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Potovanja za samske. 
Dražja, a ne vedno!

Ker je vse več ljudi samskih – mišljeni so ta-
ko stari in mladi kot tudi vdovci, osebe brez 
partnerja, celo poslovneži, ki se morajo na 
pot odpraviti sami -, smo raziskali najugo-

dnejše možnosti za potovanje za eno osebo; 
kako se izmuzniti višjim cenam?

Z elo rada bi šla na dopust sama, saj ta 
hip nimam fanta niti družine. Veseli-
jo me potovanja, pa tudi vikend pake-
ti v toplicah. A bolj ko gledam ponud-

be, manjkrat se odločim za agencije in klasične 
hotele, saj so doplačila preprosto previsoka – na 
koncu me stane skoraj ali celo toliko, kot če gre-
va dva. Tudi ponudbe na kupončkih s popusti so 
vedno za dve osebi. Potem raje poiščem še koga, 
ki gre z menoj, čeprav bi želela iti sama. Na dalj-
ših potovanjih pa sem prisiljena spati v hostlih, 
a mi tovrstna namestitev včasih ni več dovolj 
udobna,« nam je zaupala sogovornica Manja, 
uspešna mlada podjetnica. In zagotovo ni edina. 
Kakšne možnosti sploh imajo samski in kako na 
potovanje oditi čim ugodneje?

Zasoljene cene enoposteljne sobe
»Gospodinjstva postajajo čedalje manjša, pi-
ramida prebivalstva na trgih EU se spreminja 
v obliko gobe, vse vidnejšo vlogo igrajo starejši 
ljudje. Ti razpolagajo s sorazmerno več proste-
ga časa in finančnimi sredstvi, hkrati pa so to 
kritični in aktivni gostje. Povečuje se še delež 
enostarševskih družin, pa tudi takih družinskih 
oblik, ki združujejo otroke obeh partnerjev, ter 
seveda samskih oseb, ki povprašujejo po prila-
gojenih storitvah,« opaža premike na trgu Borut 
Fakin, vodja rezervacijske službe v družbi Hit.

In kako se temu prilagajajo hotelirji? Fakin 
pravi, da samskim gostom poskušajo ponudi-
ti cenovno sprejemljivo namestitev v terminih 
manjše zasedenosti ter k temu dodati še ugo-
dnosti, kot so boljše kategorije sobe, možnost 
zamenjave kosila za večerjo, popust za zgodnje 
prijave, možnost zgodnjega prihoda ter pozne-
ga odhoda in podobno. Petra Baruca Zabukovec 
iz Bernardin Group pravi, da imajo v okviru po-
nudb za samske oblikovan paket za upokojence 
brez doplačila za enoposteljno sobo, in sicer v 
terminih pred sezono in po njej, ko upokojenci 
najraje potujejo. Podobne ugodnosti pripravlja-
jo tudi za enostarševske družine. »Srečujemo 
se z vse večjim povpraševanjem enostarševskih 
družin, zato bomo letos s 30-odstotnega popu-
sta za otroke prešli na 50-odstotni popust,« pra-

vi Petra Baruca Zabukovec. V Termah Olimia so 
dnevna doplačila za enoposteljno sobo 25 od-
stotkov cene prenočitve ali manj, pravi Tamara 
Preskar iz Olimie in dodaja: »Čez leto pa zno-
traj posameznih manj zasedenih terminov po-
nujamo bivanje brez doplačila za enoposteljno 
sobo.«

Kaj ponujajo agencije
Če nekoliko prelistamo kataloge naših agencij, 
hitro opazimo, da so cene enoposteljnih sob tudi 
do dvakrat višje v primerjavi z dvoposteljnimi 
sobami na osebo. Nataša Jeza Kotnik iz agenci-
je Sonchek meni, da bi morali pri ponudbah za 
samske premik narediti predvsem hotelirji, saj 
ti postavljajo cene. Jože Režonja iz Relaxa pa 
se po drugi strani zaveda te tržne niše in prilož-
nosti: »Pripravljamo ponudbo, ki jo bomo pre-
mierno predstavili letos, ko marca izide katalog 
Jadran 2015. Pri nekaterih hotelih in v določe-
nih terminih bomo objavili ponudbo '1/1 ni do-
plačila'. Ta hip imamo takšne ugodnosti pri sku-
pinskih aranžmajih, kot so senior programi na 
Jadranu v pred- in posezoni, vendar to ni obja-
vljeno v katalogih. V katalogu Ultra Last minu-
te 2015 pa so doplačila od 20 do 50 odstotkov za 
enoposteljno sobo. Za dvoposteljne sobe za eno 
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osebo pa 50 odstotkov in več.« Torej je vedno 
dobro preveriti ponudbo neposredno v agenciji, 
saj morda ne oglašujejo vseh akcij.

