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Dragi prijatelji Arabesk,

dobrodošli pod Palmo, kjer s posebno ljubeznijo pripravljamo potovanja po svetu, ki diši drugače. Bolj 

opojno, bolj intenzivno. V starodavnih deželah Orienta so se rodile in v skupnem brevirju kalile tri velike 

svetovne religije. To so domovine prvih piscev, znanstvenikov, birokratov in trgovcev. Arabski svet je pojem 

za pestrost, iznajdljivost, ustvarjalnost in gostoljubje. Doživimo Arabeske skupaj!

»Vsi sanjamo. Tisti, ki sanjajo ponoči, v samotnih kotičkih misli, se zjutraj zbudijo in ugotovijo, da ni ničesar 

več. Nevarni so tisti, ki sanjajo podnevi. Tisti, ki odprtih oči uresničujejo sanje. To sem naredil jaz.«

(Lawrence Arabski, Sedem stebrov modrosti)

Kaj pa se vas najbolj dotakne?

Na Orientu so vsi po malem Aladini in Šeherezade. Zato, ker sanjajo tudi podnevi z odprtimi očmi. Odmislijo 

težo vsakdanjika, dvignejo roke k nebu »Insh Aalah!« (saj bo, z božjo voljo) in se z največjo predanostjo 

lotijo obreda pitja čaja ali pogovora s prijateljem. Izkušnja Arabesk je najlepša, če se vsaj malo prepustimo 

arabskemu »kaifu«, neizmerni ljubezni do užitka in brezbrižnosti.

Na Arabeske smo v Turistični agenciji Palma posebej ponosni

Dodelani in preizkušeni programi, odlični vodniki in zanesljivi partnerji. Danes smo Palmovci najmočnejši 

organizatorji potovanj po Arabeskah v Sloveniji. Ne uspeva nam le zaradi znanja in izkušenj. Uspeva 

nam, ker ta svet spoštujemo, sprejemamo in ga imamo radi. Ne iz poklicne vljudnosti, ampak globoko 

osebno in naši arabski prijatelji to intuitivno zaznajo. Želimo si, da bi vam približali dežele ponosnih in 

gostoljubnih ljudi, ki se že ob pozdravu dotaknejo srca in voščijo mir. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, 

da se boste počutili varno, udobno in prijetno. Toda v vaši moči je, da sprejmete orientalsko drugačnost in 

mik. Tamkajšnje ležernosti in ljubezni do nereda ne moremo povsem spremeniti. In bilo bi škoda, če bi jo. 

Vzemite jo za svojevrstno zmago domišljije nad razumom in uživajte v Arabeskah! 

Komercialna priprava: TA Palma • Slike: Shutterstock, arhiv in lokalni partnerji • Tisk: Salomon print • Kreativna zasnova: Nea Culpa • Izvedbeno oblikovanje: 
Mediaidea • September 2019
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Pod Palmo se družimo že 30 let in pletemo uspešne potovalne zgodbe. S svojimi izkušnjami in certifikati odličnosti dokazujemo, da 
smo partner na katerega se vedno lahko zanesete. Z nami bodo vaše počitnice ali potovanja vedno uspešno izvedena, saj bo naša ekipa 

strokovnjakov v turizmu poskrbela za udobje in optimalno izvedbo na vaši poti.
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KLICNI CENTER
klicni.center@palma.si
Tel.: 082 80 9000

PALMA LJUBLJANA CENTER
ljubljana@palma.si
Slovenska 51 • 1000 Ljubljana
Tel.: 01 23 92 580, 582

PALMA LJUBLJANA NAMA
palma-lj@palma.si
Pasaža Nama • 1000 Ljubljana
Tel.: 01 24 43 690

PALMA LJUBLJANA TC Tuš - BTC
palma-lj2@palma.si
Bratislavska 9 • 1000 Ljubljana
Tel.: 01 52 02 700, 701

PALMA MARIBOR 
palma-mb@palma.si
Glavni trg 19 • 2000 Maribor
Tel.: 02 48 03 900, 902

PALMA MURSKA SOBOTA
palma-ms@palma.si
Nemčavci 1d • 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 82 80 600

PALMA KOPER - PLANET TUŠ
palma-kp@palma.si
Ankaranska 2 • 6000 Koper
Tel.: 05 66 33 660, 661

PALMA KRANJ - PLANET TUŠ
palma-kr@palma.si
Cesta Jake Platiše 18 • 4000 Kranj
Tel.: 04 20 20 880, 881 

PALMA CELJE
palma-ce@palma.si
Lilekova 5 • 3000 Celje
Tel.: 03 42 84 300, 302, 304

PALMA CELJE - PLANET TUŠ
palma-ce1@palma.si
Mariborska 128 • 3000 Celje
Tel.: 03 42 84 247

PALMA NOVO MESTO - PLANET TUŠ
palma-nm@palma.si
Topliška cesta 2 • 8000 Novo mesto
Tel.: 07 39 31 460, 461

PALMA VELENJE
palma-ve@palma.si
Šaleška 19a • 3320 Velenje
Tel.: 03 89 84 370

PALMA SEŽANA
palma-se@palma.si
Partizanska cesta 48 • 6221 Sežana
Tel.: 05 82 80 013

POOBLAŠČENE POTOVALNE AGENCIJE
Naše kataloge boste našli tudi na številnih 
prodajnih mestih pooblaščenih agencij po vsej 
Sloveniji.
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TRADICIJA, OBIČAJI IN OBLAČILA

Arabeske združujejo dežele z drugačnimi običaji, navadami, standardi in zakoni. Bo-
dite pripravljeni nanje in na drugačen življenjski ritem. Sprejmite nove kulture in 
ljudi, upoštevajte njihove posebnosti in jih skušajte razumeti. Na naših potovanjih 
je veliko ogledov notranjosti, kjer priporočamo primerna oblačila. Za obisk mošeje 
potrebujete obleko, ki zakriva skoraj celo telo, ob vstopu se je potrebno tudi sezuti. 
Pri večerji v hotelih in v dobrih restavracijah protokol oblačenja narekuje, da nosijo 
moški dolge hlače. Ob bazenih in na plažah, ki so prilagojene zahodnim obiskoval-
cem, so kopalke povsem normalno sprejemljive. Lahka poletna oblačila so primerna 
skozi vse leto, v jesenskih, zimskih in pomladnih mesecih pa je priporočljivo imeti v 
kovčku tudi toplejša oblačila, predvsem zaradi temperaturnih razlik med dnevom in 
nočjo. Na poti velikokrat srečamo otroke, ki so veseli kakšnega bombona ali svinč-
nika. Napitnine so kot nenapisano pravilo. Za osnovni aranžma jih plačate vodniku 
na poti, za vse dodatne izlete in lastna raziskovanja pa imejte vedno na zalogi kaj 
drobiža. 

DODATNI IZLETI NA POTOVANJU

Pri vsakem programu so dodatni izleti po želji. Organizator in izvajalec je preverjena 
partnerska lokalna agencija. Dodatni izleti niso obvezujoči za agencijo Palma in niso 
sestavni del programa. Udeležba je na lastno željo in odgovornost. V primeru vsaj 15 
udeležencev se izletu priključi tudi naš slovenski vodnik. 

ZDRAVSTVENI PREDPISI

Cepljenje ni predpisano. Priporočljivo je cepljenje proti tetanusu in hepatitisu A. Za 
vsak slučaj vam svetujemo, da preventivno vzamete s seboj zdravila za želodčne in 
črevesne težave. Naj vaša potujoča lekarna vsebuje še tablete proti bolečinam in 
povišani temperaturi, razkužilo, mazila za pike insektov ali odrgnine in obliže. Prav 
tako svetujemo, da upoštevate navodila naših vodnikov. Pijte le ustekleničeno vodo. 
Močnejšo zaščito proti komarjem priporočamo v Jordaniji v Aqabi, v letoviščih ob 
Rdečem morju v Egiptu, v Izraelu v Eilatu. Priporočamo dobra sončna očala, kako-
vostno kremo za sončenje in pokrivalo za zaščito pred močnim soncem. 

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Z ASISTENCO V TUJINI 

Pred potovanjem toplo priporočamo, da si uredite dodatno zdravstveno zavarovanje 
z asistenco v tujini, ki ga sklenete pred potovanjem in na podlagi katerega pri zava-
rovalnici lahko uveljavljate povračilo stroškov zdravniške oskrbe. Brez tega zavaro-
vanja so vse zdravstvene storitve plačljive. 

HRANA IN PIJAČA

V hotelih in restavracijah so na voljo mednarodne jedi. Priporočamo, da poskusite 
nacionalne kuhinje, ki imajo vsaka svoj značaj in so vse po vrsti odlične. Večina mu-
slimanov ne pije alkohola, zato alkoholnih pijač ni moč naročiti ali kupiti povsod, 
uvožene so tudi precej drage. Značilna pijača je čaj. Kavo pijejo oplemeniteno s kar-
damomom, kar izboljša prebavo. 

NAKUPI

Nakupovanje je poglavje zase. Cene največkrat niso določene, zanje se moramo po-
gajati. To je del folklore in prodajalci ob prvi postavljeni ceni utegnejo biti užaljeni, 
če jo takoj sprejmemo. Od pogajalskih sposobnosti je tako odvisen cel nakup.

NAJPOMEMBNEJE GLEDE ZAPOREDJA V PROGRAMIH

Programi potovanja so pripravljeni tudi leto dni vnaprej. Prijazno bi vas želeli opo-
zoriti, da včasih ob končni izvedbi in potrditvi lahko pride do spremembe zaporedij 
v programih, zamenjave dni ogledov, nastanitev ali do obratnih sosledij pristankov 
na lokacijah. Z obvestilom pred odhodom prejmete tudi končno zaporedje v progra-
mu potovanja, ki pa vedno vsebuje vse oglede prvotnega programa. Pri posebnih 
charterskih poletih časi odhoda in prihoda niso opredeljeni. Odvisni so od prostih 
kapacitet in potrditev s strani letalskega prevoznika. Prav tako vas prosimo, da pred 
prijavo preučite vse koristne informacije in priporočila ter naše splošne in posebne 
pogoje, ki so sestavni del vsakega programa in ponudbe in so objavljeni na naši 
spletni strani ter priloženi obvestilu o odhodu. 

SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI TER NAVODILA TA PALMA, kot tudi koristne infor-
macije so sestavni del pogodbe, ki je sklenjena med turistično agencijo Palma in 
potnikom.

NAPAKE V KATALOGU

Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse informacije pravilne. Zaradi 
velikega obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam v naprej iskreno opraviču-
jemo. Vse popravke sproti objavljamo na spletu, zato vas prijazno naprošamo, da 
obstoječo ponudbo in vsebino spremjljate tudi na spletu www. palma.si, kjer so na 
voljo zadnji popravki, ki so za agencijo zavezujoči. Z objavo popravljenih oziroma do-
polnjenih programov in ponudb na spletu preneha veljavnost ponudbe v katalogu.

Koristne 
informacije

• Cene so izračunane po pogojih veljavnih na dan 25.9.2019 in so označene z zvezdico ter veljajo za termine, ki so pri posameznem odhodu prav tako označeni z 
zvezdico. Veljajo za število udeležencev, ki je zavedeno ob ceni. 

• V primeru manjšega števila udeležencev so zavedena tudi vsa doplačila in potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen z vsemi cenami. Za vse ostale termine so 
pogoji in cene objavljeni v našem spletnem ceniku. 

• Glede na dinamično spreminjanje cen vseh ponudnikov (prevozne, hotelske in in druge storitve), se lahko kadarkoli brez predhodne najave spremenijo. Aktualne 
pa bodo vedno objavljene pri posameznem potovanju na spletu www.palma.si. Prijave sprejemamo do zasedenosti prostih kapacitet. Glede na izjemno dinamiko 
se lahko prodaja zaključi tudi 3 tedne pred odhodom, saj so zahteve prevoznikov ob izdaji letalskih vozovnic različne, prav tako je potrebno vrniti neprodane 
sobe. Optimalna in višja cena potovanja tako ni odvisna le od končnega števila potnikov, pač pa tudi od rokov posredovanja končnih seznamov ter izdaje letalskih 
vozovnic. Prodaja aranžmajev je po roku za izdajo letalskih vozovnic in potrditev dodatnih sob ali drugih storitev možna, vendar na vprašanje. V  primeru kakršnih 
koli sprememb programov in cen, bodo le te objavljene prav tako na naši spletni stran www.palma.si. V tem primeru preneha veljavnost programov in cen v 
katalogu. Zato vas vljudno naprošamo, da programe v katalogu vzamete kot informativne in jih vedno primerjate in preverite tudi z aktualnimi na spletni strani 
ali skupaj z našimi svetovalci. Za morebitne nenamerne napake se iskreno opravičujemo. 

• V primeru posebnih letal (charter let) je najmanjše število potnikov 140 na letalu in najmanj 45 potnikov na posameznem avtobusu. Na takšnih potovanjih je 
možnih več programov in več avtobusov, cena pa se preračuna na število potnikov v posameznem avtobusu. Če je potnikov več kot 49 na istem programu, se 
uporabita dva avtobusa in se obračuna višja cena za potnike na obeh avtobusih, dokler oba ne dosežeta optimalnega števila potnikov. 

• Splošni pogoji in navodila ter podrobne informacije v zvezi s potovanjem so sestavni del programa/pogodbe o potovanju in so vam na voljo kot tiskana priloga v 
vseh Palminih poslovalnciah, na spletni strani www.palma.si. 

http://palma.si/
http://www.palma.si/
http://www.palma.si/
http://www.palma.si/


Zakaj s Palmo?

* največji organizator potovanj in počitnic na Bližnjem vzhodu,

* dolga tradicija potovanj v Arabeske in izkušeni organizatorji potovanj, ki so 

strokovnjaki za arabski svet in ga imajo iskreno radi,

* dolgoletni partnerji, ki poznajo slovenske goste in standarde kakovosti,

* odlični Palmini vodniki, specializirani za ta območja,

* preizkušeni prevozniki, moderni in udobni avtobusi,

* Palmovci smo za goste in vaše želje tako kot gostitelji v Arabeskah 

pripravljeni premikati gore.



ŽELITE
PONUDBE 
a-la-carte?

klub nagrajevanja zvestobe
Moja Palma

A-LA-CARTE PONUDBE
 Po želji lahko pripravimo posebne ponudbe in programe, kjer upoštevamo vaše želje 

- povprašajte svojega referenta v poslovalnici.

PREMIUM POTOVANJA - INDIVIDUALNI SERVIS 
Po želji in proti doplačilu lahko uredimo individualni servis: individualni transfer 
in vodenja izletov v spremstvu lokalnih vodnikov - povprašajte svojega referenta v 

poslovalnici.

Cenimo vašo pripadnost in zvestobo, zato 
smo v Klubu Moja Palma poskrbeli, da ste 
člani kluba deležni številnih pozornosti in 
ugodnosti.

Če še niste zasadili »Moje Palme«, je 
sedaj najboljša sezona.

Zbiram odhode in rezervacije. 
Koristim popuste in ugodnosti.

www.palma.si

Moja Palma

www.palma.si

M
oja Palma
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preverite aktualne ponudbe in opravite rezervacijo
vaših počitnic in potovanj na palmini spletni strani
www.palma.si
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Dubaj, 
Abu Dhabi 

& Oman

Sprehodite se med najdrznejšimi 
gradbenimi stvaritvami sveta, ki so 
v dobrih petdesetih letih zrasle sredi 
puščave. Doživite svet v malem, njegov 
sodobni blišč in arabsko tradicijo. V 
emiratih še vedno prirejajo kamelje dirke, 
v sultanatu Oman še vztrajajo vasi, ki se 
ne zmenijo za čas in napredek.



Zakaj v Dubaj s Palmo?
• da bi si napasli oči na najmodernejših in najdrznejših gradbenih stvaritvah, 

ki so zaradi naftnega bogastva v dobrih petdesetih letih zrasle med puščavo 
in morjem,

• da bi se razvajali na belih plažah, kjer se pesek pod stopali ugrezne kot 
perzijska preproga,

• zaradi neverjetne arhitekture Dubaja z 828 m visoko Burj Khalifo, ki je postala 
ikona modernega sveta

• ker lahko doživite vso raznolikost sveta na majhnem koščku – od 
pokritega umetnega smučišča do toplega morja, od nakupovalnih centrov 
z neobdavčenimi dizajnerskimi trgovinami do lokalnih prodajaln na 
tradicionalnih bazarjih, od najznamenitejšega hotela v obliki jadra Burj el 
Arab do podvodnega hotela.

Zakaj v Abu Dhabi s Palmo?
• glavno mesto Združenih Arabskih Emiratov je Abu Dhabi, ki predstavlja 

največjega od sedmih emiratov. Tukaj živi družina emirjev Abu Dhabija Al-
Nahyan, potomcev beduinov iz oaze Liwa, ki ji pripada tudi predsednik ZAE.

• v modernem mestu si je skorajda nemogoče predstavljati, da je na tem 
mestu še pred 50 leti stala trdnjava, obdana z vasmi in datljevimi palmami.

• glavna znamenitost Abu Dhabija je ena najlepših mošej Sheika Al Zayeeda. 
Lepota, ki osupne. Neštete kupole, hodniki, minareti, zlato, marmor, 
intarzije, bogastvo in neskončen blišč. Čudovita mošeja je največja na svetu 
in jo krasi kar 83 kupol, v notranjosti pa je največja perzijska preproga.

Zlata pravila za lepše doživetje Omana in Dubaja

Spoštujte prijaznost in tradicijo

Objem namesto rokovanja, nasmeh namesto besede. Njihovo prijaznost in 
odprtost začutimo tako na bazarjih kot na festivalih, v hotelih ali na ulicah. 
V ospredje vedno postavljajo osebni odnos do družinskega člana, prijatelja, 
sočloveka in si zanj vedno vzamejo dovolj časa. Vrnite jim prijaznost. Če vas 
povabijo v svoj dom, pričakujte najboljšo postrežbo in razvajanje. Jejte le z 
desno roko, saj leva velja za nečisto. Če boste kjerkoli sedeli na tleh, ne kažite 
svojih podplatov, ker jih boste s tem globoko užalili. 

Ne kažite naklonjenosti do partnerja v javnosti

V ZAE veljajo stroga pravila obnašanja za pare v javnosti. Poljubljanje in 
dotikanje ni zaželeno in dovoljeno. 

Pred rokovanjem je običajen pozdrav Salam alejkum ali Mir z vami, odgovor 
pa Alejkum salam, velikokrat z dotikom srca z desnico. Moški istemu spolu 
ponudijo desno roko, velikokrat pa se celo dotaknejo desnega ramena ali 
izmenjajo poljub na obe lici. Med arabskimi moškimi je običajno tudi držanje 
za roke v znak prijateljstva. Ponujene roke ne zavrnite, saj je ta v arabskem 
svetu znak čistega prijateljstva. Rokovanje ni običajno med moškimi in 
ženskami, zato je za žensko bolje, da se v znak pozdrava ali zahvale z desno 
roko dotakne srca.

Zakaj v Sultanat Oman s Palmo?
• Država enotnosti in gostoljubnosti: sultan Qaboos je v času svoje vladavine 

združil vsa plemena in s tem zagotovil, da Oman velja za državo, kjer vsi 
ljudje delajo in strmijo k enem cilju. Ta 4-milijonska država in njeni prebivalci 
so zelo strpni do drugih religij in kultur, hkrati pa veljajo za zelo odprte ljudi. 
Odprtost se kaže predvsem v njihovi gostoljubnosti, ki je zagotovo eno 
stopničko višje kot drugje, bodisi ko vas povabijo v senco pod palmo na kavo 
ali pa vam pomagajo, da vas usmerijo na pravo pot, ko ste se izgubili.

• Puščava, gorovje in morje: Sultanat Oman se lahko med drugim pohvali z 
izjemno čudovito in razgibano pokrajino, to dokazuje tudi dejstvo, da ima 
najvišji vrh 3000 m, prav toliko kilometrov in še nekaj več pa je tudi belih 
peščenih plaž, ki se razprostirajo v neskončnost.

• Arhitekturni presežki Muscata: na obali prav tako leži glavno mesto te 
zanimive in raznolike države – Muscat, ki navdušuje s svojimi utrdbami, 
palačami, muzeji, mošejami in lokalnimi tržnicami (souk-i). Zagotovo je 
največja zanimivost mesta veličastna mošeja Sultana Qaboos-a, ki sprejme 
do 20.000 vernikov. Med drugim se v njej skriva tudi največji, kar 14-metrski 
kristalni lestenec in druga največja Perzijska preproga na svetu.

• Enkratno doživetje: na našem potovanju skozi to državo nas bo pot vodila 
mimo zelenih oaz ali Wadi-jev, kjer je bujno zeleno rastje z vodnimi vrelci, 
prava osvežitev in doživetje. Oman je zgodovinsko in kulturno zelo bogata 
država, ki vas bo na vašem potovanju popolnoma prevzela, gostoljubnost 
ljudi pa vam bo to doživetje še toliko bolj polepšalo.



Hrana
Arabski Emirati so raj za gurmane, saj vsakdo najde nekaj zase. V 
več kot 450 restavracijah se mešajo vonjave in okusi iz vsega sveta. 
Seveda pa lahko svoje brbončice razvajate tudi s tradicionalno 
arabsko hrano, ki ne skopari z zelenjavo in začimbami, kot so 
cimet, žafran in kardamom. Privoščite si specialitete, kot so ribe, 
tabbouleh (peteršilj, meta in zdrobljena pšenica), ghuzi (ovčetina 
z rižem in oreški) in sveži sadni sokovi. 

Dežela šejkov, nafte in luksuza
Arabski Emirati so dežela šejkov, nafte, luksuza, presežkov, 
eksotike, blišča, kamel, betona in peska. Z nafto bogata 
obmorska puščavska država je sestavljena iz sedem samostojnih 
ureditev, ki jim vladajo šejki. Dolga leta so med seboj tekmovali, 
bili sprti zaradi mej in nasprotij, dokler jih leta 1971 po britanskem 
odhodu s tega ozemlja niso združila velika nahajališča nafte in 
zemeljskega plina. Danes imajo skupno zunanjo in gospodarsko 
politiko, vsak pa ima notranjepolitično suverenost. Uradni jezik 
v ZAE je arabščina, večina pa jih govori tudi angleško. Dohodek 
na prebivalca je najvišji na svetu, stopnja izobraženosti je izjemno 
visoka. Dobro plačane državne službe so že v naprej rezervirane 
za domačine, težavnejša in nižje plačana dela pa vse bolj 
zapolnjujejo priseljenci iz Azije in Afrike.

Dubaj – sanje ali resničnost?

BURJ AL ARAB sedem zvezdični hotel v Dubaju, ki je postal zaščitni znak slovitega 
emirata. Luksuzen hotel v obliki jadra, v višino meri 321 m in leži na umetnem otoku 
Jumeirah, ki je od obale oddaljen le 280 m. Cena nočitve je med 11.000 in 45.000 
dolarjev.

PALM ISLANDS ali Palmovi otoki so največji umetni otoki, veljajo za osmo čudo sveta 
in so vidni tudi iz vesolja. Graditi so jih začeli leta 2001 in njihova edinstvena oblika 
v obliki palme predstavlja pravo doživetje. Plaža obsega 520 km, poleg tega pa so 
poleg zgradili še dve plaži v obliki Palme, Jebel Ali in Deira. Na otokih boste našli 
veliko luksuznih hotelov, vodne tematske parke, nakupovalna središča in zabaviščne 
parke.

BURJ KHALIFA ali v oblake segajoč 828 m visoki nebotičnik s 160-imi nadstropji 
in največjo fontano na svetu, ki brizga vodo tudi do 150 m visoko v ritmu arabskih 
popevk. Burj Khalifa je sodobni simbol Dubaja in obenem najvišja zgradba , kar jih 
je zgradil človek. Gre za največkrat fotografirano stavbo in v lepem vremenu se vrh 
Burj Khalife vidi tudi do 90 km daleč. Arhitekturni presežek in neverjetno doživetje!

INFINITY TOWER velja za najvišjo stavbo na svetu z 90° zasukom. Edinstven 
nebotičnik z 80-imi nadstropji in razkošnim pogledom na celotno obalo. Pa še mala 
zanimivost – v zgradbi ne boste našli nobenega strukturnega stebra.

Palmina vodnica Katja o Dubaju

Zapeljemo se nekaj postaj z metrojem in 
izstopimo pri Mall Of Emirates, kjer se nahaja 
smučišče….neverjetno, kaj vse se da narediti z 
denarjem, če ga imaš toliko, da ne veš več, kaj 
bi z njim…zgradiš smučišče, s pravim snegom iz 
snežnih topov, sedežnico in alpskim vzdušjem…
Za hip se nam zazdi da smo v Švicarskih Alpah, 
če se le ne bi obrnili in zagledali arabskih moških 
v snežno belih oblekah in zakritih žensk v črnini, 
prekritih z nikabom in abajo, le črne oči, te 
skrivnostno črne arabske oči gledajo iz črnine. 
A oči se nikoli ne srečajo z našimi, s povešenimi 
pogledi hodijo po nakupovalnem centru in si 
ogledujejo in obiskujejo trgovine Armani, Gucci, 
Burberry… 

Časovna razlika

Srednjeevropski čas + 2 uri

Nacionalna valuta 

ZAE dirham - 1€ je približno 4.3 EAD



V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

V DUBAJ IN ABU DHABI Z DIREKTNIM LETOM  
ODHODI: 26.10., 22.11., 28. IN 29.12.2019; 15. 1, 16. IN 23.2., 15.3., 25.4. IN 27.4., 16.5*., 26.9., 24. IN 27.10., 22.11., 28. IN 29.12.2020

 direkten polet v Dubaj

 Palmina dolgoletna uspešnica

 pet nočitev z zajtrkom v odličnem hotelu 
4* v centru mesta

 prosti čas za nakupovanje, samostojno 
pohajkovanje in številne aktivnosti

 odlična cena za vključene storitve

1. DAN
(SLOVENIJA) - ZAGREB - DUBAJ  nočitev
Prevoz iz Ljubljane na letališče Zagreb (doplačilo). Pri-
java na direkten let ob pribl. 15. uri proti Dubaju, kjer je 
predviden pristanek ob 23. uri po lokalnem času. Avto-
busni prevoz do hotela. Nočitev.

2. DAN
DUBAJ zajtrk, nočitev
Z avtobusom raziskujemo zgodovinsko središče Duba-
ja, glavnega mesta istoimenskega Emirata, ki se raz-
prostira 72 km v dolžino in velja za najprestižnejšega 
in najbogatejšega. Zapeljemo se do slanega Potoka ali 
Khora, majhnega notranjega mestnega pristanišča, ki 
je prispevalo k razvoju trgovine. Khor zgodovino Duba-
ja deli na dva dela Bur Dubaj in Deiro, ki je zgodovinski 
center mesta. V starem delu mesta nas očara Dubajski 
muzej v trdnjavi Al Fahidi, ki je z nekaj več kot 200 leti 
najstarejša stavba v Dubaju. Sprehodimo se do obno-
vljenega starega dela Al Bastakye, kjer spoznavamo 
tipično arabsko gradnjo in tradicionalne vetrne stolpe. 
Vkrcamo se na vodni taksi abra, ki nas zapelje na dru-
go stran Khora. Tam obiščemo tržnico začimb in zlata. 
Popoldne na avtobusni vožnji spoznavamo novejši del 
mesta - Downtown, kjer se nizajo nebotičniki Dubai 
Trade Center in Emirates Towers in nakupovalna sre-
dišča. Za konec dneva si privoščimo vzpon na najvišjo 
stavbo na svetu - Burj Khaliffo ter obisk enega izmed 
največjih nakupovalnih središč na svetu Dubai mall-
-a. Pred povratkom v hotel še nekaj prostega časa za 
ogled magičnih dubajskih fontan.

3. DAN
DUBAJ zajtrk, nočitev
Vožnja do obale Perzijskega zaliva, kjer se nam odpre 
pogled na najbolj znan in najlepši hotel na svetu Burj 
Al Arab. Postanek za fotografiranje ob znameniti pla-
ži Jumeira z belim peskom, drobnim kot puder. Naš 
naslednji cilj je fascinantni hotel Atlantis, ki se nahaja 
na vrhu umetnega otoka Deiran. Postanek za ogled zu-
nanjosti in nato vkrcanje na nadzemno enotirno žele-
znico (monorail) od koder si ogledamo znameniti ume-
tni otok Palm Deira, kjer so si svoje luksuzne vile kupile 
številne svetovne znane osebnosti. Pot nadaljujemo do 
dubajske marine, ki je zgrajena ob umetnem trikilome-
trskem kanalu, vzporedno z obalo Perzijskega zaliva. 
Paša za oči so plavajoče lepotice, noge pa pretegnemo 
na promenadi, imenovani »The Walk«, ki se razprostira 
ob čuditi peščeni plaži s kuliso nebotičnikov. Sledi vo-
žnja do hotela. Po želji in proti doplačilu (že ob prijavi) 
se lahko odločite za koktejl v znamenitem hotelu Burj 
Al Arab v restavraciji z libanonsko kuhinjo, ki velja za 
eno najboljših na svetu.

4. DAN
DUBAJ ALI PO ŽELJI ABU DHABI   zajtrk, nočitev
Prosto po želji ali ob doplačilu izlet v glavno mesto 
Združenih Arabskih Emiratov - Abu Dhabi, ki predsta-
vlja največjega od sedmih emiratov. Tukaj živi družina 
emirjev Abu Dhabija Al-Nahyan, potomcev beduinov iz 
oaze Liwa, ki ji pripada tudi predsednik ZAE. V moder-
nem mestu si je skoraj nemogoče predstavljati, da je 
na tem mestu še pred 50 leti stala trdnjava, obdana z 
vasmi in datljevimi palmami. Postanek ob glavni zna-
menitosti Abu Dhabija - eni najlepših mošej, čudoviti 
Veliki mošeji. Velika mošeja je največja na svetu in jo 
krasi kar 83 kupol, v notranjosti pa je največja perzij-
ska preproga na svetu (opomba: ogled notranjosti ni 
vedno možen). Postanek ob enem izmed najbolj luksu-
znih hotelov na svetu, znamenitem Emirates hotelu ter 
Heritage Villagu, kjer je na ogled rekonstrukcija tradi-
cionalne vasi v oazi. Na poti nazaj v Dubaj se ustavimo 
še ob vhodu v Ferrari World, največji pokrit zabaviščni 
park na svetu. Vrnitev v Dubaj.

5. DAN
PO ŽELJI JEEP SAFARI - DUBAJ zajtrk, nočitev
Dan za sprostitev, zabavo, samostojno raziskovanje 
ali nakupe. Dubaj velja za nakupovalni raj s številnimi 
shopping centri z raznovrstno ponudbo trgovin znanih 
blagovnih znamk. V starem delu mesta, v Deiri, se na-

hajata dve zanimivi tržnici z zlatom in z začimbami. V 
modernem delu Dubaja priporočamo obisk nakupo-
valnega centra Mall of the Emirates, kjer je znamenito 
pokrito Dubajsko smučišče. Po želji se boste odločili za 
adrenalinski Jeep safari. S terenskimi vozili se zapelje-
mo med zlato rdečimi sipinami, kar je prava adrenalin-
ska zabava. Preden nam v beduinskem kampu pripra-
vijo večerjo, se lahko preizkusite v deskanju po sipinah 
in ježi kamel ali preprosto meditirate med oblaki vodne 
pipe. Ob dobri hrani in pijači (v ceni safarija) uživamo 
v nepozabnem sončnem zahodu, ki ga obarvajo tudi 
ritmi beduinske glasbe in čutni gibi trebušne plesalke 
(razen v času ramadana). Večerni povratek v Dubaj.

6. DAN
DUBAJ - ZAGREB - (SLOVENIJA) zajtrk
Zajtrk, slovo od Dubaja in vožnja na letališče in prijava 
na let proti Zagrebu. Po pristanku prevoz do Ljubljane 
(doplačilo).

CENA: od 899 €* najmanj 20 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Zagreb-Dubaj-
-Zagreb, letališke in varnostne pristojbine, avtobu-
sne prevoze po programu, 5x nočitev z zajtrkom v 
hotelu 4* v Dubaju - center, dvodnevni ogled Dubaja, 
spremstvo slovenskega vodnika, organizacijo poto-
vanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 10 
in 19 potnikov 90 €. 

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: prevoz iz Ljubljane 
do letališča Zagreb in nazaj 39 € (min. 8 oseb), eno-
posteljna soba: 290 €, koktajl v Sky baru v hotelu 
7* Burj Al Arab 139 € (obvezna rezervacija in plačilo 
ob prijavi-vstop dovoljen samo starejšim od 21 let, 
gala oblačila), jeep safari: 85 €, križarenje z večer jo 
- Dhow Cruise 59 €, vzpon na Burj Khaliffo: 49 € - 
PRIPOROČAMO, doplačilo možno do 14 dni pred od-
hodom; za novoletni termin 30 dni pred odhodom).

