
#podpalmo

Svetovna 
potovanja

V objemu
starodavnih krajev

Afriška 
doživetja

Za aktivne
ali hedoniste

amerika po 
dolgem in počez

Doživeti vsaj 
enkrat v življenju



ARGENTINA S PATAGONIJO IN OGNJENO ZEMLJO
12 dni, letalo 
Odhodi 2018: 30. 10. in 7. 12.
Odhodi 2019: 25. 1., 20. 2., 22. 3., 26. 10., 22. 11. in 6. 12.

— Doživite potovanje na »konec sveta« v Patagonijo, kjer narava ni  
      skoparila s svojimi lepotami,
— kombinacija prostrane divjine in ostankov ledenikov z jezeri,
— obiščite ledenika Perito Moreno in veličastna jezera Iguazu.

EKVADOR IN GALAPAŠKI OTOKI 
14 dni, letalo 
Odhodi 2018: 22. 10 in 19. 11.
Odhodi 2019: 22. 4., 27. 5., 22. 7., 5. 8., 23. 9. in 13. 10.

— Odpotujte na drugo najvišje ležečo svetovno prestolnico – inkovski 

      Quito,

— doživite slikovita kolonialna mesta,

— oglejte si eksotične galapaške otoke s posebnimi čolni.

BISERI SEVERNE INDIJE IN VARANASI
10 dni, letalo
Odhodi 2018: 27. 10., 24. 11. in 25. 12.
Odhodi 2019: 25. 4., 24. 10., 24. 11. in 23. 12.

— Doživetje izrazitih kontrastov, 
— obisk Taj Mahala in možnost podaljšanja potovanja na obalo Goe,
— vožnja s čolni po sveti reki Ganges, 
— v osnovno ceno vključeni notranji polet in polpenzioni.

KITAJSKA PRAVLJICA
10 dni, letalo
Odhodi 2018: 29. 9. in 26. 10
Odhodi 2019: 16. 3., 27. 4., 29. 6. in 26. 10.

— Dežela kontrastov, kjer se vrstijo čudeži: kitajski zid, glineni 
      vojščaki v Xianu, moderni Šhanghaj in romantični Guillin,
— možnost podaljšanja potovanja – na kitajski kras ali v Hong Kong 
      in Macao.

Doživeti vsaj enkrat v življenju

Kitajska
Kitajska je tretja največja država sveta, ki premore edino človeško 
umetnino, vidno iz vesolja. Sprehod po mogočnem kitajskem zidu 
je doživetje brez primere. Azijska in svetovna velesila je domovina 
kapricioznih cesarjev, bogate kulture, orjaških pand, stroge hierarhije, 
borilne veščine kung fu in delovnih prebivalcev. Zapeljite se z vozniki 
tradicionalnih rikš do Prepovedanega mesta in največjega trga na 
svetu. Prepustite se vadbi tradicionalnega tai chija in zapišite najlepše 
popotniške spomine na tečaju kaligrafije.

od 1.890 €, popusti do 200 €* Ekvador z 
Galapaškimi otoki
Ekvador je geografsko majhna dežela, ki ponuja velika doživetja. 
Spoznajte najvišji aktivni vulkan na svetu, mogočen deževni gozd in 
zasneženo andsko gorovje. Izgubite se v drugi najvišje ležeči prestolnici 
na svetu, nakupujte na tradicionalni indijanski tržnici in občudujte 
plantaže dišečih vrtnic. Nadenite si Panama klobuk in uživajte na 
sanjskih Galapaških otokih.

Indija
Indija je dežela z več kot milijardo prebivalci, ki nas očara s spokojnostjo 
joge in meditacije, a nič manj s kaotičnim bazarjem življenja. Pestrost 
se kaže tudi v pokrajini, od tropskih plaž do zasneženih vrhov Himalaje, 
od odmaknjenih vasi do tehnološko naprednih mest, od barvite 
Radžastanske puščave do Varanasija – mesta mrtvih ob sveti reki Ganges. 
Ovijte se v svilo in se odpravite na pestro kulinarično popotovanje, kjer 
nas čakajo indijske dobrote s karijem na tisoč in en način.

Argentina s 
Patagonijo
Argentina je slikovita dežela vročekrvnega temperamenta in živahne 
kulture. Spoznajte domovino nogometa, najboljših zrezkov in latinske 
sproščenosti. Patagonska pokrajina ponuja idilično sprostitev v objemu 
neokrnjene narave, kjer si boste še posebej napolnili baterije. Zaplešite 
strasten argentinski tango in pobegnite do najbolj južnega mesta na svetu.

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja 
ter veljajo za odhode za točno določene datume (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 
150 €. 25. 4., cena 3.099 € in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.
palma.si.

od 1.680 €, popusti do 100 €*

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja 
ter veljajo za odhode za točno določene datume (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 
150 €. 25. 4., cena 3.099 € in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.
palma.si.

od 4.099 €, popusti do 150 €*

od 3.595 €, popusti do 150 €*



JAPONSKA – V DEŽELI ŠOGUNOV IN SAMURAJEV
11 dni, letalo
Odhodi 2018: 28. 10.
Odhodi 2019: 10. 4. in 26. 10.

