugih pa je treba sklepati
kompromise.

Nasvet #1
To je verjetno najpomembnejši nasvet glede hrane za daljša in krajša potovanja.
Jej pravočasno!
Kaj to pomeni? Ne dovoli, da boš postal svinjsko lačen, sploh ko greš na ogled kakšne
znamenitosti. Takrat bodo vse poceni restavracije v bližini izginile, svoj obrok boš preplačal,
okus bo skrajno povprečen pa še med ogledom znamenitosti boš lačen in siten. Murphyjev
zakon. Skratka, pazi kdaj ješ in svet bo lepši.

Kaj jesti, kje jesti?
Odvisno kje si. V JV Aziji je odgovor jasen - ulično hrano in hrano v manjših restavracijah.
Poceni, okusno, ne splača se ti kuhati sam. Če imaš možnost poceni lokalne ulične hrane, jo
seveda izkoristi. Opazuj kam zahajajo lokalci in se jim pridruži. Tam je verjetno dobro pa tudi
ljudi ne zastrupljajo, saj se drugače domačini ne bi vračali. Rahla gneča je zelo dober znak.
Lahko tudi vprašaš domačine, kaj priporočajo in večina ti bo z veseljem povedala, kaj moraš
poskusiti.
Kaj pa v dražjih državah?
Najprej razišči:
● koliko stanejo različne vrste hitre hrane,
● koliko manjše restavracije,
● kaj ponujajo,
● ali so kakšne posebne ponudbe v času kosila.
Na Japonskem sva hitro ugotovila, da so obroki cenejši, kot sva mislila in da se lahko konkretno
naješ že za 4 do 6 evrov. Posledično sva vsaj enkrat, običajno pa dvakrat dnevno, jedla zunaj.
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Pod jajcem in mlado čebulo se skriva skleda polna riža in mesa. Zraven pa še miso juhica. Vse
skupaj za 5 €.
Na Novi Zelandiji pa je bilo čisto drugače. Ugoden je bil le fast food, ampak od Pizza Hut-a nama
ni bilo živeti. Zato sva se odpravila v supermarket.
Vzemi si kakšne pol ure, da raziščeš, kaj je v dani državi ugodno, kaj ni, kaj je trenutno sezonsko
in kaj bi lahko bil tvoj jedilnik. Na Novi Zelandiji sva si tako večinoma kuhala sama, omejena sva
bila na dva kuhalnika in slabe posode, pa nama je še vedno uspelo pripraviti solidne preproste
obroke. Vse se da, če se hoče. Pa še najedla sva se bistveno bolj, kot bi se v restavraciji.
Pomembna je tudi fleksibilnost glede hrane, saj se je za najugodnejšo in pogosto tudi
najokusnejšo hrano treba prilagoditi lokalni kulturi. Če bi rad jedel le zahodnjaške jedi, je tukaj
skoraj vedno McDonalds. Verjetno ne rabim omeniti, da je to napaka in da sam ne morem
verjeti, da se v JV Aziji najdejo popotniki, ki večino časa jedo v McDonaldsu.

Bodi organiziran in se občasno razvajaj
Postavi si dnevni budget za hrano. Poglej, kaj si lahko za to privoščiš v izbrani državi in videl boš
ali si boš kuhal sam ali ne. V vseh dražjih država prihraniš, če si v hostlih kuhaš sam, vprašanje je
samo, koliko prihraniš in ali je vredno tvojega časa. V državah zahodne Evrope bi rekel, da je, na
Japonskem se mi ni zdelo tako, saj prihranek ni velik.
Toplo priporočam, da si vsaj nekajkrat privoščiš kak dober lokalni obrok, tudi če je nekoliko
dražji. Hrana je velik del kulture in če je ne pokusiš, potovalni izkušnji enostavno nekaj manjka.
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Ramen je ena izmed jedi, ki jih na Japonskem moraš poskusiti. Ta bogata različica je stala le
7,5€.
Ne pozabi na lokalne tržnice, ki so doživetje že same po sebi, hrana pa je običajno sveža, zelo
okusna in pogosto še ugodna. Poleg tega je zelo velika verjetnost, da se boš med obiskom
zaklepetal s katerim od domačinov.
******************************************************************
Bento kosila - gorivo na Japonskem
Ta dnevno sveža kosila v škatlah so eden izmed glavnih razlogov, da na Japonskem ne rabiš
kuhati sam. Dostopna so v vseh supermarketih in trgovinah odprtih 24 ur na dan. Stanejo od 3 €
naprej, če pa prideš v market preden se zapre, pa lahko uloviš do 50% popuste, ki jih naredijo
absurdno poceni. Lahko se konkretno naješ, hrana pa je okusna, saj je kultura kosil za s seboj na
Japonskem čisto drugačna kot v Evropi. Poglej, če se da kaj podobnega najdi tudi tam kamor ti
potuješ in razišči, kaj jedo poslovneži, ki nimajo časa za kosilo v restavraciji.
*******************************************************************
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Prenočišča: Kje spati, brez da bi denarnica preveč trpela
Prenočišča so za marsikoga najbolj “strašljiv” del planiranja potovanja. V razvitejših delih sveta
naj bi predstavljala precejšen strošek, poleg tega pa je najcenejša “uradna” opcija skupna soba
v hostlu, kjer nikoli ne veš, poleg koga boš spal. Ta kombinacija odbije marsikaterega
skorajšnjega popotnika.
K sreči imamo danes na voljo več možnosti prenočišč kot kadarkoli prej. Midva v prvih 8
mesecih potovanja (Nova Zelandija in Japonska) niti enkrat nisva spala v hotelu ali hostlu. Za
prenočišče sva plačala le dvakrat - ko sva najela sobo preko Airbnb-ja.
Kako je to mogoče?
Kot prvo moraš poznati vsaj osnove angleščine. Žal v tem primeru brez angleščine ne gre.
Kot drugo moraš biti fleksibilen in vsaj malo pustolovski, saj boš pogosto spal v stanovanju z
domačini. Več o tem kmalu.
Kot tretje se moraš o prenočiščih v državi predhodno informirati. Zakaj? V JV Aziji je recimo
priporočljivo hostel iskati osebno in barantati za ceno, sploh ko ni sezone. Na Japonskem so
rezervacije zelo dobrodošle, saj ponekod nad nenapovedanimi gosti niso navdušeni. Če želiš
uporabljati Couchsurfing, preveri, koliko je gostiteljev v izbranih mestih. Včasih jih je res malo in
moraš imeti plan B.
Fino je tudi vedeti, da imamo Slovenci prednost, ko pride do portalov gostoljubja. Zakaj? Ker
smo majhna, nepoznana država in ker se zato zlahka v prošnjah predstavimo kot zanimivi in
malce skrivnosti. Več o tem kasneje. ;)
Pojdiva lepo po vrsti in preučiva možnosti nočitev, ki jih sam poznam, uporabljam in
priporočam.

Couchsurfing: Kako do brezplačnega bivanja z domačini
Moj najljubši način nočitve je s pomočjo portala Couchsurfing. Ga poznaš?
Gre za spletno stran, kjer lahko popotniki najdejo gostitelje, ki so jih pripravljeni brezplačno
vzeti v svoj dom. Slisi se skoraj prelepo, da bi bilo res, kajne? Na srečo ni.
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Ustvariš si profil, ga izpolniš in že iščeš gostitelje, ki boš poslal prošnjo za nastanitev. Kako dolgo
lahko ostaneš? Odvisno. Sam sem bival vse od enega pa do šestih dni. Priporočam, da ne
zaprosiš za več kot tri dni, saj večina gostiteljev prošnje za daljši čas zavrne.
Če ne poznaš Couchsurfinga, se boš slej kot prej gotovo vprašal, ali je nevaren. Sam sem imel
zgolj dobre izkušnje, prav tako pa lahko predhodno pregledaš reference gostitelja, ki so mu jih
spisali prejšnji gosti. Neko minimalno tveganje vedno obstaja, a z zdravo logiko in iskanjem
gostiteljev, ki se ti zdijo v redu, ne bi smel imeti težav.
Ker ves sistem temelji na referencah članov, poskušaj tudi sam koga gostiti preden odpotuješ.
Tako boš imel še večjo možnost, da te nekdo drug sprejme v svoj dom.
Couchsurfing je več kot le zastonj prenočišče. Je kulturna izmenjava in spoznavanje novih ljudi.
Nekateri ga izkoriščajo zgolj za brezplačno spanje in takih gostov nihče ne mara. Ne bodi eden
izmed njih. Sploh pa lahko z gostitelji doživiš marsikaj, tako da se je nesmiselno izogibati
druženju.