OB PRIJAVI PRIPOROČAMO DOPLAČILO ZA VZPON 
NA BURJ KHALIFA (najava in doplačilo vsaj 14 dni 
pred odhodom oziroma v času novega leta do 30 dni 
pred odhodom). 

DOPLAČILA na poti: turistična taksa, napitnine, me-
tro.

 PA L M I N A  U S P E Š N I C A
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

 celoviti ogled Abu Dhabija , dvodnevni 
ogled Dubaja ter obisk puščave Al Ain 

 direktni polet iz Zagreba v Dubaj
 nastanitev v odličnih hotelih 4* v Dubaju 

in Abu Dhabiju
 prosti čas za obisk notranjosti Ferrari 

Worlda, nakupovanje, samostojno 
pohajkovanje in številne aktivnosti, ki jih 
nudi mesto

 odlično vodenje 
 ugodna cena

1. DAN
(SLOVENIJA)-ZAGREB-DUBAJ nočitev
Prevoz iz Ljubljane na letališče Zagreb (doplačilo). Pri-
java na direkten let v popoldanskih urah proti Dubaju, 
kjer je predviden pristanek poznih večernih urah. Avto-
busni prevoz do hotela v Dubaju. Nočitev.

2. DAN
DUBAJ - ABU DHABI  zajtrk, nočitev
Vožnja v Abu Dhabi, ki predstavlja največjega od sed-
mih emiratov. Tukaj živi družina emirjev Abu Dhabija 
Al-Nahyan, potomcev beduinov iz oaze Liwa, ki ji pri-
pada tudi predsednik ZAE. V modernem mestu si je 
skoraj nemogoče predstavljati, da je na tem mestu še 
pred 50 leti stala trdnjava, obdana z vasmi in datlje-
vimi palmami. Postanek ob glavni znamenitosti Abu 
Dhabija - eni najlepših mošej, čudoviti Veliki mošeji. 
Ogled mošeje , ki je največja na svetu ter jo krasi kar 83 
kupol, v notranjosti pa je največja perzijska preproga 
na svetu. Postanek ob enem izmed najbolj luksuznih 
hotelov na svetu, znamenitem Emirates hotelu ter He-
ritage Villagu, kjer je na ogled rekonstrukcija tradicio-
nalne vasi v oazi. Nastanitev v hotelu. Nočitev.

3. DAN
ABU DHABI – PO ŽELJI OBISK FERRARI WORLD 
OZ. MUZEJA LOUVRE  zajtrk, nočitev
Po zajtrku vožnja na otok Yas, zabaviščni center Abu 
Dhabija . Ogled slavnega dirkališča Formule 1 ter nato 
nadaljevanje poti do Ferrari Worlda, največjega pokri-
tega zabaviščnega parka na svetu. Po želji in ob dopla-
čilu obisk notranjosti ali novo odprtega muzeja Louvre. 
Vrnitev v hotel. Nočitev.

4. DAN
ABU DHABI – AL AIN – DUBAJ   zajtrk, nočitev
Po zajtrku slovo od Abu Dhabija in vožnja skozi puščavo 
v Al Ain. Ogled oaze, ki ji danes pravijo mesto parkov 
z bujno vegetacijo, zelenjem, akacijami, palmami in če 
pomislite, da ste sredi puščave, je to res nekaj never-
jetnega. Tu se nahaja najpomembnejši muzej Emiratov, 
kjer so prikazane tradicionalne obrti, arabski rokopisi, 
pa tudi nekateri kraljevi zakladi, ki so jih našli v bli-
žnjem arheološkem najdišču. Na poti je tudi kamelja 
tržnica, kjer lahko od blizu občudujemo nasmejane 

“puščavske ovce”. Pravo doživetje je bivati v zeleni 
oazi, obdani s peskom. Popoldne vožnja v Dubaj. Na-
stanitev in nočitev.

5. DAN
DUBAJ  zajtrk, nočitev
Po zajtrku ogled Dubaja, kjer raziskujemo zgodovinsko 
središče glavnega mesta istoimenskega Emirata, ki se 
razprostira 72 km v dolžino in velja za najprestižnejšega 
in najbogatejšega. Zapeljemo se do slanega Potoka ali 
Khora, majhnega notranjega mestnega pristanišča, ki 
je prispevalo k razvoju trgovine. Khor zgodovino Duba-
ja deli na dva dela, Bur Dubaj in Deiro, ki je zgodovinski 
center mesta. V starem delu mesta nas očara Dubajski 
muzej v trdnjavi Al Fahidi, ki je z nekaj več kot 200 leti 
najstarejša stavba v Dubaju. Sprehodimo se do obno-
vljenega starega dela Al Bastakye, kjer spoznavamo 
tipično arabsko gradnjo in tradicionalne vetrne stolpe. 
Vkrcamo se na vodni taksi abra, ki nas zapelje na dru-
go stran Khora. Tam obiščemo tržnico začimb in zlata. 
Popoldne na avtobusni vožnji spoznavamo novejši del 
mesta - Downtown, kjer se nizajo nebotičniki Dubai 
Trade Center in Emirates Towers in nakupovalna sre-
dišča. Pred povratkom v hotel še nekaj prostega časa 
za ogled magičnih dubajskih fontan. Po želji in za do-
plačilo križarjenje z večerjo na ladji Dhow.

6. DAN
DUBAJ  zajtrk, nočitev
Vožnja do obale Perzijskega zaliva, kjer se nam odpre 
pogled na najbolj znan in najlepši hotel na svetu Burj 
Al Arab. Postanek za fotografiranje ob znameniti pla-
ži Jumeira z belim peskom, drobnim kot puder. Naš 
naslednji cilj je fascinantni hotel Atlantis, ki se naha-
ja na vrhu umetnega otoka Deiran. Postanek za ogled 
zunanjosti in nato vkrcanje na nadzemno enotirno 
železnico (monorail) od koder si ogledamo znameniti 
umetni otok Palm Deira, kjer so si svoje luksuzne vile 
kupile številne svetovne znane osebnosti. Pot nadalju-
jemo do dubajske marine, ki je zgrajena ob umetnem 
tri kilometre dolgem kanalu, vzporedno z obalo Perzij-
skega zaliva. Paša za oči so plavajoče lepotice, noge pa 
pretegnemo na promenadi, imenovani »The Walk«, ki 
se razprostira ob čuditi peščeni plaži s kuliso nebotič-
nikov. Za konec dneva si privoščimo vzpon na najvišjo 
stavbo na svetu - Burj Khaliffo (doplačilo ob prijavi). 
Po želji in proti doplačilu se lahko odločite za koktejl v 
znamenitem hotelu Burj Al Arab.

7. DAN
PO ŽELJI JEEP SAFARI - DUBAJ  zajtrk, nočitev
Dopoldne prosto za sprostitev, zabavo, samostojno 
raziskovanje ali nakupe. Dubaj velja za nakupovalni raj 
s številnimi shopping centri z raznovrstno ponudbo tr-
govin znanih blagovnih znamk. V starem delu mesta, 
v Deiri, se nahajata dve zanimivi tržnici z zlatom in z 
začimbami. V modernem delu Dubaja priporočamo 
obisk nakupovalnega centra Mall of the Emirates, kjer 
je znamenito pokrito dubajsko smučišče. Po želji se 
boste odločili za adrenalinski Jeep safari. S terenskimi 
vozili se zapeljemo med zlato rdečimi sipinami, kar je 
prava adrenalinska zabava. Preden nam v

beduinskem kampu pripravijo večerjo, se lahko preiz-
kusite v deskanju po sipinah in ježi kamel ali preprosto 
meditirate med oblaki vodne pipe. Ob dobri hrani in 
pijači (v ceni safarija) uživamo v nepozabnem sončnem 
zahodu, ki ga obarvajo tudi ritmi beduinske glasbe in 
čutni gibi trebušne plesalke (razen v času ramadana). 
Pozno zvečer povratek v Dubaj.

8. DAN
DUBAJ - ZAGREB (SLOVENIJA) zajtrk
Zajtrk, slovo od Dubaja in vožnja na letališče in prija-
va na polet proti Zagrebu, kjer je predviden pristanek 
v opoldanskih urah. Po pristanku prevoz do Ljubljane 
(doplačilo).

CENA: od 1.299 €* najmanj 35 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz na direktnem 
letu Zagreb – Dubaj – Zagreb (vključen obrok in kos 
prtljage do 20 kg), letališke in varnostne pristoj-
bine, avtobusne prevoze po programu, 7x nočitev 
z zajtrkom v hotelu 4* (2x Abu Dhabi in 5x Dubaj), 
dvodnevni ogled Dubaja z vstopninami, ogled Al Aina 
in Abu Dhabija z vstopninami, spremstvo slovenske-
ga vodnika, organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 25 
in 34 potnikov 50 € in med 15 in 24 potnikov 70 €. 

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: prevoz iz Ljubljane 
do letališča Zagreb in nazaj 39 € (min. 8 oseb), eno-
posteljna soba: 340 €, koktajl v Sky baru v hotelu 
7* Burj Al Arab 139 € (obvezna rezervacija in plačilo 
ob prijavi-vstop dovoljen samo starejšim od 21 let, 
gala oblačila), jeep safari: 85 €, križarenje z večer-
jo - Dhow Cruise 59 €, vzpon na Burj Khaliffo: 49 € 
PRIPOROČAMO, doplačilo možno do 14 dni pred od-
hodom; za novoletni termin 30 dni pred odhodom).

DOPLAČILA na poti: turistična taksa približno 5 € na 
sobo na noč, napitnine pribl. 5 € na noč, metro pribl. 
20 €, enotirna železnica 5 €.

MOŽNA OPLAČILA na poti: vstopnina v Ferrari 
World: pribl. 70 € € na osebo, vstopnina za muzej 
Louvre v Abu Dhabiju: 16 €.

ABU DHABI, DUBAJ IN PUŠČAVA AL AIN - 8 DNI  
ODHODI: 26.10., 22.11. 2019; 16. IN 23.2., 15.3., 25.4., 18.5., 6.6.*, 26.9., 24.10., 21.11.*, 28. IN 29.12.2020
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

 direktni polet letala v Dubaj 
 kombinacija ogledov Dubaja in počitnic 

v letoviškem Ras Al Khaimahu 4*
 odlično vodenje
 štiri nočitve v hotelu v Dubaju in tri 

nočitve v Ras Al Khaimahu
 po želji nepozaben jeep safari z večerjo v 

puščavi 
 možnost izleta v Abu Dhabi

1. DAN
(SLOVENIJA)-ZAGREB-DUBAJ nočitev
Po želji in za doplačilo prevoz iz Ljubljane do letališča 
v Zagrebu in prijava na polet letala v Dubaj. Predviden 
pristanek v večernih urah. Prevoz do hotela. Nočitev. 

2. DAN
DUBAJ nočitev
Po zajtrku ogled Dubaja. Vožnja do obale Perzijskega 
zaliva, kjer se nam odpre pogled na najbolj znan in 
najlepši hotel na svetu Burj Al Arab. Postanek za foto-
grafiranje ob znameniti plaži Jumeira z belim peskom, 
drobnim kot puder. Naš naslednji cilj je fascinantni ho-
tel Atlantis, ki se nahaja na vrhu umetnega otoka Dei-
ra. Postanek za ogled zunanjosti in vožnja po umetnem 
otoku Palm Deira, kjer so si svoje luksuzne vile kupile 
številne svetovne znane osebnosti. Pot nadaljujemo 
do dubajske marine, ki je zgrajena ob umetnem tri ki-
lometre dolgem kanalu, vzporedno z obalo Perzijske-
ga zaliva. Paša za oči so plavajoče lepotice, noge pa 
pretegnemo na promenadi, imenovani »The Walk«, ki 
se razprostira ob čuditi peščeni plaži s kuliso nebotič-
nikov. Za konec dneva si privoščimo vzpon na najvišjo 
stavbo na svetu - Burj Khaliffo (doplačilo ob prijavi) ter 
obisk enega izmed največjih nakupovalnih središč na 
svetu Dubai mall-a. Pred povratkom v hotel še nekaj 
prostega časa za ogled magičnih dubajskih fontan.

3. DAN
DUBAJ ALI PO ŽELJI IZLET V ABU DHABI 
 zajtrk, nočitev
Prosto v Dubaju ali po želji in za doplačilo izlet v Abu 
Dhabi. Iz središča Dubaja se podamo do glavnega 
mesta Združenih Arabskih Emiratov Abu Dhabija, ki 
predstavlja največjega od sedmih emiratov. Tukaj živi 
družina emirjev Abu Dhabija Al-Nahyan, potomcev be-
duinov iz oaze Liwa, ki ji pripada tudi predsednik ZAE. 
V modernem mestu si je skoraj nemogoče predstavlja-
ti, da je na tem mestu še pred 50 leti stala trdnjava, 
obdana z vasmi in datljevimi palmami. Postanek ob 
glavni znamenitosti Abu Dhabija - eni najlepših mošej, 
čudoviti Veliki mošeji. Je največja na svetu in jo krasi 
kar 83 kupol, v notranjosti pa je največja perzijska pre-
proga na svetu (opomba: ogled notranjosti ni vedno 
možen). Postanek ob enem izmed najbolj luksuznih 
hotelov na svetu, znamenitem Emirates hotelu ter He-
ritage Village-u, kjer je na ogled rekonstrukcija tradici-
onalne vasi v oazi. Na poti nazaj v Dubaj se ustavimo 
še ob vhodu v Ferrari World, največji pokrit zabaviščni 
park na svetu. Vrnitev v Dubaj.

4. DAN
PO ŽELJI JEEP SAFARI - DUBAJ   zajtrk, nočitev
Dan za sprostitev, zabavo, samostojno raziskovanje 
ali nakupe. Dubaj velja za nakupovalni raj s številnimi 
shopping centri z raznovrstno ponudbo trgovin znanih 
blagovnih znamk. V starem delu mesta, v Deiri, se na-
hajata dve zanimivi tržnici z zlatom in z začimbami. V 
modernem delu Dubaja priporočamo obisk nakupo-
valnega centra Mall of the Emirates, kjer je znameni-
to pokrito dubajsko smučišče. Ta dan se boste lahko 
odločili za adrenalinski Jeep safari. S terenskimi vozili 
se zapeljemo med zlato rdečimi sipinami, kar je pra-
va adrenalinska zabava. Preden nam v beduinskem 
kampu pripravijo večerjo, se lahko preizkusite v des-
kanju po sipinah in ježi kamel ali preprosto meditirate 
med oblaki vodne pipe. Ob dobri hrani in pijači (v ceni 
safarija) uživamo v nepozabnem sončnem zahodu, ki 
ga obarvajo tudi ritmi beduinske glasbe in čutni gibi 
trebušne plesalke (razen v času ramadana). Večerni 
povratek v Dubaj.

5. - 7. DAN
DUBAJ - RAS AL KHAIMAH POČITNICE 
 zajtrk, nočitev
Slovo od Dubaja in prevoz do letoviškega Ras Al Khai-
maha. Nastanitev v hotelu in počitnikovanje, kopanje v 
morju ali hotelskem bazenu. Možnost izletov v bližnjo 
in daljno okolico. 

8. DAN
DUBAJ - ZAGREB (SLOVENIJA) 
V jutranjih urah prevoz do letališča v Dubaju in prijava 
na let proti Zagrebu. Za doplačilo prevoz do Ljubljane 
in Celja.

CENA: od 1.099 €* najmanj 20 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Zagreb-Dubaj-
-Zagreb (vključen topli obrok), letališke in varnostne 
pristojbine, avtobusne prevoze iz letališča do hotela 
v Dubaju ter Dubaj-Ras al Khaimah - Dubaj, 4x noči-
tev z zajtrkom v hotelu 4* v Dubaju in 3 nočitve v ho-
telu 4* v Ras al Khaimahu , ogled Dubaja, spremstvo 
slovenskega vodnika v času bivanja v Dubaju, orga-
nizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 10 
in 19 potnikov 100 €. 

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: prevoz iz Ljubljane 
do letališča Zagreb in nazaj 39 € (min. 8 oseb), eno-
posteljna soba: 365 €, koktajl v Sky baru v hotelu 7* 
Burj Al Arab 139 € (obvezna rezervacija in plačilo ob 
prijavi-vstop dovoljen samo starejšim od 21 let, gala 
oblačila), jeep safari: 85 €, vzpon na Burj Khaliffo: 
49 €.

PRIPOROČAMO: doplačilo možno do 14 dni pred od-
hodom; za novoletni termin 30 dni pred odhodom.

DOPLAČILA na poti: turistična taksa približno 5 € na 
sobo na noč, napitnine pribl. 5 € na noč, metro pribl. 
10 €, enotirna železnica 5 €.

DUBAJ IN POČITNICE V RAS AL KHAIMAHU  
ODHODI: 26.10., 22.11. 2019; 16. IN 23.2., 15.3., 25.4., 18.5., 6.6.*, 26.9., 24.10., 21.11.*, 28. IN 29.12.2020
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

DUBAJ – SUPER UGODNO 
ODHODI: 17.10., 30.11. 2019; 8.1., 4.2., 14.3., 9.4., 14.5.*, 10.9., 6.10., 3.11., 1.12.2020

 tri nočitve v hotelu 4* v centru mesta

 maksimalni izkoristek časa – polni 4 
dnevi v Dubaju

 ogled Dubaja s slovenskim in lokalnim 
vodnikom

 po želji jeep safari

 po želji vzpon na Bjur Khalifo 

1. DAN
(LJUBLJANA) ZAGREB - ISTANBUL -DUBAJ 
Zbirališče potnikov na letališču Zagreb. Prijava na let 
proti Istanbulu ter naprej proti Dubaju. Nočni let.

2. DAN
DUBAJ nočitev
Pristanek Dubaju v zgodnjih jutranjih urah. Z avtobu-
som raziskujemo zgodovinsko središče Dubaja, glav-
nega mesta istoimenskega Emirata, ki se razprostira 
72 km v dolžino in velja za najprestižnejšega in najbo-
gatejšega. Zapeljemo se do slanega Potoka ali Kho-
ra, majhnega notranjega mestnega pristanišča, ki je 
prispevalo k razvoju trgovine. Khor zgodovino Dubaja 
deli na dva dela, Bur Dubaj in Deiro, ki je zgodovinski 
center mesta. V starem delu mesta nas očara Dubajski 
muzej v trdnjavi Al Fahidi, ki je z nekaj več kot 200 leti 
najstarejša stavba v Dubaju. Sprehodimo se do obno-
vljenega starega dela Al Bastakye, kjer spoznavamo 
tipično arabsko gradnjo in tradicionalne vetrne stolpe. 
Vkrcamo se na vodni taksi abra, ki nas zapelje na dru-
go stran Khora. Tam obiščemo tržnico začimb in zlata. 
Zvečer po želji koktajl v hotelu Burj al Arab.

3. DAN
PO ŽELJI CELODNEVNI IZLET V ABU DHABI 
 zajtrk, nočitev
Prosti dan za samostojno odkrivanje Dubaja ali pa 
obisk znamenite plaže Jumeria Beach. Po želji in za do-
plačilo se lahko podate na celodnevni izlet do glavne-
ga mesta Združenih Arabskih Emiratov Abu Dhabija, ki 
predstavlja največjega od sedmih emiratov. Tukaj živi 
družina emirjev Abu Dhabija Al-Nahyan, potomcev be-

duinov iz oaze Liwa, ki ji pripada tudi predsednik ZAE. 
V modernem mestu si je skoraj nemogoče predstavlja-
ti, da je na tem mestu še pred 50 leti stala trdnjava, 
obdana z vasmi in datljevimi palmami. Postanek ob 
glavni znamenitosti Abu Dhabija - eni najlepših mošej, 
čudoviti Veliki mošeji. Je največja na svetu in jo krasi 
kar 83 kupol, v notranjosti pa je največja perzijska pre-
proga na svetu (opomba: ogled notranjosti ni vedno 
možen). Postanek ob enem izmed najbolj luksuznih 
hotelov na svetu, znamenitem Emirates hotelu ter He-
ritage Village-u, kjer je na ogled rekonstrukcija tradici-
onalne vasi v oazi. Na poti nazaj v Dubaj se ustavimo 
še ob vhodu v Ferrari World, največji pokrit zabaviščni 
park na svetu. 

4. DAN
POČITNICE V DUBAJU   zajtrk, nočitev
Prosto za sprostitev, zabavo, samostojno raziskovanje 
ali nakupe. Dubaj velja za nakupovalni raj s številnimi 
shopping centri z raznovrstno ponudbo trgovin znanih 
blagovnih znamk. V starem delu mesta, v Deiri, se na-
hajata dve zanimivi tržnici z zlatom in z začimbami. V 
modernem delu Dubaja priporočamo obisk nakupo-
valnega centra Mall of the Emirates, kjer je znamenito 
pokrito Dubajsko smučišče. Zagotovo nepozabno je 
tudi kopanje v toplem Perzijskem zalivu…. Po želji in za 
doplačilo križarjenje Dhow cruise z večerjo.

5. DAN
PO ŽELJI BURJ KHALIFA IN JEEP SAFARI – 
PREVOZ NA LETALIŠČE  zajtrk, nočni let
Dopoldne predlagamo (za doplačilo ob prijavi) vzpon 
na najvišjo stavbo na svetu - Burj Khaliffo ter obisk 
enega izmed največjih nakupovalnih središč na svetu 
Dubai mall-a. Popoldne pa se po želji s terenskimi vo-
zili lahko odpeljete med zlato rdečimi sipinami, kar je 
prava adrenalinska zabava. Preden nam v beduinskem 
kampu pripravijo večerjo, se lahko preizkusite v des-
kanju po sipinah in ježi kamel ali preprosto meditirate 
med oblaki vodne pipe. Ob dobri hrani in pijači bomo 
uživali v nepozabnem sončnem zahodu, ki ga obarvajo 
tudi ritmi beduinske glasbe in čutni gibi trebušne ple-
salke. Večerni povratek v Dubaj in vožnja na letališče.

6. DAN
DUBAJ - ISTANBUL - ZAGREB (LJUBLJANA)
Prijava na nočni let proti Istanbulu ter naprej proti Za-
grebu, kjer je predviden pristanek v jutranjih urah. Po 
želji in za doplačilo prevoz do Ljubljane.

CENA: od 799 €* najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana oz. Za-
greb - Istanbul - Dubaj-Istanbul – Zagreb oz. Ljublja-
na (vključen obrok), letališke in varnostne pristoj-
bine, avtobusne prevoze po programu, 3x nočitev 
z zajtrkom v hotelu 4* v Dubaju center, celodnevni 
ogled Dubaja, spremstvo slovenskega vodnika,   or-
ganizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15 
in 24 potnikov 30 €. 

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: prevoz iz Ljubljane 
do letališča Zagreb in nazaj 39 € (min. 8 oseb), eno-
posteljna soba: 210 €, izlet v Abu Dhabi: 59 € (min. 15 
udeležencev), koktajl v Sky baru v hotelu 7* Burj Al 
Arab 139 € (obvezna rezervacija in plačilo ob prijavi - 
vstop dovoljen samo starejšim od 21 let), jeep safari: 
85 €, križarenje z večerjo - Dhow Cruise 59 €.

OB PRIJAVI PRIPOROČAMO DOPLAČILO ZA VZPON 
NA BURJ KHALIFA  (najava in doplačilo vsaj 14 dni 
pred odhodom oziroma v času novega leta do 30 dni 
pred odhodom):   49€.

DOPLAČILA na poti: turistična taksa približno 5  € 
na sobo na noč, napitnine 30 €, metro 10 €, enotirna 
železnica 5 €.
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

DUBAJ, ABU DHABI IN OMAN - PO POTEH ŠEJKOV IN SULTANOV 
ODHODI: 26.10., 27.11.* 2019; 16. 2., 15.3., 25.4., 18.5., 26. 9., 24.10., 21.11., 29.12.2020

 krožno potovanje od Emiratov do Omana

 spanje v puščavi Al Ain

 ogled Dubaja, Abu Dhabija ter biserov 
Omana

1. DAN
(SLOVENIJA) - ZAGREB - DUBAJ  nočitev
Prevoz iz Ljubljane na letališče Zagreb (doplačilo). 
Prijava na let proti Dubaju. Pristanek v nočno jutranjih 
urah po lokalnem času. Avtobusni prevoz do hotela. 
Nočitev.

2. DAN
DUBAJ - OGLED MESTA IN PO ŽELJI VEČERJA 
NA DHOW LADJI  zajtrk
Po zajtrku se podamo na ogled Dubaja, ki leži vzdolž 
Arabskega zaliva v dolžini približno 72 kilometrov. V 
mestu si ogledamo zlato tržnico, tržnico začimb, hišo 
Šejka Saeeda, Dubajski muzej, Dubai World Trade Cen-
ter, mošejo Jumeirah, se popeljemo z vodnim taksijem 
»abra« po zalivu... Popoldan prosto za individualne 
oglede, nakupe ali obisk ene od plaž. Zvečer se lahko 
po želji in proti doplačilu odločite za koktejl v zname-
nitem hotelu Burj Al Arab (rezervacija ob prijavi), ali 
za vožnjo z ladjo Dhow po zalivu, kjer vam postrežejo 
z večerjo. 

3. DAN
DUBAJ - PO ŽELJI JEEP SAFARI  zajtrk, nočitev
Zajtrk v hotelu. Dan lahko izkoristimo za sprostitev, 
zabavo ali nakupe. Nakupovanje se odvija v nakupo-
valnih centrih s trgovinami različnih blagovnih znamk 
ali na tržnici, kjer so nakupi še cenejši in se za dose-
go želene cene lahko s trgovci pogajate, predvsem za 
nakup zlata in diamantov. Popoldan priporočamo po-
poldansko-večerni safari z večerjo. S terenskimi vozili 
se zapeljemo po zlatih peščenih sipinah, kar povzroča 
pravo adrenalinsko zabavo. Lahko tudi smučamo ali 
deskamo po sipinah. Medtem v beduinskem kampu 
pripravijo nepozabno vzdušje pod zvezdami. Ob dobri 
hrani in pijači (v ceni safarija) uživamo v nepozabnem 
arabskem sončnem zahodu, ob ritmih beduinske glas-
be pa nas s plesom očara trebušna plesalka (razen v 
času ramadana), poslikajo vas s kano, vi pa se spros-
tite v dobri družbi. 
4. DAN
ABU DHABI - AL AIN  zajtrk, nočitev
Po zajtrku se z avtobusom peljemo mimo največjega 
pristanišča na svetu, Jebel Ali, nato skozi puščavo, po-
sejano z akacijami do glavnega in modernega mesta 
Arabskih Emiratov Abu Dhabija. Mesto se nahaja na 
otoku in danes predstavlja splet moderne arhitekture z 
ostanki islamske, ki je še vedno zelo očitna. Ogledamo 
si nekaj mestnih znamenitosti, doživimo utrip mes-
ta in z obale občudujemo pogled na bogato mestno 
središče, kjer se bohotijo stavbe številnih svetovnih 
bank, mulitinacionalk in naftnih družb. Pozno popol-
dan vožnja v oazo Al Ain. Informativni ogled oaze, ki ji 

danes pravijo mesto parkov z bujno vegetacijo, zele-
njem, akacijami, palmami in če pomislite, da ste sre-
di puščave, je to res nekaj neverjetnega. Tu se nahaja 
najpomembnejši muzej Emiratov, kjer so prikazane 
tradicionalne obrti, arabski rokopisi, pa tudi nekateri 
kraljevi zakladi, ki so jih našli v bližnjem arheološkem 
najdišču. Na poti je tudi kamelja tržnica, kjer lahko od 
blizu občudujemo nasmejane “puščavske ovce”. Pravo 
doživetje je bivati v zeleni oazi, obdani s peskom.

5. DAN
AL AIN - IBRI - JABRIN - BAHLA - NIZWA
  zajtrk, nočitev
Po zajtrku se zapeljemo skozi puščavo proti sultana-
tu Oman in tam prečkamo mejo (zaradi formalnosti in 
ureditev vizuma lahko prehod meje traja tudi do dve 
uri) ter nadaljujemo vožnjo proti Nizwi, glavnemu mes-
tu notranje province, ki je center islama v sultanatu. 
Na poti bomo obiskali Jabrin, najmogočnejši grad v 
Omanu, zgrajen v drugi polovici 17. stol. To območje 
je včasih veljalo za središče kulture in izobraževanja v 
Omanu. Sam grad je izjemno dobro ohranjen, ima lo-
čene prostore za zborovanja, kuhinjo, toaletne prosto-
re in ostale sobane. Stene so poslikane in okrašene z 
motivi iz muslimanske vere. Povzpeli se bomo na vrh 
gradu, od koder se nam bo odprl prečudovit razgled na 
pokrajino, ki nas bo pustila brez besed. Ta dan bomo 
obiskali tudi mistično vasico Bahla, ki se nahaja v bli-
žini mesta Nizwa. V sami vasici bomo obiskali utrdbo, 
zgrajeno iz enostavnih gradbenih materialov, kot sta 
les in blato. Utrdba je uvrščena na prestižen seznam 
UNESCOVE svetovne dediščine ravno zaradi njene ar-
hitekture in obzidja, ki pokriva 12 km veliko območje. 
Večerni prihod v Nizwo. Nastanitev v hotelu, nočitev. 

6. DAN zajtrk, večerja
NIZWA – MUSCAT 
Raziskovali bomo Nizwo.  Najprej  se bomo ustavili pri 
lokalni tržnici (souk-u), kjer se trguje vsak dan v tednu. 
Imeli bomo priložnost obiskati različne trgovinice z zele-
njavo, mesom,  raznimi spominki in seveda začimbami. 
Prav souk nam nudi edinstven vpogled  v vsakodnevno 
življenje domačinov. Nadaljevali bomo z ogledom mo-
gočne trdnjave v Nizwi, katere simbol je velikanski stolp 
iz 17. stoletja, ki ga je zgradil Imam Sultan Bin Saif Al Ya' 
Aruba z namenom, da zaščiti in nadzira trgovske poti 
skozi mesto. Sama trdnjava je locirana na strateški lo-
kaciji in omogoča nadzor nad celotno okolico, kar bomo 
tudi videli ob vzponu  po ozkih spiralnih stopnicah. Za 
konec bomo obiskali še vasico Birkat al Mouz, kjer lokal-
ni kmetje gojijo dateljnove palme. Imeli bomo možnost 
opazovati nasade, prav tako pa bomo lahko videli pro-
ces kultivacije in starodavni namakalni sistem v Oma-
nu – Falaj. Sledi vožnja proti glavnemu mestu Muscat in 
nastanitev v hotelu. Večerja in nočitev.

7. DAN
MUSKAT  zajtrk, nočitev
Zajtrk v hotelu. Podamo se na ogled zunanjosti najpo-
membnejših znamenitosti Muskata: Velika mošeja, ki 
je ena največjih na svetu s krasnimi umetniškimi deli 
ter s preprogo iz enega kosa, ki prekriva celotno mo-
lilno območje v velikosti 4300 m. Nadaljujemo do na-
ravnega zgodovinskega muzeja, ki predstavlja floro in 
favno in naprej do sultanove palače Al-Alam, ki je bila 
preurejena v zlato-modrem indijskem stilu (fotografi-
ranje ni dovoljeno). Sledi še ogled barvitega Muttrah 
Souka, kjer lahko najdete tekstil, rokodelske izdelke, 
začimbe… Popoldan povratek nazaj v hotel in prosto 
do prevoza na letališče. Priporočamo popoldansko 
križarjenje po zalivu z vključeno pijačo. Pozno zvečer 
prevoz do letališča in polet proti Zagrebu/Ljubljani s 
postankom na enem izmed vmesnih letališč. 