— Doživite deželo tehnoloških presežkov ter čudovite kombinacije  
      zgodovinskih in naravnih znamenitosti,
— izmerite utrip v Tokiu in Kyotu, ki sta eni najbolj zanimivih mest na svetu,
— fotografirajte mistično goro Fuji in narodni park Nikko,
— v ceno vključena vožnja s hitrim vlakom – Shinkansenom.

PERU – SKRIVNOSTNI SVET INKOV
14 dni, letalo
Odhodi 2018: 22. 9. in 12. 11.
Odhodi 2019: 10. 1., 22. 2., 25. 4., 15. 6., 29. 7., 29. 9. in 19. 11.

— Oglejte si kultne risbe v Nazci, ki burijo duhove,
— zaplujte po najvišje ležečem jezeru,
— doživite spektakularno vožnjo z vlakom na Machu Picchu.

Japonska je dežela presežkov. Preprosto ni primernejšega opisa, na 
katerega bi najprej pomislil, ko se spominjam dežele vzhajajočega 
sonca in samurajev. Japonci veljajo za enega najprijaznejših in najbolj 
uvidevnih narodov, kar jih boste kadarkoli imeli priložnost spoznati. 
Čeprav veljajo za bolj zaprte, ta stereotip drži zgolj na pol. Na ulici vas 
brez razloga ne bodo ogovarjali, v mirnem okolju ob dobri kavici pa 
radi poklepetajo z vami in povadijo svoje znanje angleščine.

Tokio in Kyoto najdemo na vseh seznamih 
najlepših in najbolj zanimivih mest na svetu, 
medtem ko se nam pogled na goro Fuji 
in slap Kegon v narodnem parku Nikko za 
vedno vtisne v spomin.

JaponskaIran
Spoznajte perzijsko kulturo, na katero so Iranci tako ponosni, da se 
čutijo kot svet zase. Perzija je več kot 2500 let literature, veličastne 
arhitekture in tradicije sredi slikovitih gora in mest. Doživite gostoljubje 
Perzijcev, ki bi za dobro počutje gosta obrnili svet na glavo. Prisluhnite 
branju poezije sredi trgov in parkov, kjer se domačini zleknejo s knjigo v 
roki in vas mimogrede povabijo v družbo. Zna se zgoditi, da vas povabijo 
tudi domov, na klepet ob čaju in hišnih dobrotah. Ste vedeli, da je Iran 
že več kot 2000 let dom znamenitega perzijskega turkiza, ki so ga 
vdelanega v nakit nosile tudi egipčanske kraljice?

IRAN – ČUDOVITA PERZIJA
8 dni, letalo
Odhodi 2018: 27. 10. in 26. 12.
Odhodi 2019: 15. 2., 26. 4., 27. 9. in 25. 10.

— Doživite perzijsko gostoljubje, kulturo in kulinariko,
— raziskujte mesta in bazarje središče, planote in puščavo,
— letalski prevoz iz Ljubljane, odlična časovnica poletov.

Peru
V Peruju, skrivnostni deželi Inkov, je doma čudovita raznolikost. 
Slikovita pokrajina Andov, najbolj suha puščava sveta in vlažni deževni 
gozdovi predstavljajo le delček tega južnoameriškega mozaika. Obiščite 
zlato inkovsko prestolnico Cuzco, povzpnite se na mistični Machu 
Picchu, namočite noge v jezero Titikaka in si delite planinske poti z 
lamami ter alpakami.

parku Nikko shranita v zakladnico najbolj navdihujočih podob. Na 
Palminem potovanju po Japonski boste doživeli spokojnost številnih 
templjev, prenočili boste v tipičnem japonskem hotelu Ryokan, 
poskusili suši z idealno okisanim rižem in obiskali muzej tradicionalnega 
japonskega žganja.

Za konec pa še beseda o japonski tehnologiji. Njihova naprednost 
vas ne more pustiti ravnodušne: hitri vlaki gredo več kot 300 km/h, 
fotoaparati se lahko sprožijo šele v hipu, ko se res nasmehneš, v 
pločevinki se čudežno znajde topla kava, splakovanje stranišča 
z ogrevano desko pa se zgodi ob spremljavi glasbe po vaši izbiri. 
Neskončno doživetij, kot pravi japonski turistični slogan.

MOJE 3 NAJVEČJE JAPONSKE FASCINACIJE:
— neverjetni ljudje, ki niso niti za trenutek vsiljivi,
— hiperaktivni urbani čebelnjak Tokia,
— barvitost dežele.

od 1.490 €, cena za PRVE PRIJAVE: 60 €

grega kajnih, strastni popotnik, ki ga je najbolj očaral pogled na s soncem 
obsijani Zlati paviljon v Kyotu.

