
O NAS

Mister Matik je ekipa izkušenih in strastnih popotnikov, ki za vas pripravlja nepozabna in 
vsebinsko bogata potovanja. Doživite jih lahko v manjših skupinah pod našim vodstvom, ali 
pa se na pot brezskrbno odpravite sami, saj za vse poskrbimo mi in z vodenjem na daljavo 
nad vami bdimo 24/7. Za vas lahko organiziramo in vodimo tudi zasebna potovanja.

ZAKAJ POTOVATI Z NAMI?
Potovanje v majhnih skupinah, kar omogoča večjo personalizacijo potovanja in hitrejše 
potovanje.

Skrbno izbran transport v sklopi celotnega potovanja.

Prenočišča po vaši meri.

Pristno in lokalno doživetje.

Na potovanju vas vodimo lastniki agencije.

Omogočamo vam tudi vodenje na daljavo.

KAKO LAHKO POTUJETE Z NAMI?

STE ZA KLASIKO NA DRUGAČEN NAČIN? – VODENA SKUPINSKA POTOVANJA
Tudi nam je všeč, ampak samo v primeru, ko nam prinese pristna doživetja in nepozabne 
skupinske spomine. Zato so naše skupine vedno majhne, na vsakem potovanju pa se držimo 
našega mota »vse je mogoče«. V kar največji meri namreč poskušamo upoštevati želje 
vsakega izmed vas in vam v skladu z njimi prilagoditi program. Tako pri individualnih kot 
tudi skupinskih potovanjih. 

Po želji organiziramo in vodimo tudi zasebna potovanja, kjer se v celoti posvetimo željam in 
pričakovanjem posameznika. Organizacijo prepustite nam, vi pa se samo pripravite na 
pravo popotniško pustolovščino.

V ČEM SMO POSEBNI? – INDIVIDUALNA POTOVANJA Z VODENJEM NA DALJAVO
Z Mister Matikom imate vodiča na voljo prav vsak trenutek dneva (in noči) – medtem ko 
potujete sami. Vodenje na daljavo je koncept, ki s pomočjo sodobne tehnologije omogoča 
avtentično izkušnjo tuje dežele, ki pa je še vedno udobna in varna. 

SMO VAM VŠEČ?
Pokličite nas in dogovorili se bomo za sestanek. Potovanje vašega življenja je že v pripravi.

RADOVEDNI?
Utrinke z naših dogodivščin, načrte za prihodnja potovanja, posebne akcije in druge Mister 
Matik novičke lahko spremljate na Facebooku in Instagramu.

KAJ PA DESTINACIJE?
Organiziramo ali odpeljemo vas v skrbno izbrane destinacije, s katerimi smo povezani že 
dolgo in so naš drugi dom. V naši družbi spoznajte ZDA, Mehiko, Kubo, Tajsko, Filipine,   
Šri Lanko. Kot domačini, seveda.

POTREBUJETE VEČ INFORMACIJ?
Pokličite nas, ali nam pišite in z veseljem vam odgovorimo na vsako vprašanje.

MATIC CVITKOVIČ | +386 40 194 093 | matic@mistermatik.com 
ALJAŽ TRONTELJ | +386 51 653 260 | aljaz@mistermatik.com

Ko že mislite, da ste doživeli vse, vas presenetimo mi!

https://www.facebook.com/mistermatik/
https://www.instagram.com/mister_matik/