8. DAN
MUSKAT - SLOVENIJA  
Nočni let in pristanek  v Zagrebu ali Ljubljani. 

CENA: od 1.549 €* najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz iz Ljubljane/Zag-
reba preko enega izmed evropskih letališč do Dubaja 
in nazaj iz Muscata, avtobusne prevoze po programu, 
nočitve z zajtrki v hotelih 3/4* (3x Dubaj, 1x Al Ain, 1x 
Nizwa, 1x Muskat), vse oglede po programu, vstop-
nine za oglede po programu v Omanu, vstopnino v 
muzej v Dubaju, vožnjo z vodnim taksijem v Dubaju, 
spremstvo angleško govorečega lokalnega vodnika, 
organizacijo in spremstvo potovanja v slovenskem 
jeziku.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potnikov 90€ in med 10 in 14 potniki 190 €. 
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna 
soba:270 €, Jeep safari z večerjo 85 €, Dhow Cruise 
večerja 59 €, Sky Bar koktajl 139 € v Burj Al Arab - 
obiskovalcem ni dovoljen vstop v vse prostore hote-
la (obvezna rezervacija min. 14 dni pred odhodom; 
vstop dovoljen le starejšim od 21 let).
DOPLAČILA ob prijavi: vstopno/izstopne takse: 
55 €.
DOPLAČILA na poti: osnovne napitnine (tudi otro-
ci): 40 €.
VIZUM: potrebovali boste vizum za vstop v Oman in 
vsaj 6 mesecev veljaven potni list od vstopa v Oman.
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DUBAJ, ATLANTIS THE PALM 5*
www.atlantisthepalm.com

DUBAJ, RIXOS THE PALM 5*
www.thepalmdubai.rixos.com

DUBAJ, HABTOOR GRAND RESORT 5*
www.habtoorhospitality.com

NAŠI NAMIGI 
 prav na vrhu slovite Palm Jumeirah 
 neomejen vstop v vodni park 

Aquaventure Waterpak 
 brezplačni brezžični internet v vseh 

sobah 
 udobje in razvajanje

NAŠI NAMIGI 
 visoka kvaliteta storitev 
 na arhipelagu Palm Jumeirah 
 bližina vodnega parka

NAŠI NAMIGI 
 bogat wellness center
 odlična lokacija, v bližini vseh 

znamenitosti

obdobje sep 19 / maj 20

CENA: že od 1.499 €*
*5 dni (direktni let iz Zagreb-a)
15.3. - 20.3.2020, polpenzion

obdobje sep 19 / maj 20

CENA: že od 1.769 €*
*5 dni (direktni let iz Zagreb-a)

15.3. - 20.3.2020, vse vključeno

obdobje sep 19 / maj 20

CENA: že od 1.099 €*
*5 dni (direktni let iz Zagreb-a)

15.3. - 20.3.2020, nočitev z zajtrkom

BREZPLAČNO
Wi-Fi

VODNI PARKGOLF

Ostali odhodi in cene na: www.palma.si

NA TOPLO Z DIRKETNIM LETOM IZ ZAGREBA

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESS OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESS OBJEKT OB
OBALI
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DUBAJ, TRYP BY WINDHAM DUBAI 4*
www.trypwyndhamdubai.com

DUBAJ, MARINA BYBLOS **** 
www.marinabybloshotel.com

DUBAJ, ALOFT PALM JUMEIRAH 4* 
www.aloft-palm-jumeirah.hotels-in-dubai.org

NAŠI NAMIGI 
 v bližini vsega dogajanja
 primerno za poslovne goste

NAŠI NAMIGI 
 odlična lokacija v Dubai Marini 
 v bližini plaže Jumeirah 
 brezplačna brezžična povezava v 

sobah
 mestni hotel, ki ga priporočamo za 

pare

NAŠI NAMIGI 
 v bližini nakupovalnih centrov
 s prekrasnim razgledom na Burj Al 

Arab

obdobje sep 19 / maj 20

CENA: že od 699 €*
*5 dni (direktni let iz Zagreb-a)

15.3. - 20.3.2020, nočitev z zajtrkom

obdobje sep 19 / maj 20

CENA: že od 899 €*
*5 dni (direktni let iz Zagreb-a)
15.3. - 20.3.2020, polpenzion

obdobje sep 19 / maj 20

CENA: že od 899 €*
*5 dni (direktni let iz Zagreb-a)

15.3. - 20.3.2020, nočitev z zajtrkom

BREZPLAČNO
Wi-Fi

NA TOPLO Z DIRKETNIM LETOM IZ ZAGREBA

BREZPLAČNO
Wi-Fi

GOLF WELLNESS

WELLNESS

BREZPLAČNO
Wi-Fi

MESTNI
OBJEKT

ZA PARE

ŠPORT
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DUBAJ, CITYMAX BURJ DUBAI 3* 
 www.citymaxhotels.com

RAS AL KHAIMAH, HILTON RAS AL KHAIMAH RESORT & SPA 5*
www3.hilton.com

RAS AL KHAIMAH, DOUBLETREE BY HILTON RESORT 
& SPA MARJAN ISLAND 5*
doubletree3.hilton.com

NAŠI NAMIGI 
 dobro razmerje med ceno in 

kavaliteto
 za raziskovalce
 tržnice in veliki moderni centri 

oddaljeni cca 10 min vožnje

NAŠI NAMIGI 
 ob 1.5 km dolgi peščeni plaži
 bogata ponudba wellness storitev
 odlična izbira za družine

NAŠI NAMIGI 
 odlična lokacija ob plaži
 vse sobe na morsko stran 
 odlično razmerje med ceno in 

kvaliteto

obdobje sep 19 / maj 20

CENA: že od 649 €*
*5 dni (direktni let iz Zagreb-a)

15.3. - 20.3.2020, nočitev z zajtrkom

obdobje sep 19 / maj 20

CENA: že od 879 €*
*5 dni (direktni let iz Zagreb-a)

15.3. - 20.3.2020, nočitev z zajtrkom

obdobje sep 19 / maj 20

CENA: že od 799 €*
*5 dni (direktni let iz Zagreb-a)

15.3. - 20.3.2020, nočitev z zajtrkom

NA TOPLO Z DIRKETNIM LETOM IZ ZAGREBA

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESS OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO
Wi-Fi

MESTNI
OBJEKT

ZA PARE

WELLNESS 2+2VODNI PARK
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RAS AL KHAIMAH, SMARTLINE BIN MAJID BEACH RESORT 4* 
www.binmajid.com

RAS AL KHAIMAH, CITYMAX RAS AL KHAIMAH 3*
www.citymaxhotels.com

NAŠI NAMIGI 
 manjši vodni park
 priporočamo družinam
 v bližini središča letovišča Ras Al 

Khaimah

NAŠI NAMIGI 
 v bližini nakupovalnih centrov in 

trgovin
 dobro razmerje med ceno in 

kvaliteto

obdobje sep 19 / maj 20

CENA: že od 899 €*
*5 dni (direktni let iz Zagreb-a)

15.3. - 20.3.2020, vse vključeno

obdobje sep 19 / maj 20

CENA: že od 599 €*
*5 dni (direktni let iz Zagreb-a)

15.3. - 20.3.2020, nočitev z zajtrkom

NA TOPLO Z DIRKETNIM LETOM IZ ZAGREBA

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESS OBJEKT OB
OBALI

OBJEKT OB
OBALI

FUJAIRAH, FUJAIRAH ROTANA RESORT & SPA 5* 
www.rotana.com

NAŠI NAMIGI 
 mirne počitnice
 dobro razmerje med ceno in 

kvalliteto
 priporočamo družinam in parom

obdobje sep 19 / maj 20

CENA: že od 799 €*
*5 dni (direktni let iz Zagreb-a)

15.3. - 20.3.2020, nočitev z zajtrkom

BREZPLAČNO
Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO
Wi-Fi

TOBOGANI

ŠPORT
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BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESS OBJEKT NA
OBALI

OBJEKT NA
OBALI

AJMAN, BAHI AJMAN PALACE 5* 
www.hmhhotelgroup.com

ABU DHABI, ALOFT ABU DHABI 4*
aloft.abudhabi-hotels-ae.com

ABU DHABI, INTECONTINENTAL ABU DHABI 5*
abudhabi.intercontinental.com

NAŠI NAMIGI

 odlična lega ob plaži

 udobje in razvajanje

 brezplačni brezžični internet v 
sobah

 tudi sobe 2+3

NAŠI NAMIGI 
 v bližini vseh znamenitosti
 dobro razmerje med ceno in 

kvaliteto
 priporočamo parom in poslovnim 

gostom

NAŠI NAMIGI 
 visoka kvaliteta storitev
 ob marini
 odlična brazilska restavracija

obdobje sep 19 / maj 20

CENA: že od 869 €*
*5 dni (direktni let iz Zagreb-a)

15.3. - 20.3.2020, nočitev z zajtrkom

obdobje sep 19 / maj 20

CENA: že od 699 €*
*5 dni (direktni let iz Zagreb-a)

15.3. - 20.3.2020, nočitev z zajtrkom

obdobje sep 19 / maj 20

CENA: že od 899 €*
*5 dni (direktni let iz Zagreb-a)

15.3. - 20.3.2020, nočitev z zajtrkom

NA TOPLO Z DIRKETNIM LETOM IZ ZAGREBA

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESS

WELLNESS

ŠPORT

MESTNI
OBJEKT
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Aktivni pod palmo

Golf

Združeni arabski emirati so raj za golfiste, saj 
nudijo igranje na več kot 30 golf igriščih. Naj-
več jih je v Dubaju, ki se ponašajo z 19 igriš-
či, sledi Abu Dhabi z 11 igrišči, golf igrišča pa 
najdete tudi v Ras Al Khaimahu in Ajmanu. 
Predstavljamo le nekaj golf igrišč, kjer so 
Palmini golfisti najbolj zadovoljni z igranjem 
in terenom, seveda pa vam lahko pripravimo 
ponudbo za kateregakoli izmed željenih golf 
igrišč.

EMIRATES GOLF - THE FALDO COURSE (Dubaj)
• 18 lukenj
• PGA 72
• 6719 m
• igrišče zgrajeno 1996 (Faldo & Pern)

TRUMP INTERNATIONAL (Dubaj)
• 18 lukenj
• PGA 71
• 6610 m
• igrišče zgrajeno 2017 (Hanse & Wagner)

AL HAMRA GOLF (Ras al Khaimah)
• 18 lukenj
• PGA 72
• 6629 m
• igrišče zgrajeno 2007 (Harradine)

TOWER LINKS (Ras al Khaimah)
• 18 lukenj
• PGA 72
• 6629 m
• igrišče zgrajeno 2004

AL ZORAH GOLF (Ajman)
• 18 lukenj
• PGA 72
• 6555 m
• igrišče zgrajeno 2015 (Nicklaus)

YAS LINKS GOLF (Abu Dhabi)
• 18 lukenj
• PGA 72
• 6779 m
• igrišče zgrajeno 2010 (Phillips)

ABU DHABI GOLF (Abu Dhabi)
• 18 lukenj
• PGA 72
• 6803 m
• igrišče zgrajeno 2000 (Harradine)

Odkrijte Dubaj

BURJ KHALIFA

DUBAJSKE FONTANE

BURJ AL ARAB

SKI DUBAI

DUBAI MALL

DUBAI AQUARIUM

VODNI PARK ATLANTIS

ZALIV DELFINOV
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SULTANAT OMAN – ARABSKI BISER 
ODHODI: 26.10.2019; 18.2, 21.3., 26.4., 24.10.IN 26.12.2020

 moč narave - obisk puščave Wahiba 
z mogočnimi več kot 100 metrskimi 
sipinami

 obisk naravnega habitata in rezervata 
morskih želv na peščeni plaži

 možnost kopanja v naravnih oazah

1. DAN obrok na letalu, nočitev
SLOVENIJA - MUSCAT
Zbor potnikov na letališču v Zagrebu in polet proti 
Omanu z vmesnim prestopanjem v Dohi. Večerni pri-
hod v Oman, nastanitev v hotelu in nočitev.

2. DAN zajtrk, večerja
MUSCAT 
Po zajtrku bomo obiskali eno izmed največjih mošej na 
svetu, to je mošeja sulatana Kabusa v Muscatu, ki lah-
ko naenkrat sprejme tudi do 20.000 vernikov. Mošeja 
predstavlja arhitekturno čudo in je znotraj okrašena z 
veliko umetniškimi deli, ogromnimi lestenci in prepro-
go, ki prekriva celoten prostor molilnice*. Ogledali si 
bomo še Operno hišo, ki prav tako predstavlja tipično 
Omansko arhitekturo in velja za eno pomembnejših 
zgradb v mestu. Nekaj časa bomo namenili predelu 
Shatti Quram, ki je bolj moderen del mesta. Po kraj-
šem počitku se bomo zapeljali do starega mesta Mu-
scata, kjer si bomo ogledali muzej Bait Al Zubair. Muzej 
je prvotno služil kot hiša bogatemu trgovcu, ki je zbiral 
starine. Naš naslednji postanek bo palača Sultana Ka-
busa, katero »ščitita« dve portugalski trdnjavi Jalali in 
Mirani. Za konec bomo obiskali še tržnico Muttrah, ki 
velja za eno najstarejših v Omanu in tudi najbolj mi-
stično. Prepletena je s številnimi manjšimi ulicami, 
polnimi posebnih vonjav, kar bo pričaralo edinstveno 
atmosfero. Povratek v hotel, večerja in nočitev.

*OPOMBA: obisk mošeje je mogoč samo ob nošenju 
primernih oblačil, ki ne razkrivajo polti od pet do gla-
ve, ženske morajo ob vstopu glavo in obraz zakriti s 
šalom.

3. DAN zajtrk, večerja
MUSCAT – WADI SHAB – WADI TIWI – SUR – 
ŽELVJI REZERVAT
Po zajtrku se bomo odpravili na raziskovanje Omana. 
Zapustili bomo mesto Muscat in z vmesnimi krajšimi 
postanki vožnja do ogromnega požiralnika vode 
»Bimmah«. V požiralnik se bomo spustili prav do vode, 
ki je čudovitih modrozelenih barv. Nadaljevanje po 
Omanski obali proti plaži Fins, ki velja za eno izmed 
najlepših. Naša naslednja postaja bo čudovita dolina 
oziroma Wadi Shab. Starodavna vas je obkrožena 
s plantažami papaje, banan in drugih sadežev. 
Nadaljevanje v Wadi Tiwi, kjer se bomo tudi ustavili. 
Proti koncu popoldneva bomo prispeli v Sur, mesto, ki 
je znano po ladjedelnici (ogled naslednji dan). Najprej 
se bomo ustavili na mostu Al Ayjah, od koder je lep 
pogled na mesto in pristanišče. Sledi nastanitev v 
hotelu in nekaj časa za osvežitev. Za konec se bomo 
zapeljali v naravni rezervat, na plažo Ras Al Jinz, kjer 
želve zakopljejo svoja jajca. Morske želve vsako leto 
premagajo velike razdalje, da se vrnejo v rezervat in če 
bomo imeli srečo, bomo lahko ob spremstvu lokalnih 
strokovnjakov te želve videli tudi v živo. Povratek v 
hotel in nočitev.

4. DAN zajtrk, večerja
SUR – WADI BANI KHALID – PUŠČAVA 
WAHIBA
Po zajtrku se bomo najprej popeljali skozi mesto, 
nato pa si bomo ogledali še ladjedelnico. »Dhow« je 
posebna vrste ladje, ki so jo uporabljali prebivalci ob 
Rdečem morju in Indijskem oceanu. Prav tako si bomo 
ogledali lokalno tržnico ali »souk«, tržnico z ribami in 
druge znamenitosti mesta. Sledila bo vožnja v »Wadi 
bani Khaled«, kar v arabščini pomeni naravna oaza. Je 
popolno nasprotje puščave Wahiba, saj okoli naravnih 
vodnih bazenov raste bujno zelenje, ki je čudovit kon-
trast puščave. Za najpogumnejše bo tukaj edinstvena 
priložnost, da boste zaplavali v pravi oazi sredi pušča-
ve (brisače niso na voljo in jih morate prinesti s seboj). 
Dobro osveženi bomo nadaljevali v puščavo Wahiba, 
kamor se bomo zapeljali s terenskimi vozili. Puščava 
nas bo navdušila z neverjetnimi prizori razgibanih rde-

če-belih peščenih sipin, nekatere izmed njih so viso-
ke tudi do 200 m. Vožnja med sipinami bo priložnost 
za čudovite fotografije in s tem nepozabne spomine. 
Po vožnji bo sledil obisk hiše Beduinov, kjer se bomo 
srečali z domačini in z njimi ob napitku pokramljali o 
življenju v puščavi. Nastanitev v urejenemu šotorskem 
kampu, večerja in nočitev.

5. DAN zajtrk, večerja
WAHIBA – JABRIN – BAHLA – NIZWA
Zapustili bomo puščavo in se odpravili proti Nizwi. 
Najprej bomo obiskali Jabrin, najmogočnejši grad v 
Omanu, zgrajen v drugi polovici 17. stol. To območje 
je včasih veljalo za središče kulture in izobraževanja v 
Omanu. Sam grad je izjemno dobro ohranjen, ima lo-
čene prostore za zborovanja, kuhinjo, toaletne prosto-
re in ostale sobane. Stene so poslikane in okrašene z 
motivi iz muslimanske vere. Povzpeli se bomo na vrh 
gradu, od koder se nam bo odprl prečudovit razgled 
na pokrajino, ki nas bo pustila brez besed. Da dan 
bomo obiskali tudi mistično vasico Bahla, ki se naha-
ja v bližini mesta Nizwa. V sami vasici bomo obiskali 
utrdbo, zgrajeno iz enostavnih gradbenih materialov, 
kot sta les in blato. Utrdba je uvrščena na prestižen 
seznam UNESCOVE svetovne dediščine ravno zaradi 
njene arhitekture in obzidja, ki pokriva 12 km veliko 
območje. Sledi prevoz do Nizwe, kjer bomo obiskali 
lokalno tržnico (souk) in trdnjavo*. Sledi prevoz do ho-
tela, večerja in nočitev.
*v primeru kasnejšega prihoda je ogled utrdbe v Nizwi 
naslednji dan.

6. DAN zajtrk, večerja
NIZWA (PO ŽELJI IZLET DO JEBEL SHAMS-A) 
- BIRKAT AL MOUZ - MUSCAT 
Zajtrk v hotelu, nato pa prosto dopoldne za razisko-
vanje Nizwe. Ponovno se lahko podate na lokalni souk 
in si privoščite pravo Omansko kavo v jutranjem vrve-
žu. Po želji in proti doplačilu priporočamo izlet do Je-
bel Shamsa; zgodnji jutranji odhod (zajtrk vam bodo 
pripravili za na pot) in vožnja proti mističnem gorovju 
Al Hajar ter najvišjemu vrhu Jebel Shams. Vzpon do 
razgledne ploščadi, kjer bomo občudovali omanski 
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»Grand Canyon«, prav posebno doživetje. Popoldanski 
povratek v Nizwo. Skupaj bomo nadaljevali do vasice 
Birkat al Mouz, kjer lokalni kmetje gojijo dateljnove 
palme. Imeli bomo možnost opazovati nasade, prav 
tako pa bomo lahko videli proces kultivacije in staro-
davni namakalni sistem v Omanu – Falaj. Sledi vožnja 
proti glavnemu mestu Muscat in nastanitev v hotelu. 
Večerja in nočitev.

7. DAN zajtrk, večerja
MUSCAT – BARKA – NAKHAL – MUSCAT 
Po zajtrku se bomo najprej odpravili do bližnje vasice 
Barka, kjer si bomo ogledali lokalno ribjo tržnico. Tam 
lahko še danes začutimo vzdušje kot je bilo nekoč. 
Nadaljevanje vožnje proti Nakhalu, kjer sledi ogled tr-
dnjave. Vasica ima bogato zgodovino, ki sega še v čas 
pred Islamom, sami pogledi iz utrdbe pa so zgodba 
zase. Večerni povratek v Muscat. Večerja in nočitev.

8. DAN zajtrk
MUSCAT ALI DODATNI IZLET: OPAZOVANJE 
DELFINOV 
Prost dan za raziskovanje Muscata, počitek na plaži ali 
po želji (proti doplačilu) opazovanje delfinov. V kolikor 
se boste odločili za ta izlet (predlagamo najavo ob pri-
javi) se boste odpeljali do mestne marine ter se vkrcali 
na ladjico. Odpeljali se boste do čudovitega zaliva, kjer 
boste spoznali čudovit podmorski svet, prav tako pa je 
zelo velika verjetnost, da vas bodo pozdravili delfini, 
saj domačini točno vedo, kje je se največkrat nahajajo. 
Prosto popoldne. Zvečer zbor pri hotelu, transfer do 
letališča in nočni polet proti Sloveniji.

9. DAN obrok na letalu, polet
OMAN – SLOVENIJA 
Polet iz Omana preko letališča v Dohi do Zagreba. Pri-
stanek v zgodnjih jutranjih urah.

CENA: od 1.499 €* najmanj 20 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana/Zagreb 
ali drugo bližnje letališče Muscat – Zagreb/Ljubljana 
z vključenimi letališkimi in varnostnimi pristojbina-
mi, oglede po programu v spremstvu slovenskega 
in lokalnega vodnika, vsi lokalni prevozi po progra-
mu, 6x nočitev z zajtrkom v hotelih 3/4 *, 1x nočitev 
z zajtrkom v urejenem puščavskem kampu, večerje 
in obroki po programu, vožnja s posebnimi terenski-
mi vozili (4X4 pogon) v času potovanja po puščavi, 
vstopnine po programu (Al Zubair muzej, ogled re-
zervata želv, Jabreen, Bahla, utrdba v Nizwi, Velika 
Mošeja, utrdba Nakhal), spremstvo in organizacijo 
potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 16 
in 19 potnikov 80€ med 12 in 15 potnikov 120€ med 8 
in 11 potniki 190 € .

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba 
260 € (v primeru, da potuje 1 oseba je doplačilo ob-
vezno in se obračuna ob prijavi), izlet z ladjo in opa-
zovanje delfinov - cca. 55€, izlet do Jebel Shams-a 
cca. 85 € (min. 10 potnikov), vizum 25 €, povratni 
transfer Ljubljana-Zagreb-Ljubljana 40€. 

DOPLAČILA na poti: osnovne napitnine za lokalne 
vodnike, voznike, ostalo osebje – 55€.

VIZUM: za vstop v Oman je potreben vizum, cena 
posredovanja in urejanja znaša 25€. Potrebovali 
boste vsaj 6 mesecev veljaven potni list od vstopa 
v Oman. Do približno mesec dni pred odhodom vam 
bomo posredovali dodatne informacije za pridobitev 
vizuma.
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križarjenja

p a l m a . s i



KRIŽARJENJE - TRADICIONALNI PALMIN SKUPINSKI ODHOD
DUBAJ IN ABU DHABI,  PRESTIŽ  IN EKSOTIKA

COSTA DIADEMA, 9 DNI
ODHODA: 15.2. in 22.2.2020

2020 PRISTANIŠČE PRIHOD ODHOD

15.2. 22.2.
Letalski prevoz Zagreb - Dubaj Transfer do ladje in vkrcanje

DUBAJ / ZAE Nočitev na ladji

16.2. 23.2. DUBAJ / ZAE 14:00

17.2. 24.2. MUSCAT / OMAN (fakultativni izlet) 09:00 22:00

18.2. 25.2. Dan na morju 

19.2. 26.2. DOHA /QATAR (fakultativni izlet) 09:00 20:00

20.2. 27.2. ABU DHABI / ZAE (fakultativni izlet) 08:00

21.2. 28.2. ABU DHABI/ ZAE  23:59

22.2. 29.2. DUBAJ / ZAE (fakultativni izlet) Prihod 8:00, izkrcanje in transfer 
do hotela, nočitev

23.2. 1.3. Letalski prevoz Dubaj - Zagreb Transfer do letališča 

LETALSKI PREVOZ, HOTEL, TRANSFERJI, SLOVENSKI SPREMLJEVALEC CENA PO OSEBI

NOTRANJA KABINA CLASSIC - IC 1.189 €
KABINA Z OKNOM CLASSIC – EC 1.379 €

KABINA Z BALKONOM CLASSIC – BC * 1.449 €
3/4 OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - ODRASLI 1.049 €

3/4 OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - OTROCI DO 18. LETA 849 €

*kabine se nahajajo na 2. palubi, balkoni se lahko v primeru slabega vremena zaprejo cove balcony

CENA VKLJUČUJE:
• letalski prevoz Zagreb/ali bližnje letališče – Dubaj – 

Zagreb/ali bližnje letališče, letališke takse
• 1x NZ v hotelu 4* v Dubaju, lokalni transferji letališ-

če – pristanišče – hotel – letališče
• križarjenje po programu z ladjo Costa Diadema, 

nastanitev v kabini izbrane kategorije
• pristaniške takse (150€)
• razširjeni polni penzion, gala večerja, voda v sa-

mopostrežni restavraciji
• animacijski in zabavni program na ladji, vstop v 

casino in diskoteko, brezplačna uporaba fitnesa, 
bazenov, savn, ležalnikov

• spremljevalca pri min. 20 prijavljenih potnikih na 
osnovnih ležiščih

MOŽNA DOPLAČILA:
• PREMIUM KABINE: notranja kabina 100 €, zunan-

ja kabina z oknom ali balkonom 60 € na kabino 
(boljša pozicija kabin, brezplačna dostava zajtr-
ka v kabino, voucher za 10% popust za naslednje 
križarjenje v roku 1 leta v Premium kategoriji po 
redni ceni)

• Povratni transfer iz Ljubljane do letališča Zagreb 
50€ po osebi (pri min. 6 prijavljenih potnikih)

• Fakultativni izleti na destinacijah
• - paketi pijač

DOPLAČILO: 
• Na ladji ali v agenciji: napitnine v višini 70€ na 

osebo (odrasli in otroci nad 14 let), 35 eur na osebo 
otroci od 4. - 14. leta, otroci do 4. leta pa napitnin 
ne plačajo. 

• Na licu mesta: turistična taksa v hotelu cca. 5 € 
po osebi.

Cene se lahko spremenijo na dan izdaje letalskih vo-
zovnic. Veljajo pri min. 25 polnoplačanih potnikih.
Doplačilo za manjše število potnikov (20-25) je 30 € .

 odlična ladja Costa Diadema

 TOP termin – šolske počitnice

 prepletanje tradicionalnega in modernega

 popolna paketna ponudba vključuje let, križarjenje, 1 
nočitev v hotelu, transferje, slovenskega spremljevalca

 predviden direkten letalski prevoz iz Zagreba

 pestra ponudba fakultativnih izletov z odličnim sloven-
skim vodnikom 

58  Dubai, Oman and UAE Dubai, Oman and UAE  59 Discover and book your excursions before your departure at www.costacruise.com and at your travel agency. Discover and book your excursions before your departure at www.costacruise.com and at your travel agency.

 
Prices per person

Double inside cabin Basic Comfort
starting from starting from

November 2019 € 339 € 499
December 2019 € 339 € 499
January 2020 € 359 € 489
February 2020 € 359 € 489
March 2020 € 359 € 489
n The provided prices are per person in double cabin and refer to the dates marked 

with the square on the departures calendar.

The “Info and Services” section (page 200) provides all of the details on published 
fees and included services, as well as all useful information pertaining to 
excursions, cancellation/change fees, any supplementary ship/flight fuel charges, 
travel documents (minors, visas, etc.) and any flights.

 
Prices per person

Double inside cabin Basic Comfort
starting from starting from

December 2018 € 649 € 829
January 2019 € 269 € 449
February 2019 € 269 € 449
March 2019 € 269 € 449
n The provided prices are per person in double cabin and refer to the dates marked 

with a square on the departures calendar.

The “Info and Services” section (page 200) provides all of the details on published 
fees and included services, as well as all useful information pertaining to 
excursions, cancellation/change fees, any supplementary ship/flight fuel charges, 
travel documents (minors, visas, etc.) and any flights.

DubaiAbu Dhabi

What is a skyscraper if not man’s challenge to overcome 
limits? During this holiday on the ancient Persian sea, 
we will have the chance to see dozens of them but all 
we have to do is turn our gaze from their towering 
heights to appreciate the surrounding desert.
Dubai expresses its cosmopolitan spirit, Muscat has a 
calling for trade, Doha offers the beauty of the Museum 
of Islamic Art and Abu Dhabi provides a vast choice of 
things to do.

Each place is so amazing that you just can’t resist the 
charm. Just like in the stories of Shahrazad when the 
Persian King was so enthralled by the storytelling that 
he always wanted to hear the end.
The possibility of having plenty of time available allows 
us to visit Dubai and Abu Dhabi and experience the 
cosmopolitan atmosphere. But the true heart of the 
Arab desert is Muscat, where its history is recounted 
with every step.

Muscat

Abu Dhabi

DubaiDoha

Muscat

Abu Dhabi

Dubai

Sir Bani Yas Island

From sand to skyscrapers
Dubai, Oman, Qatar and Arab Emirates   
with Costa Diadema, 8 days - 7 nights

Departures 2018 2019

December January February March

22 29
n

5 12 19 26
n n n

2 9 16 23
n

2
n

Itinerary

Days Port Arr. Depart.

1st Fri Dubai (embark. from 20:00)

2nd Sun Dubai (United Arab Emirates) - 14:00

3rd Mon Muscat (Oman) m 09:00 -

4th Tues Muscat (Oman) - 01:00

5th Wed Sir Bani Yas Island (United Arab 
Emirates)

09:00 18:00

6th Thurs Abu Dhabi (United Arab Emirates) m 08:00 -

7th Thurs Abu Dhabi (United Arab Emirates) - 23:59

8th Fri Dubai (United Arab Emirates) 08:00

m  Long stopover or more than one day.

One thousand  
and one nights™

Dubai, Oman and UAE
with Costa Mediterranea, 8 days - 7 nights 

n   The highlighted departures may change ports and ports of call schedules. 
Detailed programme at www.costacruise.com

Itinerary

Days Port Arr. Depart.

1st Fri Dubai (embark. from 20:00) 08:00

2nd Sat Dubai (United Arab Emirates) m - 14:00

3rd Mon Muscat (Oman) m 09:00 22:00

4th Tues Sailing

5th Wed Doha (Qatar) 09:00 20:00

6th Thurs Abu Dhabi (United Arab Emirates) m 11:00 -

7th Fri Abu Dhabi (United Arab Emirates) - 23:59

8th Fri Dubai (United Arab Emirates) 08:00 -

m  Long stopover or more than one.

Departures 2019 2020

November December January February March

23 30
n

7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7

 PA L M I N A  U S P E Š N I C A
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Maroko

Doživite pravljico med morjem in puščavo 
– veter z Atlantika, vonj po Mediteranu, 
visoko gorovje Atlasa, obdelana polja, 
zelene oaze, velika kraljeva mesta in 
tišino med sipinami. Maroko je začaral 
že toliko umetnikov in zvezd! Pridružite se 
jim, to bo festival za vse čute!



ZAKAJ V MAROKO S PALMO?

• zaradi naravne pestrosti – vetra z Atlantika, vonja po Mediteranu, visokega 
gorovja Atlas in puščavskega sveta,

• ker je s svojo tradicijo, barvitostjo, vzorci in starimi obrtmi začaral toliko 
umetnikov in oblikovalcev,

• zaradi mehkih sipin, ki spreminjajo barvo po soncu od zlato rumene do 
večerne rdeče in zaradi najlepših sončnih zahodov v puščavi,

•  zaradi slikovitih utrjenih vasic ali ksarov sredi puščave, kjer so doma 
staroselska barberska plemena,

• kasb, utrdb, kjer so nekoč počivale karavane,

• zaradi kraljevih mest, sijajnih palač, mošej in mestnega vrveža v medinah 
(starih mestnih jedrih),

• zaradi ljudi, ki obiskovalce z odprtimi rokami sprejmejo medse in v prvi 
minuti postrežejo čaj z listom sveže mete,

• zaradi Marakeša, ki očara s palačami, mošejami in trgom Djemaa el-Fna s 
krotilci kač, pripovedovalci zgodb, vrači, pouličnimi umetniki in prodajalci 
slastnega tajina,

• zaradi nekoč glavnega mesta Fesa, maroškega Versaillesa Meknesa, 
antičnega Volubilisa in Bogartove Casablance,

• zaradi jeep safarija po prostranih puščavskih sipinah Erg Chebbi, čudovite 
in globoke soteske Todre, doline reke Dades in berberskih vasic, kot je Ait 
Benhaddou pod zaščito Unesca

•  zaradi slastne maroške hrane, ki nas razvaja na vsakem koraku. 

Za lepše doživetje Maroka

Spoznajte staroselce

Berberi so staroselci, ki govorijo maroško arabščino in imajo kar 300 različnih 
dialektov. Njihova tradicija se prenaša ustno, saj jih je veliko nepismenih. 
Po muslimanskem osvajanju v 7. st., ki je s seboj prineslo arabsko kulturo in 
islam, so se Berberi v urbanih predelih zlili z Arabci in prevzeli prevladujočo 
arabsko kulturo. Večina jih še vedno živi na podeželju, kjer se ukvarjajo z 
živinorejo in poljedeljstvom. Na potepu po vaseh se bo razkrila razlika med 
berberskim in arabskim prebivalstvom. Berberske ženske si tako ne zastirajo 
obrazov in postorijo tudi kakšno moško opravilo. Veliko uporabljajo barvilo 
grma hena ali kano, za katero v skladu s predislamsko tradicijo verjamejo, da 
preganja zle duhove in prinaša mir. 

Objem in poljub

Maročani so izjemno topli in odprti ljudje, ki vam bodo le redko pomolili roko, 
veliko raje vas bodo srčno objeli in poljubili, predvsem če ste istega spola. Za 
spoznavanje si bodo vzeli čas in vas tudi hitro sprejeli za prijatelja. Odprli vam 
bodo vrata svojega doma in vam pokazali pot do svojega srca. Prisluhnite jim. 
Njihov optimizem in navdušenje nad življenjem sta nalezljiva!