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja 
ter veljajo za odhode za točno določene datume (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 
150 €. 25. 4., cena 3.099 € in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.
palma.si.

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja 
ter veljajo za odhode za točno določene datume (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 
150 €. 25. 4., cena 3.099 € in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.
palma.si.

od 1.490 €, popusti do 60 €*

od 3.099 €, popusti do 150 €* od 2.795 €, popusti do 100 €*

Naravne lepote in urejenost mest je težko opisati z besedami. Tokio in 
Kyoto najdemo na vseh seznamih najlepših in najbolj zanimivih mest na 
svetu, medtem ko se nam pogled na goro Fuji in slap Kegon v narodnem



KOLUMBIJA – DEŽELA KAVE, NARAVNIH LEPOT IN 
RAZVPITEGA ESCOBARJA
12 dni, letalo
Odhodi 2018: 24. 10., 28. 10. in 29. 11.
Odhodi 2019: 22. 2., 29. 3., 21. 6., 31. 7., 22. 10. in 19. 11.

— Obiščite prestolnico Bogoto in kolonialna mesta,
— poskusite najboljšo kavo na svetu,
— glasba, zabava, šport in tradicija,
— odpočijte si na sanjskih plažah karibske obale.

VIETNAM – NEODKRITI BISER
11 dni, letalo
Odhodi 2018: 20. 10., 17. 11. in 20. 12.
Odhodi 2019: 15. 2., 23. 3., 21. 4., 22. 6., 26. 10. in 23. 11.

— Doživite očarljivo prestolnico Hanoi in zgodovinsko bogat Ho Chi Minh,
— obiščite nepozabne tunele Cu Chi ter zaliv Halong, ki je vpisan na 
      seznam svetovne UNESCO dediščine.

VIETNAM IN KAMBODŽA
14 dni, letalo
Odhodi 2018: 20. 10., 17. 11. in 20. 12.
Odhodi 2019: 15. 2., 23. 3., 21. 4., 22. 6., 26. 10. in 23. 11.

— Raziščite prestolnici Hanoi in Phnom Penh s kolesi ter tricikli,
— uživajte na barki v zalivu Halong,
— opazujte domačine v očarljivem Hoi An-u,
— obiščite zapore Rdečih Kmerov in polja smrti ter tempelj Ankor Wat,
— uživajte v kulinaričnih dobrotah Azije.

VIVA LA MEXICO – V KRALJESTVU AZTEKOV IN MAJEV
12 dni, letalo
Odhodi 2018: 17. 9., 26. 10. in 26. 12.
Odhodi 2019: 13. 3., 24. 4., 19. 9., 24. 10. in 6. 12.

— Popotovanje po sledeh starodavnih civilizacij,
— doživetje piramid in svetišč, raznolike pokrajine in čudovitih mest,
— glasba, ples, tekila in veselje do življenja,
— na potovanju z odhodom 13. 3. 2019 lahko doživite igro svetlobe in    
      senc med arhitekturnimi mojstrovinami Majev – enakonočje v  
      Chichen Itzi.

Aktivno in avanturistično na pot

Kolumbija
Kolumbija je dežela odprtih in toplih ljudi, s prekrasno naravo, osupljivo 
džunglo, belimi plažami ob Karibskem morju in zanimivimi velemesti 
s kolonialno zapuščino. Posebno doživetje je obisk plantaž kave, saj 
njihova kava velja za eno najboljših na svetu. Je tudi raj za ljubitelje 
tropskega sadja.

Mehika
Mehika je zibelka srednjeameriških civilizacij Majev in Aztekov, dežela 
barv, okusov in spektakularnih razgledov. Obiskujemo jo, da se naužijemo 
zelenih odtenkov deževnega gozda, mogočna svetišča Majev in Aztekov. 
Sprehodite se po dolgih peščenih plažah, opazujte vulkanske vrhove 
Mehiškega višavja, zazrite se v daljave skrivnostnih puščav in raziskujte 
pragozdove Jukatana. Na glavo si tu in tam nadenite sombrero, slavno 
mehiško pokrivalo in ob zvokih marijačev nazdravite življenju.

Vietnam
Vietnam ponuja nepozaben pogled na vzhajajoče sonce in neskončna 
riževa polja. Zaliv Halong, ki v  vietnamščini pomeni »Zaliv dvigajočega se 
zmaja« je vpisan na seznam svetovne UNESCO dediščine. Med več tisoč 
otoki, ki molijo iz turkiznega morja, so snemali tudi enega izmed kultnih 
filmov o agentu Jamesu Bondu. V južnem delu odkrijte idilično pokrajino 
ob reki Mekong in spoznajte mesto Ho Chi Minh (Saigon), ki so ga zaradi 
zelenih avenij in dragih hotelov nekoč imenovali Pariz vzhoda.