Po zaslugi Couchsurfinga sva med drugim pristala na Bollywoodski zabavi sredi Nove Zelandije.
Temelj uspešnega surfanja kavčev (ki so pogosto kar lastna soba, včasih pa tudi prikolica), je
dobro spisana prošnja. Na to temo sem napisal članek za svoj blog, ki ga bom na tem mestu
povzel. Ja, v svoji knjigi bom citiral samega sebe! Končno mi je uspelo priti na nivo izbranih
profesorjev svojega faksa.
Preden se povzamem, naj omenim le, da se je Couchsurfing v tem času malce spremenil.
Če nisi potrjen član, imaš danes na voljo zgolj 10 prošenj na mesec. Ta omejitev je nastala zato,
ker so nekateri vsem povprek pošiljali kopirana sporočila in ker Couchsurfing hoče zaslužiti.
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Kako se izogneš omejitvi? Plačaš letno članarino v višini 20 € in postaneš potrjen član ali pa
gostiš popotnika in za vsakega gosta prejmeš 3 mesece zastonj članarine.
Se splača? Se, saj je 10 prošenj na teden zelo malo, ko se enkrat odpraviš na pot. Včasih ni
dovolj niti za eno prenočišče. Če nimaš omejitve, lahko do potankosti upoštevaš moj sistem
pisanja prošenj, če pa jo imaš, pa moraš pisati še malce bolj osebno.

Kako spisati učinkovito Couchsurfing prošnjo
Poglejva si moj primer prošnje in kako sem jo spisal.
Začniva na začetku.
1. Prihrani čas z univerzalnim osnutkom
Ja, gostitelji pravijo, da jim ne pošiljaj skopiranega teksta, saj ga bodo prepoznali. Ja, drugi članki
na to temo poudarjajo, da mora biti prošnja čim bolj osebna. In ja, vseeno bova pripravila
osnutek za vse tvoje prošnje.
Prošnjo boš poslal veliko gostiteljem in preprosto ni časa, da vsakemu napišeš čisto novo
(razen, če bi rad cel dan preživel v internet kafeju).
Kakovosten osnutek pospeši proces pošiljanja prošenj, hkrati pa ne zgleda kot nekaj, kar si
poslal vsem.
Kako? Skrivnost je v pravi meri sestavin!
Poglej primer moje prošnje. Z rumeno barvo je označen osnutek, z zeleno barvo pa
personalizirani deli. S sivo barvo pa sem označil napake, ki so dokaz, da tekst ne rabi biti popoln
in da ti lahko uspe tudi, če hitiš.
Pomembno je, da boš lahko osnutek gladko navezal na informacije, ki jih boš našel v profilu
gostitelja. To bo najlažje, če se v njem predstaviš na način, ki ga ne boš rabil spreminjati, ampak
boš svojo predstavitev zgolj dopolnil.
Ker ga boš spisal samo enkrat, dobro razmisli, v kakšni luči te bo predstavil. Pri naju je bilo hitro
opaziti, da sva družabna in radovedna. Morda sva komu delovala celo prenaporno, a glede na
odziv je večini gostiteljem predstavitev bila všeč.
Priporočam, da osnutek spišeš v Wordu in ga shraniš. Drugače se bo v brskalniku 100% zgodilo
nekaj, kar bo izbrisalo ves tvoj trud in ti priklicalo solzo v oko. Saj veš, Murphyjev zakon nikoli ne
počiva.

32

Sedaj prideva do druge točke.
2. Spoznaj gostitelja in dopolni osnutek
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Osnova prepričljivega pisanja je, da poznaš svoje občinstvo. V primeru Couchsurfinga to
pomeni, da prebereš profil osebe, ki ji pišeš. Glede na to, da se podajaš v dom neznanca, upam,
da bi profil v vsakem primeru prebral.
Gostitelj v primeru je bil ljubitelj vina in dobre hrane, vsi njegovi gostje pa so ga hvalili, kako
dobro in radodarno kuha. Za njegovo prošnjo sem se še nekoliko bolj potrudil.
Poslal sem tudi prošnje, ki so poleg osnutka vsebovale minimalen obseg ostalih informacij, saj
jih včasih niti ni bilo na voljo. Tudi te so bile občasno sprejete.
Ni pomembno, koliko osebnih informacij uporabiš, ampak kako jih vključiš v prošnjo. Če se
bodo skladale z osnutkom in se bo prošnja gladko brala, bo gostitelj videl, da si prebral njegov
profil ter imel občutek, da je spisana le zanj.
Ne pozabi, da je včasih treba prilagoditi tudi osnutek. Iz profila boš hitro razbral, če se lahko z
gostiteljem pošališ ali če je morda bolje, da šaljive dele izpustiš. Tudi to je del personalizacije.
Pozor, če pišeš Japoncem, nikdar ne uporabi sarkazma! Ga ne razumejo.

3. Ne bodi še en dolgočasen potepuh
V prošnjo vedno navrzi nekaj bonbončkov, ki bodo poskrbeli, da si te bo gostitelj zapomnil.
Pokaži vsaj malo drugačnosti ali drznosti, saj je večina prošenj izredno dolgočasnih. Tudi sam
gostim popotnike, a ne takšnih, kjer že ob prošnji zeham.
Najlažje je, da popestriš že osnutek. V moji prošnji sem to storil v delu, ki naju opiše kot
»mentalno debela« in v delu, kjer omenim podobnost Slovenije s kokošjo ter se ponudim, da
gostitelja naučim naš »skrivni« jezik.
Izkoristi to, da si iz Slovenije, saj večina ne ve ničesar o naši državi razen tega, da obstaja – pa še
to pogosto ne. Naša majhnost je lahko prednost pred popotniki iz bolj znanih držav.
Prav tako se splača potruditi, da vsaj malo izstopaš v personaliziranih delih.
V mojem primeru je bil gostitelj ljubitelj vina. Večina »prosilcev« bi to vključila nekako tako: »I
see you love good wine. That's great, I also love good wine!« Skratka, meeeh. Še eden izmed
mnogih, ki ima rad vino. Vau.
Sam sem raje omenil najstarejšo trto v Mariboru in vinograd moje babice. Kateri ljubitelj rujne
kapljice si ne bi želel kramljati o tem ob kozarčku ali dveh?
Bodi drugačen in daj gostitelju razlog, da te bo želel spoznati. Še bolje, predstavi se tako
zanimivo, da mu bo težko, če te bo moral zavrniti.
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Poglej, kako je meni odgovoril prejemnik prošnje iz primera:

Čeprav naju ni mogel gostiti, naju ni zavrnil. Na najino srečo, sva bila še vedno v bližini, ko se je
vrnil in ga uspela spoznati.
Njegov odgovor je še toliko bolj relevanten, saj je gostil že več kot 160 (sam pravi da preko 250)
popotnikov in bil precej časa Couchsurfing ambasador v Sydneyu. Prejel je na tisoče prošenj, a
ta je vseeno izstopala – kar je super zate, ker vidiš, da ta način očitno deluje.