Doživite najlepše sončne zahode

Ste vedeli, da v maroškem jeziku beseda Maroko pomeni kraj, kjer zahaja 
sonce? Verjemite, da si to ime več kot zasluži. Najlepši je med puščavskimi 
sipinami, kjer spreminja barve – od nežno rumene do intenzivno žareče rdeče. 



Hrana
Maroška hrana je izjemno raznolika, saj se v njej kaže vpliv berber-
ske, mavrske, mediteranske in afriške kuhinje. V hrani uporabljajo 
številne začimbe – cimet, kumino, poper, papriko, janež, peter-
šilj, žafran in ingver. Tipične jedi so maroška juha, ribe, kuskus s 
koščki jagnjetine, perutnine ali govedine v omaki in slavni tajine 
– jed, kjer se skupaj kuha več sestavin, kot so denimo piščanec, 
olive, limona in paradižnik z začimbami. V Maroku pozabite na 
pribor – uporabite prste in domišljijo!

Kraljevina, država in jezik
Kraljevini Maroko vlada kralj Mohamed VI skupaj s predsednikom 
vlade. Zaradi bližine Evrope, od katere ga loči le Gibraltarski zaliv, 
predstavlja Maroko most med Evropo in Afriko, med dvema raz-
ličnima kulturama, različnimi mentalitetami, običaji, navadami. 
Berberski jeziki, ki so bili nekoč dominantni na območju Maroka, 
so izgubili primat, glavni jezik pa je postala arabščina. Govori jo 
približno tri četrtine prebivalcev. Predvsem na podeželju je pri-
sotno veliko različnih berberskih dialektov. Ker je bil Maroko ne-
koč francoska kolonija, je v mestih med izobraženci prisotna tudi 
francoščina, med številnimi prebivalci v severnih mestih pa tudi 
španščina. 

Kraljevski Marakeš

Marakeš je za mnoge najlepše mesto v Maroku – romantičen, 
mistični, kraljevski. Zaradi rdečkaste in rožnate arhitekture mu 
pravijo Rdeče mesto. Osvojil vas bo z igro barv, zvoki, vonjavami, 
tradicionalnostjo in modernostjo ter s 16 km dolgim obzidjem, ki je 
del svetovne dediščine Unesca. Marakeš je že pred več kot 40 leti 
s svojo energijo osvojil modne oblikovalce, ustvarjalce, umetnike, 
hedoniste in glasbenike. Sprehodite se mimo mošeje Koutoubia s 
77 m visokim minaretom, po slikovitih ulicah do vedno živahnega 
trga Djemaa el-Fna. Mahnite jo do medine z uličnimi trgovinicami, 
kjer potekajo pogovori o vsakdanjih zadevah in dogovori o po-
rokah, ustavite se na tržnicah ali sukih, kjer se lahko preizkusite 
v barantanju. 

Palmina gostja o Maroku

“V Rabatu nam je uspelo videti vhod v eno od 14 
kraljevih palač. Kralj se trudi, da bi bil Maroko 
demokratična in tudi socialna monarhija, 
je človek malo širšega pogleda. Res mi je v 
desetih dneh obiska v Maroku dal misliti, da bi 
nas Slovence morda navdušil za večjo oskrbo z 
domačo hrano, kajti vsa maroška zemlja, ki smo 
jo videli, je bila obdelana, tudi če je bila samo 
peščena puščava. Povsod so zbiralniki za vodo 
in polja. Fes je arabski včeraj in danes. Obzidana 
medina z 9000 ulicami, najožja meri samo 50 
cm, obiskovalca popelje med rokodelce, peke, 
mesarje, prodajalce vseh vrst, najdragocenejši 
pa je bil seveda naš vodnik, ki nas je popeljal 
po tem človeškem labirintu. Naslednji dan je 
bil na sporedu Marakeš. Tod so si vile najeli 
ali kupili mnogi slavni Evropejci. Doživeli smo 
sloviti osrednji trg s kačami, opicami, žonglerji, 
domačimi pridelki in začimbami, prespali pa 
v čudovitem hotelu Zlati tulip, kjer sem začela 
verjeti vsem tistim zgodbam o slavnih.” Marja 
Ashamalla

Časovna razlika

Srednjeevropski čas - 2 uri 

Nacionalna valuta 

Maroški dirham - 1€ je približno 10,98 MAD



MAROŠKA PRAVLJICA
Odhodi: 25.10.* IN 27.12.2019; 12.1., 15.2., 22.2., 21.3., 25.4., 12.9. IN 24.10. 2020

 najbolj priljubljen program za obisk 
Maroka

 odlična kombinacija ogledov kraljevih 
mest, doline tisočerih kasb in puščave

 izkušeni slovenski vodniki

 vstopnine in večerje vključene v ceno

 obisk Sahare - največje puščave na svetu

1. DAN  večerja, nočitev
SLOVENIJA - TRST/BENETKE - CASABLANCA 
PREVOZ DO LETALIŠČA IN POLET 
Odhod iz Ljubljane  in vožnja do letališča v Benetkah, 
od koder boste poleteli  v Casablanco. Pristanek, sledi 
prevoz do hotela, nastanitev, večerja in nočitev.

2. DAN zajtrk, večerja, nočitev
CASABLANCA - RABAT
OGLED CASABLANCE IN GLAVNEGA MESTA RABAT 
Dopoldne ogled Casablance. Ustavili se bomo pri mo-
šeji Hassana II., ki velja za velik arhitekturni čudež. Za-
peljali se bomo do obalnega predela »La Corniche« in 
se ustavili na trgu Mohameda V., upravnega središča 
Casablance. Sledi vožnja do Rabata. Ogled glavnega 
mesta in političnega središča Maroka. Ogled zunan-
josti Kraljeve palače ter Hasanovega stolpa, minareta 
nedokončane mošeje Yakuba al-Mansurja in mavzoleja 
Mohameda V., maroškega sultana in kralja, ki je Maro-
ko s pogajanji s Francozi popeljal v neodvisnost. Sledi 
še postanek pri kasbi Oudayas, zgrajeni v času dinasti-
je Almohadov. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

3. DAN zajtrk, večerja, nočitev
RABAT - MEKNES - VOLUBILIS – FES 
»MAROŠKI VERSAILLES« Z MOZAIKI, ANTIČNI 
VOLUBILIS
 Dopoldne vožnja v Meknes, ki je svojo zlato dobo kot 
vladarska prestolnica doživel v 18. st., ko ga je v »ma-
roški Versailles« povzdignil sultan Moulay Ismail. Ne-
kaj let pred njegovo smrtjo naj bi dokončali tudi Bab 
Mansour, znamenita maroška mestna vrata s čudoviti-
mi mozaiki, ki se nahajajo v neposredni bližini trga el-
-Hedim. Zunanji ogled umetnega zbiralnika vode Sahrij 
Swani, videli pa bomo tudi ostanke kraljevih konjušnic 
in žitnih kašč ter mavzoleja Moulaya Ismaila. Nada-
ljevanje do Volubilisa, nekdanjega rimskega mesta z 
dobro ohranjenimi mozaiki, ki je Bab Mansourju poso-
dil svoje stebre. Dan bomo sklenili v Fesu, nastanitev v 
hotelu, večerja in nočitev.

4. DAN zajtrk, večerja, nočitev 
FES 
MESTO OBRTI, VZNEMIRLJIVA MEDINA
Zajtrk in ogledi Fesa. To maroško kraljevo mesto si je 
prislužilo naziv Meka zahoda. V verskem in kulturnem 
pomenu je pred drugimi mesti, saj je njegova univerza 
al-Karaouine iz 9. st. najstarejša neprekinjeno delujoča 

medresa (islamska izobraževalna ustanova). V veliki 
medini starega dela mesta Fes el Bali pod zaščito 
UNESCA, ki je med najstarejšimi in največjimi urbanimi 
peš conami sveta, si bomo ogledali zunanjost mošeje 
al-Karaouine in mavzoleja Moulaya Idrissa II. ter 
medreso Attarine iz zlate dobe Fesa. Imeli bomo tudi 
priložnost spoznati stare obrti in se ustaviti v kateri 
izmed prodajaln v vznemirljivi medini. V Fes el Jedidu 
bomo občudovali zunanjost Kraljeve palače in se 
sprehodili skozi staro judovsko četrt. Dolg dan bo za 
nami, vrnili se bomo v hotel, večerja in nočitev.

5. DAN zajtrk, večerja, nočitev 
FES - IFRANE - ERFOUD (JEEP SAFARI) 
ČEZ SREDNJI ATLAS PROTI SAHARI 
Po zgodnjem zajtrku se bomo podali preko Srednjega 
Atlasa, poznanega po čudovitih cedrovih gozdovih. 
Ustavili se bomo v naselju Ifrane, pomembnemu leto-
viškemu kraju, ki je poznan po rdečih strehah v alp-
skem slogu, kjer smučajo tudi Maročani. Nadaljevanje 
skozi Midelt in Errachidio proti Erfoudu. Danes sreča-
mo tukaj še vedno maroške Berbere ter njihove vasi in 
črede ovac, gozdove bora, cedre in zimzelenega hrasta 
ter nasade oljk, jablan in datljevih palm. Med vožnjo 
po neukročeni pokrajini Atlasa nas ob poti pozdrav-
ljajo ksarji in kasbe - nekoč obzidana mesta in utrdbe 
na poti proti kraljevim mestom. Prihod v Erfoud, ki je 
zaradi bližine najlepših saharskih sipin in slikovitosti 
pokrajine prizorišče mnogih filmov, med njimi Mumije 
in Princa Perzije. S terenskimi vozili se bomo podali na 
pustolovščino med veličastnimi sipinami Erg Chebbi 
(doplačilo), najvišje dosežejo do 150 m višine, kamor 
se povzpnemo peš* Nastanitev v hotelu, večerja.
* V primeru poznega prihoda in odvisno od ure sončne-
ga zahoda lahko vožnjo med sipinami s terenskimi vo-
zili prestavimo v naslednje jutro in skupaj pričakamo 
sonči vzhod.

6. DAN zajtrk, večerja, nočitev 
ERFOUD - POT TISOČERIH KASB - OUARZAZ-
ATE
SOTESKA TODRA IN ŠTEVILNE KASBE
Po zajtrku postanek pri starodavnem namakalnem sis-
temu »khettara«, nato nadaljevanje do Visokega Atla-
sa in čudovite soteske Todra, ene najspektakularnejših 
naravnih lepot Maroka. Reka je tukaj urezala številne 
kanjone, toda zadnjih 600 m je osupljivih, saj sonce 
dno soteske, ki je ponekod široka le pičlih 10 m, rožna-
te stene pa se vzdigujejo več kot 160 m visoko, osvetli 
le zjutraj. Nadaljujemo po »poti tisočerih kasb«, ki jo 
kitijo prelepe datljeve palme in Dolini vrtnic do mes-
ta Ouarzazate, kjer se bomo ustavili pri kasbi Taourirt 
(zunanji ogled), v kateri je živela družina Glaoui, ki je v 
zameno za podporo Francozom do pridobitve neodvi-
snosti Maroka imela popolnoma proste roke. Nastani-
tev v hotelu, večerja in nočitev.

7. DAN zajtrk, večerja, nočitev 
OURZAZATE - AÏT BENHADDOU - MARAKEŠ
FILMSKO MESTO IN »BISER JUGA« 
Zgodaj zjutraj vožnja do utrjene eksotične berberske 
vasice Äit Benhaddou pod zaščito UNESCA, ki se lahko 

pohvali s tako bogato filmografijo kot redki kraji sveta 
(Lawrence Arabski, Sodoma in Gomora, Jezus iz Naza-
reta, Gladiator in Aleksander). Nadaljevanje čez 2260 
m visoki prelaz Tizi n'Tichka do Marakeša. Že od daleč 
bo pozdravljal minaret Koutoubia. Sledi ogled »rdeče-
ga bisera juga«, kjer je v času francoskega protektorata 
v 20. st. ekscentrični marakeški paša, znan kot Gospo-
dar Atlasa, postal veliki ambasador mesta in Marakeš 
se je vpisal na turistični zemljevid najbolj glamuroznih 
mest na svetu. Prosti čas pa bomo preživeli v najživah-
nejšem kotu Afrike, kot pravijo trgu Djema el-Fna, kjer 
domačini uživajo v slastni maroški kuhinji, kupujejo 
sadje, zdravila in si mimogrede popravijo zobe, preden 
prisluhnejo pripovedovalcem zgodb in krotilcem kač. 
Obiskali boste krajevno lekarno in spoznali kraljestvo 
začimb, dišav, čajev in arganovega olja, ki podarja več-
no mladost. Sledi še ogled grobnice dinastije Saaditov, 
ki so po zatonu Fesa v 16. st. Marakeš spet izbrali za 
prestolnico, in palače Bahia, ki je dobila ime po ženi 
velikega vezirja Si Mousse. Večerja in nočitev v hotelu.

8. DAN  
MARAKEŠ - CASABLANCA - BENETKE/TRST - 
SLOVENIJA zajtrk
MARAKEŠ IN POVRATEK
Dopoldne še nekaj časa v Marakešu za zadnje oglede in 
nakupe. Sledi  prevoz do letališča v Casablanci, od ko-
der bomo poleteli v Benetke ali Trst, kjer bomo pristali. 
Organizirana vrnitev v Slovenijo/do Ljubljane.

CENA: od 929 €* najmanj 35 potnikov

CENA VKLJUČUJE: transfer Slovenija - Benetke*, le-
talski prevoz na relaciji Trst/Benetke – Casablanca – 
Benetke/Trst, letališke in varnostne pristojbine, vse 
prevoze po programu, sedem  polpenzionov v hote-
lih 4* (lokalna kategorija), zunanje oglede po pro-
gramu z lokalnim vodnikom, vstopnine v grobnico 
dinastije Saaditov, palačo Bahia in medreso Attarine, 
lokalnega vodnika, spremstvo slovenskega vodnika 
in organizacijo potovanja.

*predviden odhod iz Ljubljane, v primeru vsaj 15 po-
tnikov tudi iz drugih krajev. 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 25 
in 34 potnikov 40 €, med 15 in 24 potnikov 80 €, med 
10 in 14 potnikov 110. € 

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba 
119 €. 

DOPLAČILA na poti: osnovne napitnine - 45 € (tudi 
otroci).

MOŽNA DOPLAČILA na poti: jeep safari - 45  €, 
vstopnina v mošejo Hassana II - 13 €.

 

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen. 
Zaporedje programa se lahko spremeni, prav tako odhodno ali namembno letališče.
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

KRALJEVA MESTA MAROKA 
ODHODI: 9.2., 23.2., 15.3., 26.4., 20.9., 17.10., 8.11.* IN 6.12. 2020

 obiskali bomo vsa štiri Kraljeva mesta 
Maroka

 več časa za raziskovanje Rdečega 
mesta Marakeš

 možnost izleta v romantično Essauiro 

1. DAN
SLOVENIJA – BENETKE – FES  večerja, nočitev
Predvidoma v dopoldanskih urah prevoz iz Slovenije do 
letališča Treviso, od koder bomo poleteli proti Fesu. 
Pristanek v poznih popoldanskih/večernih urah, pre-
voz do hotela, večerja in nočitev. Po želji prvi sprehod 
po živahnih ulicah starega mestnega jedra.

2. DAN
FES  zajtrk, večerja
Zajtrk in ogledi Fesa. To maroško kraljevo mesto si je 
prislužilo naziv Meka zahoda. V verskem in kulturnem 
pomenu je pred drugimi mesti, saj je njegova univerza 
al-Karaouine iz 9. st. najstarejša neprekinjeno delujo-
ča medresa (islamska izobraževalna ustanova). V ve-
liki Medini starega dela mesta Fes el Bali pod zaščito 
UNESCA, ki je med najstarejšimi in največjimi urbanimi 
peš conami sveta, si bomo ogledali zunanjost mošeje 
al-Karaouine in mavzoleja Moulaya Idrissa II. ter med-
reso Attarine iz zlate dobe Fesa. Imeli bomo tudi pri-
ložnost spoznati stare obrti in se ustaviti v kateri izmed 
prodajaln v vznemirljivi Medini. V Fes el Jedidu bomo 
občudovali zunanjost Kraljeve palače in se sprehodili 
skozi staro judovsko četrt. Dolg dan bo za nami, vrnili 
se bomo v hotel, večerja in nočitev.

3. DAN
FES- VOLUBILIS – MEKNES - RABAT 
 zajtrk, večerja
Dopoldne vožnja do Volubilisa, nekdanjega rimskega 
mesta z dobro ohranjenimi mozaiki, ki je Bab Mansour-
ju posodil svoje stebre. Za kratek čas se bomo vživeli v 
življenje starih Rimljanov. Nadaljevali bomo v Meknes, 
ki je svojo zlato dobo kot vladarska prestolnica doži-
vel v 18. st., ko ga je v »maroški Versailles« povzdignil 
sultan Moulay Ismail. Nekaj let pred njegovo smrtjo 
naj bi dokončali tudi Bab Mansour, znamenita maro-
ška mestna vrata s čudovitimi mozaiki, ki se nahajajo 
v neposredni bližini trga el-Hedim. Zunanji ogled ume-
tnega zbiralnika vode Sahrij Swani, videli pa bomo tudi 
ostanke kraljevih konjušnic in žitnih kašč ter mavzoleja 
Moulaya Ismaila. Dan bomo sklenili v Rabatu, nastani-
tev v hotelu, večerja in nočitev. 

4. DAN
RABAT – CASABLANCA     zajtrk, večerja
Po zajtrku ogled Rabata, glavnega mesta in političnega 
središča Maroka: zunanjost Kraljeve palače ter Hasa-
novega stolpa, minaret nedokončane mošeje Yakuba 
al-Mansurja in mavzolej Mohameda V., maroškega 
sultana in kralja, ki je Maroko s pogajanji s Francozi 
popeljal v neodvisnost. Sledi še postanek pri kasbi Ou-
dayas, zgrajeni v času dinastije Almohadov. Vožnja do 
Casablance in ogledi: mošeja Hassana II., ki velja za 
velik arhitekturni čudež (doplačilo za ogled notranjo-
sti), zapeljali se bomo do obalnega predela »La Cor-
niche« in se ustavili na trgu Mohameda V., upravnega 
središča Casablance. Sledi nastanitev v hotelu, večerja 
in nočitev.

5. DAN
CASABLANCA – ROŽNATO MESTO MARAKEŠ   
 zajtrk, večerja 
Zajtrk in vožnja do rožnatega mesta - v Marakeš. Že od 
daleč bo pozdravljal minaret Koutoubia. Sledi ogled 
»rdečega bisera juga«, kjer je v času francoskega pro-
tektorata v 20. st. ekscentrični marakeški paša, znan 
kot Gospodar Atlasa, postal veliki ambasador mesta in 
Marakeš se je vpisal na turistični zemljevid najbolj gla-
muroznih mest na svetu. Prosti čas pa bomo preživeli 
v najživahnejšem kotu Afrike, kot pravijo trgu Djema 
el-Fna, kjer domačini uživajo v slastni maroški kuhi-
nji, kupujejo sadje, zdravila in si mimogrede popravijo 
zobe, preden prisluhnejo pripovedovalcem zgodb in 
krotilcem kač. Obiskali boste krajevno lekarno in spoz-
nali kraljestvo začimb, dišav, čajev in arganovega olja, 
ki podarja večno mladost. Sledi še ogled grobnice di-
nastije Saaditov, ki so po zatonu Fesa v 16. st. Marakeš 
spet izbrali za prestolnico, in palače Bahia, ki je dobila 
ime po ženi velikega vezirja Si Mousse. Večerja in no-
čitev v hotelu.

6. DAN
MARAKEŠ ALI PO ŽELJI IZLET V ESSAUIRO 
  zajtrk, večerja 
 Zajtrk in dan namenjen samostojnemu raziskovanju 
živahnega Marakeša, ki vas bo navdušil v vseh po-
gledih. Novi del Marakeša, ki se ponaša z modernimi 
zgradbami, trgovskimi centri, prestižnimi trgovinami, 
čudovito opero in moderno železniško postajo ali stari 
del Medine, kjer vas bo navdušil labirint ulic, ki ima 
vsaka svojo zgodbo. Predlagamo izlet do obmorskega 
mesteca Essaouira, v katerega so se zaljubili Orson 
Welles, Winston Churchill in Jimi Hendrix. Mesto je 
doživelo »zlato dobo« v času vladavine alavitskega 
sultana Mohameda III, ki je s pomočjo francoskega ar-
hitekta Cornuta zgradil čudovito pristaniško mesto, da 
bi utrdil trgovske vezi z Evropo. Mesto še danes slovi 
po morskih specialitetah. Obisk ribje tržnice, kjer se 

boste po želji do sitega najedli sveže ulovljenih rib, 
judovske četrti in portugalske utrdbe iz 16. stoletja s 
čudovitim pogledom na Atlantski ocean. Hiter spre-
hod in odlična masaža stopal po neskončni peščeni 
plaži ali pa posedanje v kateri od čajnic ali riadov, kjer 
vam bodo ponudili domače specialitete. Sledi vožnja 
po pokrajini, posejani z arganovimi drevesi, ki rastejo 
samo v jugozahodnem delu Maroka in ogled kooperati-
ve, kjer berberske žene na tradicionalen način pridobi-
vajo arganovo olje. Proti poznemu popoldnevu vrnitev 
v Marakeš, večerja in nočitev. 

7. DAN
MARAKEŠ – TREVISO – LJUBLJANA  zajtrk
Po zajtrku še del dopoldneva prosto za zadnje utrinke v 
Marakešu. Predlagamo ogled čudovitih maroških vrtov 
Majorelle, kjer je imel vilo tudi modni kreator Y.S. La-
urent. V vrtu lahko občudujete rastlinstvo kar iz petih 
celin. Na vrtovih se tako bohotijo kaktusi, palme, bam-
busi, bananovci, našli boste celo pelargonije. V sklopu 
vrtov je tudi muzej islamskih umetnosti. Sledi prevoz 
na letališče v Marakešu in polet proti Benetkam, proti 
Trevisu, kamor boste prispeli v večernih urah. Organi-
zirani prevoz v Slovenijo. 

CENA: od 749 €* najmanj 35 potnikov

CENA VKLJUČUJE: organizirani prevoz do in iz Tre-
visa, letalski prevoz na relaciji Treviso - Fes – Mara-
keš - Treviso, letališke in varnostne pristojbine, vse 
prevoze po programu, šest polpenzionov v hotelih 
4* (lokalna kategorija), zunanje oglede po programu 
z lokalnimi vodniki, vstopnine v grobnico dinastije 
Saaditov, palačo Bahia in medreso Attarine, lokalne 
vodnike v posameznih mestih, slovensko spremstvo 
in organizacijo potovanja.

*predviden odhod iz Ljubljane, v primeru vsaj 15 po-
tnikov tudi iz drugih krajev.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 25 
in 34 potnikov 60 €; med 15 in 24 potniki 90 €.

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba 
140 €.

DOPLAČILA na poti: osnovne napitnine 45  € (tudi 
otroci).

MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnina v mošejo 
Hassana II., vstopnino in prevoz za ogled vrtov Ma-
jorelle 16€ (min. 15 prijavljenih) , izlet v Essauiro 69€ 
(minimalno 15 prijalvjenih). 
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

MAGIČNI JUŽNI MAROKO  
ODHODI: 9.2., 23.2., 15.3., 26.4., 20.9., 17.10., 8.11.* IN 6.12. 2020

 raziskovanje južnega Maroka

 čudovito redeče mesto Marakeš

 obisk peščenih sipin in spanje v šotorih

1. DAN
SLOVENIJA - MARAKEŠ - ESSAOUIRA 
  večerja, nočitev
Predvidoma v zgodnjih jutranjih urah vožnja do Be-
netk/Trevisa, od koder boste poleteli v Marakeš. Po 
pristanku sledi vožnja do mesta Essaouira, v katerega 
so se zaljubili Orson Welles, Winston Churchill in Jimi 
Hendrix. Prvi utrip mesta, imenovanega Mogador, Na-
stanitev v hotelu/riadu, večerja in nočitev. 

2. DAN
ESSAOUIRA - TAMRI - TAROUDANT 
  zajtrk, večerja
Essaouira je doživela »zlato dobo« v času vladavine 
alavitskega sultana Mohameda III, ki je s pomočjo 
francoskega arhitekta Cornuta zgradil čudovito prista-
niško mesto, da bi utrdil trgovske vezi z Evropo. Mesto 
še danes slovi po morskih specialitetah. Obisk ribje tr-
žnice, kjer se boste po želji najdeli sveže pečenih rib, 
judovske četrti in portugalske utrdbe iz 16. stoletja s 
čudovitim pogledom na Atlantski ocean. Sledi vožnja 
po pokrajini, posejani z arganovimi drevesi, ki rastejo 
samo v jugozahodnem delu Maroka, in ogled koope-
rative, kjer berberske žene na tradicionalen način pri-
dobivajo arganovo olje. Pot nas vodi skozi Tamri, znan 
po nasadih banan, mimo Agadirja, polnega oljčnih in 
pomarančnih nasadov, do mesta Taroudant, imeno-
vanega tudi »mali Marakeš«, ki je bilo kratek čas pre-
stolnica vladarske dinastije. Nastanitev v hotelu/riadu, 
večerja in nočitev. 

3. DAN
TAROUDANT - TALOUINE - TAZENAKHT – 
ZAGORA  zajtrk, večerja
Po zajtrku vožnja do mesta Taliouine, četrtega sve-
tovnega proizvajalca žafrana, »najdražje začimbe na 
svetu«. Mesto je znano po največjih plantažah žafra-
na v Maroku, kar slišimo ob obisku ene tamkajšnjih 
predelovalnic. Nadaljevanje poti po slikoviti pokrajini 
do mesta Tazenakht, tam obiščemo kooperativo, kjer 
berberske žene na tradicionalen način izdelujejo bar-
vite preproge. Sledi vožnja do Zagore. Nastanitev, ve-
čerja in nočitev.

4. DAN
ZAGORA - TAMEGROUTE - SIPINE TINFOU  
   zajtrk, večerja
Ogled Zagore, poimenovane po gori Zagora na obmo-
čju Malega Atlasa. Mesto, ki je bilo zgrajeno šele v 20. 
stoletju, ima oznako »Tombouctou 52 jours«, ki ozna-
čuje predviden čas potovanja karavane do Timbuktuja 
v Maliju. Obisk mesta Tamegroute, zgodovinskega sre-
dišča sufističnega reda »Nasiriyya« in obisk knjižnice 
»zawiye Nasiriyye«, ki ima bogato zbirko rokopisov. Ta-
megroute je poznan tudi po keramiki, kjer prevladuje 
zelena barva. S terenskimi vozili se podamo do pešče-
nih sipin Tinfou, kjer pričakamo sončni zahod in sončni 
vzhod, saj prespimo sredi puščave v berberskih šotorih 
( jahanje kamel proti doplačilu). Postanemo popotniki, 
tako kot Ibn Battuta, ki je dejal, da te »potovanje pusti 
brez besed in spreobrne v pripovedovalca zgodb«!

5. DAN
TINFOU - ZAGORA - AGDZ – OURZAZATE   
 zajtrk, večerja 
S terenskimi vozili se vrnemo nazaj do Zagore. Sledi 
vožnja do Agdza, nekoč pomembnega počivališča na 
znameniti karavanski poti med Marakešem in Timbuk-
tujem, kjer se vsak četrtek odvija živahna berberska 
tržnica. Sprehodimo se po nasadu palm ob reki Draa, 
najdaljšem maroškem vodotoku. Nadaljevanje do 
mesta Ourzazate, kjer naredimo postanek pri kasbi Ta-
ourirt (zunanji ogled), v kateri je živela družina Glaoui, 
ki je v zameno za podporo Francozom do neodvisnosti 
Maroka imela popolnoma proste roke pri upravljanju. 
Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev. 

6. DAN
OURZAZATE - ÄIT BENHADDOU - MARAKEŠ 
  zajtrk, večerja 
Po zajtrku obisk krajevne lekarne, kjer spoznamo kra-
ljestvo začimb, dišav in čajev. Sledi vožnja do utrjene 
berberske vasice Äit Benhaddou pod zaščito UNESCA, 
ki se lahko pohvali s tako bogato filmografijo kot redki 
kraji sveta (Lawrence Arabski, Sodoma in Gomora, Je-
zus iz Nazareta, Gladiator in Aleksander). Nadaljeva-
nje čez 2260 m visoki prelaz Tizin'Tichka do Marakeša. 
Sledi ogled »rdečega bisera juga«, kjer je v času fran-
coskega protektorata v 20. stoletju ekscentrični ma-
rakeški paša, znan kot Gospodar Atlasa, postal veliki 
ambasador mesta. Marakeš se je vpisal na turistični 
zemljevid najbolj glamuroznih mest na svetu, kjer so si 
mnoge francoske zvezde postavile vile v mestu in oko-
lici. Prvi utrip mesta, odličen metin čaj, obilje barv in 
vonjav. Večerja in nočitev. 

7. DAN
MARAKEŠ  zajtrk ,večerja
Ogled Marakeša, drugega najstarejšega kraljevega 
mesta Maroka. Dogajanje pri največji mošeji Koutou-
bia je vedno zanimivo. Ogledamo si grobnice dinastije 
Saaditov, ki so po zatonu Fesa v 16. stoletju Marakeš 
spet izbrali za prestolnico, in palačo Bahia, ki je do-
bila ime po ženi velikega vezirja Si Mousse. Po želji se 
podamo v zanimive vrtove Majorelle, kjer je imel vilo 
tudi francoski modni kreator Y.S. Laurent (doplači-
lo). Prosti čas preživimo v najživahnejšem kotu Afrike, 
kot pravijo trgu Djema el-Fna, kjer domačini uživajo v 
slastni maroški kuhinji, kupujejo sadje, zdravila in si 
mimogrede popravijo zobe, preden prisluhnejo pripo-
vedovalcem zgodb in krotilcem kač. Večerja in nočitev.

8. DAN
MARAKEŠ - SLOVENIJA  polet v Benetke/Treviso 
Zgodaj zjutraj prevoz na letališče in polet v Benetke/
Treviso. Organizirana vrnitev z avtobusom v Slovenijo.

CENA: od 889 €* najmanj 35 potnikov

CENA VKLJUČUJE: organizirani prevoz do in iz Be-
netk/Trevisa, letalski prevoz na relaciji Benetke/
Treviso – Marakeš – Benetke/Treviso, letališke in var-
nostne pristojbine, vse prevoze po programu, šest 
polpenzionov v hotelih/riadih/beduinskem kampu, 
3*/4* (lokalna kategorija, razen ene noči, ko je spanje 
v beduinskem kampu), zunanje oglede po programu 
z lokalnim vodnikom v Marekešu in Essauiri, vstopni-
ne v grobnico dinastije Saaditov, palačo Bahia, slo-
vensko spremstvo in organizacijo potovanja.

*predviden odhod iz Ljubljane, v primeru vsaj 15 po-
tnikov tudi iz drugih krajev.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 25 
in 34 potnikov 60 €; med 15 in 24 potniki 90 €.

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba 
140 €.

DOPLAČILA na poti: osnovne napitnine 45  € (tudi 
otroci).

MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnino in prevoz za 
ogled vrtov Majorelle 16€ (min. 15 prijavljenih).

ANDALUZIJA Z GIBRALTARJEM IN MAROKOM, 8 DNI
Odhodi 2020: 7.1.,15.2.,22.2., 21.3., 25.4., 9.5.,12.9. in 24.10. 2020

Ceno in program preverite na Palmini spletni strani: www.palma.si
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Egipt

Ob hibiskusovem ohlajenem čaju 
prisluhnite zgodbam ob Nilu od zlatega 
obdobja faraonov naprej. Posebej lepo 
zvenijo med plovbo s tradicionalno 
feluko, ob nubijskih pesmih. Doživite 
sončni zahod v Asuanu, med stotinami 
jader. Potopite se v pisan podvodni svet 
Rdečega morja.



ZAKAJ V EGIPT S PALMO?