Kambodža
Kambodža leži v osrčju Indokine. Njen najmogočnejši tempelj 
Angkor Wat je mati vseh svetišč in srce Kmerskega imperija, nekoč 
najmočnejšega in največjega v tem delu Azije. Danes skromna država 
nas očara s francoskim pridihom v glavnem mestu Phnom Penh, 
dolgimi plažami na jugu in z ljudmi, ki kljub živemu spominu na strahote 
nekdanjega režima v sebi skrivajo nalezljiv optimizem.

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja 
ter veljajo za odhode za točno določene datume (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 
150 €. 25. 4., cena 3.099 € in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.
palma.si.

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja 
ter veljajo za odhode za točno določene datume (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 
150 €. 25. 4., cena 3.099 € in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.
palma.si.

od 2.099 €, popusti do 100 €*

od 1.790 €, popusti do 80 €*

od 1.929 €, popusti do 100 €*

od 2.660 €, popusti do 150 €*



ARGENTINA IN BRAZILIJA
9 dni, letalo
Odhodi 2018: 21. 9., 28. 10., 18. 11. in 26. 12.
Odhodi 2019: 20. 1., 22. 2., 25. 3., 26. 4., 28. 5., 21. 6., 23. 9., 
24. 10., 15. 11. in 26. 12.

— Doživite dve razigrani prestolnici Buenos Aires in Rio de Janeiro,
— obiščite veličastne slapove Iguassu,
— poležavajte na sanjski plaži Ria de Janeira.

MAROŠKA PRAVLJICA
8 dni, letalo
Odhodi 2018: 22. 9., 13. 10., 27. 10. in 29. 12
Odhodi 2019: 16. 2., 23. 2., 27. 4., 22. 6., 21. 9., 12. in 26. 10. ter 
28. 12.
— Doživite največji trg v Marakešu Djema el-Fna ali kot Afrike, kjer se  
      ob večerih odvija velika ulična predstava na prostem,
— potujte prek peščenih sipin v Sahari do visokogorskih razgledov Atlasa,
— izkusite pravo multikulturno doživetje v stiku z Maročani in  
      staroselskimi Berberi.

FILIPINSKE RAZGLEDNICE
14 dni, letalo
Odhodi 2018: 23. 11. 
Odhodi 2019: 19. 1., 2. 3., 25. 4. in 16. 11.

— Obiščite rajska otoka Palawan in Bohol,
— opazujte najmanjše primate na svetu in orjaške kite,
— poskusite odlično hrano ter spoznajte prijazne domačine,
— doživite živahno Manilo z okolico.

Argentina in
Brazilija
Argentina in Brazilija, dve največji južnoameriški državi, nas bosta 
očarali s svojim vročekrvnim temperamentom in živahno kulturo. 
Spoznajte Argentino: domovino nogometa, najboljših zrezkov in latinske 
sproščenosti. Zaplešite strasten argentinski tango. Tudi Brazilija je prava 
očarljivka, ki nas bo navdušila s slavno karnevalsko prestolnico Rio de 
Janeiro in Copacabano, eno najlepših plaž na svetu. Dobrodošli v deželi 
sambe, fotomodelov in seveda, nogometa!

Maroko
Doživite pravljico med morjem in puščavo – veter z Atlantika, vonj po 
Mediteranu, visoko gorovje Atlasa, polja in oaze, kraljeva mesta in tišino 
med sipinami. Začutite duh starih karavan, ki so potovale po puščavi in se 
ustavljale v utrjenih vaseh ali ksarih, ki se do danes skoraj niso spremenile. 
Poiščite odblesk raja na stropih sijajnih palač in mošej. Ujemite ritem 
ulic za obzidjem medin (starih mestnih jeder) in se zapletite v pogovor z 
Maročani, ki imajo vedno sto in eno idejo za vaš naslednji užitek. 

Toliko je namreč skupno število otokov in malih otočkov z rajskimi plažami, 

kjer lahko v samotnem zalivu najdete sproščujoč mir ali pa na drugem 

koncu otoka noro zabavo. Palawan velja za enega najbolj popularnih 

otokov, s svojo divjino in neokrnjenostjo, vas bo navdušil. Turistično zelo 

obiskana pa sta Bohol in Boracay. 

NAJMANJŠI PRIMATI NA SVETU, ROJI KRESNIČK IN ORJAŠKI KITI

Živalski svet na Filipinih je nekaj posebnega. Občutki ob odkrivanju 

barvitosti koralnih grebenov med katerimi plavajo raznovrstne ribe, plavanju 

s kiti in delfini ter opazovanju rojev ogromnih kresničk, ki poplesujejo nad 

vodno gladino, vam bodo še dolgo odzvanjali in lepšali vsakdan tudi po 

vrnitvi. Najmanjše opice na svetu se imenujejo tarzierke in prebivajo le 

na otoku Bohol. Gre za endemitsko vrsto primata, ki je velik med 8 in 16 

centimetrov, krasi pa ga dvakrat daljši rep. Prepoznaven je predvsem po 

velikih očeh, ki jih ne more premikati, lahko pa premika glavo za 180 stopinj.