4. Ne bodi naiven in imej načrt
Večina popotnikov, ki sem jih spoznal, naredi eno izmed dveh napak:
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1. Prošnjo pošljejo le enemu ali dvema gostiteljema, se potrudijo pri pisanju in nato
pričakujejo, da jih bo gostitelj sprejel, saj imajo vendar toliko skupnega. Ob zavrnitvi
obupajo in prenočijo v joku na drevesu.
2. Isto prošnjo pošljejo vsem v mestu. Gostitelji jih spregledajo, saj je prošnja zelo splošna
in jih zavrnejo.
Sam ti priporočam sledeče:
● Filtriraj gostitelje, ki so bili aktivni v zadnjem tednu.
● Izmed teh izberi tri sanjske gostitelje in jim 10-14 dni pred prihodom pošlji prošnjo.
● Če v 2-3 dneh ne dobiš prenočišča, pošlji prošnjo še vsaj petim osebam, lahko pa tudi večim.
Prošnje seveda primerno prilagodi, kot sem pokazal zgoraj.
Ta preprosta kombinacija skoraj vedno obrodi sadove. Samo enkrat se mi je zgodilo, da so me
zavrnili vsi v mestu, s tem, da je mesto imelo le 6 aktivnih gostiteljev.
Kaj pa, če te sprejme več gostiteljev?
Ko si enemu izmed njih že potrdil svoj prihod, ostalim odpiši, da so ljudje v izbranem mestu zelo
prijazni, saj te je nekdo že sprejel. Nihče ti ne bo zameril, le potrudi se, da jim odpišeš čim prej.
Tako, to je to. Pristop je preprost, a učinkovit. Z njim boš z malo truda precej prihranil,
predvsem pa boš pogosto deležen nepozabne lokalne izkušnje. Tudi če ne rabiš prihraniti,
priporočam, da preizkusiš Couchsurfing. Z malo sreče se lahko znajdeš na bollywoodski zabavi
sredi Nove Zelandije ali pa na Japonskem pripravljaš palačinke medtem, ko ti gostitelja v živo
igrata jazz.
Za konec pa še nekaj hitrih nasvetov, ki ti bodo pomagali iz surfanja kavčev izvleči največ.
1. Poznaj osnovno kulturo države kamor potuješ – če greš npr. na Japonsko pošlji prošnje
še nekoliko prej in razmisli ali bo gostitelj razumel humor v tvojem sporočilu. Upoštevaj
tudi nivo znanja angleščine gostitelja, ki je običajno razviden iz profila.
2. S seboj prinesi majhno darilce ali pa pripravi kakšno izmed naših jedi. Midva sva celo leto
delala »carski praženec malo drugače«, ki je navdušil večino gostiteljev. Okej, ni ravno
avtohtona slovenska jed, a sestavine najdeš povsod, priprava pa je preprosta.
3. Pokaži zanimanje za gostiteljevo kulturo. To bo, v kombinaciji s pripravljenim obrokom ali
darilcem, pogosto spremenilo vajin odnos in kmalu boš s svojim novim prijateljem
odkrival skrivnosti mesta, odšel na zabavo ali kaj podobnega.
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4. Če je kaj narobe, povej. Čisto možno je, da gre za nesporazum zaradi različnih kultur. V
primeru, da se enostavno ne počutiš dobro ali je gostitelj čuden, pa enostavno odidi.
Meni se to še nikdar ni zgodilo, a ni nemogoče. Zapomni si, da lahko vedno greš in čim
prej pozabiš na neprijetno izkušnjo. Škoda bi bilo, če bi ti pokvarila potovanje.

Prostovoljstvo: Z malo dela do nič stroškov
Couchsurfing ni edina možnost (finančno) brezplačne nastanitev. Streho nad glavo in celo hrano
si lahko zagotoviš tudi s prostovoljnim delom. To je primerno predvsem za malce daljša bivanja
v enem kraju - tam nekje od tedna naprej pa do nekaj mesecev (ja, nekateri ostanejo tako
dolgo).
In glej ga zlomka, tudi potovanje s pomočjo prostovoljstva sem že opisal v članku! Tega sta ga
na blogu Povsod je lepo prijazno objavila Katka in Mic.
Naj vam koristne napotke o prostovoljstvu poda kar Jan iz preteklosti. Ne mu zameriti, če bo
svetoval kaj podobnega kot pri Couchsurfingu, saj sta si načina nastanitve vseeno “sorodna”.