• ker je zaradi lege med Afriko, Evropo in Azijo od nekdaj predstavljal stičišče 
trgovskih poti iz vseh kontinentov,

• ker je to ena najstarejših razvitih civilizacij, ki je skrbela za inovacije v 
gospodarstvu (učinkovit namakalni sistem) in razvoj,

•  ker so Stari Egipčani faraone častili kot božanske namestnike za čas življenja 
in smrti, na kar danes spominjajo veličastna svetišča in grobnice,

• ker duh organiziranega Starega Egipta sobiva s kaotičnim modernim 
Egiptom,

• zaradi Rdečega morja, ki ima celo leto kopalno temperaturo in pisan 
podvodni svet koral in tropskih rib, kar prihajajo občudovat potapljači s 
celega sveta,

• zaradi letovišč, kot sta Hurgada in Sharm El Sheikh, kjer je v all-inclusive 
hotelskih kompleksih vse podrejeno udobju gosta,

• zaradi Kaira, prestolnice tisočerih minaretov, ki preseneča z dnevnim 
vrvežem in večerno romantiko ob Nilu, z modernostjo in s tradicijo,

• zaradi Gize z edinim še ohranjenim čudom antičnega sveta – Keopsovo 
piramido,

• zaradi najbolj znamenitih templjev v Starem Egiptu - Karnaka v Luxorju in 
Abu Simbla pri Asuanu,

• zaradi Nila, reke življenja, ki je od nekdaj prehranjevala Egipt, zato Egipčani 
še danes verjamejo, da so rodovitna tla ob Nilu posnetek raja, 

• zaradi sončnega zahoda v Asuanu, kjer se na Nilu ziblje na stotine jader 
tradicionalnih plovil feluk in kjer imajo Nubijci najširše nasmehe,

• zaradi puščave, ki predstavlja 95 % države in spreminja barvo od bele do 
črne prek tisoč odtenkov peščene,

• zaradi oaz in beduinov, ki še vedno živijo v plemenih,

• zaradi poguma mladih Egipčanov, ki so januarja 2011 na noge dvignili cel 
Egipt. 

Za lepše doživetje Egipta

Sprejmite egiptovsko kulturo in IBM sindrom odnosa do časa

Ta pripisuje velik pomen družbeni harmoniji, saj so ljudje bolj pomembni 
od časa in denarja. V ospredje postavljajo človeško dostojanstvo, zato vas 
nikoli ne bodo postavili v neprijeten položaj. Pregovor, da je čas denar, pri 
Egipčanih ne velja. Zase pravijo, da je njihov odnos do časa, datumov in 
sestankov nejasen. Imenujejo ga IBM sindrom - „Insha‘allah“ (božja volja), 
„Bukra“ ( jutri), „Ma’lesh (pozabi).

Uživajte v barantanju

Ko vam trgovec ponudi prvo ceno, se z desno dlanjo dotaknite srca in jo 
odločno zavrnite. Predlagajte le tretjino. Očarajte trgovca tako, da mu 
zatrdite, da je vaša najljubša pevka Umm Kalthoum, ženska “boginja” arabske 
glasbe s čarobnim glasom. 

Inshallah odpira vrata in srca 

Življenje v Egiptu je težko, mnogi prebivalci so ves čas v bitki za osnovnimi 
pogoji preživetja. Toda Egipčani vedno najdejo voljo in nasmeh, podporo 
v veliki družini in trdnost v veri. Ena najpogostejših fraz je Insha‘allah 
(dobesedno z božjo voljo) in pomeni obljubo za prihodnost, ki ni čisto 
določljiva. Saj bo! Ni pomembno kdaj, bo že.



Hrana
Egiptovska kuhinja je sestavljena iz raznolike zelenjave in mesa, 
obogatena je z začimbami. Predstavlja mešanico arabske in turške 
kuhinje. Tipične male jedi so ploščat kruh ali aish, ki ga velikokrat 
skupaj namakajo v isto omako, trtini listi, polnjeni z rižem, švarma 
ali pita z narezanim mesom in omako, koshari – jed iz riža, rezancev, 
leče, paradižnika in pečene čebule, katayef – majhne, lahke in 
puhaste palačinke s smetanovim nadevom in sladkornim sirupom, 
mahalabija – puding iz belega zdroba, obložen s pistacijami, ... 
Najraje pijejo hibiskusov čaj karkade in kavo. 

Dva Egipta
Egipt je kulturno bogata država, na katero so vplivale mnoge 
civilizacije. Kulturno in tudi teritorialno je večkrat dominiral nad 
sosednjimi državami, spet drugič je Egipt sam živel pod tujim jarmom. 
Vse od antike do danes je država ostala pretežno podeželska. In 
čeprav je Egipt druga najbolj poseljena dežela v Afriki, večina ljudi živi 
izključno ob Nilu (5 % ozemlja), kjer je najvišja poseljenost na svetu.
Tisti, ki živijo v vaseh ob vodnih virih se imenujejo fellah, meščani 
iz južnega Kaira so Si’idi, prebivalci puščave pa so beduini. Egipt 
je eden izmed prvih razvil centralizirano državo. Danes je Egipt po 
revoluciji in arabski pomladi, ki je z oblasti strmoglavila diktatorja 
Mubaraka v novem obdobju, polnem sprememb in izzivov.

Piramide v Gizi

Piramide v Gizi ležijo zahodno od Kaira. Izmed 10 piramid, ki krasijo 
mesto na zahodnem bregu Nila, so tri med njimi nekaj posebnega 
– Keopsova, Kefrenova in Mikerinova piramida. Te so najstarejše, 
zgrajene med leti 2650 in 2550 pred našim štetjem. Vsem trem so 
zgodovinarji dali imena po faraonih. Najmogočnejša je Keopsova, 
ki meri v višino 147 metrov, zgrajena pa je iz 2,3 milijona kamnov, 
pri čemer vsak tehta od 2,5 do 15 ton. Predvidevajo, da naj bi jih 
gradilo kar 40.000 faraonovih delavcev – arhitektov, kamnosekov, 
gradbenikov in drugih in to kar 20 let po tri mesece na leto, saj 
je bila gradnja drugih devet mesecev zaradi poplavljenega Nila 
onemogočena. Kamne so prenašali iz Libijskega gorovja po cesti 
do Nila, nakar so jih po spolzkem blatu vlekli in potiskali do 
mesta gradnje. Umrle faraone so prvotno pokopavali v mastabe – 
grobnice, izdolbene v kamne in pokrite z ravno streho. Egipčanski 
faraoni so se imeli za žive bogove. Verjeli so, da bodo, ko bodo 
zapustili zemljo, živeli posmrtno življenje. Zato so si gradili prave 
posmrtne palače s sobanami in hišami za dvorjane, ki naj bi jim 
služili tudi po smrti.

Palmina gostja o Egiptu

“Ko se odločiš, da boš odpotoval v Egipt, moraš 
biti pripravljen na čisto drugačen svet. Če znaš 
sprejemati drugačnost, te bo dežela očarala. 
Videti njihovo kulturo in bogato zgodovino, 
preživeti dan z beduini v puščavi, plavati in 
občudovati koralne grebene z živobarvnimi 
ribami, uživati v njihovi hrani, spoznavati 
domačine … Vse to je dežela, ki se jo vedno 
znova trudim razumeti in sprejemati.”
  Milena Cmrečnjak

Časovna razlika

Srednjeevropski čas + 1 ura 

Nacionalna valuta 

Egipčanski funt - 1 € je približno 21 EGP



V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

POČITNICE V HURGADI IN KRIŽARJENJE PO NILU  
ODHODI: VSAKO SOBOTO; AKTUALNI DATUMI IN CENE NA SPLETNI STRANI www.palma.si

 preverjeni hoteli in ladje

 potovanje v majhnih skupinah

 odlična kombinacija kratkih počitnic 
in ogledov naravnih, kulturnih in 
arheoloških presežkov Egipta

1. DAN  vse vključeno
LJUBLJANA - HURGADA
Zbor na letališču JP Ljubljana. Polet v Hurgado in pre-
voz do hotela izbrane kategorije.

2. DAN  zajtrk, večerja, nočitev
HURGADA - ASUAN
Dopoldne doživimo zanimivo vožnjo čez puščavo do 
Asuana, znanega po prijaznih Nubijcih, množici jader 
tradicionalnih plovil feluk in po visokem jezu. Po pri-
hodu si ogledamo Nedokončani obelisk in Asuanski 
visoki jez, od koder je pogled na največje zajezitveno 
jezero na svetu - Naserjevo jezero.

3. DAN zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
ASUAN (ABU SIMBEL) - KOM OMBO 
V zelo zgodnjih jutranjih urah možnost dodatnega izle-
ta do svetišča Abu Simbel (doplačilo), kar je za mnoge 
vrhunec potovanja. Enega najlepših svetišč v Egiptu 
z dvojnim templjem je dal v 13. st.pr.n.št. zgraditi fa-
raon Ramzes II., ljubljenec boga Amona. Tempelj je 
posvetil sebi, svoji lepi ženi, bogovom in veliki zmagi 
pri Kadeshu v današnji Siriji, kjer je premagal Hetite. V 
60. letih 20. stoletja so sprožili iniciativo za ohranjanje 
teh nubijskih spomenikov, saj so narasle vode Nila po 
gradnji Asuanskega jezu resno ogrozile templje. Tako 
so svetišče razstavili in ga ponovno postavili 65 m viš-
je, varno nad sedanjo gladino Naserjevega jezera. Fa-
scinanten je pogled na pročelje, kjer so v fasadi štirje 
20 m visoki kipi sedečega Ramzesa. Če se ne odločite 
za ta ogled, predlagamo izlet v Nubijsko vasico (do-
plačilo), kjer spoznate življenje prebivalcev Zgornjega 
Egipta in njihove slikovite hiše. Popoldan se s feluko, 
tradicionalnim plovilom, popeljemo mimo zelenega 
otoka Elefantina in mavzoleja Age-Khana. Pričetek 
plovbe proti Kom Ombu, kjer je na griču zgrajenih več 
ptolomejskih templjev, posvečenih različnim božan-
stvom. Tu spoznamo Sobeka, boga s krokodiljo glavo, 
ki so ga Stari Egipčani častili med plovbo, da jih ne bi 
napadli krokodili.

4. DAN zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
EDFU - ESNA - LUXOR
V Edfuju si ogledamo najbolje ohranjeni tempelj boga 
Horusa, zgrajen v 2. in 1. st. pr. n. št., ko je vladala 
zadnja egiptovska faraonka Kleopatra. Horus je eno 
najstarejših božanstev. Upodabljali so ga s sokolovo 
glavo in ga povezovali s faraoni za časa njihovega živ-
ljenja in vladanja, saj je bil sin boga smrti in posmrtne-
ga življenja Ozirisa. Povratek na ladjo in nadaljevanje 
križarjenja po Nilu, ki je s počasno plovbo za mnoge 
najlepši del potovanja. Vmes prečkamo zapornico na 
Nilu – Esno, kjer moramo včasih nekoliko počakati na 
dvig. Zvečer prispemo v Luxor.

5. DAN zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
LUXOR
Dopoldne začnemo spoznavati Luxor oz. nekdanjo 
prestolnico Tebe v času slavne 18. dinastije faraonov. 
Doživimo sloviti Karnak, največje svetišče starega 
sveta. Stari Egipčani so mu rekli Ipet-isut ali izbranec 
med kraji. Karnak je bil glavno svetišče boga Amona. 
Po ogledih se ustavimo še v tovarni papirusa. Zvečer 
ogled templja v Luxorju, ki osvetljen deluje še bolj 
skrivnostno in mogočno. Prav tu naj bi bilo veličastno 
prizorišče festivala Opet, kamor naj bi kipe Amona, 
boga sonca, in Mut, boginje matere, prepeljali po Nilu 
iz Karnaka ter praznovali plodnost, ponovno rojstvo in 
kult kraljevih duš. 

6. DAN zajtrk, večerja, nočitev
LUXOR - HURGADA
Ta dan se zapeljemo na levi breg Nila, kjer so si faraoni 
v času 18. dinastije gradili grobnice v dolinah Teban-
skega gričevja. V Dolini kraljev in kraljic tako najdemo 
spektakularne ostanke egiptovske civilizacije ob Nilu. 
Ogledamo si tempelj kraljice Hačepsut ali Sijaj vseh 
sijajev. Hačepsut je bila najuspešnejša ženska fara-
onka Starega Egipta, ki je takratnemu Egiptu prinesla 
bogastvo in ugled. Blestela je v mednarodni trgovini in 
zgradila mojstrovine, ki jim menda še naslednjih 1000 
let nihče ni bil kos. Še postanek pri Memnonovih kolo-
sih, ki bdita nad Nilom v spomin na faraona Amenho-
tepa III., nato pa v eno izmed številnih tovarn alaba-
stra. Popoldan vožnja čez puščavo v Hurgado, kamor 
prispemo v večernih urah.

7. DAN  vse vključeno 
HURGADA
Dan za užitke in sprostitev ob Rdečem morju, ki ima 
celo leto kopalno temperaturo. Iz nekoč majhne ri-
biške vasice je zraslo živahno letovišče s številnimi 
hoteli, bogato ponudbo, wellness in športnimi centri. 
Za ljubitelje morja priporočamo izlet z ladjo na koralni 
greben, kjer občudujete živo pisani podvodni svet in 
sanjske plaže na otoku Giftun. Morda vas zamika pus-
tolovščina z jeepi med puščavskimi sipinami, ki skriva-
jo gostoljubne beduinske tabore. 

8. DAN vse vključeno 
HURGADA - LJUBLJANA 
Prosto do prevoza na letališče in vrnitev v Slovenijo.

CENA: od 799 €* najmanj 10 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Hur-
gada - Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, 
križarjenje z ladjo po Nilu (ladja 5* s storitvijo polni 
penzion), hotelsko gostinske storitve po programu 
potovanja (hotel 4* na osnovi vse vključeno v Hur-
gadi – hotel 5* za doplačilo), vse prevoze in oglede 
po programu vključno z vstopninami, spremstvo 
lokalnega in slovenskega vodnika, organizacijo po-
tovanja. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 6 
in 9 potnikov 50 €. 

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: vizum z asistenco lo-
kalnega partnerja 30 €, hotel 5* v Hurgadi 30 €, eno-
posteljna soba/kabina (hotel in ladja) 199 €. 

*cena 799 € velja za odhode 2., 9., 16., 23. in 30.11., 7. 
in 14.12.2019 ter 4., 11., 18. in 25.1.2020

MOŽNA DOPLAČILA na poti: Abu Simbel 125  €, 
Nubijska vasica 38 €, koralni greben Giftun 35 €. 

DOPLAČILA na poti: osnovne napitnine (tudi otroci) 
40 €.

POPUST: otroci 2-12 let v sobi z dvema odraslima 
osebama 20 %.
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

HURGADA, KRIŽARJENJE PO NILU IN KAIRO
ODHODI: VSAKO SOBOTO; AKTUALNI DATUMI IN CENE NA SPLETNI STRANI www.palma.si

 udoben direkten polet

 preverjeni hoteli in ladje

 potovanje v majhnih skupinah

 odlična kombinacija kratkih počitnic 
in ogledov naravnih, kulturnih in 
arheoloških presežkov Egipta 

1. DAN  večerja
LJUBLJANA - HURGADA
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana. Polet v Hurga-
do in prevoz do hotela.

2. DAN  zajtrk, večerja, nočitev
HURGADA - ASUAN
Dopoldne doživimo zanimivo vožnjo čez puščavo do 
Asuana, znanega po prijaznih Nubijcih, tradicionalnih 
plovilih felukah in po visokem jezu. Po prihodu si ogle-
damo Nedokončani obelisk in Asuanski visoki jez, od 
koder je pogled na največje zajezitveno jezero na svetu 
- Naserjevo jezero.

3. DAN zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
ASUAN (ABU SIMBEL) - KOM OMBO 
V zelo zgodnjih jutranjih urah možnost dodanega izle-
ta do svetišča Abu Simbel, kar je za mnoge vrhunec 
potovanja. Enega najlepših svetišč v Egiptu z dvojnim 
templjem je dal v 13. st.pr.n.št. zgraditi faraon Ramze-
sa II., ljubljen od boga Amona. Tempelj je posvetil sebi, 
svoji lepi ženi, bogovom in veliki zmagi pri Kadeshu v 
današnji Siriji, kjer je premagal Hetite. V 60. letih 20. 
st. so sprožili iniciativo za ohranjanje teh Nubijskih 
spomenikov, saj so narasle vode Nila po gradnji Asu-
anskega jezu resno ogrozile templje. Tako so svetišče 
razstavili in ga ponovno postavili 65 m višje, varno nad 
sedanjo gladino Naserjevega jezera. Fascinanten je 
pogled na pročelje, kjer so v fasadi štirje 20 m visoki 
kipi sedečega Ramzesa. Če se ne odločite za ta ogled, 
predlagamo izlet v Nubijsko vasico, kjer spoznate živ-
ljenje prebivalcev Zgornjega Egipta in njihove slikovite 
hiše. Popoldan se s feluko, tradicionalnim plovilom, 
popeljemo mimo zelenega otoka Elefantina in mavzo-
leja Age-Khana. Pričetek plovbe proti Kom Ombu, kjer 
je na griču zgrajenih več ptolomejskih templjev, pos-
večenih različnim božanstvom. Tu spoznamo Sobeka, 
boga s krokodiljo glavo, ki so ga Stari Egipčani častili 
med plovbo, da jih ne bi napadli krokodili.

4. DAN zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
EDFU - ESNA - LUXOR
V Edfuju si ogledamo najbolje ohranjeni tempelj boga 
Horusa, zgrajen v 2. in 1. st. pr. n. št., ko je vladala 
zadnja egiptovska faraonka Kleopatra. Horus je eno 
najstarejših božanstev. Upodabljali so ga s sokolovo 
glavo in ga povezovali s faraoni za časa njihovega živ-
ljenja in vladanja, saj je bil sin boga smrti in posmrtne-
ga življenja Ozirisa. Povratek na ladjo in nadaljevanje 
križarjenja po Nilu, ki je s počasno plovbo za mnoge 
najlepši del potovanja. Vmes prečkamo zapornico na 
Nilu - Esno, kjer moramo včasih nekoliko počakati na 
dvig, in zvečer prispemo v Luxor.

5. DAN zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
LUXOR
Dopoldne začnemo spoznavati Luxor, nekdanjo pre-
stolnico Tebe v času slavne 18. dinastije faraonov. Do-
živimo sloviti Karnak, največje svetišče starega sveta. 
Karnak je bil glavno svetišče boga Amona. Po ogledih 
se ustavimo še v tovarni papirusa, sledi vrnitev na lad-
jo in kosilo. Zvečer ogled templja v Luxorju, ki osvetljen 
deluje še bolj skrivnostno in mogočno. Prav tu naj bi 
bilo veličastno prizorišče festivala Opet, kamor naj 
bi kipe Amona, boga sonca, in Mut, boginje matere, 
prepeljali po Nilu iz Karnaka ter praznovali plodnost, 
ponovno rojstvo in kult kraljevih duš.

6. DAN zajtrk, večerja, nočitev
LUXOR – KAIRO
Ta dan se zapeljemo na levi breg Nila, kjer so si faraoni 
v času 18. dinastije gradili grobnice v dolinah Teban-
skega gričevja. V Dolinah kraljev in kraljic tako najde-
mo spektakularne ostanke egiptovske civilizacije ob 
Nilu. Ogledamo si tempelj kraljice Hačepsut ali Sijaj 
vseh sijajev. Hačepsut je bila najuspešnejša ženska fa-
raonka Starega Egipta, ki je takratnemu Egiptu prinesla 
bogastvo in ugled. Blestela je v mednarodni trgovini in 
zgradila mojstrovine, ki jim menda še naslednjih 1000 
let nihče ni bil kos. Še postanek pri Memnonovih kolo-
sih, ki bdita nad Nilom v spomin na faraona Amenhote-
pa III., nato pa v eno izmed številnih tovarn alabastra. 
Zvečer se vkrcamo na vlak, nastanitev v dvoposteljnih 
kabinah in nočno potovanje v Kairo.

7. DAN  zajtrk, kosilo, nočitev 
KAIRO
Egipčani mu pogosto rečejo Misr, kar v egiptovski 
arabščini pomeni Egipt. Najbolj težko pričakovan je 
obisk velike Keopsove piramide v Gizi, najstarejšega 

čuda starega sveta, ki je edino do danes ostalo skoraj v 
celoti ohranjeno. Keops je bil drugi faraon IV. dinastije 
v tretjem tisočletju pr.n.št. Nasledil ga je Kefren, zato 
si ogledamo tudi njegovo piramido, drugo največjo. 
Najmanjša pripada faraonu Mikerinu. Sfinga, varuhi-
nja, ki v obliki faraonove glave in levjega telesa varuje 
dolino, nas vedno čisto prevzame. Nadaljujemo do Na-
cionalnega muzeja v Kairu, ki preseneča z velikostjo, 
zgodovinsko pestrostjo in bogatimi najdbami. Sprehod 
po muzeju je informativen. Zakladi iz groba mladega 
faraona Tutankamona so najbolj želena atrakcija, za 
posebej radovedne pa priporočamo ogled dvorane 
mumij (posebno doplačilo). 

8. DAN zajtrk 
KAIRO - HURGADA - LJUBLJANA
Prevoz z avtobusom v Hurgado in vrnitev v Slovenijo.

CENA: od 998 €* najmanj 15 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Hur-
gada - Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, 
križarjenje z ladjo po Nilu (ladja 5* s storitvijo polni 
penzion), hotelsko gostinske storitve po programu 
potovanja (hotel 5* na osnovi vse vključeno in ho-
tel 4*+ na osnovi polpenziona v Kairu), vlak spalnik 
Luxor – Kairo, vse prevoze in oglede po programu 
vključno z vstopninami (razen notranjosti piramid in 
dvorane mumij v Nacionalnem muzeju), spremstvo 
lokalnega in slovenskega vodnika, organizacijo po-
tovanja. 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 6
in 9 potnikov 70 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: vizum z asistenco 
lokalnega partnerja 30  €, enoposteljna soba/kabi-
na (hotel in ladja) 199 €, enoposteljni spalnik/kupe 
(vlak) 98 €. 
*cena 998 € velja za odhode 2., 9., 16., 23. in 30.11., 
7. in 14.12.2019 ter 4., 11., 18. in 25.1., 1. in 8.2.2020
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Abu Simbel 125  €, 
Nubijska vasica 38 €, koralni greben Giftun 35 €. 

DOPLAČILA na poti: osnovne napitnine (tudi otroci) 
45 €.
POPUST: otrok 2-12 let na dodatnem ležišču 20%.  
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BREZPLAČNO
Wi-Fi

VODNI PARKOBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO
Wi-Fi

VODNI PARKOBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO
Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

Hurgada, SUNRISE ROYAL MAKADI 5*
www.sunrisehotels-egypt.com

Hurgada, SUNRISE CRYSTAL BAY RESORT 5* deluxe
www.sunrisehotels-egypt.com

Hurgada, SUNRISE GARDEN BEACH RESORT & SPA 5*
www.sunrisehotels-egypt.com

NAŠI NAMIGI 
 sedem »a-la-carte« restavracij že 

vključenih v storitev vse vključeno
 največje število povratnih gostov
 ugodno za enostarševske in večje 

družine
 številne aktivnosti
 priznana veriga Sunrise

NAŠI NAMIGI 
 visoka kvaliteta storitev
 mirne počitnice
 dve »a-la-carte« restavraciji že 

vključeni v storitev vse vključeno

NAŠI NAMIGI 
  priljubljen hotel naših gostov
 ugodno za enostarševske in večje 

družine
  nakupovalno središče Senzo v 

neposredni bližini
 možnost koriščenja določenih 

storitev v hotelu Sentido Mamlouk 
Palace 5*

obdobje oktober 19 / maj 20

CENA: že od 669 €*
*7 dni (direktni let iz Ljubljane) 
16., 23. in 30.11., 7. in 14.12.2019; 

4., 11., 18. in 25.1.2020, vse vključeno

obdobje oktober 19 / maj 20

CENA: že od 699 €*
*7 dni (direktni let iz Ljubljane) 

5., 12. in 19.10.2019, vse vključeno

obdobje september 19 / maj 20

CENA: že od 659 €*
*7 dni (direktni let iz Ljubljane) 

16., 23. in 30.11., 7. in 14.12.2019; 4., 11., 18. 
in 25.1.2020, vse vključeno

365 DNI SONCA V EGIPTU, HURGADA – POLETIMO IZ LJUBLJANE

WELLNESS
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BREZPLAČNO
Wi-Fi

ŠPORTOBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO
Wi-Fi

MESTNI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ŠPORTOBJEKT OB
OBALI

Hurgada, HOTEL SENTIDO MAMLOUK PALACE 5*
www.sentidohotels.com

Hurgada, SUNRISE HOLIDAYS RESORT 5*
www.sunrisehotels-egypt.com

Hurgada, SUNRISE MERAKI 4*
www.sunrisehotels-egypt.com

NAŠI NAMIGI 
  priljubljen hotel naših gostov
 ugodno za enostarševske in večje 

družine
 arabski stil
 možnost koriščenja določenih 

storitev v hotelu Sunrise Garden 
Beach 5*

NAŠI NAMIGI 
  v neposredni bližini centra Hurgade
 ob plaži
 hotel za osebe nad 18 let

NAŠI NAMIGI 
 ob 2 km dolgi peščeni plaži
 novo v ponudbi – »clubbing« hotel 

na obali Rdečega morja
 odlična izbira za mlade 
  samo za osebe nad 18 let

obdobje september 19 / maj 20

CENA: že od 659 €*
*7 dni (direktni let iz Ljubljane) 

16., 23. in 30.11., 7. in 14.12.2019; 4., 11., 18. 
in 25.1.2020, vse vključeno

obdobje september 19 / maj 20

CENA: že od 598 €*
*7 dni (direktni let iz Ljubljane) 

16., 23. in 30.11., 7. in 14.12.2019; 4., 11., 18. 
in 25.1.2020, vse vključeno

obdobje september 19 / maj 20

CENA: že od 669 €*
*7 dni (direktni let iz Ljubljane) 

16., 23. in 30.11., 7. in 14.12.2019; 4., 11., 18. 
in 25.1.2020, vse vključeno

365 DNI SONCA V EGIPTU, HURGADA – POLETIMO IZ LJUBLJANE
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BREZPLAČNO
Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO
Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ŠPORTOBJEKT OB
OBALI

Hurgada, SUNRISE ROMANCE RESORT *****
www.sunrisehotels-egypt.com

Marsa Alam, SUNRISE MARINA PORT GHALIB 5* 
www.sunrisehotels-egypt.com

Soma Bay, HOTEL SENTIDO PALM ROYALE SOMA BAY 5*
www.palmroyaleresort.com

NAŠI NAMIGI 
 hotel za osebe nad 16 let
 priznana hotelska veriga
 bogat program storitve vse 

vključeno

NAŠI NAMIGI 
 obnovljen hotel
 mir in udobje
 manjši vodni park
 v neposredni bližini marine Port 

Ghalib

NAŠI NAMIGI 
 ob eni izmed najlepših plaž v Egiptu
 priljubljen hotel naših gostov
 veliko športnih aktivnosti
 v okviru hotela svetovno znan surf in 

kite center
 ugodno za enostarševske družine

obdobje oktober 19 / maj 20

CENA: že od 799 €*
*7 dni (direktni let iz Ljubljane) 

16., 23. in 30.11., 7. in 14.12.2019; 4., 11., 18. 
in 25.1.2020, vse vključeno

obdobje september 19 / maj 20

CENA: že od 679 €*
*7 dni (direktni let iz Ljubljane) 

16., 23. in 30.11., 7. in 14.12.2019; 4., 11., 18. 
in 25.1.2020, vse vključeno

obdobje september 19 / maj 20

CENA: že od 679 €*
*7 dni (direktni let iz Ljubljane) 

16., 23. in 30.11., 7. in 14.12.2019; 4., 11., 18. 
in 25.1.2020, vse vključeno

365 DNI SONCA V EGIPTU, HURGADA IN PORT GHALIB – POLETIMO IZ LJUBLJANE

TOBOGANI

WELLNESS
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BREZPLAČNO
Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

Sharm El Sheikh, SUNRISE MONTEMARE RESORT 5*deluxe 
www.sunrisehotels-egypt.com

Sharm El Sheikh, SUNRISE ARABIAN BEACH RESORT 5*deluxe 
www.sunrisehotels-egypt.com

NAŠI NAMIGI 
  visoka kvaliteta storitev
 več bazenov
 hotel za osebe nad 16 let

NAŠI NAMIGI 
  visoka kvaliteta storitev
  velik bazenski kompleks, dva 

tobogana
  več »a-la-carte« restavracij že 

vključenih v storitev vse vključeno

obdobje nov 19 / maj 20

CENA: že od 849 €*
*7 dni (direktni let iz Ljubljane) 

16., 23. in 30.11., 7. in 14.12.2019; 4., 11., 18. 
in 25.1.2020, vse vključeno

obdobje oktober 19 / maj 20

CENA: že od 798 €*
*7 dni (direktni let iz Ljubljane) 

16., 23. in 30.11., 7. in 14.12.2019; 4., 11., 18. 
in 25.1.2020, vse vključeno

365 DNI SONCA V EGIPTU, SHARM EL SHEIKH – POLETIMO IZ LJUBLJANE

BREZPLAČNO
Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

Sharm El Sheikh, SUNRISE DIAMOND BEACH RESORT 5*
www.sunrisehotels-egypt.com

NAŠI NAMIGI 
 na plaži
 priljubljen objekt Palminih gostov
 ugodno za enostarševske in večje 

družine
 dobra lokacija: bližina centrov Il 

Mercato, Alf leila

obdobje nov 19 / maj 20

CENA: že od 679 €*
*7 dni (direktni let iz Ljubljane) 

16., 23. in 30.11., 7. in 14.12.2019; 4., 11., 18. 
in 25.1.2020, vse vključeno

VODNI PARK

WELLNESS

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ŠPORTOBJEKT OB
OBALI
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Aktivni pod palmo v Egiptu

Golf
Hurgada, Sharm el Sheikh in njuna okolica veljajo za priljubljene destinacije 
med golfisti. Vrhunska igrišča z 18 igralnimi polji vas čakajo v Soma Bay-u ter 
v El Gouni na področju Hurgade, prav tako se z odličnim igriščem z 18 igral-
nimi polji ponaša igrišče v Sharm El Sheikh-u. Cascades v Soma Bay-u je golf 
igrišče, ki velja za enega izmed najbolj osupljivih golf igrišč v objemu pušča-
ve. Je prvo igrišče, ki je bilo odprto na zahodni obali Rdečega morja, v knjigi 
Top golf igrišč pa so ga opredelili kot »zakrald Rdečega morja«, prav tako pa 
je bil pred kratkim označen kot prvo golf igrišče v svetu izven Evrope (bralci 
Golf Journal-a). El Gouna je malce manj ekskluzivno, a še vedno odlično golf 
igrišče z 18 igralnimi polji, izpostaviti pa velja tedensko gold predstavitev s 
PGA profesionalci. V Sharm El Sheikhu vas čaka prvo in edino golf igrišče na 
južnem Sinaju, na katerem je posajenih 1.250 eksotičnih dreves.

Za vas bomo z veseljem uredili prevoz lastne golf opreme (na povpraševanje) 
ter rezervacijo green fee-jev, po potrebi najem golf opreme ali pa vam orga-
nizirali golf tečaj.

MARITIM JOLLIE GOLF - SHARM EL SHEIKH:
• 18 lukenj 
• PGA 72 
• 6021 m 
• igrišče zgrajeno 1997 (Stanford & Associates) 
• Tee: 4 
• trava: Laskes Paspalum 
• handicap: 45 (oktober in april), med majem in 

oktobrom ni zahteven 

EL GOUNA GOLF - EL GOUNA/HURGADA:
• 18 lukenj 
• PAR 72 
• 6269 m 
• igrišče zgrajeno 1999 (Gene Bates in Fred Co-

uples) 
• trava: Seashore Paspalum 
• handicap: 45 (oktober in april), med majem in 

oktobrom ni zahteven 

CASCADES GOLF - SOMA BAY/HURGADA
• 18 lukenj 
• PAR 72, 6392 m 
• igrišče je oblikoval Gary Player Design group 
• trava: Kikuyu in Bermuda Tifdvarf 
• handicap: 36

Kitesurf/Windsurf

Egipt med wind/kajtsurferji velja za destinacijo, ki je vetrovna skozi vse leto. Vrhunec 
veter doseže v poletnih in zgodnje jesenskih mesecih. Na področju Hurgade lahko win-
dsurfate v Marsa Alamu, v Safagi ali Soma Bayu, na področju Sharm El Sheikh-a pa v 
Dahabu.

V Safagi in Marsa Alamu vas pričakujejo v windsurf centrih Cluba Mistral, v Soma Bayu pa 
v windsurf/kajt centru Surfmotion. Safaga je poznana še po malem otočku Tobia island, 
kamor se lahko odpravite na nepozaben windsurf izlet, tako tu, kot tudi v Marsa Alamu 
pa je na voljo tudi veliko otroške windsurf opreme. Dahab velja za eno najbolj priljub-
ljenih windsurf/kajt destinacij v Egiptu s centrom ClubVass. Soma bay je izmed vseh 
treh lokacij morda najbolj vetroven, saj se veter tu, zahvaljujoč lokalnemu termičnemu 
pojavu, okrepi za približno 1 Bft. 