Filipini
7641 RAZLOGOV ZAKAJ JIH MORATE OBISKATI

PREBIVALCI VELJAJO ZA ENEGA NAJPRIJAZNEJŠIH NARODOV NA 

SVETU

Poseben čar dajejo deželi njeni izredno prijazni prebivalci, katerih pridne 

roke obdelujejo riževa polja, pripravljajo raznovrstne morske jedi in pijače 

iz tropskih sadežev ter vaše telo, če se odločite za masažo, popolnoma 

sprostijo in mu vdahnejo vitalno energijo. So izredno gostoljubni in pošteni 

ter vedno pripravljeni pomagati.

ŽIVAHNA MANILA Z OKOLICO

Glavno mesto Filipinov je Manila, 14 milijonsko mesto, kjer se lahko 

sprehodite do starega mestnega jedra in se spoznate z arhitekturo 

španskega kolonialnega obdobja, občudujete mestni trg Rizal, kjer se je 

zgodilo nekaj pomembnih zgodovinskih dogodkov. Kitajski vrtovi, finančna 

moderna četrt Makati in predel Bonifacio, ki velja za prestižnejši del 

Manile, je le nekaj utrinkov Filipinov, ki jih je potrebno doživeti.

tinkara grilc, po izobrazbi profesorica sociologije in zgodovine ter velika 
ljubiteljica azijskih dežel.

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja 
ter veljajo za odhode za točno določene datume (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 
150 €. 25. 4., cena 3.099 € in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.
palma.si.

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja 
ter veljajo za odhode za točno določene datume (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 
150 €. 25. 4., cena 3.099 € in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.
palma.si.

od 2.680 €, popusti do 100 €*

od 899 €, popusti do 60 €* od 2.490 €, popusti do 100 €*



JORDANIJA IN IZRAEL
8 dni, letalo
Odhodi 2018: 26. 10. in 26. 12.
Odhodi 2019: 17. 2. in 24. 2., 27. 4., 27. 10. in 28. 12.

— Doživite veličastno Petro z nabatejsko zakladnico El Kazneh, nato  
      pa se povzpnite še do žrtvenika in samostana,
— začutite energijo in moč Jeruzalema in Betlehema,
— raziščite svetovljanski Tel Aviv in tradicionalno Jaffo,
— razvajajte se ob Rdečem morju.

GRUZIJA, ARMENIJA IN AZARBAJDŽAN
6 dni, letalo
Odhodi 2018: 27. 10. (posebno letalo iz LJ)
Odhodi 2019: 27. 4. in 26. 10. (posebno letalo iz LJ)

— Obiščite Tbilisi velja za enega najlepših zakavkaških mest,
— doživite staro gruzijsko prestolnica Mtskheta, ki je na seznamu 
      Unescove dediščine.

IZRAEL – SIJAJ SVETE DEŽELE
8 dni, letalo
Odhodi 2018: 26. 10. in 26. 12.
Odhodi 2019: 17. 2., 24. 2., 27. 4., 26. 10. in 26. 12.

— Doživite Izrael kot odprto knjigo kompleksnih občutkov,
— začutite energijo in moč Jeruzalema, Galilejskega morja in Betlehema,
— primerjajte svetovljanski Tel Aviv s cvetočo Haifo,
— razvajajte se ob Rdečem morju.

EGIPT – POČITNICE V HURGADI IN KRIŽARJENJE PO NILU
8 dni, letalo,
Odhodi 2018: vsako soboto, 365 dni na leto
Odhodi 2019: vsako soboto, 365 dni na leto

— Doživite potovanje v majhni skupini, ki ponuja edinstveno in osebno 
      izkušnjo,
— odlična kombinacija kratkih počitnic in ogledov naravnih, kulturnih  
     in arheoloških presežkov Egipta,
— spoznajte zgodovino Egipta in tok Nila, najdaljše reke na svetu.

SULTANAT OMAN – ARABSKI BISER
9 dni, letalo
Odhodi 2018: 25. 10.
Odhodi 2019: 12. 1., 23. 2., 27. 4. in 26. 10.

— Doživite potovanje skozi puščavo Wahiba in obiščite beduine,
— obiščite zgodovinsko prestolnico in nekdanje središče trgovine v  
      Omanu mesto Nizwe,
— možnost plavanja v naravnih bazenih zelenih oaz.