Kaj pa v tujini?
V tujini so cene pogosto objavljene za sobo – ne 
glede na to, koliko oseb je potem v njej, pri čemer 
seveda obstaja zgornja omejitev, in ne kot dopla-
čilo. Tako včasih niti ne opazimo, koliko je pribit-
ka, ampak pač plačamo kompletno dvoposteljno 
sobo – torej dvojno ceno. A ponekod je tudi po-
dobno kot pri nas: »Sami k nam pridejo večinoma 
starejši ljudje, ki se želijo spočiti in uživati v vel-
neških storitvah, in zanje pripravljamo progra-
me po željah. Paketi so oblikovani tako, da je za 
enoposteljno sobo potrebno doplačilo okoli 112 
kun oziroma okrog 15 evrov, lahko pa tudi več, 

odvisno od vrste sobe,« pravi Ivana Kolar iz hrva-
ških Term Tuhelj.

Sicer pa je tudi v tujini težko najti hotele, ki so 
se specializirali za samske ljudi. Eden izmed tak-
šnih je na primer hotel Mistral na grškem otoku 
Kreta. V pred- in posezonskih poletnih terminih 
vas bo teden s polpenzionom v lepo opremljenem 
hotelu stal od 740 evrov, računati pa morate še na 
letalski prevoz. Organizirajo ogromno aktivnosti, 
pri katerih lahko spoznate druge goste in se dru-
žite z njimi. Gosti se pogosto vračajo. Veliko hote-
lov in potovanj je v tujini sicer označenih, da so za 
eno osebo, a ko pogledamo cene, lahko vidimo, da 
merijo na zelo ekskluzivne goste.

Omenimo še to, da samski na potovanjih pogo-
sto radi prespijo kar v hostlih. Ti so večinoma na-
menjeni mladim, a v tujini lahko v njih pogosto 
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srečamo tudi starejše ljudi. Vsekakor pred rezer-
vacijo preverite, ali je hostel namenjen izključno 
mladim. V nasprotju s prepričanjem večinoma 
ponujajo tudi enoposteljne sobe ali sobe za pare, 
ki zagotavljajo več intime. Prednost hostla je, da 
plačate le posteljo, in ne celotne sobe kot pri 
večini hotelov.

Križarjenja za samske
Veliko bolj napredni od hotelov in turistič-
nih agencij pa so v svoji ponudbi za sam-
ske organizatorji križarjenj. Skoraj vse zna-
ne linije, kot so Royal Caribbean, 
Carnival Cruise, Norwegian Crui-
se line, ponujajo »singles križarje-
nja«. Nekatere norveške ladje imajo 
celo nadstropje, kjer se lahko srečujejo 
in družijo samski, ki imajo blizu tudi sobe, 
imenovane studio. Cene so sorazmerno prija-
zne, saj vas bo v nekaterih primerih studio stal 
celo manj kot običajna notranja soba. Sedem dni 
križarjenja po Bahamih in Floridi, recimo, vas bo 
v studiu stalo od 799 funtov (1.020 evrov), nava-
dna notranja soba za dva pa stane od 1.625 funtov 
(2.076 evrov).

Potovanje z neznancem
Če pa bi vseeno želeli potovati še s kom, se pri nas 
popotniki največkrat dogovorijo kar na različnih 
forumih, kot je recimo forum STA. Tam se hitro 
najdejo ljudje, ki imajo podobne interese. V tujini 
obstaja recimo servis Triptogether.com, kjer lah-
ko najdete še kaj več; na primer tudi veliko azijskih 
spremljevalk, ki jim plačate potovanje. Bodite to-
rej previdni pri izbiri sopotnika. Pri potovanju z 
neznancem se najprej pozanimajte o njegovem 
slogu življenja in potovanja – ali ga bolj mika div-
jina, poležavanje na plažah ali divjanje po nakupo-
valnih centrih. Raje ga spoznajte že pred potova-
njem in ob kakšni kavici poklepetajte, saj vemo, da 
včasih tudi z najboljšimi prijatelji brez večjih raz-
prtij ne zdržimo dlje kot za vikend.