Za vas bomo uredili najem vrhunske windsurf opreme, za tiste, ki bi želeli dodatne lekci-
je, pa uredili windsurf inštrukcije z angleško govorečimi inštruktorji.

Potapljanje

Hurgada, El Gouna, Marsa Alam in Sharm El Sheikh z Dahabom so lokacije, ki 
na obalah in globinah Rdečega morja s svojimi podvodnimi lepotami vabijo 
potapljače. Vse lokacije so primerne tako za potapljače začetnike kot tudi za 
izkušene potapljače, ponudba potopov je pestra – od klasičnih potopov na 
razbitine, potopov na koralnih grebenih ali celo tehničnih potopov v jame in 
na globine do 55 metrov. Sharm el Sheikh je klasična potapljaška destinacija, 
ki se ponaša z naravnim parkom Ras Mohamed, nudi pa tudi odlično izhodi-
šče za potapljanje v Dahabu in Nuweibi ter na razbitino Thistlegorm. El Go-
una je poznana kot okolju najbolj prijazna potapljaška lokacija v Egiptu in je 
pogosto najvišje ocenjena med svojimi obiskovalci, Marsa Alam pa je najmanj 
raziskano potapljaško območje v Rdečem morju. 

Za vas bomo na kateri od izbranih destinacij z veseljem uredili vodene potope 
iz čolna, potapljaški safari, ali za vas organizirali potapljaški tečaj različnih 
stopenj po mednarodni licenci Padi.
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ZAKAJ EVROPSKA KARTICA, KI JO PONUJA ZZZS, NE 
ZADOSTUJE?

Ne krije stroškov prevoza v domovino.

Ne krije stroškov zdravstvene oskrbe v zasebnih 
ambulantah.

Tudi ZZZS priporoča sklenitev dodatnega zavarovanja 
za tujino.

CELOLETNO ZAVAROVANJE ZA TUJINO
Če pogosto potujete v tujino, preverite našo ugodno 
ponudbo celoletnih zavarovanj za družine in 
posameznike.

Assistance CORIS d.o.o.
Ulica bratov Babnik 10,
1000 Ljubljana 
Telefon: 01 51 33 500 

E-pošta: coris@coris.si
www.coris.si
facebook.com/CORIS.Slovenija

ODŠKODNINA V PRIMERU ZLOMA KOSTI

Če boste v tujini utrpeli zlom, bo CORIS kot 
običajno poskrbel za kritje vseh stroškov, 
poleg tega pa vam bomo ob minimalnem 
doplačilu v višini 1 € izplačali še odškodnino v 
višini kar 500 €.

1€ =
500 €

24h brez skrbi

Vprašanje, na katero težko odgovorimo z 
enim stavkom. Spoznajte naše prednosti:

•	CORIS se ukvarja izključno z zavarovanji za 
tujino

•	25 let izkušenj in lastna mreža 
pogodbenih partnerjev po celem svetu.

•	Zagotavljamo učinkovito in hitro pomoč 
24 ur na dan, vse dni v letu.

•	Smo edini ponudnik, ki ima vse na enem 
mestu: svetovanje, sklenitev, asistenco in 
povračilo stroškov.

•	CORIS stroškov prevoza ne ločuje od 
ostalih stroškov. Pozor: prevoz v domovino 
lahko v primeru težje bolezni ali poškodbe 
stane tudi več kot 50.000 €.

•	CORIS krije stroške taksija, reševalnega 
vozila ali helikopterja.

•	Povrnemo stroške nujnih telefonskih klicev, 
opravljenih z našim asistenčnim centrom v 
Ljubljani. 

ZAKAJ CORIS?

mailto:coris@coris.si
http://www.coris.si/
http://facebook.com/CORIS.Slovenija


Izrael

Prepustite se utripu Jeruzalema, ki je 
na starih zemljevidih označeval center 
sveta. Je edina prestolnica, kjer so 
našteli sedemdeset imen za ljubezen in 
hrepenenje v različnih jezikih. Doživite 
bogastvo arhitekture in kulture - kristjani 
so zgradili Cerkev božjega groba, judje 
Zid objokovanja, muslimani pa mošejo s 
Kupolo na Gori.



ZAKAJ V IZRAEL S PALMO? 

• Da doživite to posebno deželo zvenečega »Shalom«, hebrejskega pozdrava, 
ki v prevodu pomeni dobro,

• ker je to edina številčno večinska judovska država na svetu, kjer živijo tudi 
muslimani, kristjani, beduini in številne druge verske in etnične manjšine,

• ker v nekaj urah lahko doživite zasnežene vrhove in Judejsko puščavo; 
biblijska mesta in kozmopolitsko urbano džunglo, peščene plaže in 
arheološka najdišča,

• zaradi največjega in glavnega mesta Jeruzalem, ki je na starih zemljevidih 
označeval center sveta in je še danes edina prestolnica, kjer so našteli 
rekordnih sedemdeset imen v različnih jezikih za ljubezen in hrepenenje,

• zaradi neverjetne pestrosti v arhitekturi in kulturi - kristjani so zgradili 
Cerkev božjega groba, judje Zid objokovanja, muslimani pa mošejo s Kupolo 
na Gori,

• zaradi obiska najsvetejših krščanskih krajev, kjer naj bi se rodil, živel in 
deloval Jezus Kristus – Betlehem, Nazaret, Galilejsko morje, Oljska Gora,

•  zaradi Zidu objokovanja na Tempeljskem griču, kamor romajo milijoni Judov, 
saj je to zanje najsvetejši prostor, kjer je nekoč stal Salomonov tempelj,

• zaradi skalnate utrdbe Masade, kjer še danes mladi izraelski naborniki pred 
odhodom v obvezno vojsko svečano obljubijo, da Masada ne bo nikoli več 
padla, 

• zaradi jeruzalemske tržnice v starem mestu in v večjem delu muslimanske 
četrti, ki je praznik za čutila: oreščki, zelenjava, orientalska oblačila, nakit, 
preproge, slaščice, 

• zaradi Mrtvega morja, ki je s 410 m pod morsko gladino najnižja točka na 
Zemlji in zaradi slanosti omogoča »lebdenje« na vodi,

• zaradi edinstvenih erozijskih krogov (herbrejsko makhteshim), ki tvorijo 
obsežne zemeljske kraterje. Največji med njimi, Makhtesh Ramon v puščavi 
Negev, obsega 40 km dolgo in 8 km široko območje. 

Zlata pravila za lepše doživetje Izraela

Opazujte in sprejemajte

Spoznajte raznolike navade judov, muslimanov in kristjanov. Ljudje v Izraelu veljajo za zelo gostoljubne 
in gostobesedne. Stike hitro vpostavijo, radi veliko in glasno govorijo, skačejo v besedo in vstopajo v 
osebni prostor sogovornika. Prijateljski objemi in poljubi med moškimi so običajni, manj pogosti pa so 
direktni stiki z ženskami. Vsak globoko veren jud in musliman se bo fizičnemu stiku z žensko izogibal, 
tudi rokovanju, zato velikokrat ne bo predstavil svoje soproge. 

Vikend traja tri dni

Za muslimane je najsvetejši dan v tednu petek, zato muslimanski deli izraelskih mest počasneje 
utripajo na ta dan. Tudi Judje prenehajo z opravili že v petek, ko se pripravljajo na najsvetejši dan ali 
šabat, judovsko soboto. Praznik imajo vsak teden – od petkovega do sobotnega sončnega zahoda. 
Krščanski sveti dan je nedelja, torej vse obratuje v delovnem ritmu le od ponedeljka do četrtka.

Šabat ali sveta judovska sobota

Najzanimiveje je ortodoksne jude opazovati med svetim šabatom ali v soboto, ki je zanje najsvetejša. 
Takrat ne smejo uporabljati elektrike, avta in ognja. Medtem ko mladi in verni Izraelci pri Zidu 
objokovanja, ki je najsvetejši kraj za judovsko vero, šabat glasno praznujejo, pojejo in se veselijo, 
ortodoksni judje tiho recitirajo toro in se priklanjajo k zidu. Spoznamo jih po dolgih črnih oblekah, 
plaščih, bradah in dolgih kodrih na vsaki strani obraza, ki moškim gledajo izpod klobuka. Ortodoksni 
judje se marsikdaj pošteno razjezijo nad vsemi, ki na šabat vozijo avtomobile in tako kršijo svetost 
sobote. Ortodoksne skupine moških v črnem zato velikokrat blokirajo ceste, ustavljajo avtomobile in 
kličejo: »Saj je vendar šabat!«



Hrana
Izraelska kuhinja je pestra in zanimiva mešanica okusnih jedi 
iz različnih delov sveta. Razvijala se je pod vplivom treh velikih 
verstev in vseh tujih dežel, v katerih so Judje med izgnanstvom 
živeli. Bogato obložene mize so v Izraelu način življenja in izraz 
velike gostoljubnosti. Zelo priljubljene so majhne jedi, posebno 
falafli v lepinji (pita) s pasirano čičeriko (hummus), shoarma 
- sorodnik kebaba, bagels - okroglo pecivo z luknjo v sredini, 
premazano z jajcem, sezamom ali makom, blintez - majhne 
debele palačinke z različnimi nadevi. Za gurmane priporočamo 
ribo sv. Petra (vrsta postrvi, ki plava v Galilejskem morju). Sveže 
pripravljene solate jedo pri vsakem obroku. 

Makabijada in matkot
Izraelci so veliki športniki in imajo svojo različico olimpijskih 
iger. T.i. Makabijada združuje makabske klube iz več kot 55 
držav. Ironično se imenuje po enem največjih judovskih borcev 
Makabeusu, ki je ukinil starogrške olimpijske igre v Jeruzalemu. 
Neuradni nacionalni šport, kot mu domačini radi rečejo, je 
igra matkot, ki jo igrajo na peščenih plažah s kratkimi lesenimi 
loparji in squash žogico. Izjemno priljubljen je tudi košarkški klub 
Maccabi Tel Aviv, večkratni zmagovalec Evrolige. 

Izraelska država

Izrael je že od biblijskih časov zibelka Hebrejcev in judovstva. 
Leta 1947 je Organizacija združenih narodov razdelila državo 
na judovsko in arabsko. Leta 1950 je izraelski kneset, najvišje 
zakonodajno telo, priznal pravico vsem Judom do naselitve v tej 
deželi. Med judovski priseljenci z vsega sveta so velike socialne 
in kulturne razlike. Aškenazi, ki so med bolj izobraženimi in 
premožnejšimi, izvirajo iz Evrope, Amerike, Južne Afrike in 
Avstralije in nosijo ideje, ki so zahodnjaško usmerjene. Sefardski 
Judje so potomci Judov z Iberskega polotoka, orientalski Judje 
pa so prišli iz Jemna, Iraka, Afganistana, Srednje Azije in Irana. 
Skupni so jim judovski zakoni “kašrut” ali prehranski pravilnik.

Palmina vodnica o Izraelu

“V čudovitem spominu imam tipično izraelsko 
poroko s 500 svati in domače karaoke, Izraelci 
res radi prepevajo in plešejo, prirejajo piknike in 
velike pojedine. Čisto drugačna je slika Izraela 
na dan sprave ali Yom Kippur. Ob najsvetejšem 
judovskem prazniku se življenje v Izraelu za 24 
ur ustavi. Prepovedana je vožnja z avtomobili, 
zaprte so vse ustanove, trgovine in restavracije, 
televizijski in radijski program sta prekinjena. 
Takrat se dežela zavije v tišino.” 
 pripoveduje Palmina vodnica Brina

Časovna razlika

Srednjeevropski čas + 2 uri 

Nacionalna valuta 

Izraelski nivi šekel - 1€ je približno 4,21 ILS



V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

IZRAEL IN JORDANIJA 
ODHODI: 25.10., 26.12.2019; 15.2., 14.3., 25.4., 20.6.*, 19.09., 24.10., 21.11. IN 26.12.2020

 celovit ogled Izraela

 obisk Petre, sedme čude sveta

 ogled svetopisemskih krajev - 
Jeruzalem, Galilejsko morje, Betlehem 
in Nazaret

 obiski modernega Tel Aviva, Haife ter 
razvajanje v ob Rdečem morju

 potovanje v manjših skupinah

1. DAN
LJUBLJANA/ZAGREB - TEL AVIV - BETLEHEM
 nočitev
Zbirališče potnikov v Ljubljani, Zagrebu ali bližnjem le-
tališču. Letalski prevoz v Tel Aviv, kamor je predviden 
prihod v nočnih urah. Vožnja v Betlehem, kjer se bomo 
nastanili v hotelu. Počitek oziroma krajša nočitev v ho-
telu.

2. DAN
BETLEHEM - MRTVO MORJE - AKABA
 večerja, nočitev
Zajtrk in nato vožnja proti Mrtvemo morju, edinstve-
nem naravnem čudežu, ki leži v najnižji depresiji na 
svetu. Zaradi izjemne slanosti v njem razen nekaj bak-
terij ni življenja. Del popoldneva prosto za nepozabno 
doživetje - mrtvomorsko razvajanje: sončenje, lebde-
nje, mazanje z zdravilnim blatom.... V popoldanskih 
urah prihod v največje izraelsko počitniško letovišče - 
Eilat. Prečkanje jordansko-izraelsko mejo in nastanitev 
v letoviški Akabi. Večerja in nočitev.

3. DAN
AKABA – PETRA – EILAT zajtrk, večerja, nočitev
Vožnja po puščavski cesti proti Petri, kjer je po svetopi-
semskem izročilu hodil tudi Mojzes s svojim ljudstvom 
na poti v obljubljeno deželo. Vožnja v prastaro, v viso-
kem rdečem skalovju skrito, mistično mesto Petro (ne-
koč glavno mesto Nabatejcev), ki je zaradi bogastva 
izkopanin največja znamenitost Jordanije in je pod 
zaščito UNESCA. V teh gorah naj bi bil pokopan tudi 
Mojzesov brat Aron. Tu naj bi se iz vzhoda prišli “trije 
kralji-modri” poklonit Jezusu v Betlehem,... Po ogledu 
povratek v Eilat. Pozna večerja in nočitev. 

4. DAN
EILAT - MASADA - KUMRAN - BETLEHEM
  zajtrk, večerja, nočitev
Po zajtrku vožnja v Masado, hebrejsko utrdbo, kamor 
so se po padcu Jeruzalema zatekli privrženci sekte 
zelotov, ki so raje izbrali skupinski samomor kot rim-
sko maščevanje. Proti doplačilu se boste z vzpenjačo 
povzpeli na vrh hriba, od koder je izjemen razgled na 
okoliško pokrajino. Naslednji postanek bo v Kumranu, 
kjer so v jamah odkrili znamenite Mrtvomorske rokopi-
se. Nastanitev v hotelu v Betlehemu.

5. DAN
CELODNEVNI OGLED JERUZALEMA
 zajtrk, večerja, nočitev
Celodnevni ogled Jeruzalema, mesta, ki je močno 
povezan z zgodovino Judov, kristjanov in muslima-
nov. Mesto, razdeljeno na različne verske četrti, je del 
svetovne kulturne dediščine. Ogledali si boste naj-
pomembnejše znamenitosti in sicer Oljsko goro z ju-
dovskim pokopališčem, park Getsemani, kjer je Juda 
Iškarijot izdal Jezusa, križev pot s 14 postajami, ki se 
konča pri cerkvi Božjega groba; nato se boste podali 
do Zidu žalovanja, ki je edini ostanek Salamonovega 
svetišča ter naprej po judovski četrti, mimo Cardo 
maximusa, skozi armensko in krščansko četrt vse do 
pisane muslimanske tržnice. Vrnitev v hotel, večerja in 
nočitev.

6. DAN
BETLEHEM - HAIFA - CEZAREJA - NAZARET
 zajtrk, večerja, nočitev
Vožnja v zeleno mestece Haifa, ki se razprostira na 
pobočju gore Karmel. Ogled mesta s prelepim par-
kom Bahai. Nadaljevanje poti do Cezareje, edinega 
izraelskega mesta, ki ga upravlja privatna družba. To 
slavno rimsko mesto je v 1. st. pr. n. št. zgradil Herod 
Veliki in ga posvetil cesarju Avgustu. Veličino Rima še 
danes obujajo dobro ohranjeni gledališči, akvadukt in 
staro pristanišče. Zaključili bomo v Nazaretu, kjer bo 
ogled bazilike Marijinega oznanjenja, Jožefove cerkve 
in Marijinega vodnjaka. Nastanitev v hotelu, večerja in 
nočitev.

7. DAN
KAFERNAUM - TABGHA - GORA BLAGROV - 
NAZARET zajtrk, večerja, nočitev
Vožnja do svetopisemskih krajev ob Galilejskem, Ge-
nezareškem in Tiberijskem jezeru. Najprej do Kaferna-
uma, ki ga imenujejo tudi Jezusovo mesto. Obisali bos-
te Petrovo hišo in ostanke sinagoge iz 4.st. Nadaljevali 
boste s Tabgho, kjer je Jezus pomnožil ribe in kruh, na 
kar še vedno spominja cerkev Petrovega primata in 
cerkev Pomnožitve kruha. Oglede ob Galilejskem jeze-
ru boste nadaljevali na Gori Blagorov, kjer stoji zanimi-
va cerkev iz 20. stoletja. Sprehodili se boste po starem 
delu mesta in tržnici. Vrnitev v hotel in nočitev.

8. DAN
NAZARET - TEL AVIV - SLOVENIJA zajtrk
Vožnja v Tel Aviv, drugo največje mesto države, ki 
se razprostira na 52 km² površine in šteje 405.000 
prebivalcev. Ogled starodavne Jaffe, kjer se je na 
puščavskem predelu leta 1909 začelo razvijati mesto. 
Zaradi ugodnih klimatskih razmer se je mesto začelo 
razvijati v sodobno turistično destinacijo. Prevoz na 
letališče. Polet letala preko enega izmed evropskih le-
tališč v Ljubljano/Zagreb ali bližnje letališče, kamor je 
predviden prihod v poznih večernih urah.

CENA: od 1.489 €* najmanj 35 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz iz Ljubljane/Zag-
reba/bližnjega letališča v Tel Aviv in nazaj , letališke 
in varnostne pristojbine, 6 polpenzionov in ena no-
čitev z zajtrkom, nastanitev v hotelih 3/4*, avtobusni 
prevoz po programu, lokalno in slovensko vodenje, 
oglede in vstopnine po programu, organizacijo po-
tovanja
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 25 
in 34 potnikov: 50 €, med 15 in 24 potnikov 70 €.
DOPLAČILA ob prijavi: vstopno/izstopno takse 
90 €, novoletni odhod 90 €.
MOŽNO DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba 
290 €.
DOPLAČILA na poti: osnovne napitnine (tudi otroci) 
55 €. 
MOŽNO DOPLAČILO na poti: vzpenjača v Masadi 
18 €.
POPUST: 5 % do 12 let starega otroka v spremstvu 
dveh odraslih oseb.

 PA L M I N A  U S P E Š N I C A
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

IZRAEL, SIJAJ SVETE DEŽELE 
ODHODI: 25.10., 26.12.2019; 15.2., 14.3., 25.4., 20.6.*, 19.09., 24.10., 21.11. IN 26.12.2020

 celovit ogled Izraela

 ogled svetopisemskih krajev - 
Jeruzalem, Galilejsko morje, Betlehem 
in Nazaret

 obisk modernega Tel Aviva, haife ter 
razvajanje ob Rdečem morju

 potovanje v manjših skupinah

1. DAN
LJUBLJANA/ZAGREB - TEL AVIV - BETLEHEM
 nočitev
Zbirališče potnikov na JP Ljubljana oz. prevoz Zagreb. 
Letalski prevoz v Tel Aviv, kamor je predviden prihod v 
poznih večernih urah. Po pristanku pozno ponoči vo-
žnja v Betlehem, kjer se bomo nastanili v hotelu. Poči-
tek oziroma krajša nočitev v hotelu.

2. DAN
BETLEHEM - MRTVO MORJE - EILAT
 zajtrk, večerja, nočitev
Zajtrk in nato vožnja proti Mrtvemo morju, edinstve-
nem naravnem čudežu, ki leži v najnižji depresiji na 
svetu. Zaradi izjemne slanosti v njem razen nekaj bak-
terij ni življenja. Del popoldneva prosto za nepozabno 
doživetje - mrtvomorsko razvajanje: sončenje, lebde-
nje, mazanje z zdravilnim blatom.... V popoldanskih 
urah prihod v največje izraelsko počitniško letovišče 
- Eilat. Nastanili se bomo v hotelu ob Rdečem morje, 
si privoščili večerjo in se odpravili na večerni sprehod 
po razsvetljenem mestecu.

3. DAN
EILAT - POČITNICE zajtrk, večerja, nočitev
Dan boste namenili počitnikovanju. Možnost izleta z 
ladjico na koralni greben, jeep safarija z obiskom Ti-
mna parka ali obisk Marina Parka, kjer boste lahko 
občudovali fauno Rdečega moreja. Po želji pa zgolj 
počitnikovanje...

4. DAN
EILAT - MASADA - KUMRAN - BETLEHEM
 zajtrk, večerja, nočitev
Po zajtrku vožnja v Masado, hebrejsko utrdbo, kamor 
so se po padcu Jeruzalema zatekli privrženci sekte 

zelotov, ki so raje izbrali skupinski samomor kot rim-
sko maščevanje. Proti doplačilu se boste z vzpenjačo 
povzpeli na vrh hriba, od koder je izjemen razgled na 
okoliško pokrajino. Naslednji postanek bo v Kumranu, 
kjer so v jamah odkrili znamenite Mrtvomorske rokopi-
se. Nastanitev v hotelu v Betlehemu.

5. DAN
CELODNEVNI OGLED JERUZALEMA
 zajtrk, večerja, nočitev
Celodnevni ogled Jeruzalema, mesta, ki je močno 
povezan z zgodovino Judov, kristjanov in muslima-
nov. Mesto, razdeljeno na različne verske četrti, je del 
svetovne kulturne dediščine. Ogledali si boste naj-
pomembnejše znamenitosti in sicer Oljsko goro z ju-
dovskim pokopališčem, park Getsemani, kjer je Juda 
Iškarijot izdal Jezusa, križev pot s 14 postajami, ki se 
konča pri cerkvi Božjega groba; nato se boste podali 
do Zidu žalovanja, ki je edini ostanek Salamonovega 
svetišča ter naprej po judovski četrti, mimo Cardo 
maximusa, skozi armensko in krščansko četrt vse do 
pisane muslimanske tržnice. Vrnitev v hotel, večerja in 
nočitev.

6. DAN
BETLEHEM - HAIFA - CEZAREJA - NAZARET
 zajtrk, večerja, nočitev
Vožnja v zeleno mestece Haifa, ki se razprostira na 
pobočju gore Karmel. Ogled mesta s prelepim par-
kom Bahai. Nadaljevanje poti do Cezareje, edinega 
izraelskega mesta, ki ga upravlja privatna družba. To 
slavno rimsko mesto je v 1. st. pr. n. št. zgradil Herod 
Veliki in ga posvetil cesarju Avgustu. Veličino Rima še 
danes obujajo dobro ohranjeni gledališči, akvadukt in 
staro pristanišče. Zaključili bomo v Nazaretu, kjer bo 
ogled bazilike Marijinega oznanjenja, Jožefove cerkve 
in Marijinega vodnjaka. Nastanitev v hotelu, večerja in 
nočitev.

7. DAN
KAFERNAUM - TABGHA - GORA BLAGROV - 
NAZARET zajtrk
Vožnja do svetopisemskih krajev ob Galilejskem, Ge-
nezareškem in Tiberijskem jezeru. Najprej do Kaferna-
uma, ki ga imenujejo tudi Jezusovo mesto. Obisali bos-
te Petrovo hišo in ostanke sinagoge iz 4.st. Nadaljevali 
boste s Tabgho, kjer je Jezus pomnožil ribe in kruh, na 
kar še vedno spominja cerkev Petrovega primata in 

cerkev Pomnožitve kruha. Oglede ob Galilejskem jeze-
ru boste nadaljevali na Gori Blagorov, kjer stoji zanimi-
va cerkev iz 20. stoletja. Sprehodili se boste po starem 
delu mesta in tržnici. Vrnitev v hotel in nočitev.

8. DAN
NAZARET - TEL AVIV - SLOVENIJA
Vožnja v Tel Aviv, drugo največje mesto države, ki 
se razprostira na 52 km² površine in šteje 405.000 
prebivalcev. Ogled starodavne Jaffe, kjer se je na 
puščavskem predelu leta 1909 začelo razvijati mesto. 
Zaradi ugodnih klimatskih razmer se je mesto začelo 
razvijati v sodobno turistično destinacijo. Prevoz na 
letališče. Polet letala preko enega izmed evropskih le-
tališč v Ljubljano, kamor je predviden prihod v poznih 
večernih urah.

CENA: od 1.389 €* najmanj 35 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz iz Ljubljane ali 
Zagreba v Tel Aviv in obratno, letališke in varnostne 
pristojbine, 6 polpenzionov in ena nočitev z zaj-
trkom, nastanitev v hotelih 3/4*, avtobusni prevoz 
po programu, lokalno in slovensko vodenje, oglede 
in vstopnine po programu, organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 25. 
in 34 potnikov: 40 €, med 15. in 24 potnikov 60 €.

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba 
290 €.

DOPLAČILA ob prijavi: novoletnih odhod 90 €.

MOŽNA DOPLAČILA na poti: vzpenjača v Masadi 
18  €, izleti v Eliatu ( jeep safari, obisk podvodenga 
parka Marina park, izlet z ladjico).

DOPLAČILA na poti: osnovne napitnine (tudi otroci) 
55 €. 

POPUST: 5 % do 12 let starega otroka v spremstvu 
dveh odraslih oseb.
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

SVETI MESTI JERUZALEM IN BETLEHEM, MRTVO MORJE IN MASADA  
ODHODI: 26.10., 16.11., 21.12.2019; 15.2., 14.3., 25.4., 27.6*., 19.09., 24.10. IN 26.12. 2020

 krajše potepanje po Izraelu z ogledom 
najpomembnejših biserov dežele

 razvajanje ob Mrtvem morju

 potovanje v manjših skupinah

1. DAN
BLIŽNJE LETALIŠČE - TEL AVIV nočitev
Prijava na let preko enega izmed evropskih letališč 
proti Tel Avivu. Po pristanku v poznih večernih urah 
prevoz do hotela v okolici.

2. DAN
TEL AVIV - JERUZALEM - BETLEHEM
 zajtrk, večerja
Vožnja do Jeruzalema in celodnevni ogled mesta, ki 
je močno povezano z zgodovino judov, kristjanov in 
muslimanov. Ogledamo si najpomembnejše znameni-
tosti, in sicer Oljsko goro z judovskim pokopališčem, 
park Getsemani, kjer naj bi Juda Iškarijot izdal Jezusa, 
križev pot, ki se konča pri cerkvi Božjega groba; nato 
se podamo do Zidu žalovanja, ki je edini ostanek Salo-
monovega svetišča ter naprej po judovski četrti, mimo 
Cardo maximusa, vse do pisane muslimanske tržnice. 
Vožnja do Betlehema. 

3. DAN
BETLEHEM - MRTVO MORJE - MASADA - 
BETLEHEM  zajtrk, večerja
Ogled Betlehema. Obisk cerkve Jezusovega rojstva 
in Votline rojstva. Nato vožnja proti Mrtvemu morju, 
edinstvenemu naravnemu čudežu, ki leži na najnižji 
točki na svetu. Zaradi izjemne slanosti v njem skoraj 
ni življenja. Del dopoldneva prosto za nepozabno do-
živetje - mrtvomorsko razvajanje: sončenje, lebdenje, 
mazanje z zdravilnim blatom. Vožnja v Masado, hebrej-
sko utrdbo, kamor so se po padcu Jeruzalema zatekli 
judje, ki so raje izbrali skupinski samomor kot rimsko 
maščevanje. Proti doplačilu se z vzpenjačo povzpnemo 
na vrh hriba, od koder je izjemen razgled na okoliško 
pokrajino. 

4. DAN
TEL AVIV - BLIŽNJE LETALIŠČE  zajtrk
Vožnja v Tel Aviv, drugo največje mesto države, ki šteje 
405.000 prebivalcev. Ogled starodavne Jaffe. Zaradi 
ugodnih klimatskih razmer se je mesto začelo razvijati 
v sodobno turistično destinacijo. Prevoz na letališče. 
Polet prek enega izmed evropskih letališč.

CENA: od 899 €* najmanj 35 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz iz bližnjega le-
tališča do Tel Aviva in nazaj, letališke in varnostne 
pristojbine, 2 polpenziona in ena nočitev z zajtrkom, 
nastanitev v hotelih 3/4*, avtobusni prevozi po pro-
gramu, lokalno in slovensko vodenje, oglede in 
vstopnine po programu, organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15 
in 24 potnikov 90 €, med 25 in 34 potnikov: 70 €. 

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba: 
95 €, prevoz do bližnjega letališča (točen podatek je 
odvisen od posameznega odhoda in je na voljo na 
prodajnem mestu).

DOPLAČILA na poti: osnovne napitnine (tudi otro-
ci): 25 €.

MOŽNA DOPLAČILA na poti: vzpenjača v Masadi: 
18 €.
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Jordanija
Čaka vas spektakularen spust z visokega 
platoja, ki 1000 metrov nad morjem 
pokriva večino dežele, do najnižje točke 
na Zemlji ob Mrtvem morju. Doživite 
pot skozi kanjon do zakladnice v Petri, 
rožnatem mestu Nabatejcev, ki je 
še vedno dom plemena puščavskih 
beduinov.



ZAKAJ V JORDANIJO S PALMO? 

• Zaradi gostoljubnih Jordancev, ki bi za dobro počutje gosta premikali gore,

• zaradi pestrosti naravnih in kulturno-zgodovinskih lepot, ki je celo večja od 
tiste v Egiptu, pa čeprav je ta 10-krat večji od Jordanije,

• zaradi edinstvene možnosti spusta z visokega platoja na 1000 m nad 
morjem, ki pokriva 85 % dežele, do najnižje točke na Zemlji 408 m pod 
morsko gladino in to v pičlih 45 minutah,

• zaradi Petre, rožnatega mesta Nabatejcev, »starega pol toliko kot čas«, ki je 
hkrati dom enega zadnjih plemen beduinov, ki živi v puščavi,

• zaradi ene najlepših puščav sveta Wadi Rum, ki je navdihovala legendarnega 
Lawrenca Arabskega. Tam sončni zahod na rožnatih skalah in zvezdnato 
nebo nad peskom zdrznejo vse čute,

• zaradi lebdenja na Mrtvem morju, ki ima 10-kratno slanost Mediterana in iz 
plavalca naredi hrošča, ki uživa na hrbtu z vsemi štirimi v zraku,

• zaradi ohranjenih grško-rimskih mest, arabskih palač v puščavi, Mojzesove 
gore Nebo, doline reke Jordan, krščanskih mozaikov in križarskih gradov,

• zaradi visokih gor in spektakularnih kanjonskih dolin, 

• zaradi toplega Rdečega morja, koralnih grebenov in tropskih rib v Akabskem 
zalivu,

• zaradi modernega in tradicionalnega Ammana, prestolnice na sedmih 
gričih, njenih živih ulic, stopnišč, tržnic, restavracij in teras, ustvarjenih za 
užitke ob vodni pipi,

• zaradi kraljeve družine Hašemitov, ki je Jordanijo spretno približala zahodu 
in dosegla status najvarnejše bližnjevzhodne dežele – tujci so jo poimenovali 
celo Švica Bližnjega Vzhoda.

Za lepše doživetje Jordanije

“Svet nikomur ni dolžen ničesar.” ( jordanski pregovor)

Dopuščajte drugačnost

Življenje v Jordaniji je zelo drugačno od našega. Zmajevanje z glavo 
ob velikih kulturnih razlikah vam ne bo približalo te čudovite dežele. 
Toda če se ji boste prepustili, vas bo ganila in presenetila. Sprejmite 
kaotičnost in nepredvidljivost tamkajšnjega sveta! Poglejte dlje od 
kockastih hiš brez streh, dlje od zrahljanih miz in stolov, dlje od smeti 
za vogalom. Začutite toplino Jordancev – lepoto in predanost v njihovih 
svetih in družabnih obredih. Iz spoštovanja do njih vedno pokrijte svoja 
ramena in noge do kolen. Podajajte in sprejemajte (denimo jedi) z 
desno roko. Kot ženska se ne rokujte s tujim moškim, namesto tega 
se z desno roko raje dotaknite srca. To lahko storite tudi, ko se boste 
želeli zahvaliti.