Mini priročnik: Kako potovati s pomočjo prostovoljstva
1. Kaj so spletni portali za prostovoljstvo in katere izbrati?
Vsi spletni portali za prostovoljna dela imajo enak cilj: povezati delavca z gostiteljem. So
iskalniki, kjer lahko najdeš priložnosti za prostovoljstvo v različnih državah sveta. Med najbolj
znanimi so portali WOOFING (World Wide Opportunities on Organic Farms),WorkAway in
HelpX. Obstaja še nekaj drugih, a z uporabo naštetih treh boš našel priložnosti po vsej obli.
Kateri portal je najboljši? Tukaj seveda ni pravilnega odgovora. Najbolje je, če pred registracijo
preveriš, koliko gostiteljev je v državi, kamor se odpravljaš. Ta podatek je na voljo tudi, ko portal
obiščeš zgolj kot gost.
Seveda je precej odvisno od tega kaj želiš delati. WOOFING je, kot že samo ime pove, prava
izbira za tiste, ki želijo delati na organskih in malo manj organskih kmetijah, čeprav se zadnje
časa pojavljajo tudi kakšne druge priložnosti. WorkAway in HelpX sta bolj raznolika.Midva sva
člana slednjih dveh, za njiju pa sva se odločila, ker v primeru WOOFING-a članstvo velja eno leto
in samo za izbrano državo. Na obeh ostalih portalih članstvo velja dve leti za ves svet. Od
naštetih se mi zdi uporabniku najprijaznejši in najbolj pregleden WorkAway. Cena članstva je
med 20 in 40 €, odvisno tudi od tega, če potuješ sam ali v paru.
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Razen manjših razlik v naboru del, so principi vseh portalov podobni – v zameno za povprečno 4
do 5 ur dela prejmeš posteljo in običajno še hrano. Kakršnekoli posebnosti so običajno
navedene na profilu gostitelja.
Okej, izbral si portal in naredili prvi korak do preganjanja nagajivih pujsov na Novi Zelandiji! Kaj
sedaj?
2. Kako izpolniti svoj profil, da boš izgledali še posebej mamljivo?
Govora je o mamljivosti v delavskem smislu, da ne bo pomote. Kot nov član še nimaš nikakršne
ocene ali reference gostitelja, zato je kvalitetno izpolnjen profil eno izmed tvojih glavnih orožij,
s katerim boš očaral sanjskega delodajalca. Vzemi si čas in ga spiši kot se šika, saj je to prvi
pokazatelj resnosti.
Verjamem, da imaš posebne talente, ki jih vsekakor omeni, a med izkušnjami nikakor ne pozabi
na tiste najbolj osnovne. Zelo pogosto gostitelji iščejo nekoga, ki zna vrtnariti, čistiti in ima
osnovne ročne spretnosti. Si kdaj pomil posodo, pospravil sobo, pomagal babici na vrtu in
popravil ali sestavil posteljo? Čestitam, imaš vsa našteta znanja in se s tem kvalificiraš za vsaj
80% prostovoljnih del na naštetih portalih!
Do dejanskih zahtev pridemo kasneje, a to troje vsekakor omeni v svojem profilu! Tudi
omemba, da si samoiniciativen delavec, ki ima iniciativo, ne bo škodila.
Napiši tudi nekaj o sebi – sploh o tem kako zabaven sogovornik ob kozarcu vina, piva ali čaja si,
ko končaš z delom. No, če si res tiha oseba, potem to morda ni pametna ideja. Vsekakor pa
omeni, da si iz Slovenije, da je to zelo majhna dežela v obliki kokoške in da znaš pripraviti
kakšno našo tradicionalno jed, tudi če so to le skutine palačinke ali šmorn.
Če omeniš še, da govorimo jezik, ki ga zna le 2 milijona ljudi in da jih lahko naučiš kakšno besedo
tega skrivnega jezika, si na konju. Veliko gostiteljev si namreč želi spoznati druge kulture in
Slovenci imamo to prednost, da smo zelo redka vrsta, kar ljudi naredi radovedne. Nemcev so
recimo na Novi Zelandiji vsi že malo naveličani.
Profil je narejen in že nestrpno čakaš, da boš začeli pometati tempelj na Tajskem. Ali pa obiral
grozdje v Franciji. Ali pa vzgajal male pande na Kitajskem. Ok, to zadnjo sem si žal izmislil. Greva
poiskat pravo priložnost zate!
3. Kako najti dobrega gostitelja, ki ti bo odpisal?
Ne glede na to kakšno vrsto dela iščeš, pri ogledu profila gostitelja sprva preveri par osnov.
Najprej poglej, kdaj je bil gostitelj nazadnje aktiven na portalu. Vsaka odsotnost daljša od
meseca pomeni, da boš na odgovor čakal dolgo, če ga boš sploh prejel. Najbolje je pisati ljudem,
ki so bili aktivni pred manj kot tednom dni.
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Na Workawayu lahko preveriš tudi koliko odstotkom prošenj gostitelj odgovori, v koliko dneh
povprečno pošlje odgovor in katere mesece želi imeti prostovoljce. Vse naštete informacije so
zelo priročne in na podlagi njih lahko oceniš, kako verjetno je, da boste prejeli vsaj odgovor na
prošnjo.
Nato preberi vsebino profila, da vidiš, kakšno delo bi opravljal. V primeru Workawaya je to vsaj
delno razvidno iz naslova objave, na HelpX takšnih naslovov ni. Najbolj iskana je pomoč okrog
hiše (čiščenje, vrtnarjenje, pleskanje ipd.) ali pomoč v hostlih, motelih in podobnih objektih.
Večino del se da opravljati brez izkušenj, če je le prisotna dobra volja in vedoželjnost. Ne se
ustrašiti vrtnarjenja, ker običajno pomeni predvsem košnjo, plevljenje in podobna osnovna
opravila. Če gostitelj pričakuje kakšno bolj specifično znanje, npr. zidarske spretnosti,
programiranje ipd., bo to izrecno omenil. Vedno, ko se zahteva bolj splošno znanje, se lahko
znajdeš tudi brez predhodnih izkušenj. Saj se verjetno strinjava, da bi se v par dneh naučil
preoblačiti postelje, kajne?
Preden začneš pisati prošnjo, ne pozabite preveriti, kaj gostitelj nudi in koliko dela zahteva. Tu
in tam se najde kdo, ki ne nudi internetne povezave, hostli pogosto ne nudijo hrane, a zato
zahtevajo manj ur dela in podobno. Če se z napisanim strinjate, je čas za zadnji, zelo pomemben
korak.
Preveri mnenja drugih uporabnikov!
Tam boš izvedel, če se gostitelj drži pravil, če je v resnici tiran in vihti bič nad sklonjenimi hrbti
delavcev, če se zaradi neverjetno okusne hrane pri njem vsi poredijo in ostale zanimivosti.
Pozor: če veliko referenc omeni, da delo ni težko, to običajno pomeni, da se dela manj kot piše
v profilu. Ne vedno, a običajno – vsaj takšna je najina izkušnja. V primeru, da je gostitelj nov in
še nima ocen, zaupajte svojemu občutku po prebranem profilu in po prejetem odgovoru. V
primeru, da bi bil zaradi tega pred potjo živčen, raje ne piši. Midva še nisva imela negativne
izkušnje, če pa bi se kdo izkazal za čudaka pa lahko še vedno kadarkoli odideš.
Še beseda ali dve o ponujenih delih – večinoma se ponujajo dela na manjših in večjih posestvih
ter kmetijah ali pa v hostlih, motelih in podobnih objektih. Seveda je vse odvisno od države - na
Japonskem je tako tudi nekaj ponudb za učenje oz. pomoč pri angleščini. Se pa tu in tam najde
kakšna zares zanimiva priložnost kot npr. pomoč priznani slikarki na Novi Zelandiji ali delo v
trgovini z retro igralnimi konzolami na Japonskem. Če najdeš kaj takšnega, piši takoj, saj na teh
portalih velja zakon »drugačno je privlačno« in takšni gostitelji prejmejo precej prošenj
.
Gostitelj je izbran, prsti te že srbijo.Čas je, da pripraviš goloba pismonošo, posodico s črnilom in
spišeš očarljivo prošnjo!
4. Kako in kdaj spisati prošnjo?
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Prošnje je dobro poslati kar nekaj časa pred prihodom. Sploh priložnosti z veliko referencami
zelo hitro dobijo kup prijav. Če se ti kakšno delo zdi super privlačno, verjemi, da se takšno zdi še
veliko drugim popotnikom.
Pomemben podatek je, koliko gostiteljev se nahaja v državi in kako popularna je med turisti. V
Novi Zelandiji je recimo 450 gostiteljev na WorkAwayu in je delo možno dobiti tudi zgolj teden
pred prihodom, še vedno pa je dobro pisati prej. Na Japonskem je priložnosti veliko manj – zgolj
okrog 75 na WorkAwayu. Če ne boš pisal vsaj mesec ali dva pred prihodom, boš moral imeti
veliko sreče, da boš dobil streho nad glavo. Sploh kakšne luštne kmetije so rezervirane že nekaj
mesecev v naprej.
Toplo priporočam tudi, da pišeš več kot enemu gostitelju. Dejstvo je, da nekaj ljudi ne odgovori
ali pa rabijo precej časa, drugi prošnjo zavrnejo in če vsakič pošlješ zgolj eno prošnjo, lahko
izvisiš. Moja strategija je, da začnem prošnje pisati dovolj zgodaj, pišem trem najvšečnejšim
gostiteljem in če se v roku petih dni ničesar ne dogovorim, pošljem še kakšnih pet prošenj.
Včasih tudi več, odvisno, kako nujno je.
Kaj napisati v prošnjo?
Podobno kot v profilu povej nekaj o sebi kot delavcu in nekaj o sebi kot osebi. Pri tem tekst
prilagodi profilu gostitelja. Poudari, da imaš izkušnje z delom, ki ga išče (tudi če so minimalne) in
da si zanesljiv delavec, ki se vedno potrudi po najboljših močeh. Saj boš videl, kam pes taco
moli, ko boš prebrali profil. Če ima gostitelj tri pse, je dobro omeniti kako rad imaš živali
(seveda, če jih imaš res). Če te gosti družina, napiši stavek ali dva o naši kulturi in kako si želiš
spoznati njihovo. Družine so običajno bolj odprte za tovrstne zadeve kot lastniki hostlov, čeprav
se seveda najdejo izjeme. Skratka, daj jim vedeti, da si dobro prebral njihov profil in da boš k
hiši nekaj doprinesel. Naredi jih radovedne, predstavi se kot oseba, ki jo je vredno spoznati in
tvoje možnosti bodo sunkovito poskočile.
Prošnje so poslane in po treh dneh grizenja nohtov prejmeš pozitiven odgovor. Juhu! Kaj pa je
naslednji korak?
5. Prošnja je sprejeta – kaj sedaj?
To je to, dogodivščina je potrjena! Z gostiteljem si izmenjaj osnove podatke, kot sta naslov in
telefonska številka in že v sporočilih razčisti vse nejasnosti, da ne bi kasneje prišlo do neprijetnih
situacij.
Pri samem delu se drži dogovora, če ti kaj ni jasno vprašaj in povej, če se s čim ne strinjaš. V
primeru, da si se dogovoril za štiri ure dela in že tretji dan zapored delaš sedem ur, to povej.
Komunikacija je ključ do uspeha. Ne pozabi, da nisi nikomur nič dolžen in če situacija postane
nevzdržna, enostavno odidi.
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Glede na to, da je slabih primerov zelo malo, je boljše vprašanje, kako najbolje izkoristiti takšno
izkušnjo. Bodi odprt, radoveden, sprašuj in se uči, če se ti zdi, da te gostitelj lahko kaj nauči.
Če si pri družini, jih preseneti s sladico ali čem podobnim – verjemi, da se splača. Velikokrat
gostitelji postanejo tvoji prijatelji ali te celo obravnavajo kot družinskega člana. Hitro se zgodi,
da te kam odpeljejo, pokažejo kakšno lokalno skrivnost, pripravijo tradicionalno specialiteto in
to so resnično neprecenljivi trenutki. Takrat zares vstopiš v svet lokalcev in doživiš najbolj
pristno izkušnjo, ki jo lahko izbran kraj ponudi.
Naj ti naštejem nekaj najinih primerov dela in doživetij, ki lepo pokažejo, zakaj se prostovoljstvo
splača vsaj poskusiti. Na Japonskem sva za obletnico hostla organizirala igre brez meja in po več
kot desetih letih igrala Med dvema ognjema. S skupino Japoncev! Tam sva tudi osem japonskih
otrok učila angleške pesmice. Na Novi Zelandiji sva med drugim organizirala mehiško zabavo,
lovila pobegle pujse in čistila helikopterski hangar vključno s helikopterjem. Domačini so naju
peljali na ribolov v Pacifiku, na abrahama v krasno vilo, v zapuščene rudnike zlata, v divje jame s
svetlečimi črvi in še kaj bi se našlo. Seveda je tudi nekaj slabših spominov, kot je plevljenje v
nevihti, a na koncu je tistih lepih veliko, veliko več.