Gruzija, Armenija in
Azerbajdžan
Odkrijte dežele s čudovito naravo, bogato kulturno dediščino in slastno 
kulinariko. Gruzija je več kot odlična destinacija za ljubitelje umetnosti 
ter raziskovalce legend. Spoznajmo gostoljubne Gruzijce, ki nam bodo 
ponosno postregli z njihovim najboljšim vinom. Armenija je prva dežela 
na svetu, ki je krščanstvo sprejela kot svojo religijo. Tako tam najdemo 
najstarejše cerkve in samostane s čudovitimi razgledi na pokrajino. 
Prestolnica Baku ob Kaspijskem morju je srce države, ki odlično 
predstavlja značaj Azerbajdžana.

V objemu tradicije in 
starodavnih krajev

Egipt
Ob hibiskusovem ledenem čaju prisluhnite zgodbam Nila od 
zlatega obdobja faraonov naprej. Posebej lepo zvenijo med plovbo 
s tradicionalno feluko, ob nubijskih pesmih. Doživite sončni zahod 
v Assuanu, med stotinami jader. Potopite se v pisan podvodni svet 
Rdečega morja. Egipt je zaradi lege med Afriko, Evropo in Azijo od 
nekdaj predstavljal stičišče trgovskih poti iz vseh kontinentov. Že v času 
faraonov so se Stari Egipčani znali orientirati po zvezdah, v Nilu pa so 
videli posnetek mlečne ceste na Zemlji. Odkrijte njihove skrivnosti, 
veličastna svetišča in grobnice, vmes pa pokukajte v sodobni Egipt.

Jordanija in Izrael Oman
Med bogatimi zalivskimi državami, kjer nebo režejo največji nebotičniki 
sveta, se za devetimi gorami in devetimi vodami skriva sultanat Oman. 
Tu še vztrajajo vasi, ki se ne zmenijo za čas in napredek. Obiščite Muškat, 
že njegovo ime diši po avanturi. Magična prestolnica med morjem in 
hribi Omanskega zaliva je bila za trgovce vedno pomembno pristanišče 
in zatočišče. Kljub temu, da domačini v Omanu čez vse cenijo tradicijo, 
vas bodo podprli, ko boste želeli odkriti otroka v sebi in v njihovi puščavi 
deskati na pesku ali vijugati s kolesnicami Jeepa.

od 1.289 €, popust do 80 €*

od 1.489 €, popusti do 90 €*

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja 
ter veljajo za odhode za točno določene datume (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 
150 €. 25. 4., cena 3.099 € in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.
palma.si.

od 1.389 €, popusti do 50 €*

od 769 €, popusti do 50 €*

od 1.489 €, popusti do 90 €*



ZDA po dolgem in počez

Združene države Amerike so neverjetna dežela, kjer najdemo tropske plaže 

na Havajih, ledenike na Aljaski, skalnate in vroče puščave v notranjosti ter 

neverjetno visoke in slikovite vršace.  Ob tako veliki izbiri se pojavlja vprašanje 

kje začeti - na Zahodni obali, ki jo je nežno poljubilo sonce ali odkrivati in se 

odpraviti na Vzhodno obalo z najbolj opevanimi mesti ter ob tem spoznati 

tudi zgodovino moderne države. Nobena druga država namreč obiskovalcu 

ni tako blizu. V filmih, na televiziji in ostalih medijih se ves čas pojavljajo 

znamenitosti, kot so Empire State Building, Golden Gate in Veliki kanjon; 

zanimivi kraji s popularno glasbo jazz, dixie ali country; športne prireditve, kot 

so Super bowl, US Open ali tekme NBA, neverjetni blišč modnih oblikovalcev 

ter kulinarične dobrote v restavracijah priznanih kuharskih šefov.

Naj se pustolovščina začne! Pa naj bodo to peščene plaže San Diega ali 

Miamija, vrvež v velemestih New York, Los Angeles ali Chicago, avantura v 

rajski naravi veličastnih nacionalnih parkov ali zabava v Las Vegasu. Seveda 

pa nikoli samo ena avantura, teh mora biti veliko, enostavno drugače ne gre.

Karkoli izberemo, je prava odločitev!

NEW YORK – mesto, ki nikoli ne spi. Eno izmed najbolj neverjetnih mest 

na svetu. Mesto, kjer je praktično vse mogoče, celo spi se hitreje. Je svet, 

kjer se srečajo pričakovanja in realnost – in srečanje nikoli ne razočara. 

Brezčasna prestolnica, ki nekaterim predstavlja center denarja, slave in moči,  

ljubiteljem filma razburljivo prizorišče iz najljubšega filma, ljubiteljem mode 

največja modna brv in hedonistom raj za uživanje. Zagotovo drži, da je treba 

v Veliko jabolko pravilno in hrabro ugrizniti, prav tako pa tudi drži, da ne 

glede na to, ali mesto ljubiš ali sovražiš – nikoli te ne pusti ravnodušnega. To 

enostavno ugotovimo samo tako, da ga obiščemo in na svoj način doživimo. 