“Kdo je že kdaj videl jutri?” ( jordanski pregovor)

Sprostite se in prestavite na jordanski čas

Točnost v Jordaniji ni največja vrlina. Pomembnejši sta družabnost in 
gostoljubnost. Prepustite se toku. Dan se v Jordaniji nikoli ne more 
izteči točno tako, kot ga predvidite zjutraj, zato pustite prostor in čas 
za presenečenja.



Božanska hrana
Jordanci imajo obrede prehranjevanja za svete. 
Če želite v Jordaniji utrditi prijateljstvo, le jeste 
skupaj. Če želite rešiti družinsko dilemo, le 
jeste skupaj. Dolgo je veljalo, da dobra hrana 
in druženje sodijo le v intimo in sproščenost 
domače kuhinje, zato se kultura obiskovanja 
restavracij do pred nekaj leti sploh ni prijela in 
so jo imeli skoraj za greh.

Jordanska narodna specialiteta, ki jo za 
dobrodošlico pripravijo skoraj vsakemu 
gostu, je mansaf. Mansaf v arabščini pomeni 
eksplozijo, njegova skrbna, počasna priprava in 
uživanje pa sta v Jordaniji smrtno resni zadevi. 
Običajno jedo mansaf v petek popoldne, ko se 
vsa družina zbere na kupu. Na velikem pladnju 
je začinjena jagnjetina, kuhana v posebnem 
jogurtu, na posteljici iz riža in praženih pinjol. 
Vsi, ki se posedejo naokoli, jedo mansaf z desno 
roko (brez pribora) iz istega velika pladnja. 

Kdo so bili graditelji Petre, novega čuda sveta?

Rožnato mesto, staro pol toliko kot čas, kot mu pravijo, so l. 2007 uvrstili 
na seznam novih sedmih čudes sveta. Naravna kulisa za Petro, kot so 
jo poznala že ljudstva pred dvema tisočletjema, je neverjetna. Rožnato 
skalovje je nenavadnih oblik in dinamike, v živo vrezani kanjoni so kot 
žile živega sistema, skrivnostne votline in jame pa kot njegovi notranji 
organi. Petro in njen sloves v trgovini med vzhodom in zahodom so 
ustvarili Nabatejci, sposobno ljudstvo, ki je svoj vzpon doživljalo med 
4. st. pr. n. št. in 1. st. n. št. V rožnate skale so vklesali zakladnice, 
grobnice in svetišča bogov, ki so še danes najbolj impresivni zakladi 
Petre. O Nabatejcih se je govorilo, da niso gradili zidov in da niso 
imeli sovražnikov, saj so jih znali podkupiti z darili. Beseda nabat naj 
bi pomenila notranje srce. Tudi mojstrstvo v arhitekturi Petre kaže na 
nabatejsko sposobnost diplomacije, saj so lepo vidni vplivi Stare Grčije in 
Egipta. Po zatonu Nabatejcev je bila Petra dolgo beduinska skrivnost, ki 
jo je pod pretvezo, da je muslimanski romar, šele v začetku 19. st. odkril 
švicarski raziskovalec James Burckhardt. 

Palmina gostja o Jordaniji

»Vsak dan sem bila bolj povezana s to deželo.«
»Če pričakujete scene iz 1001 noči - tako kot jaz - boste v začetku 
morda malo razočarani. Škatlaste hiše poseljujejo številne griče 
glavnega mesta Ammana in zunanjega opazovalca ne povežejo na 
vsakem koraku z bogato preteklostjo teh krajev. Vendar je bilo naše 
potovanje zelo razgibano. Vsak dan je prinesel nekaj novega in vsak 
dan sem bila bolj povezana s to nenavadno deželo, polno naravnih 
čudes. Bila sem tam, na mestih, kjer so nekoč potovale karavane 
in kjer se je pisala zgodovina. Obdajali so me nenavadni občutki 
sreče, ko sem gledala širjave puščave Wadi al Mujib, pisano skalovje 
skrivnostne Petre, kot legendarni Lawrence Arabski občudovala 
magično puščavo Wadi Rum in ob tradicionalni glasbi plesala z 
beduini ob tabornem ognju. Ne vem, kaj bi izpostavila kot najlepši 
del potovanja. Morda milijone zvezd nad mano, ko sem v trdi temi 
ležala na pesku Wadi Ruma. Ali poskus plavanja v Mrtvem morju, ki 
je zaradi velike količine soli dvigovalo noge nad gladino, da smo se 
počutili kot račke na suhem? Morda jutranje opazovanje sončnega 
vzhoda nad Petro, pogled na »obljubljeno deželo« z gore Nebo? 
Najbolj so me navdušili ljudje. Skromni, prijazni, nadvse gostoljubni, 
lepi ljudje, ki se radi malo pošalijo in te odenejo v tradicionalna 
oblačila, ti z veseljem ponudijo čaj in poklepetajo s tabo, poskušajo 
ustreči in ti dajo vedeti, da sta iskren nasmeh in prijazna beseda 
nekaj, kar vedno odpira številna vrata. Zato odškrnite vrata 
Jordanije, ne bo vam žal.« Koraljka Čeh

Časovna razlika

Srednjeevropski čas + 2 uri

Nacionalna valuta 

Jordanski dinar - 1€ je približno 0,83 JOD



V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

PO SLEDEH LAWRENCA ARABSKEGA 
ODHODI: 29.10., 19.11. IN 28.12. 2019; 15., IN 22. 02., 21.03., 25.04., 20.06.*, 19.09., 24.10., 24.11., 26.12.2020 

 celodnevni ogled Petre

 počitniški dan v letoviški Akabi

 odhodi vsak mesec

 potovanje v manjših skupinah

 večerja v tipični jordanski restavraciji

 bogat program z vključenimi 
vstopninami

1. DAN
SLOVENIJA - BENETKE/ZAGREB - AKABA večer-
ja, nočitev
Zbirališče potnikov v  Celju in Ljubljani. Prevoz  na le-
tališče v Benetkah/Zagrebu. Prijava na direktni polet 
letala proti Jordaniji. Pristali bomo na jugu te arabske 
državice, v letoviški Akabi. Po pristanku urejanje ob-
mejnih obveznosti in krajša vožnja v središče priljub-
ljenega turistično mestece ob Rdečem morju. Ogled 
in nekaj prostega časa. Vožnja in nastanitev v hotelu, 
večerja ter nočitev.

2. DAN
AKABA - KERAK - MADABA - GORA NEBO - 
AMMAN zajtrk, večerja
Po zajtrku vožnja proti severu Jordanije. Prvi postanek 
bomo naredili ob mogočnem   križarskemu gradu Ke-
rak, katerega  vloga je bilo varovanje  najpomembnej-
šega dostopa do svetega Jeuzalema. Vožnja v Madabo. 
Mesto mozaikov hrani v svojih cerkvah in tudi ostalih 
zgradbah čudovite mozaike. Najznamenitejši je mozaik 
v grški pravoslavni cerkvi Sv. Jurija iz 6.st., ki prikazuje 
področje Palestine vse do spodnjega Egipta. Nadalje-
vali boste na goro Nebo, kjer naj bi bil pokopan Mojzes. 
Z vrha gore boste opazovali presenetljivo pokrajino vse 
do zvonikov v Jeruzalemu in s pogledom zaobjeli velik 
del Mrtvega morja. Zvečer prihod v Amman. Nastani-
tev v hotelu, večerja  in prenočevanje.

3. DAN
AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN
  zajtrk, večerja v tipični jordanski restavraciji
Raziskovali boste severni del Jordanije. Obiskali bomo 
Jerash, eno najpomembnejših jordanskih znameni-
tosti, ki se nahaja pribl. 50 km severno od Ammana. 
Ogled ostankov mogočnega rimskega mesta Jerash, ki 
velja za največje in najpomembnejše izven Italije. Pot 
nas bo vodila do Ajlouna, enega največjih spomenikov 

islamske vojaške arhitekture iz obdobja križarskih po-
hodov.   Po ogledih vrnitev v Amman, večerja v tipični 
jordanski restavraciji Nočitev.

4. DAN
AMMAN - MRTVO MORJE – AKABA
 zajtrk, večerja
Po zajtrku ogled najpomembnejših znamenitosti pre-
stolnice Jordanije, ki se slikovito razprostira na sed-
mih gričih. Na enem od njih stoji tudi Citadela, kjer so 
odkrili ostanke starih civilizacij vse od neolitika naprej. 
Obiskali boste arheološki muzej, se spustili v mesto ter 
si ogledali čudovit rimski amfiteater s 6000 sedeži in 
stari del s suki, čajnicami in zanimivimi rokodelnica-
mi. Nedaleč od jordanske prestolnice se nahaja Mrtvo 
morje, ki bo vaš naslednji cilj. Ustavili se boste v enem 
od hotelskih centrov, kjer bo čas za nenavadno in zdra-
vilno kopanje. Zvečer vožnja v Akabo. Nastanitev v ho-
telu. Vrnitev v hotel in prenočevanje.

5. DAN
AKABA - PETRA - AKABA zajtrk, večerja
Zgodaj zjutraj vožnja v Petro, najznamenitejšo zgodo-
vinsko mesta Jordanije. Rdeče mesto je dolgo časa 
ostalo skrivnost, ki so jo poznali samo beduini, danes 
pa so tako kot turisti samo občasni obiskovalci tega iz-
jemnega rožnatega mesta. Na konjih se boste odpravili 
po delu doline, vse do ozke skalne soteske, na koncu 
katere se vam bo odprl osupljiv pogled na zakladnico 
Al Khazneh. Sprehod po dolini, kjer boste občudovali 
številne grobnice, templje in domove, kjer se prese-
netljivo mešajo tako grški, kot rimski vplivi. Po ogledih 
vrnitev v Akabo. Nočitev.

6. DAN
AKABA - PO ŽELJI WADI RUM zajtrk, večerja
Prosto dopoldne boste izkoristili za kopanje v katerem 
od urejenih kopalnih centrov in za sprehode po živah-
nih trgovskih ulicah. Prav tako predlagamo nepozabno 
dogodivščino z obiskom čudovite puščavske doline 
Wadi Rum, ki je pravi biser. Iz dna doline, ki jo pokriva 
rožnati pesek, se strmo dvigujejo v nebo pobočja, ki 
sta jih v tisočletjih obdelovala veter in pesek. Nastale 
so slikovite kamnite tvorbe, ki bolj sodijo na kak drug 
planet. Dolino boste spoznali ob adrenalinski vožnji z 
jeepi, še posebej lepo bo ob sončnem vzhodu ali zaho-
du. Nočitev v hotelu.

7. DAN
AKABA – POČITNICE – PO ŽELJI IZLET Z 
LADJICO NA KORALNI GREBEN zajtrk, večerja
Prosti dan v Akabi, ki je znana po dolgih peščenih pla-
žah in enem najlepših koralnih grebenov, ki privablja 
ljubitelje podvodnega sveta od blizu in daleč. Možnost 
pohajkovanja v starem mestnem jedru s številnimi 
prodajalnami spominkov in trgovinicami s spominki 
ali pa izlet do novejšega dela Akabe – t.i. Tala Bay   s 
čudovito plažo, kjer se boste lahko predajali morskim 
dogodivščinam. Po želji in za doplačilo izlet z ladjico na 
koralni greben (doplačilo).

8. DAN
AKABA – BENETKE/ZAGREB – SLOVENIJA
 zajtrk
Še zadnji živahni utrip, nato prevoz na letališče  Akabi.
Polet v Benetke/ Zagreb. Avtobusni prevoz do Ljublja-
ne in Celja.

CENA: od 989 €* najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Benetke–Akaba–
Benetke z vključenimi letališkimi in varnostnimi pri-
stojbinami, prevoz iz Celja in Ljubljane do letališča v 
Benetkah/Zagrebu in nazaj, vključen 1 kos prtljage do 
23kg, viza za Jordanijo in urejanje le-te, avtobusne 
prevoze po programu, 7 polpenzionov v hotelih  4* po 
programu (1x namesto večerje v hotelu tipična tra-
dicionalna jordanske večerja), oglede po programu 
potovanja,vstopnine po programu, spremstvo lokal-
nega vodnika,organizacijo in spremstvo potovanja v 
slovenskem jeziku.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15 
in 24 potnikov 50 €. 
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba 
98 € (v primeru, da potuje 1 oseba je doplačilo obve-
zno in se obračuna ob prijavi).
DOPLAČILA na poti: osnovne napitnine (tudi otro-
ci): 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: jeep safari po puščavi 
Wadi Rum: 65 € (min 15 potnikov); izlet z ladjico na 
koralni greben s kosilom 40 € (min 15 potnikov)
OPOMBA: na novoletnem odhodu je 31.12. v Akabi v 
ceni potovanja že Silvestrska večerja v hotelu (bife 
večerja brez pijače, DJ glasba in nastop trebušnih 
plesalk).
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

JORDANIJA - MISTIČNA PETRA - WADI RUM IN MRTVO MORJE  
ODHODI: 29.10., 19.11. IN 28.12. 2019; 18., IN 25. 02., 24.03., 28.04., 23.06*., 22.09., 27.10., 24.11., 29.12.2020

 le v 5 dneh ogled biserov Jordanije 
vključno z mistično Petro

 odhodi vsak mesec

 potovanje v manjših skupinah

  večerja v tipični jordanski restavraciji 

 direktni polet v Jordanijo

1. DAN
SLOVENIJA – BENETKE/ZAGREB – AKABA – PO 
ŽELJI WADI RUM JEEP SAFARI večerja, nočitev
Zbirališče potnikov v  Celju in Ljubljani. Prevoz  na leta-
lišče v Benetkah/Zagreb. Prijava na polet proti Jorda-
niji. Pristali bomo na jugu te arabske državice, v leto-
viški Akabi. Po pristanku urejanje obmejnih obveznosti 
in krajša vožnja v središče priljubljenega turistično me-
stece ob Rdečem morju. Ogled in nekaj prostega časa. 
Nastanitev v hotelu. Po želji in za doplačilo predla-
gamo nepozabno dogodivščino z obiskom čudovite 
puščavske doline Wadi Rum, ki je pravi biser. Iz dna 
doline, ki jo pokriva rožnati pesek, se strmo dvigujejo v 
nebo pobočja, ki sta jih v tisočletjih obdelovala veter in 
pesek. Nastale so slikovite kamnite tvorbe, ki bolj so-
dijo na kak drug planet. Dolino boste spoznali ob adre-
nalinski vožnji z jeepi, še posebej lepo bo ob sončnem 
vzhodu ali zahodu, Vrnitev v hotel, večerja in nočitev.

2. DAN
AKABA - KERAK - MADABA - GORA NEBO - 
AMMAN zajtrk, večerja
Po zajtrku vožnja proti severu Jordanije. Prvi postanek 
bomo naredili ob mogočnem   križarskemu gradu Ke-
rak, katerega  vloga je bilo varovanje  najpomembnej-
šega dostopa do svetega Jeuzalema. Vožnja v Madabo. 
Mesto mozaikov hrani v svojih cerkvah in tudi ostalih 
zgradbah čudovite mozaike. Najznamenitejši je mozaik 
v grški pravoslavni cerkvi Sv. Jurija iz 6.st., ki prikazuje 
področje Palestine vse do spodnjega Egipta. Nadalje-
vali boste na goro Nebo, kjer naj bi bil pokopan Mojzes. 
Z vrha gore boste opazovali presenetljivo pokrajino vse 
do zvonikov v Jeruzalemu in s pogledom zaobjeli velik 
del Mrtvega morja. Zvečer prihod v Amman. Nastani-
tev v hotelu, večerja  in prenočevanje.

3. DAN
AMMAN - MRTVO MORJE – AKABA
 zajtrk, večerja
Po zajtrku ogled najpomembnejših znamenitosti pre-
stolnice Jordanije, ki se slikovito razprostira na sed-
mih gričih. Na enem od njih stoji tudi Citadela, kjer so 
odkrili ostanke starih civilizacij vse od neolitika naprej. 
Obiskali boste arheološki muzej, se spustili v mesto ter 
si ogledali čudovit rimski amfiteater s 6000 sedeži in 
stari del s suki, čajnicami in zanimivimi rokodelnica-
mi. Nedaleč od jordanske prestolnice se nahaja Mrtvo 
morje, ki bo vaš naslednji cilj. Ustavili se boste v enem 
od hotelskih centrov, kjer bo čas za nenavadno in zdra-
vilno kopanje. Zvečer vožnja v Akabo. Nastanitev v ho-
telu in nočitev.

4. DAN
AKABA - PETRA - AKABA zajtrk, večerja
Zgodaj zjutraj vožnja v Petro, najznamenitejšo zgodo-
vinsko mesta Jordanije. Rdeče mesto je dolgo časa 
ostalo skrivnost, ki so jo poznali samo beduini, danes 
pa so tako kot turisti samo občasni obiskovalci tega iz-
jemnega rožnatega mesta. Na konjih se boste odpravili 
po delu doline, vse do ozke skalne soteske, na koncu 
katere se vam bo odprl osupljiv pogled na zakladnico 
Al Khazneh. Sprehod po dolini, kjer boste občudovali 
številne grobnice, templje in domove, kjer se prese-
netljivo mešajo tako grški, kot rimski vplivi. Po ogledih 
vrnitev v Akabo. Nočitev.

5. DAN
AKABA – BENETKE/ZAGREB - SLOVENIJA zajtrk
Še zadnji živahni utrip, nato prevoz na letališče  Akabi.
Polet v Benetke/ Zagreb. Avtobusni prevoz do Ljublja-
ne in Celja.

CENA: od 889 €* najmanj 35 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Benetke–Aka-
ba–Benetke z vključenimi letališkimi in varnostnimi 
pristojbinami, prevoz iz Celja in Ljubljane do letali-
šča v Benetkah in nazaj, vključen 1 kos prtljage do 
23kg, viza za Jordanijo in urejanje le-te,avtobusne 
prevoze po programu, 4 polpenzione v hotelih  4* po 
programu, oglede po programu vključno z vstopni-
nami, spremstvo lokalnega vodnika, organizacijo in 
spremstvo potovanja v slovenskem jeziku.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15 
in 24 potnikov 90 €, med 25 in 34 potnikov: 60 €. 

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba 
68 € (v primeru, da potuje 1 oseba je doplačilo obve-
zno in se obračuna ob prijavi).

DOPLAČILA ob prijavi: novoletnih odhod 90 €.
DOPLAČILA na poti: osnovne napitnine (tudi otro-
ci): 25 €.

MOŽNA DOPLAČILA na poti: jeep safari po puščavi 
Wadi Rum: 65 € (min 15 potnikov).

OPOMBA: na novoletnem odhodu je 31.12. v Akabi v 
ceni potovanja že Silvestrska večerja v hotelu (bife 
večerja brez pijače, DJ glasba in nastop trebušnih 
plesalk).
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JORDANIJA IN IZRAEL – BISERA BLIŽNJEGA VZHODA 
ODHODI: 21.11. IN 28.12.2019; 15. IN 22.02, 21.03., 25.04., 20.06.*, 19.09., 27.10., 22.11., 27.12.2020 

 potovanje v manjših skupinah

 v enem potovanju ogled biserov 
Jordanije in biserov najpomembnejših 
svetopisemskih krajev Jeruzalem, 
Galilejsko morje, Betlehem in Nazaret

1. DAN
LJUBLJANA/ZAGREB - AMMAN večerja, nočitev
Zbor na letališču JP Ljubljana (v primeru odhoda iz 
sosednjih letališč prevoz do letališča vključen v ceno 
potovanja). Polet letala preko enega izmed evropskih 
letališč proti Ammanu, kjer je predviden pristanek v 
večernih urah. Orientacijski avtobusni ogled mesta, ki 
se slikovito razprostira na gričih. Nastanitev v hotelu.

2. DAN
JERASH ALI RIM IZVEN RIMA - AJLOUN - 
AMMAN zajtrk, večerja, nočitev
Ta dan raziskujemo severni del Jordanije. Jerash je ta-
koj za Petro drugi največji jordanski ponos. Starodavno 
mesto so v 1. st. pr. n. št. osvojili Rimljani. Razcvetelo 
se je v eno od središč Dekapolisa, zveze mest grško 
rimske kulture na vzhodu. Še danes je med najlepšimi 
in najbolj ohranjenimi mesti Starega Rima. Nadaljuje-
mo do Ajlouna, kjer času kljubuje mogočen grad Sala-
dinove vojske iz 12. st., ki je islamska ozemlja branila 
pred križarji. Saladin, sposoben in pravičen vojskovod-
ja, ki je oblast iz Egipta razširil v Sirijo in premagal celo 
križarje Jeruzalemskega kraljestva, je slovel kot milos-
ten do svojih marsikdaj krutejših nasprotnikov.

3. DAN
MESTO MOZAIKOV MADABA – MOJZESOVA 
GORA NEBO - KERAK - PETRA
 zajtrk, večerja, nočitev
Gremo na jug! Najprej postanek v Madabi, ki je znana 
po čudovitih mozaikih. Najznamenitejši je mozaik Sve-
te dežele v grški pravoslavni cerkvi Sv. Jurija iz 6.st., ki 
prikazuje območje vse do spodnjega Egipta. Nasme-
jimo se ribi, ki se tik pred izlivom reke Jordan v Mrtvo 
morje obrne proti toku, saj ribe v slanosti, ki je 10-krat 
večja od tiste v oceanu, ne morejo živeti. Nadaljujemo 
do gore Nebo, kjer naj bi Mojzes ugledal Obljubljeno 
deželo in bil kasneje tudi pokopan. Z vrha gore ob-
čudujemo pokrajino do zvonikov v Jeruzalemu. Nato 
vožnja po Kraljevi avtocesti do enega največjih križar-
skih gradov na vzhodu Kerak. Križarska arhitektura je 
najbolje vidna in ohranjena za severnim obzidjem, kjer 
so visoke obokane dvorane in galerije. Zvečer prihod 
v Petro.  

4. DAN
PETRA – WADI RUM - AKABA
 zajtrk, večerja, nočitev
Doživetje Petre, izjemnega rožnatega mesta, »starega 
pol toliko kot čas«, ki so ga l. 2007 proglasili za eno 
od sedmih čudes sveta. Po zatonu ljudstva Nabatejcev, 
graditeljev Petre, je bilo mesto dolgo skrivnost, ki so jo 
poznali samo tam živeči beduini. Švicarskemu razisko-
valcu se je pod pretvezo, da je islamski romar, šele v 
19. st. uspelo prebiti skozi varovano sotesko. Tudi mi 
po uvodni ježi s konji do izhodišča kanjona prehodimo 
ta neverjetni, dober kilometer »siq«, ki je kot grlo med 
rožnatimi gorami. Na koncu se nam odpre osupljiv 
pogled na zakladnico Al Khazneh. Sprehodimo se po 
domovini Nabatejcev, ki so v živo skalo izklesali šte-
vilne grobnice, templje in domove. Sloveli so kot veliki 
diplomati s prijateljstvi tako v Stari Grčiji kot v Egiptu, 
kar je lepo vidno v arhitekturi. Po končanih ogledih 
vožnja v eno najlepših puščavskih dolin sveta - Wadi 
Rum. Iz dna doline se v nebo strmo dvigujejo pobočja, 
ki jih je narava v tisočletjih čudovito oblikovala. Sliko-
vite kamnite tvorbe skoraj bolj sodijo na drug planet. 
Še posebej lepo je ob sončnem zahodu. Sledi vožnja 
v Akabo.

5. DAN
AKABA – MASADA- MRTVO MORJE – 
BETLEHEM zajtrk, večerja, nočitev
Po zajtrku vožnja v Izrael. Pot nadaljujemo do Masade, 
znamenite utrdbe z ostanki palač Heroda Velikega. Ko 
so Rimljani osvajali ta del Judejske puščave, je skoraj 
tisoč Judov raje izbralo skupinski samomor kot vdajo. 
Ob doplačilu vožnja z vzpenjačo na vrh hriba, od koder 
je izjemen razgled. Vožnja proti Mrtvemu morju, edin-
stvenemu naravnemu čudežu, ki je s 410 m pod morsko 
gladino najnižja točka na zemeljskem površju. Zaradi 
10-krat višje slanosti od oceana v njem ni življenja, 
zato pa so zdravilne soli, minerali in blato. Postanek za 
blagodejno kopel, na katero je prisegala že Kleopatra. 
V večernih urah nastanitev v Betlehemu, Jezusovem 
rojstnem kraju. 

6. DAN
BETLEHEM - JERUZALEM - BETLEHEM
 zajtrk, večerja, nočitev
Po zajtrku ogled Jeruzalema. Mesto, ki je razdelje-
no na verske četrti judov, kristjanov in muslimanov, 
je del svetovne kulturne dediščine in je eno najbolj 
vznemirljivih mest sveta. Za obzidjem se približamo 
najsvetejšemu v vseh treh verah - judovskemu Zidu ža-
lovanja, ostanku drugega templja, ki so ga Judje zgra-
dili na Tempeljskem hribu po porušenju Salomonovega 
templja. Muslimani isti hrib imenujejo Veličastno sve-
tišče s Kupolo na skali, tretjim najsvetejšim islamskim 
krajem. Nedaleč so postaje križevega pota, ki vodijo 
do Bazilike Kristusovega groba, kjer naj bi križali Je-
zusa. Doživimo tudi Oljsko goro z judovskim pokopa-
liščem, park Getsemani, kjer naj bi Juda izdal Jezusa, 

staro armensko četrt, kraljevi rimski bulvar Cardo 
Maximus in muslimansko tržnico. Po ogledih vrnitev v 
hotel, vožnja in nočitev. 

7. DAN
BETLEHEM – JERUZALEM zajtrk, večerja, nočitev
Po zajtrku obisk cerkve Jezusovega rojstva in Votlino 
rojstva. Popoldne nadaljevanje ogledov v Jeruzalemu; 
nodi del Jeruzalema. Spomnili se bomo umrlih v ho-
lokavstu z obiskom največjega tovrstnega muzeja Yad 
Vashem, videli židovski parlament Kneset… Vrnitev v 
hotel. Večerja in nočitev.

8. DAN
BETLEHEM - TEL AVIV – ISTANBUL – ZAGREB /
LJUBLJANA zajtrk
Po zgodnjem zajtrku vožnja v Tel aviv. Krožni avto-
busni ogled drugega največjega mesta Izraela, ki 
leži ob  sredozemski  obali. Mesto je bilo ustanovljeno 
leta 1909 na puščavskem predelu ob starodavnem pri-
stanišču  Jaffa, ki je v preteklem  stoletju  doseglo na-
gel  urbanističen  razvoj in  gospodarski  razcvet. Zaradi 
lege ob morju, klimatskih razmer in vlaganj v turizem se 
je mesto razvilo v sodobno turistično destinacijo. Vo-
žnja na na letališče in polet letala preko Istanbula v 
Zagreb/Ljubljano.

CENA: od 1.390 €* najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz preko enega 
izmed evropskih letališč iz Ljubljane/Zagreba do 
Ammana in vrnitev iz Tel Aviva, letališke in varnostne 
pristojbine, urejanje vizuma, vse avtobusne prevoze 
po programu, 6 polpenzionov in 1 nočitev z zajtrkom 
v hotelih 3/4*, vse oglede vključno z vstopninami po 
programu potovanja (tudi vstopnino za kopanje ob 
Mrtvem morju), spremstvo lokalnega in slovenskega 
vodnika, organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15 
in 24 potnikov 60 €. 

DOPLAČILA ob prijavi: vstopno/izstopno takse 
90 €, novoletnih odhod 90 €.

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba: 
149 €.

DOPLAČILA na poti: osnovne napitnine (tudi otro-
ci): pribl. 40 €.

MOŽNA DOPLAČILA na poti: vzpenjača v Masadi: 
18 €, izlet z ladjico na koralni greben greben*: pribl. 
40 € , Doplačila veljajo za min. 15 oseb.
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POČITNICE OB MRTVEM MORJU 
ODHODI: PO DOGOVORU 

POČITNICE OB RDEČEM MORJU 
ODHODI: PO DOGOVORU

PAKET “MRTVO MORJE” VKLJUČUJE:
 nastanitev na bazi nočitve z zajtrkom v 

hotelu 3* v Akabi

 prevoz letališče Akaba - hotel -letališče 
Amman

 angleško govorečega predstavnika na 
destinaciji

 letalski prevoz iz Ljubljane ali Zagreba 
preko enega izmed evropskih letališč

“ZDRAVILNE UČINKE JE V NEBO KOVALA ŽE 
KLEOPATRA …”
 
Mrtvo morje se nahaja v tektonskem jarku 420 m pod 
gladino morja in predstavlja najnižjo točko na zemeljski 
površini. Ime je dobilo po dejstvu, da gre v morju za 
popolno pomanjkanje življenja. To je posledica vseb-
nosti soli v vodi, ki je kar 30 %. Zaradi velike vsebnosti 
mineralov obiskovalcem omogoča, da brez vsakega 
truda lebdijo v morju. Zdravilne učinke Mrtvega morja 
je v zvezde kovala že Kleopatra, danes pa je tudi do-
kazano, da ima terapija ob Mrtvem morju pozitivne 
zdra-vilne učinke na ljudi z luskavico in artritisom. 
Zato velja tudi za naravno zdravilišče, večina hotelov 

ob Mrtvem morju pa nudi terapije z zdravilnim blatom 
in mineralnimi kopeli pod toplim jordanskim soncem.

CENA: od 899 €* najmanj 25 potnikov

Cena se nanaša na nastanitev v hotelu 3* (7x nočitev) 
z odhodi v mesecu maju. Za ponudbo po želji se obr-
nite na naša prodajna mesta.

PAKET “RDEČE MORJE” VKLJUČUJE:
 nastanitev na bazi nočitve z zajtrkom v 

hotelu 3* v Akabi

 prevoz letališče Akaba-hotel -letališče 
Amman

 angleško govorečega predstavnika na 
destinaciji

 letalski prevoz iz Ljubljane ali Zagreba 
preko enega izmed evropskih letališč

Akaba je najlepše in najbolj priljubljeno letovišče ob 
Rdečem morju, ki ima celo leto temperaturo okoli 23 
stopinj. Znana je po dolgih peščenih plažah ob enem 
najlepših koralnih grebenov, ki privablja ljubitelje 
podvodnega sveta od blizu in daleč.
Akaba je tudi odlično izhodišče za izlete v okolico. Tako 
se lahko podate na enodnevni izlet v Petro ali sveto 
mesto Jeruzalem, poldnevno odkrivanje puščave Wadi 
Rum, kjer se lahko zapeljete tudi z jeepi ali uživate v 
zdravilnem blatu in mineralnih kopelih pod toplim jor-
danskim soncem.

Akaba velja za potapljaški raj. Živopisani koralni gre-
ben pred obalo se spogleduje s potapljači iz vsega sve-
ta. Ste izkušen potapljač, nabirate svoje prve potope 
oz. si želite opraviti dober potapljaški tečaj? Izberite 
svojega po mednarodnem sistemu Padi ali pa 3 oz. 

5-dnevni paket z dvema potopoma dnevno. Čare Rde-
čega morja lahko odkrivate ob obali vašega centra in 
na drugih lokacijah, kamor vas bodo odpeljali izkušeni 
inštruktorji in vodniki. Več informacij boste našli na: 
www.aqabascubadiving.com

CENA: od 799 €* najmanj 25 potnikov

Cena se nanaša na nastanitev v hotelu 3* (7x nočitev)
z odhodi v mesecu maju. Za ponudbo po želji se obr-
nite na naša prodajna mesta.
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Iran

Spoznajte staro perzijsko kulturo, ki dela 
Irance tako ponosne. To je več kot 2500 
let literature, veličastne arhitekture in 
tradicije Zaratustre. Doživite gostoljubje, 
ki bi za dobro počutje gosta obrnili svet 
na glavo. Iranska tradicija in umetnost 
sta večni vir navdiha. Prisluhnite branju 
poezije sredi trgov in parkov.



Za lepše doživetje Irana
Spoštujte drugačnost in tamkajšnja pravila oblačenja

Od islamske revolucije l. 1979, ki je strmoglavila zadnjega šaha rodbine Pahlavi, v 
Iranu veljajo bistveno strožja pravila oblačenja in obnašanja v javnosti. Ta za ženske 
predvidevajo zastiranje las, ramen, rok in nog. Tudi obiskovalke morajo imeti na glavi 
ruto in oblečeno ohlapno, daljšo tuniko - lahko čez hlače ali pa krilo do gležnjev. 

Trikrat zavrnite in nato sprejmite povabilo

»Pridi in popij čaj z nami!« tako na razprostrto odejo sredi parka velikokrat vabi 
nasmejana družba, ki uživa večer. Iranci z veseljem povabijo tudi domov na kosilo. 
»Taarof« je poseben obred vljudnostnega odklanjanja s strani povabljenega, ki 

spodbudi še bolj vneto povabilo gostitelja. Svoje korenine ima v iranski tradiciji, 
ki pravi, da morajo domačini goste razvajati bolj kot lastno družino. V resnici gre 
za verbalno igro med gostiteljem in povabljencem, ki poudarja, da četudi si nekaj 
želite, morate prvič in drugič odkloniti, da bi lahko v tretje sprejeli.