Tina vodi ogrevanje pred v parku na Japonskem. Na neki točki sem jo moral ustaviti, ker so bili
Japonci že čisto uničeni.
Tako, to je to. Tvoj osnovni vodnik v čudoviti svet popotniškega prostovoljstva. Seveda ta način
potovanja ni za vse. A če imaš čas, bi radi prihranil in hkrati doživel življenje domačinov, potem
tipke pod prste in hitro spisati prošnjo ali dve!
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Kampiranje: Nazaj k naravi
Če bi na poti rad bil spontan, fleksibilen in veliko v naravi, je kampiranje prava izbira zate.
Kampiranje je mogoče v skoraj vseh državah, le da je v nekaterih nekoliko bolj pustolovsko kot v
drugih. Običajno je najcenejša PLAČANA oblika prenočišča. Ponekod je še vedno dovoljeno
“svobodno” kampiranje, kar pomeni, da lahko povsod, kjer ni zasebno zemljišče, kampiraš
zastonj.
Seveda so države, kjer je kampiranje skoraj nujna izkušnja in so države kjer verjetno ni smiselno.
Tam je nastanitev enostavno tako poceni, da se ne splača s seboj tovoriti potrebščin za
kampiranje. Razen, če v tem res uživaš.
Kampiranje pomeni, da bo treba s seboj vzeti opremo. Osnova je lahko šotor ali viseča mreža,
nujna je tudi spalna vreča, nato pa še blazina, če spiš v šotoru ali platno proti dežju, če izbereš
visečo mrežo. Nekaj opreme se nabere in s tem tudi nekaj dodatne teže. Če kupiš ekstra lahko
opremo, ki ni predraga, bo vse skupaj naneslo približno 2 kg in od 60 do 80 € (sodeč po
nemškem Amazonu, od koder je dostava najcenejša, slovenske trgovine so žal dražje). Govorim
seveda o opremi za tople kraje in topla obdobja. Za hladnejše dni je potrebna toplejša oprema,
ki je dražja in težja.
Če si pripravljen žrtvovati nekaj udobja in ne bi rad svoje poti načrtoval v naprej, je kampiranje
lahko izjemna pustolovščina, ki se tudi cenovno splača. Tudi, ko boš kampiral v urejen kampu,
saj vsake toliko potrebuješ tuš, elektriko in ostale malenkosti, jo boš odnesel ceneje kot v
hostlu.

Dom na štirih kolesih in neskončna svoboda gibanja
Obstaja pa še druga vrsta kampiranja in sicer v kombiju ali avtu. Kampirati se da tudi v
avtodomih, a to je seveda dražje in ni ravno budget varianta. Kampiranje v karavanu ali kombiju
je še posebej popularno na Novi Zelandiji in v Avstralji. Za voznikovim in sovoznikovim sedežem
je postelja, nekaj osnovne opreme, kuhalnik in to je vse, kar je potrebno za pot.
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Tako sva si midva opremila najinega Vojka.
Midva sva na Novi Zelandiji kupila kombi Nissan Serena, letnik 1998, za 1000 €, nato pa sva
zapravila še kakšnih 300-400 €, da sva ga opremila, saj je bil čisto prazen. Kupovala sva v
trgovini z rabljenimi stvarmi in tam našla vse kar potrebuješ (razen prenosnega stranišča).
Kombi bi celo prodala z dobičkom, a se je na testni vožnji s kupci pokvaril in ga je bilo treba
peljati na servis. Po prodaji kombija sva bila v “minusu” za 200 € do 300 €, kar je super cena za 4
mesece bivanja in svobodnega premikanja naokrog.
Kampirala sva tako v označenih kampih kot tudi v “ilegali”, kjer sva vedno pospravila za seboj in
pazila, da nisva koga motila ali ovirala. Nikdar nisva imela težav. Ne samo, da je kampiranje
ugodno, je tudi neverjetna izkušnja, ko se zbudiš na obali Tihega oceana ali turkiznega jezera.

Zgolj eden izmed kampov na novi Zelandiji. Zraven je bilo seveda tudi jezero v katerem si se
lahko skopal.
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Poleg tega nakup avtomobila na Novi Zelandiji urediš z zgolj enim obrazcem, tako da je vse
skupaj res preprosto.
Vsekakor preveri, kakšni so pogoji za kampiranje v državi kamor potuješ. Ne samo, da je
ugodno, včasih je edina budget opcija na kakšnih otokih, ki so polni luksuznih resortov.

3 stvari na katere bodi pozoren, ko se odločiš za kamping pustolovščino
1. Pred odhodom preizkusi opremo. Morda ne boš mogel zaspati v viseči mreži. Morda te bo
med visenjem zazeblo v rit (se rado dogaja). Morda se v šotoru nabira preveč vlage. Nič od tega
nočeš ugotoviti šele, ko boš že na poti.
2. Preveri zakone o kampiranju v državi in morebinte kazni. Marsikje se divje kampiranje
kaznuje s kar zajetno globo.
3. Ne pozabi, da skupaj z opremo za kampiranje tvoj nahrbtnik ne bo dovolj lahek, da bi bil le
kot ročna prtljaga. To je okej, če je namen poti kampiranje, če pa recimo šotor s seboj jemlješ le
za vsak slučaj, pa resno razmisli, če se splača in če ga boš uporabil. Jaz recimo svoje viseče
mreže na Japonskem v enem mesecu nisem uporabil niti enkrat. Ja, vem, bumbar.

Airbnb: Klasika, ki je klasika z razlogom
Airbnb je v zadnjih nekaj letih postal tako velik, da ni več popotnika, ki ga ne bi poznal. Cene so
običajno nižje od hostlov, sploh v razvitih državah in če potuješ v paru ali skupini.
Airbnb je bil najina prva izbira, ko sva nekje želela ostati nekoliko dlje, a nisva našla gostitelja ali
pa sva želela nekaj časa zase.
Kdaj se Airbnb najbolj splača? Ko veš nekaj časa v naprej, da boš v določenem mestu ostal teden
ali dlje. Takrat boš gotovo našel nekaj ekstra ugodnih ponudb, saj nekateri gostitelji na daljše
bivanje nudijo kar lep popust. Če si dovolj hiter, pa pogosto najdeš res super nastanitev za nizko
ceno.
Če hočeš Airbnb še dodatno izkoristiti, poglej, kje je v komentarjih posebej omenjeno, da
gostitelj rad svetuje gostom in jim da koristne napotke. Takšni napotki lokalca ti lahko prihranijo
precej denarja. Nama je gostiteljica v Maleziji recimo uredila cenejšo izposojo skuterja.

Poleg tega AirBnb nudi razne bonuse, ki jih lahko s pridom izkoristiš. Poveži se s prijateljem ali
pa klikni na mojo povezavo in oba bova na račun dobila nekaj evrov, ki jih lahko porabiva ob
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naslednji rezervaciji. Ti boš bonus prejel takoj, jaz ali registrirani prijatelj pa, ko boš prvič
rezerviral prenočišče. Tukaj je moja povezava: www.airbnb.com/c/jang966
Seveda ne pozabi, da je Airbnb sistem, ki temelji na mnenjih uporabnikov, zato se potrudi, da
boš za seboj pustil čisto sobo in da ne boš razgrajal. Slabe reference ti bodo močno otežile
iskanje naslednjega prenočišča, saj si nihče ne želi problematičnih gostov.
Primer kako ugoden je lahko Airbnb, je najino bivanje v Tokiu. Za 7 nočitev sva najela nekakšno
garsonjero z res majhno kuhinjo in straniščem, kopalnica pa je bila deljena. Lokacija je bila
vrhunska - v osrčju mesta, 2 minuti od postaje, ki naju je povezovala z vsemi znamenitosmi in 4
minute od ogromno restavracij. Plačala sva 20€ na noč za oba. Za enako ceno bi eden od naju
lahko spal v skupni sobi hostla s podobno lokacijo.

Čudoviti svet hostlov
Hostli so glavno začasno prebivališče večine budget popotnikov. Sama sva jih uporabljala v JV
Aziji, ker so bili zelo poceni, nisi jih rabil rezervirati pa še pogajal si se lahko za popust, če si ostal
nekoliko dlje.
Glede hostlov ne bom napisal nič revolucionarnega. Najbolj se splačajo, če si solo popotnik, ki si
želi nekaj družbe in nima težav spati v skupni sobi.

Skupne sobe hostlov so najcenejša opcija nastanitve v “običajni” turistični ponudbi. Srečala sva
se tudi s takimi, ki so stale zgolj 2,5€ po osebi. Če potuješ v paru, vsekakor preveri, koliko stane
soba za dva, saj pogosto ni razlike v ceni ali pa je celo cenejša, ko preračunaš strošek na osebo.
To je prednost potovanja v paru.