Tržne niše potovanj za samske pa se lotevajo 
tudi pobudniki združevanj ljudi. Denimo Dogod-
ki za samske letno organizirajo tri do štiri daljša 
in krajša potovanja: »Na naša potovanja se načel-
no prijavijo samski, a njihov namen ni iskanje so-
rodne duše, ampak potovanje sámo, in zato včasih 
naredimo izjemo ter sprejmemo tudi pare – pred-
vsem tiste, ki so se že seznanili prek nas. Cene po-
tovanj so zelo podobne tistim, ki jih ponujajo raz-
lične turistične agencije, saj ne želimo delati razlik 
in samskim zaračunavati več. So pa načeloma cene 
potovanj za samske nekoliko višje ravno zato, ker 
si ne delijo sob z drugimi osebami,« pravi Nina Sla-
pnik iz Dogodkov za samske, ter dodaja: »Pri nas 

se pred vsakim potovanjem srečamo kar dvakrat, 
da se spoznamo in dogovorimo, ali bi si delili sobe 
ali pač ne. Programi potovanj so vsebinsko bogati, 
v koncept pa dodajamo tudi prvine team buildin-

ga, saj tako hitreje povežemo skupino v celo-
to. Ker je vse več samskih, je tudi povpra-

ševanja čedalje več. Včasih se zgodi, da je 
prijavljenih celo več oseb, kot jih lahko 

sprejmemo, zato odpiramo nove ter-
mine potovanj za samske.« In kam jih 

odpeljejo? »V ponudbi potovanj imamo 
že več let eksotično potovanje 

na Bali, ki samske naravnost 
očara, februarja pa imamo raz-

pisano potovanje na Šrilanko. 
Odšli smo tudi že v Grčijo in obi-

skali grške otoke, ki smo jih pre-
kolesarili po dolgem in počez.«

Podobno filozofijo imajo tudi v agen-
ciji Palma. Nika Vrhovnik pravi, da poskušajo po-
tnikom, ki potujejo sami, poiskati sopotnika, s ka-
terim si delijo sobo, če je to seveda njihova želja: 
»Večinoma so prav gostje, ki potujejo sami, manj 
obremenjeni s tovrstnimi zadevami, ne vidijo te-
žav in sami predlagajo željo po deljenju sobe. Ka-
kšen odstotek je takih, ki si želijo svoj mir, svojo za-
sebnost in so za to pripravljeni odšteti nekaj več.«

Pri nas sicer lahko najdemo portal Potovanjaza-
samske.si, ki deluje v okviru agencije Where To Go. 
Ta ponuja potovanja, ki se jih lahko udeležite sami. 
Lahko vam pomagajo pri iskanju partnerja za v 
dvoposteljno sobo, v nasprotnem primeru pa bo-
ste tako kot sicer doplačali za enoposteljno. Toda 
kot smo opazili, portal ne deluje preveč aktivno. 
Manjka torej spletni portal, ki bi združeval ponu-
dnike na splošno. Toda kot opaža tudi Borut Fakin 
iz Hita, je naš trg kljub nekaterim spremembam 
še vedno premajhen za kaj takega in bi se to tež-
ko uveljavilo, razen če bi delovalo na mednarodni 
ravni. »Tudi nekaj slovenskih hotelskih verig se 
že zdaj odloča za tovrstno promocijo enopostelj-
nih sob – zlasti prek OTA-portalov, kot so Booking.
com, Venere.com, Expedia, HRS …, ki postajajo 
vse pomembnejši prodajni kanal za individualne 
goste, ki si samostojno organizirajo počitnice,« 
pravi Fakin. Na Booking.com sicer pravijo, da ne 
ponujajo posebnih informacij o razpoložljivosti 
zmogljivosti za samske, zato morate torej sami is-
kati hotele. Mogoče se vam posreči najti takšnega, 
ki samskim popotnikom ponuja ugodno ceno. Po-
dobno je tudi na drugih omenjenih portalih.

Samski pri potovanjih torej nimajo ravno kak-
šnih posebnih privilegijev. Toda z malo iznajdlji-
vosti in pogajalske žilice lahko izbrskajo ugodnej-
še cene, sploh če se odločajo za potovanja zunaj 
glavne sezone.
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