Iranci niso Arabci

To je za njih pravzaprav žalitev. Beseda Iran namreč izhaja iz indoevropske kulture, 
ki se je naselila na območju stare Perzije. Iranci pripadajo šiitski veji islama, vendar 
določenih obredov in praznikov iz stare zaratustrske tradicije niso pozabili. Tradicija 
in običaji niso izumrli, ohranili so se v nekoliko drugačni obliki. Eden takšnih je 
perzijsko novo leto. S poznavanjem perzijske dediščine lahko na domačine napravite 
največji vtis.

Palmina vodnica o Iranu

»Chaharshanbe Suri, ki sem ga preživela z Iranci, ostaja 
eden najbolj nenavadnih dogodkov.« se spominja 
Palmina vodnica Diana.
»Preden so Iranci od arabskih osvajalcev privzeli 
islam, so bili zapriseženi stari tradiciji zaratustrstva. 
S tem so bili povezani posebni obredi ob ognju, ki 
je imel očiščevalno in zdravilno moč. Zadnjo sredo 
pred perzijskim novim letom so zakurili velik ogenj, 
da bi pregnali zle duhove in privabili srečo. Iranci so 
še danes zvesti temu prazniku. Kot v starih časih na 
Chaharshanbe Suri pred hišo postavijo sedem kupov 
dračja za sedem Zaratustrovih angelov. Ko pade noč, 
zakurijo ogenj in začne se najpomembnejši obred 
-petje, ples in skakanje čez ogenj, s čimer odganjajo vse 
slabo in črpajo ognjeno moč za dobro novo leto.«

Časovna razlika

Srednjeevropski čas + 2,5 ure

Nacionalna valuta 

Iranski rial - 1€ je približno 49542 IRR

Zakaj v Iran s Palmo?

• Zaradi perzijske zapuščine, na katero so Iranci izjemno ponosni – na več kot 2500 let 
literature, veličastno arhitekturo in zaratustrsko tradicijo,

• zaradi neverjetne gostoljubnosti Irancev, ki bi za dobro počutje gosta obrnili svet,
•  zaradi čuda antičnega sveta – mesta Perzepolis, prestolnice velikega imperija, ki je 

osnovala prvo listino o človekovih pravicah,
• ker je to dežela tradicije in umetnosti, kjer še danes uživajo ob glasnem branju 

poezije,
•  ker je Perzija že več kot 2000 let najpomembnejši vir bisera Orienta – znamenitega 

perzijskega turkiza, ki so ga vdelanega v nakit nosile tudi egiptovske kraljice,
• zaradi Esfahana, ki velja za najlepše mesto Irana in je osvežitev za dušo. Esfahan 

ves čas utripa, kot bi se pripravljal na kraljevi obisk: elegantna arhitektura, sijoče 
mošeje, urejeni parki, cvetje in fontane,

• zaradi prestolnice Teheran, živahnega mesta z orientalskim vzdušjem in njegovih 
palač, muzejev, bogate zgodovine, arhitekture in bazarjev,

• zaradi kulurne prestolnice Irana. Shiraz je mesto vrtnic, slavčkov in pesnikov,
•  zaradi nekdanjega trgovskega središča Jazda, ki je danes del Unesca,
• zaradi pokrajine z nekega drugega sveta in slikovitosti gora, planot, mest.

Hrana in čaj
Za iransko hrano je značilna raznovrstnost. Od vsega pojedo največ 
riža z zelenjavnimi omakami in mesom, večinoma piščančjim ali 
ovčjim. Velikokrat jedem primešajo tudi sadje, kot so slive ali grozdje 
ali dunje. Jug je znan predvsem po škampih, vsekakor pa preizkusite 
tudi najboljši kaviar na svetu! Iranci pravijo, da si je za hrano 
potrebno vzeti čas, čas in še enkrat čas! Najbolj uživajo ob obrednem 
pitju čaja. Gost čaj iz čajnika redčijo z vrelo vodo in nalijejo v šalice 
ali kar v globoke krožnike, da bi se čaj hitreje shladil. Skozi kocko 
sladkorja, ki ga dajo v usta ali na jezik, iz krožnika srkajo čaj.
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IRAN – ČUDOVITA PERZIJA 
ODHODI: 27.12. 2019; 15.02., 14.03., 25.04., 20.06., 19.09., 24.10., 26.12.2020 

 bogata perzijska zapuščina, ki nikogar 
ne pusti ravnodušnega

 živahna prestolnica Teheran, mesto 
palač, muzejev, bogate zgodovine, 
arhitekture in čarobnih bazarjev

 Esfahan velja za najlepše mesto Irana in 
vam bo osvežilo dušo in telo

 Shiraz je mesto vrtnic, slavčkov in 
pesnikov

 nepozabna pokrajina in življenje nekega 
drugega časa in prostora

1. DAN
LJUBLJANA/ZAGREB - ISTANBUL - TEHERAN 
  polet
Zbirališče na letališču v Ljubljani/Zagrebu v popol-
danskih urah. Letalski prevoz prek Istanbula oziroma 
ene izmed evropskih prestolnic v Teheran. Predviden 
pristanek v poznih nočno - jutranjih urah v iranski pre-
stolnici. Prevoz do hotela mimo veličastnega Homeini-
jevega mavzoleja, okoli katerega nastaja nova urbana 
cona. Prvi stik z mestom je značilno živahno oriental-
sko ozračje, pa vendarle manj kaotično kot v drugih 
bližnje vzhodnih mestih. Nastanitev v hotelu in nočitev. 

2. DAN
TEHERAN  večerja, nočitev
Celodnevni ogled najpomembnejših znamenitosti 
iranskega glavnega mesta začnemo z ogledom mu-
zeja palač Saadabad, ki se nahaja na severu mesta in 
se razteza na površini 410 hektarov. Tu je živel zadnji 
perzijski šah Mohammed Reza Pahlavi. Obiščemo tudi 
Iranski nacionalni muzej, ki je najpomembnejši muzej 
v Iranu. Odprli so ga leta 1937. Vsi predmeti, ki so na 
ogled, so iz predislamske zgodovine Irana. Oglede na-
daljujemo v muzeju preprog, kjer nas čudoviti tepihi 
popeljejo v pravljični svet vzorcev in barv. V kolikor 
je odprt, obiščemo tudi Muzej draguljev, kjer hranijo 
največji diamant na svetu »morje svetlobe«, ki ima 182 
karatov. Tukaj hranijo tudi globus, kjer so kopnine in 
oceani označeni z 51.366 dragimi kamni. Sledi še spre-
hod po enem najbolj živahnih bazarjev Azije. Večerja 
in nočitev. 

3. DAN zajtrk, večerja, nočitev
TEHERAN – KASHAN – ABYANEH – ISFAHAN 
Zgodnji zajtrk in nato vožnja z avtobusom proti Isfa-
hanu. Na poti se ustavimo v Kashanu in si ogledamo 

čudovit perzijski vrt Fin, ki je na seznamu UNESCOVE 
svetovne dediščine. Nadaljujemo z ogledom stare ka-
šanske palače Tabatabaei, ki predstavlja bivališče nek-
danjih bogatih iranskih trgovcev in bogato dekorirane 
mošeje in šole Agha Bozorg. Za kratek čas se ustavimo 
še v vasici Abyaneh, ki ga krasijo še vedno dobro oh-
ranjene opečnate hiše. Vožnjo nadaljujemo proti Isfa-
hanu, najlepšem iranskem mestu. Pred večerom bomo 
uspeli ujeti pogled na mostove na reki Zayande, ki je 
največja v deželi. Med drugim si ogledamo »most 33 
obokov«. Večerja in nočitev v hotelu. 

4. DAN
ISFAHAN   zajtrk, večerja, nočitev
Po zajtrku ogled Imamovega trga, ki je dolg 500 m in 
širok 150 m ter ga obkroža bazar. Obiščemo Imamovo 
mošejo. Nadaljujemo z ogledom prelepe Loftallaho-
ve mošeje, ki jo je uporabljala samo kraljeva družina. 
Čaka nas še palača Alikapu, ki je nekoč služila kot vhod 
v kompleks palač. Vse te zgradbe so nastale v času Sa-
fanidov v 16. stoletju. Preden zapustimo ta veličastni 
trg, se oglasimo še v delavnici, kjer izdelujejo miniatu-
re, ki jih še danes slikajo s čopiči iz mačjih dlak. Popol-
dan obiščemo Petkovo mošejo, ki je med najstarejšimi 
v deželi. Od palač si ogledamo še Palačo 40 stebrov, ki 
slovi po freskah. V 18. stoletju je služila kot sprejemna 
palača. Nekaj prostega časa. Večerja v lokalni resta-
vraciji. Nočitev. 

5. DAN
ISFAHAN - NAEIN – JAZD  zajtrk, večerja, nočitev
Vožnja proti Jazdu s postankom v Naienu, mestecu na 
robu puščave, ki je znano po izdelavi abas ov iz kamelje 
dlake. Ogledamo si Petkovo mošejo, ki so jo zgradili že 
v 7. stoletju in je med najstarejšimi v deželi. Jazd naj bi 
ustanovil kralj Yazdgerd I., vendar legenda pripovedu-
je, da je mesto še starejše. Najprej ogledi stolpa Tišine 
in nato še templja Večnega ognja, ki tu gori že od leta 
470. Mesto je še danes center zaratusterstva, najsta-
rejše svetovne religije. V svojih zapiskih ga je omenjal 
že Marco Polo. Sprehodimo se po bazarju tega živah-
nega trgovskega mesta, ki še danes slovi po izdelavi 
brokata in je pod UNESCO-vo zaščito. Večerja in no-
čitev v hotelu. 

6. DAN
YAZD - PASAGARD - ŠIRAZ  zajtrk, večerja, nočitev
Po zajtrku nadaljevanje z ogledi Yazda in sicer najprej 
sprehod skozi Abadove vrtove in postanek ob mošeji 
Majsede Jame. Na poti proti Širazu postanek za ogled 
ciprese v Abarkuhu, ki je stara več kot 4000 let. Nada-
ljevanje potovanja proti Pasagardu, eni izmed ahame-

nidskih prestolnic z grobnico Kira II. Mesto je bilo na-
seljeno že v 3. in 4. st. pred Kristusom. Pozno popoldne 
prihod v Širaz, mesto slavčkov, vrtnic in pesnikov. Širaz 
je rojstno mesto Hafeza in Sadija in velja za kulturno 
prestolnico Irana. Ogled koranskih vrat, ki nas pozdra-
vijo ob vstopu v mestu. Če čas dopušča, še ogled ba-
zarja.Nočitev v hotelu. 

7. DAN
ŠIRAZ – PERZEPOLIS  zajtrk, večerja, nočitev
Zjutraj vožnja do Perzepolisa in ogled veličastnega 
mesta, ki se dviguje na terasi nad ravnino. Graditi ga 
je pričel že Darej Veliki. Mesto je požgal Aleksander 
Veliki, vendar so še danes njegove ruševine osuplji-
ve. Sprehod skozi Vrata narodov v sprejemno dvorano 
Apadano in ogled zimske palače 100-tih stebrov. Zape-
ljemo se tudi do nekropole perzijskih kraljev. Ogleda-
mo si veličastne grobnice, ki so vklesane v skalo in Zo-
roastrsko kocko. Povratek v mesto in obisk Hafisovega 
ter Sa'adijevega mavzoleja. Obiščemo tudi perzijski vrt 
in čudoviti mavzolej, v sklopu katerega je tudi Petkova 
mošeja. Večerja in kratek počitek v hotelu. 

8. DAN
ŠIRAZ - ISTANBUL – LJUBLJANA/ZAGREB  polet
Prevoz na letališče ponoči. Polet proti Istanbulu in 
naprej proti Ljubljani/Zagrebu, kjer je predviden pri-
stanek v jutranjih urah. 

CENA: od 1.490 €* najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: povratno letalsko vozovnico na 
relaciji Ljubljana/Zagreb – Teheran in Shiraz - Lju-
bljana/Zagreb, letališke in varnostne pristojbine, 
nočitve z zajtrki v hotelih 4* lokalne kategorije v 
dvoposteljnih sobah, 6 večerij v hotelih ali lokalnih 
restavracijah, avtobusne prevoze po programu, lo-
kalnega vodnika v angleškem jeziku, vse oglede in 
vstopnine po programu, spremljavo slovenskega vo-
dnika in organizacijo potovanja. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 20 
in 24 potnikov 70 €, med 15 in 19 potnikov 130 €. 

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: iranski vizum in po-
sredovanje, ki znaša 65 €, enoposteljna soba 250€.

DOPLAČILO na poti: napitnine (tudi otroci) 50 €. 

POPUST: 5 % do 12 let starega otroka v spremstvu 
dveh odraslih oseb.



Libanon

Libanon je ena najbolj vznemirljivih 
držav, ki jih lahko obiščete. Ste vedeli, da 
mnogi gurmani po vsem svetu verjamejo, 
da je prav libanonska kuhinja najboljša 
na svetu? 



Libanonske dobrote
Libanonska kuhinja odpira vrata v svet užitkov in prepletanja 
kultur. Slovi kot izjemno zdrava in sveža, še najbolj pregrešna v 
sladicah, ki so jih Libanoncem zapustili Francozi, pa naj gre za 
njihove slavne kreme, pite ali kaj hrustljavega. Všeč vam bo obilje 
sveže zelenjave, ki narezana spremlja okusno meso ali slavne 
čičerikine polpete (falafel). Tudi namaz iz humusa (čičerika) je 
libanonska pogruntavščina. Pa taboulleh, brez katerega ne mine 
skoraj noben obrok in deluje kot naravni čistilec telesa, saj gre 
za solato z obilico svežega peteršilja, mete, limoninega soka, 
olivnega olja in bulgurja. Turki, ki so se v Libanonu mudili nekaj 
stoletij, so domačinom zapustili mnogo kulinaričnih presežkov. 
Najlepše je sesti za mizo, pokrito s keramičnimi ploščicami živo 
modrih odtenkov in množico malih jedi, ki jim Libanonci podobno 
kot Turki in Grki rečejo meze. Zraven je obvezno libanonsko vino iz 
ene od slavnih kleti, ki ima tako poln okus in aromo kot zgodovina 
te dežele.

Bejrutska promenada ali Corniche
Bejrut je mesto morja. Ko se začne mračiti, postane obmorska 
promenada, poimenovana po francosko Corniche, en sam cirkus 
življenja in nepričakovanih dogodkov. Tu lahko srečate libanonske 
lepotice, ki tečejo ob morju v najbolj dodelanih modelih športnih oblačil, 
družine, ki se zabavajo ob peki koruze na žaru, sprehajalce psov, klape 
študentov, ribiče, ki zamaknjeno zrejo v horizont, poslovneže, ki tečejo 
z zadnjega sestanka, otroke, ki vreščijo med igro in živahne babice, 
ki klepetajo na klopeh. Corniche je vsak večer planet v malem, nad 
katerim se dvigujejo visoke stolpnice Bejruta in za njimi pisane četrti 
mesta, ki skoraj v vsaki drugi ulici popolnoma spremeni obraz.

Baalbek ali sončno mesto
Če ste že obiskali atensko akropolo ali sicilijansko dolino templjev, 
veste, kako veličasten je občutek stika z večtisočletnimi zgodbami, 
arhitekturnimi, filozofskimi in družbenimi dosežki antike. Ko pridete 
v Baalbek v libanonski dolini Bekaa, ki jo iz medijev morda poznate 
kot središče Hezbolaha, se ta vtis zaradi velikosti osrednjega templja 
podeseteri. To je bilo eno največjih starorimskih antičnih svetišč v 
celotnem imperiju, ki ga je cesar Gaj Avgust Oktavijan poimenoval 
Heliopolis (sončno mesto).   Temeljni kamni osrednjega Jupitrovega 
templja so z merami 19,5 m x 4 m x 3 m največji kamni na svetu, 
kadarkoli uporabljeni pri gradnji. Še danes ne vemo, kako so premikali 
te 1000 tonske monolitne kamnite bloke.

Palmina vodnica Neja o Libanonu

Libanon me je očaral v hipu. Bejrut na vsakem koraku 
diši drugače – tu po dragem parfumu, tam po pregrešni 
hrani, spet drugje po razgreti množici, željni plesa in 
glasbe, in na drugem koncu po umetniški poslastici 
ali babičini sladici. Brenčanje tega mesta si je zlahka 
priklicati v spomin in tako je tudi z drugimi libanonskimi 
utrinki. V roku treh ur lahko namakaš noge v pristanišču, 
ki so ga uporabljali že Feničani, in se vržeš na sneg tik 
pod tritisočaki. Vmes zavonjaš libanonske cedre in 
zgodovino, ki ni bila vedno lepa, a so jo ljudje sprejeli in 
ne glede na to, kaj prinese, pograbijo vsak drobni užitek 
kot bogastvo.

Časovna razlika

Srednjeevropski čas + 2 uri

Nacionalna valuta 

Libanonski funt - 1€ je približno 1.757 LBP
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

LIBANON (Bejrut – Jeita – Harissa – Byblos – Baalbek – Anjar – Ksara) 
ODHODI: 23.11. 2019; 11.1., 15.2., 14.3., 20.6*., 19.9., 24.10., 21.11., 29.12.2020 

Vabimo Vas v Libanon, ki opravičuje sloves 
bližnje vzhodne riviere ter v Bejrut - biser 
Vzhoda. Turiste v Libanon za razliko od 
preostalih arabskih držav privlači izjemno 
liberalna ureditev v primerjavi s togimi 
islamskimi zapovedmi njihovih matičnih 
držav. 
Bejrut je potovalna revija Travel + Leisure 
proglasila za deveto najboljše mesto na 
svetu, pri Lonely Planetu so ga uvrstili na 
svoj zadnji seznam 10 najživahnejših mest na 
svetu, New York Times pa je mesto postavil 
celo na prvo mesto top turističnih destinacij.

1. DAN
(SLOVENIJA) ZAGREB – BEOGRAD/ISTANBUL – 
BEJRUT    nočitev
Zbor potnikov na letališču v Zagrebu v večernih urah 
(po želji in za doplačilo prevoz iz Slovenije). Prijava na 
let preko enega izmed mednarodni letališč proti Bej-
rutu. Po opravljenih mejnih in carinskih formalnostih 
organizirani prevoz do hotela v mestu. Nastanitev in 
nočitev. 

2. DAN
BEJRUT  zajtrk, nočitev
Po poznem zajtrku ogled libanonske prestolnice, ki jo 
mnogi imenujejo kar Pariz Bližnjega vzhoda. Mesto ima 
izjemno kozmopolitansko vzdušje in bogato kulturno 
življenje, je mešanica vzhoda in zahoda v katerem sta 
prepletena tako krščanstvo in islam. Mesto, ki je bilo 
skoraj povsem uničeno med državljansko vojno in je 
bilo razdeljeno na muslimanski in krščanski del, je zdaj 
ponovno združeno. Ogled najpomembnejših znameni-
tostih v starem in novem delu: Trg de l'Étoile, Golo-
bove skale - naravne formacije, oblikovane kot loki, ki 
se nahajajo približno 50 metrov od obale, promenada 
Corniche ob Sredozemskem morju in Narodni muzej. V 
večernih urah priporočamo individualno raziskovanje 
mesta ali pa si privoščite značilno libanonsko večerjo 

v eni od številnih nacionalnih restavracij v mestu. Že 
dolgo je namreč znano, da je libanonska kuhinja ena 
najboljših na svetu. Nočitev.

3. DAN
BEJRUT – JEITA – HARISSA – BYBLOS – BEJRUT 
 zajtrk, nočitev
Po zajtrku priporočamo izlet (ob doplačilu) v eno 
od najlepših podzemnih jam na svetu. Jeita jama se 
razteza po dolžini približno devetih kilometrov in je 
sestavljena iz dveh delov za obiskovalce: na zgornji del 
lahko pridete z sedežnico in nato del peš, medtem ko 
spodnji del obiščete z ladjo. Nadaljujemo do Harisse, 
enega najbolj znanih romarskih krajev v Libanonu. 
Nad mestcem Jounieha na obali Sredozemskega morja 
leži Harissa, v katero skoraj sto let romajo kristjani 
vsega sveta. Kip Device Marije je visok 8,5 metrov 
in je eden najlepših na Bližnjem vzhodu. Kosilo. Dan 
bomo zaključili z obiskom slavnega mesta Byblos, ki je 
staro 7.000 let  in velja za eno od najstarejših svetovno 
naseljenih mest. Je zelo očarljivo mesto z bogato 
zgodovino. UNESCO je Byblos uvrstil na svoj seznam 
prav zaradi bogate kulturne in zgodovinske dediščine. 
Zvečer se bomo vrnili v Bejrut. Nočitev. 

4. DAN
BEJRUT – BAALBEK – KSARA – ANJAR – 
BEJRUT  zajtrk, nočitev
Zajtrk. Prost dan za raziskovanje libanonske prestolni-
ce ali izlet v Baalbek (ob doplačilu). Odhod proti dolini 
Bekaa, oziroma proti mestu Baalbek. Mesto je najbolj 
znano po izjemno ohranjenih ruševinah templjev (Jupi-
ter, Venus in Bakus), takrat rimskega mesta Heliopolis, 
enega najpomembnejših svetišč velikega cesarstva. To 
je tudi eden izmed razlogov zakaj je Baalbek vpisan na 
UNESCO-v seznam svetovne dediščine že od leta 1984. 
Po ogledu Baalbeka vožnja v Ksar, znanega po naravnih 
vinskih kleteh. Kosilo. V eni od kleti bomo imeli degu-
stacijo vin. Pot nadaljujemo proti Anjaru, edinstvene-
mu utrjenemu mestu zgrajenem v 8. stoletju. Zgradil 
ga je damaški kalif iz dinastije Omeidov, mesto pa je 
znano kot Puščavska palača. Zvečer se vrnemo v Bej-
rut. Nočitev.

5. DAN
BEJRUT – BEOGRAD/ISTANBUL – ZAGREB   
 zajtrk, polet 
V zgodnjih jutranjih urah odjava iz hotela (brekfast box 
namesto zajtrka) in odhod na letališče v Bejrutu. Prija-
va na let preko enega izmed mednarodnih letališč pro-
ti Zagrebu, kjer je predviden prihod v nočno jutranjih 
urah naslednjega dne. 

CENA: od 899 €* najmanj 35 potnikov

CENA VKLJUČUJE: poleti po programu v ekonom-
skem razredu, letališke in varnostne pristojbine, 4x 
nočitev z zajtrki v hotelu 4 * po programu, prevoze in 
oglede po programu, lokalne vodnike v angleškem 
jeziku, vodenje in organizacija potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 25 
in 34 potnikov 40 € in med 15 in 24 potnikov 60 €. 

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: doplačilo za eno-
posteljno sobo 160 € , prevoz do Zagreba: 39 € (min 
15 oseb), zdravstveno zavarovanje in zavarovanje 
rizika odpovedi (priporočamo), vizum in posredova-
nje, ki znaša 55 €.

DOPLAČILA na poti:  pribl. 35 € na osebo (tudi ot-
roci).

MOŽNA DOPLAČILA na poti: za izlet Baalbeck – Ksa-
ra – Anjar z vključenim kosilom: 90  €, izlet Jeita – 
Harissa – Byblos z vključenim kosilom: 101 €.

VIZUM ZA LIBANON: Slovenski državljani potrebu-
jejo vizum za vstop v Libanon. Vizum je po podatkih 
Veleposlaništva Libanona na Dunaju možno pridobiti 
ob vstopu v državo na letališču v Beirutu. Ta olajšava 
ne velja za ženske do 30 leta, ki morajo za vizum v 
vsakem primeru zaprositi na Veleposlaništvu Liba-
nona na Dunaju. Potni list mora biti veljaven najmanj 
šest (6) mesecev na dan vstopa v državo.

Vstop v Libanon ni dovoljen potnikom z izraelskim 
pečatom v potnem listu. 
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Sanjsko pod Palmo
počitnice po vaši meri, individualne ponudbe
 

Vrzite sidro, kamor vam prija in kakor dolgo želite. 
Palmovci z veseljem prevzamemo načrtovanje vaših počitnic 
po celem svetu.
Smo zanesljiv, prilagodljiv, izkušen in diskreten sopotnik, ki po želji pomaga:

•  pri organizaciji letalskih in drugih prevoznikov,

•  pri načrtovanju po vaši meri,

•  pri svetovanju in rezervacijah vaših  nočitev,

•  pri doživetju največjih znamenitosti s specializiranimi lokalnimi vodniki,

•  pri najemu osebnega avtomobila, avtodoma ali plovila,

•  pri popestritvi oddiha s športnimi, kulturnimi, kulinaričnimi, izobraževalnimi 

ali drugimi aktivnostmi.

Za več informacij preverite spletno stran: www.palma.si/sanjske-pocitnice  
ali nas kontaktirajte na: 01/23-92-583 

http://www.palma.si/sanjske-pocitnice


Zlati indijski trikotnik
Odhodi: 25.12.2019; 21.3., 19.9. IN 

24.10.2020

 utrip večmilijonskega Delhija

 ogled najlepšega spomenika ljubezni, mar-
mornatega Taj Mahala

 obisk živopisanih bazarjev

Tajska - dežela 
smehljajev                 

9 DNI, 26.10., 23.11., 25.12. 2019

15.2., 25.4., 20.6.2020

 živahna prestolnica Bangkok, raziskovanje 
Zlatega trikotnika ter pristen stik s prijaznimi 
domačini

 obisk plavajoče tržnice Damnoen Saduak 

Vzhodni trikotnik
ZDA in Kanada

9 dni, 28.10. 2019; 20.3., 25.4., 25.6., 20.8., 
28.9. IN 25.10. 2020

 doživite središče vesolja, saj se boste v New 
Yorku počutili točno tako

 spoznajte pokrajino od New Yorka do Toronta

 začutite utrip v prestolnici Washington D:C: in

 zgodovinsko pomembni Filadelfiji

 zajemite sapo ob pogledu na mogočne Niagar-
ske slapove

Kolumbija - dežela 
kave, naravnih lepot in 

razvpitega escobarja
12 dni, 24.10.*, 19..11*. 2019; 25.1., 28.2., 
26.4., 24.6., 24.7., 23.10.*, 19.11.* 2020; 
26.1., 19.2., 23.4., 22.6., 23.7., 22.10.*, 

19.11. *2021
 prestolnica Bogota in kolonialna mesta naj-

boljša kava na svetu

 sanjske plaže ob karibski obali

 glasba, zabava, šport in tradicija

 nepozabni trekingi v naravi

Cena: 

od 1.460 €

Cena: 

od 1.890 €

Cena: 

od 1.660 €

Cena: 

od 1.859 €
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Sončna Florida in Miami
8 dni, 25.10., 20.11., 10.12. 2019; 25.1.*, 
15.2. 24.4., 25.6., 29.9., 24.10., 19.11., 
11.12. 2020; 22.1.*, 20.2., 23.4., 24.6., 

25.9., 23.10., 19.11., 9.12. 2021

 morje, sonce in užitek

 obisk največjega zabaviščnega parka na 
svetu

 Miami in mondeni South Beach, priljubljeno 
mesto Američanov

 Hemingwayew Key West

 primerno za družine

Mehika, Gvatemala, 
Honduras in Belize

NEPOZABNO DOŽIVETJE BARVITIH DEŽEL 

16 dni, 17. 2., 23.6., 23.10.*, 20.11. 2020; 
15.2., 23.4., 23.6., 22.10.*, 22.11. 2021 
 preplet vulkanov, rajskih belih peščenih plaž, 

divje narave , izjemne Majevske arhitekture in 
kolonialnih mest

 prijazni domačini

 na pisanih tržnicah najdete na desetine vrst 
tropskega sadja in zelenjave

 uživajte ob pitju božanskih sokov

Japonska - v deželi
šogunov in samurajev

5.10. IN 26.10.2019; 2.4., 22.10.2020

 program s čudovito kombinacijo zgodovinskih 
in naravnih znamenitosti

 ogled stometrskih slapov Kegon in znamenite-
ga rdečega mostu Shinkyo v narodnem parku 
Nikko

 vključena vožnja s Shinkansenom

Biseri severne Indije
in Varanasi

10 dni, 24.10., 24.11., 23.12.2019; 20.2., 
24.4., 18.9., 24.10., 19.11., 25.12.2020

 doživetje izrazitih kontrastov

 obisk Taj Mahala in možnost podaljšanja

 potovanja na obalo Goe

 vožnja s čolni po sveti reki Ganges že vključe-
ni notranji leti in polpenzioni

Cena: 

od 1.699€

Cena: 

od 1.680 €

Cena: 

od 3.999 €

Cena: 

od 2.795 €
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Šrilanka in oddih na
Maldivih

11 dni, 21.9., 26.10.2019; 21.1., 15.2., 20.3., 
24.4., 25.6. IN 24.10.2020

 safari v narodnem parku Yale

 čajne plantaže, botanični vrtovi

 spoznavanje starodavnih prestolnic Šrilanke

 mini počitnice na Maldivih

 polet predviden s priznano letalsko družbo 
Emirati

Tanzanija - safari in 
počitnice na Zanzibarju 

25.10., 25.12.2019; 12.2., 18.3., 22.4., 24.6., 
19.8., 28.10. IN 23.12.2020

 edinstveni safari, ki ponuja vpogled v življenje 
živalskih VELIKIH 5 v njihovem naravnem okolju 
in obisk kraterja Ngorongoro, največjega vul-
kanskega kraterja na svetu

 obisk vasice Masajev in spoznavanje njihovega 
načina življenja v majhnih kolibah, kjer urijo 
ročne spretnosti za izdelavo raznoraznih izdel-
kov

 sprostitev na rajskih plažah Zanzibarja s kristal-
no čistim morjem turkizne barve

Peru
 - skrivnostni svet 

Inkov, 14 dni
Odhodi: 19.11.* 2019; 

15.2., 24.4., 24.7., 29.9. 2020; 

13.2., 21.4., 23.7., 24.9.* 2021

 

  skrivnosti dežele Inkov risbe v Nazci, ki 
burijo domišljijo 

  plovba po najvišje ležečem jezeru 

 legendarna vožnja z vlakom na Machu Picchu 

Cena: 

od 1.990€

Cena: 

od 3.099 €

Cena: 

od 2.860 €

Zahodna obala zda, – 
enkratni nacionalni parki in 

vrvež velemest, 14 dni
Odhodi: : 24.10. 2019; 

16.3.*, 24.4., 24.6., 21.9., 23.10. 2020; 
20.3.*, 22.4., 23.6., 24.9., 28.10. 2021

 doživetje dveh nepozabnih mest - angelov Los 
Angeles in  samosvoj San Francisco 

 čudoviti razgledi na razgibano pacifiško obalo 
ogled nacionalnih parkov s prelivajočimi se 
barvami narave 

 center zabave in igralništva Las Vegas 

 zgodovinska cesta Route 66

Cena: 

od 2.499 €
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Argentina in Brazilija 
9 dni

Odhodi: 24.10.*, 15.11. 2019; 

19.2., 26.3., 23.4., 29.9., 24.10.,* 19.11.* 2020; 

20.2., 25.3., 23.4., 25.9.*, 22.10.*, 19.11.2021

 
 ogled dveh razigranih prestolnic Južne Ame-

rike 
 obisk veličastnih slapov Iguassu 
 sanjske plaže Ria de Janeira 
 glasba, zabava, šport in tradicija

Potovanje po južni Afriki 
in Viktorijini slapovi 

14 DNI, 29.10.2019; 20.3., 23.4., 25.6., 

15.9. IN 28.10.2020
  safari v Krugerjevem parku - enem največjih 

parkov v Afriki

Vietnam, neodkriti biser
11 DNI, 26.10., 23.11.IN 26.12.2019; 

13.2., 19.3., 23.4., 22.6., 22.IN 26.10. IN 
15.12.2020

  vožnja s tricikli po enem od najočarljivejših 
azijskih mest, prestolnici Hanoi

 križarjenje med 3000 otočki

Filipinske razglednice 
14 DNI, 17.11. 2019; 17.2.2020

 sprostitev na dveh rajskih otokih Palawan in 
Bohol

 odlična hrana in prijazni domačini

 spoznavanje z najmanjšimi opicami na svetu 
in orjaškimi kiti

Cena: 

od 2.680 €

Cena: 

od 2.490 €

Cena: 

od 3.799 €

Cena: 

od 1.929 €
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Od 
doma v svet
Prijazno. Prijetno. Varno. 

Letališče Ljubljana je kot del Skupine Fraport bolj kot 

kdaj prej povezano s svetom in vpeto v mednarodne logistične 

povezave. Svet čaka na vas. Začnite ga raziskovati in osvajati 

z našega in vašega letališča!
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Pod Palmo uresničujemo sanje