Kako najti pravi hostel?
Kje sva iskala hostle? Na booking.com in agoda.com. Obstaja še hostelworld.com in kup drugih
strani, ki jih nisva preizkusila.
Sam sem na zadnjem potovanju po Japonski ugotovil, da se splača večinoma rezervirati preko
bookinga, saj po prvih petih nočitvah začneš prejemati ogromno popustov. Kar nekajkrat sem
tako dobil vrhunsko vrednost za svoj denar.
Booking omogoča tudi preprost in brezplačen preklic rezervacije. To je super, ko čakaš na
odgovore iz Couchsurfinga in bi rad imel plan B, če te nihče ne sprejme. Pogosto za rezervacijo
ne rabiš niti številke kreditne kartice.
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Bookingove ocene hostlov vsekakor pomagajo, da nisi razočaran, a so ti hostli seveda
popularnejši. Midva sva precej predlogov za luštne hostle pobrala iz že omenjene strani
TravelFish, ki je specializirana za JV Azijo in bila večinoma zadovoljna. Vedno preberi mnenja
tistih, ki so že bivali v hostlu (če je to mogoče) in ga še dodatno preveri na Googlu, če nisi
prepričan, da je vse v redu.

Na levi pogled na mesto iz tradicionalne Japonske skupne sobe v hostlu, na desni “pograd”, ki
je v resnici mini sobica.

Nekaj mešanih nasvetov
Kaj je najpomembneje v hostlu? Za naju čistoča in varnost, če si v skupni sobi. Dobro je, da
lahko vredne stvari nekam zakleneš, drugače lahko stroški potovanja nepričakovano poskočijo
in spomini na fotoaparatu izginejo.
Če potuješ izven glavne turistične sezone po JV Aziji ali državah, kjer barantanje ni nič
nenavadnega, ne rezerviraj v naprej. Hostel si oglej in se nato pogajaj za ceno. Zate je to morda
nenavadno, tam pa nekaj običajnega in skoraj vedno boš dobil popust, sploh če je hostel na pol
prazen.
Prav tako se dogovori za popust, če boš v hostlu ostal nekoliko dlje. Običajno je dovolj, da samo
vprašaš in že ga boš dobil.

Preveri tudi, če so v državi kakšne verige ali združenja hostlov. Običajno imajo svojo kartico, ki ti
nudi popust, če izbiraš povezane hostle. Samo v Novi Zelandiji so na voljo kartice YHA, VIP,
Nomads, BBH in Independent backpacker gold card. Običajno poleg hostlov nudijo še druge
popuste. Seveda nekaj stanejo, a če si v državi dlje časa, se ti jih morda splača vzeti. Preračunaj.
Midva nisva spala v hostlih, zato nisva kupila nobene.
Prav tako priporočam, da v dražjih državah najdeš hostel s kuhinjo in si zajtrk ter večerjo
pripraviš sam. Odsvetujem naročanje obrokov v hostlih, saj je hrana ali zelo povprečna (če
sploh) ali draga. Obstajajo tudi izjeme, a večinoma je tako.
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Pazi na hišo in bivaj zastonj
Omenil bom še dve opciji, s katerimi nimam izkušenj, a lahko komu prideta prav: house sitting
in house swapping.
House sitting pomeni, da živiš v hiši ali stanovanju nekoga, ki se je odpravil na počitnice oz. ga
dlje časa ne bo doma. Običajno je treba poskrbeti za rastline ali živali in morda še kakšno
malenkost, načeloma pa preprosto uživaš v zastonj namestitvi v tuji državi. Pogosto so na voljo
luksuzne hiše, ob katerih se ti pocedijo sline.
Če te zanima več, vtipkaj v Google Best housesitting websites in jih malo preklikaj. Začeti je baje
malce težje, saj imajo prednost člani z veliko referencami, a očitno ni nemogoče.
House swapping pa je menjava domov. Nekdo se naseli v tvoj dom, ti pa v njegovega na drugi
strani sveta (ali kje bližje). Privlačna opcija, če bi rad malce menjal okolje in imaš stanovanje ali
hišo, ki bi medtem samevala.
Če te zanima več, je tu spet stric Google. Vpiši Best house swap websites in preveri, kam vse
lahko greš.
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Aktivnosti: Kako ugodno doživeti čim več
Takšne in drugačne aktivnosti so eden izmed glavnih razlogov, da potujemo. Zabave ob polni
luni na Tajskem, ogled templjev, raziskovanje džungle, plavanje z delfini in še in še.

Budget popotnik aktivnosti deli na tiste zastonj ali zelo poceni in tiste plačljive.
O prvih ne bom zgubljaj besed. Najdeš jih na Googlu, ko vneseš “[ime mesta] free things to do”,
“free activities in [ime mesta]” ali kak podoben niz. Našel boš vse od pohodov, krasnih cest,
zastonj vodenj po mestu do muzejev in nepričakovanih lokalnih posebnosti (npr. degustiranje
hrane v trgovini).
Plačljive aktivnosti so lahko drage, a če jih zavoljo prihranka čisto odmislimo, zamudimo
marsikaj enkratnega. Škoda je, da greš na drug konec sveta in si tam čisto nič ne privoščiš.
Midva sva se na najinem potovanju odločila, da bova šparala pri nočitvah in si bova posledično
lahko privoščila kakšno aktivnost več. In sva si jo.
Se spomniš, koliko sva potrošila za eno leto? 6500 €. S tem, da sva plavala z delfini po oceanu,
se z ladjo zapeljala po znamenitem fjordu Milford Sound, šla na festival za čas novega leta, šla
na 4-urni izlet z vodnim skuterjem med 90-imi otočki, vsake toliko šla v kino in še marsikaj.

Kako torej najugodneje doživeti čim več?
#1 Preveri, če ima država kamor greš kakšno stran s popusti.
Na Novi Zelandiji je to recimo https://www.bookme.co.nz/ . Podobna stran ti lahko prihrani
precej denarja, je pa res, da verjetno ne obstaja v vseh državah. Obstajajo tudi aplikacije s
kuponi, tako da vsekakor razišči, kaj lahko najdeš za ciljno državo.
#2 Če potuješ v več držav in si res želiš specifične aktivnosti, preveri, kje je najcenejša.
Midva sva tako šla na izlet z vodnimi skuterji v Maleziji in sva za to plačala 75 € po osebi (imela
sva tudi vodnika in tisti dan bila sama v skupini). Ni poceni, a ko pomisliš, da na Hrvaškem za 10
min vožnje z enakim skuterjem plačaš okrog 40 €, se vsekakor splača.
#3 Za festivale in podobne prireditve običajno potrebujejo prostovoljce.
Tudi če jih ne, se splača vprašati, saj jih nič ne stane, da ti dajo karto v zameno za delo. Tako sva
sama preživela novo leto na festivalu Rhytm&Alps in se imela odlično. Brez zapravljenega € sva
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tri dni uživala ob glasbi in prejela še tri obroke, vso delo pa sva opravila že pred začetkom
festivala.
Res nimaš denarja?
Malenkost bolj strateško izbiraj gostitelje na Couchsurfingu ali portalih za prostovoljstvo. Kaj s
tem mislim? Midva sva recimo plačala za vožnjo z ladjo po fjordu Milford Sound. Nemec, ki je
nekaj dni kasneje delal v istem motelu kot midva, ni rabil plačati, saj ga je po fjordu s čolnom
zapeljal lastnik motela. Na enak način sva sama ribarila v Tihem oceanu in pokušala odlično vino
v osrčju Nove Zelandije.
Če ne druga marsikje prostovoljcem ponudijo brezplačno izposojo kolesa in že to lahko zelo
vpliva na raziskovanje okolice. V profilu gostitelja pogosto piše, kaj nudi gostom in če lahko
pričakujejo kakšne posebne dogodivščine.
Informiraj se o karticah in lokalnih priložnostih
Seveda obstajajo tudi razne kartice s popusti. Teh je preveč, da bi jih našteval, zato ti bo spet
pomagal stric Google. Jaz te bom le opomnil, da se spomni preveriti ali ti katera koristi, ko se
boš odpravil na pot. Za študente pogosto pride prav mednarodna ISIC kartica.
Preveri tudi kombinirane mestne turistične pakete, s katerimi boš prihranil, če želiš nekje
obiskati več muzejev oz. znamenitosti mesta. Verjetno ne bodo zelo poceni, a če bi si rad
ogledal to, kar ponujajo, so boljša opcija od posameznih nakupov.
Ne veš točno, kaj bi lahko počel, razen ogleda znamenitosti? Preveri stran vayable.com. Na njej
lokalci ponujajo razne izlete in dogodivščine. Lahko opraviš nakup preko strani ali pa le pobereš
kakšno dobro idejo, ki jo kasneje uresničiš sam, saj vodniki niso vedno potrebni.
Žal se vseh aktivnosti ne da izvesti na zgoraj omenjene načine. Za nekatere je enostavno
potrebno prišparati. Te je najbolje imeti v mislih že pred potovanjem in se potem ne pustiti
premamiti drugim, če imaš striktno določen budget. Če ga nimaš, pa se sem ter tja vsekakor
pusti zapeljati. :)
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Za nasvet vprašaj tudi domačine. Midva brez njih nikdar ne bi našla tega maorskega tatu
mojstra, ki naju je tetoviral v sobi svojega brata.
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Prevoz: Gori, doli, naokoli… ampak poceni, prosim!
Toliko različnih možnosti lokalnih prevozov kot je danes, ni bilo še nikoli. Prav zato je prevoz
postal eden izmed bolj variabilnih stroškov. Okej, mogoče ne v poceni državah, saj je tam razlika
med avtobusom in vlakom kak evro, oboje pa je običajno smešno poceni.
V dražjih državah pa lahko s pripravljenostjo prihranimo ogromno. Na Japonskem tudi po več
deset evrov na malo daljši vožnji in s tem ne mislim na razliko med vlakom in štopanjem, ampak
med različnimi vlaki ali vlakom in avtobusom ali letalom.
Poglejva, kako poskrbeti, da se boš lahko čim več premikal za čim manj denarja.