VELIKI KANJON – podoba iz drugega sveta, prava igra narave: čudovita, 

groteskna, velikanska. Reki Kolorado se gre zahvaliti za čudovito predstavo 

s prepletom enkratnih barv, dinamičnih kontrastov, močnih vonjev narave in 

globoki tišini. Vsak obiskovalec brez dvoma uživa, tako tisti, ki v parku preživi 

le dan ali dva, kot tisti ki se v parku odloči preživeti daljše obdobje.

GOLDEN GATE v San Franciscu – čudoviti viseči oranžno-rdeči most sodi 

med najbolj fotogenične in inženirsko dovršene mostove na svetu. Že v času 

svojega nastajanja je bil predmet velike pozornosti in ta trend je ohranil vse 

do današnjih dni. Številni filmi, ki se dogajajo v San Franciscu, se začnejo 

prav s prizorom veličastnega mostu in v tem prizoru filma si zaželimo biti 

tudi mi.

NIAGARSKI SLAPOVI – skupina velikih grmečih  slapov na reki

Niagari, ki predstavlja mejo med ZDA in Kanado in slovijo po svoji lepoti

in svetovni prepoznavnosti. Že samo to je dovolj velik razlog, da se z ladjico

popeljemo pod to mogočno količino vode, ki se zrcali v mavričnih barvah.

HAVAJI – sanjsko počitniško destinacijo sestavlja 23 otočkov, kjer se 

popolnoma prepustimo rajskim plažam, nebeško modremu morju, 

spoznavanju unikatne kulture in odkrivanju skrivnih naravnih kotičkov. Prav 

tako nudijo priložnost naučiti se deskanja na vodi in osvojiti ostale vodne 

športe ter izpolniti eno izmed želja na našem »to-do« spisku.

AUSTIN – živahna prestolnica Texasa slovi po enkratni glasbeni sceni, 

lepih jezerih in zanimivih kulinaričnih dobrotah – od tistih, ki jih ponujajo 

v znamenitih tovornjakih do tistih v slavnih restavracijah. Pika na i je 

doživetje v času enega izmed festivalov. Austin slovi tudi kot eno izmed 

najperspektivnejših mest v ZDA. Je obraz tradicionalne Amerike, kjer sta 

rodeo in ameriški nogomet glavna športa, country pa najbolj poslušana 

glasba. 

AMERIKA – magična beseda za mnoge tako danes, kot nekdaj. Za 

nekatere še vedno obljubljena dežela velikih priložnosti in sanj. Simbol 

upanja, bogastva in sreče. Stičišče različnih geografskih, kulturnih, 

etnografskih in verskih posebnosti. Zame pa vsekakor prostor zanimive 

pisane druščine s celega sveta, kamor je vsak od te druščine zanesel del 

svoje domovine, različne navade, običaje in kulturo. In vse to se danes na 

poseben in edinstven način odraža v njej.

Komaj čakam, da se skupaj odpravimo na potovanje. Se vidimo v Ameriki.

KEY WEST, FLORIDA – zadnji v nizu koralnih otokov do katerega se 

pripeljemo po panoramski (avto)cesti po slikovitem arhipelagu. Key West 

je nedvomno otok s svojevrstnim značajem in bogato zgodovino. Glavna 

turistična ulica Duval se zdi kot potovanje v preteklost, v čas, ko je bil 

življenjski utrip počasnejši. Več pa se prepričajte sami.

WASHINGTON D.C. – prestolnica ZDA je polna zgodovine, ki jo lahko 

podoživimo v številnih odličnih brezplačnih muzejih. Je mesto veličastnih 

spomenikov, parlamenta in seveda Bele hiše. Izredno priljubljeno in urejeno 

mesto, kjer danes najdemo najboljše restavracije in nočne klube v ZDA.

CHICAGO – večkrat krivično imenovan »drugo mesto«, je kot svetilnik 

na srednjem zahodu in velik tekmec New Yorku in Los Angelesu. Mesto z 

odlično lokacijo ob jezeru, številnimi arhitekturnimi presežki ter izjemnimi 

športnimi prireditvami, je vsekakor vredno obiskati.

NEW ORLEANS – zibelka jazz-a, nenehnega veseljačenja in odlične 

kulinarike. Na sprehodu po znameniti francoski četrti smo deležni 

nepozabne predstave odličnih uličnih glasbenikov in komedijantov. Večkrat 

tudi preberemo, da na svetu ne obstaja kraj, ki ga lahko primerjamo z New 

Orleansom. Kot bi ga nekdo iztrgal s Karibov in so ga vetrovi pritaknili na 

južni rob ZDA.

ZAHODNA OBALA ZDA – enkratni nacionalni parki in vrvež velemest
14 dni, letalo
Odhodi 2018: 25. 10.
Odhodi 2019: 20. 2., 16. 3., 24. 4., 21. 6., 8. 8., 20. 9. in 23. 10.
— Doživite mesto angelov Los Angeles in samosvoj San Francisco,
— ujemite razglede na razgibano pacifiško obalo,
— obiščite nacionalne parke s prelivajočimi se barvami narave,
— stavite na kak žeton v prestolnici zabave in igralništva Las Vegas.