Javni prevoz
Prvi na seznamu je dobri stari javni prevoz. Običajno izbiramo med avtobusom in vlakom, včasih
pa se pojavi še kak taksi ali njegova alternativa. Na odločitev vplivajo cena, trajanje prevoza in
udobje.
Univerzalnega pravila ni, saj se prevozi v različnih državah razlikujejo. Poglejva, katere možnosti
imaš.

Vlak
Vlak ni samo prevozno sredstvo, ampak prava kulturna izkušnja. V državah JV Azije in kakšne Šri
Lanke je neverjetno poceni, počasen, natrpan in poln prodajalcev. Včasih imaš srečo in sediš,
včasih je nimaš in nekaj ur stojiš, sediš na tleh ali bingljaš skozi vrata ter opazuješ pokrajino.
Na Japonskem se slika obrne - vlaki so dragi, hitri, izredno udobni in vedno pravočasni. Skratka
čista učinkovitost, ki pa ima svojo ceno.
Ali to pomeni, da se z vlakom splača voziti v JV Aziji na Japonskem pa ne? Odvisno. Če imaš na
Japonskem ogromno časa, nimaš pa denarja, lahko najdeš druge opcije. Če bi rad videl veliko v
kratkem času, pa ni boljše opcije kot JR Rail Pass, ki ti odpre vrata večine vlakov za določeno
število dni (da, tudi shinkasenov, hitrih vlakov, ki vozijo 300 km/h). Vedno preveri, če so v državi
znižane posebne vozovnice za tujce.
Ne pozabi izkoristiti možnosti nočnih vlakov in spalnikov. Poglej koliko stanejo, primerjaj ceno s
ceno vozovnice in hostla ter preračunaj, če se ti na tvojo naslednjo destinacijo splača potovati
ponoči. S tem “prihraniš” tudi dan potovanja in raziskovanja.
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S porastom nizkocenovnih letalskih družb je popularnost potovanja z vlakom sicer padla, a če te
ne zanima samo tvoj cilj temveč tudi pot do njega, je vlak prava izbira. Sploh če je v tvoji bližini
kakšna proga, ki slovi po svoji lepoti. Takrat le izberi vlak.

Avtobus
Avtobusi so ponekod cenejši od vlakov, drugje spet ne. Enako je s hitrostjo - nekje so hitrejši (Šri
Lanka), nekje bistveno počasnejši. Pred odhodom se pozanimaj, kako je s tvojo državo.
Poleg hitrosti, udobja in cene upoštevaj tudi norost voznikov. Medtem, ko sva v Maleziji imela
izredno udoben avtobus in normalno vožnjo za JV azijske razmere, so vozniki na Šri Lanki bili
totalno zmešani. Če te moti, da nekdo več vozi po nasprotnem pasu kot svojem, vzemi drugo
prevozno sredstvo ali pa ne glej naprej.
Ponovno preveri kako je z nočnimi avtobusi. Ti se še posebej splačajo na Japonskem, kjer so
avtobusi že tako precej cenejši od vlakov, če pa na njih še prespiš pa z eno potezo prihraniš res
veliko.
Tako kot pri vlakih se splača preveriti ali so na voljo kakšne posebne kombinirane vozovnice za
popotnike. Na Japonskem sem nedavno našel podjetje Willer Express, ki nudi paket 5-ih voženj
v obdobju 1 meseca po zelo ugodni ceni. Super za daljše razdalje med večjimi mesti.

Taksiji, Uberji, Tuk-Tuki itd.
Jasno je, da je to najdražji del javnega prevoza, a včasih ga je vseeno potrebno (ali priročno)
uporabiti.
Aplikacije kot sta Uber in GrabTaxi običajno nudijo nižje cene kot klasični taxiji. V nekaterih
državah zaradi posebnega davka razlika ni tako velika, v drugih je, v tretjih je Uber prepovedan.
Spet se je potrebno predhodno pozanimati kaj in kako je v ciljni državi ali vprašati domačine, kaj
oni priporočajo.
Če se odločiš za taksi, se VEDNO pozanimaj, koliko bi te tak prevoz moral stati, da te ne bodo
za…frknili. Če te poskusijo, vztrajaj pri svojem. Brez informacije o ceni ali občutka o samem
mestu, se ne pelji s taksijem, razen če imaš preveč denarja. V državah, kjer se za ceno lahko
pogajaš, jo obvezno določi preden vstopiš v taksi. Poskrbi, da bo voznik jasno potrdil ceno
preden se odpeljeta in nato vztrajaj pri njej, če jo na koncu poskuša zvišati.

Izkoristi nizkocenovne letalske prevoze
V času nizkocenovnikov so notranji leti pogosto najugodnejša opcija potovanja, sploh če gre za
daljšo razdaljo.
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Če bi si rad ogledal dva konca države ali pa enostavno premikal hitreje, so nizkocenovci odlična
opcija. Še toliko bolj vesel boš, če boš na poti le z ročno prtljago, saj check-in prtljage običajno
zaračunajo.
Preveri kateri letalski prevozniki so v državi, cene letov in morebitne akcije. Vem, da ima AirAsia
včasih smešne akcije za lete po JV Aziji in lahko povratne karte dobiš že od 5€ naprej.

Tukaj je seznam nizkocenovcev po državah iz katerih izhajajo. Pogosto v državi leti še kak
nizkocenovec iz sosednjih držav, tako da preveri tudi tega. Prav tako poglej, kateri so največji
nizkocenovci v regiji, saj jih boš našel v več državah (npr. RyanAir za Evropo, AirAsia za Azijo in
po novem celo Oceanijo).
Upoštevaj, da imajo lokalni nizkocenovci v revnejših državah nižje standarde kot recimo
evropejski. Raje zamujajo, letala so pogosto starejša, neradi pojasnjujejo kaj se dogaja itd. Saj
veš - malo denarja, malo muzike. Odločitev, če boš z njimi letel, je seveda tvoja.

Budget prevoz malce drugače: Najem ali nakup vozila
Ja, kljub temu, da se ne sliši kot budget nasvet, je včasih smiselno najeti ali celo kupiti vozilo in
tako raziskovati izbrano destinacijo.
Kje, kdaj in kako se to splača? Poglejmo.

Najem
Ko nekdo omeni poceni najem vozil, večina pomisli na JV Azijo in to z razlogom. Skuterje se da
najeti že za 5€ na dan (ali celo manj, če ga najameš za daljše obdobje), avti pa so prav tako
ugodni (midva sva ga na Tajskem najela za 20 € dnevno).
Boš z najemom prihranil? Ni nujno, a za takšno ceno bi bil skoraj greh, da ne izkoristiš svobode,
ki jo ta opcija omogoča. Sploh, če se odločiš potovati izven ustaljenih turističnih poti, včasih ni
druge možnosti ali pa je zelo zapletena. Celoten najin roadrtip po vzhodu Tajske je bil tak in tam
brez avta ne bi mogla obiskati precej templjev in ostalih znamenitosti. Ne samo to - vse je bilo
toliko ceneje kot v turističnem delu države, da sva že s tem pokrila del najema.
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Brez najetega vozila je do nekaterih zanimivosti zelo težko priti. Ena izmed njih je tudi Wat Phu
Tok na Tajskem.
Kdaj se torej splača najeti vozilo? Ko najem ni drag ali ko je dovolj oseb na kupu, da posledično
najem postane ugoden (npr. 4-je, ki si razdelijo stroške). Ko bencin v državi ni drag in ko
cestnine niso drage. In ko ni drugih opcij, da bi si ogledal to kar hočeš.
Pri tem ne pozabi, da naš vozniški izpit B kategorije ne pokriva skuterjev v JV Aziji, ker so ti
precej močnejši (krepko nad 50 konji, ki jih dovoljuje B izpit). Prav tako boš potreboval
mednarodno vozniško dovoljenje. Slovensko izven EU pač ne velja.
Priporočam tudi, da najprej opazuješ promet in oceniš, če si dovolj izkušen za vožnjo v izbranem
mestu.
Midva sva na Tajskem najela avto, v Maleziji in na Šri Lanki pa skuter. Na Tajskem si skuterja
nisem upal najeti, ker se mi je promet v mestu zdel preveč nor, ker nimam dovolj izkušenj s
skuterjem in ker nisem želel plačati stroškov bolnišnice iz lastnega žepa, če bi se mi kaj zgodilo.
Že vožnja z avtom je bila svojevrstna dogodivščina.

Preden vozilo najameš, ga temeljito poslikaj in to stori zelo očitno. Tako je manjša možnost, da
te bodo kasneje skušali pretentati in prepričati, da si kriv za 2 leti staro prasko. Če je potreben
depozit, imej s seboj kreditno kartico, saj denarja pogosto ne sprejemajo. Sam sem imel le
debetno kartico in depozita seveda nisem dobil vrnjenega na svoj račun, kljub zagotovilom, da
bodo vse uredili.
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Nakup
Nakup se splača, če si v državi dlje časa in je postopek nakupa ter prodaje dovolj preprost. To
velja za Novo Zelandijo, kjer moraš izpolniti le en list papirja, zavarovanje pa ni obvezno. Baje je
preprosto tudi v Avstraliji.
Z nakupom in prodajo lahko celo nekaj zaslužiš in si povrneš del stroškov potovanja. Kako?
Vozilo kupiš, ko še ni turistične sezone in ga prodaš med glavno sezono. Lahko ga tudi boljše
opremiš, narediš dobre fotke in se potrudiš pri oglasu.
Midva sva na Novi Zelandiji kupila 17 let star kombi Nissan Serena za 1000€. Nato sva ga
opremila opremila in 4 mesece koristila kot prevoz ter prenočišče. Prodala bi ga lahko za
približno 1900€, če ne bi zatajil ravno na testni vožnji.
To je riziko na katerega moraš biti pripravljen pri starih vozilih. Midva sva ga še vedno uspela
prodati, marsikomu pa je kombi popolnoma odpovedal in je bil samo še za na odpad. Planiraj
tako, da boš tudi brez prodaje imel dovolj denarja vsaj za pot domov.
Ena izmed strani kjer najdeš ponudbe rabljenih kombijev na Novi Zelandiji je Backpackerboards.
Zdaj veš, če boš slučajno kdaj rabil. ;)

Če kje, se na Novi Zelandiji res splača poskrbeti za svobodo gibanja, ki jo omogoča lastno vozilo.
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Najcenejša vozovnica: Iztegnjen palec
Najcenejša možnost prevoza je seveda štopanje. Nekaterim najljubša, drugi se štopanja malo
bojijo.
Sama sva štopala po Novi Zelandiji in Japonski ter v obeh državah zelo hitro dobila prevoz. Po JV
Aziji pa nisva čutila potrebe, saj je javni prevoz res poceni, a se tudi tam da (tako pravi nekaj
najinih kolegov).
Baje te najhitreje poberejo, če potuješ kot par, par deklet ali solo dekle, kar se tudi smatra kot
najbolj tvegano. Verjetno tudi je za odtenek bolj, čeprav tega s prve roke ne morem trditi
(nisem dekle).
Solo moški naj bi čakali nekoliko dlje, par možakov pa še dlje. Čista diskriminacija! Sam sem solo
štopal dvakrat in obakrat sem hitro dobil prevoz. Morda sem imel srečo, morda zgledam zelo
ženstveno.
Kakorkoli - kaj je pomembno pri štopanju?
● Da si vsaj za silo urejen. Če te zamenjajo za brezdomca, je to slab znak.
● Da gledaš prihajajoče voznike v oči in se prijetno nasmehneš. Če hodiš ob cesti in jim kažeš
hrbet ter dvignjen palec, boš še nekaj časa hodil.
● Da imaš kul klobuk. Resno, na Novi Zelandiji je kar nekaj prevozov pohvalilo najina klobuka,
eden pa je kar takoj povedal, da naju ne bi pobral, če ju ne bi imela.
● Da štopaš na kraju, kjer lahko avtomobili varno ustavijo. To bi moralo biti samoumevno pa
očitno ni. Naj ima avto nekaj metrov za teboj dovolj prostora, da mirno zapelje ob rob
ceste ali na parkirišče.
● Da si dobro viden. Ne štopaj takoj za ovinkom.
● Da imaš tablo z napisom kam greš. Ni nujno, a midva priporočava. Naj bo tabla dovolj velika,
pisava čitljiva, lahko pa dodaš še kakšnega smajlija in zgledaš bolj prijazno.
● Da štopaš ob kar se da prometni cesti, po kateri večina avtomobilov vozi v proti tvoji
destinaciji. Počasneje kot vozijo boljše je. Bližina semaforja lahko zelo pomaga, saj imajo
vozniki čas razmisliti.
● Da ne štopaš iz centra večjih mest, ker je to skoraj nemogoče. Raje se zapelji na obrobje
mesta z avtobusom. Verjemi, da boš hitreje dobil prevoz.
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Klobuk, napis, prostor za ustavljanje, prihajajoč ovinek. Skupna ocena štopanja 4 od 5,
ker ni iztegnjenega palca.

Kaj sva še ugotovila? Štopanje je super način da zveš več o državi, domačinih in spoznaš
zanimive ljudi. Nekajkrat sva celo dobila kosilo.
Prav tako sva ugotovila, da je fino, če poznaš osnove jezika. Na Japonskem nama je uspelo
parkrat štopati na krajših relacijah, na dolge proge pa je bila jezikovna ovira previsoka, da bi se
uspela dogovoriti kako in kaj. Pred kratkim sem Japonsko spet obiskal in tokrat mi je nekaj več
znanja jezika zelo pomagalo, da je bila vožnja zabavna in v pravo smer.

Sva imela kakšno slabo izkušnjo? Slabe nobene, sva pa imela eno ekstra zanimivo, ko naju je
pobral član najbolj razvpite novozelandske tolpe. Na sovoznikovem sedežu je imel ogromnega
mastifa, na zadnjem sedežu pa samostrel. Nato nama je razlagal, kako merjasce lovi le z nožem,
saj je to najbolj pravično. Seveda sva se strinjala.

Če želiš vpogled v štoparsko življenje na Japonskem, najdi knjigo Hokkaido Highway Blues. Po
njej te bo zagotovo zasrbel palec.
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Na pot!
To je to. Zdaj veš, kar vem jaz in vidiš, da ne rabiš zapraviti bogastva, da potuješ bogato.
Ne čakaj na pravi trenutek za potovanje, ampak ga ustvari.
Pojdi iz svoje cone udobja, razširi svoja obzorja in zajemi življenje z veliko žlico.
Potuj, doživljaj, se čudi, izgubljaj, raziskuj, uživaj, spoznavaj, živi, spiši svojo zgodbo in ustvari
nepozabne spomine.
Na pot!
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Bonus: Koristne povezave
Vse kar je stalnica pri mojem načrtovanje poti in potovanju na enem mestu:

Letalske akcije
http://www.secretflying.com/
http://www.fly4free.com/
http://izletnadlani.com/
http://www.posvetu.si/
Iskalniki letov
https://www.skyscanner.net/
https://www.kayak.com/
http://www.momondo.com

Pregled krajev in zanimivosti
http://wikitravel.org/
https://www.tripadvisor.com/
https://www.tripadvisor.com/ForumHome
https://www.lonelyplanet.com/thorntree/

Blogi
https://www.nomadicmatt.com/
http://www.povsodjelepo.com/
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Navigacija
https://www.google.si/maps

“Brezplačna” prenočišča
https://www.couchsurfing.com
https://www.workaway.info/
https://www.helpx.net/

Plačljiva prenočišča
https://www.airbnb.com/
https://www.booking.com/

Super lokalne srani in aplikacije
https://play.google.com/store/apps/details?id=bside.extremeambient.net&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=nz.co.campermate&hl=en
https://www.travelfish.org/
http://www.japan-guide.com/
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