VZHODNI TRIKOTNIK ZDA in KANADA
9 dni, letalo
Odhodi 2018: 10. 8., 21. 9. in 27. 10.
Odhodi 2019: 23. 2., 29. 3., 27.4., 22. 6., 14. 
8., 20. 9., 29. 10.
— Doživite središče vesolja, saj se boste v New  
      Yorku počutili točno tako,
— sprehodite se med nebotičniki največjega 
      ameriškega mesta,
— spoznajte pokrajino od New Yorka do Toronta,
— začutite utrip v prestolnici Washington D.C. in 
      zgodovinsko pomembni Filadelfiji,
— zajemite sapo ob pogledu na mogočne  
      Niagarske slapove.

SONČNA FLORIDA in BAHAMI
10 dni, letalo
Odhodi 2018: 28. 9., 20. 10., 13. 11. in 5. 12.
Odhodi 2019: 26. 1., 15. 2., 30. 4., 21. 6., 22. 
9., 27. 10., 22. 11. in 6. 12.
— Zaplešite z Američani na dolgih plažah Floride,
— podarite svojim malčkom nepozabno      
      doživetje v Orlandu in Disney Worldu, največjem   
      zabaviščnem parku na svetu,
— občudujte zagorela telesa v Miamiju in South  
      Beachu,
— prepričajte se, kako je videti Hemingwayev Key   
      West,
— naužijte se vzdušja na Bahamih.

KANADA – OD MORJA DO MORJA
15 dni, letalo
Odhodi 2019: 14. 6., 19. 7., 10. 8. in 6. 9.
— Doživite divjino neokrnjene narave, gozdna  
      prostranstva, zelene parke in vinograde,  
— spoznajte druščino sproščenih Kanadčanov, ki 
      prihajajo iz vsega sveta,
— oglejte si lepote nacionalnih parkov Banff in 
      Jasper,
— izgubite se v mestih z evropskim šarmom: 
      Vancouver, Quebec in Montreal,
— podarite potovanje vsej družini, saj boste imeli 
      nepozaben “team building”.

tamara brodnik, Palmina specialistka za Severno in Srednjo Ameriko, ki jo 
na potovanjih navdušujejo predvsem kultura in običaji posameznih dežel.

 

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja 
ter veljajo za odhode za točno določene datume (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 
150 €. 25. 4., cena 3.099 € in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.
palma.si.

od 2.490 €, popusti do 100 €* od 1.799 €, popusti do 80 €* od 2.099 €, popusti do 100 €* od 3.999 €, popusti do 150 €*



TAJSKA – DEŽELA SMEHLJAJEV
DODATNE MOŽNOSTI: POČITNICE NA OTOKU PHUKET ALI 
KOH CHANG
9 dni, letalo
Odhodi 2018: 20. 10., 17. 11. in 25. 12.
Odhodi 2019: 16. 2., 16. 3., 26. 4., 22. 6., 26. 10. in 23. 10.

— Živahni Bangkok,
— vožnja s kolesi po romantičnem zgodovinskem parku Sukhotai,
— raziskovanje skrivnostnega Zlatega trikotnika,
— jahanje slonov v Chiang Maiju.

KOSTARIKA IN PANAMA – NEPOZABNO DOŽIVETJE 
NARAVE
10 dni, letalo
Odhodi 2018: 25. 10., 22. 11. in 12. 12.
Odhodi 2019: 2. 2., 29. 3., 27. 4., 20. 6., 26. 10. in 13. 12.

— Obiščite Panamski prekop – gradbeni čudež, ki povezuje Atlantik in  
      Tihi ocean,
— privoščite si kopanje v naravnih vrelcih,
— doživite treking v osupljivo lepi naravi, 
— potovanje za vse starosti, ki je primerno tudi za družine.

KUBA LIBRE IN POČITNICE V VARADERU
9 dni, letalo
Odhodi 2018: 25. 10. in 29. 12.
Odhodi 2019: 2. 2., 29. 3., 27. 4., 20. 6., 18. 7., 26. 10. in 27. 12.

— Doživite deželo s povsem svojim značajem in utripom,

— zaplešite v kubanskih ritmih in poskusite znameniti rum,

— obiščite naravne parke, kolonialna mesta in peščene plaže,

— spoznajte gostoljubne domačine. 

ŠRILANKA
8 dni, letalo
Odhodi 2018: 15. 7., 21. 10. in 17. 11.
Odhodi 2019: 19. 1., 16. 2., 23. 3., 24. 4., 22. 6., 21. 9. in 26. 10.
— Doživite safari v narodnem parku Yale,
— obiščite čajne plantaže in botanične vrtove,  
— vzpnite se na eno izmed najslavnejših gmot na Zemlji – Sigiriya
— spoznajte starodavne prestolnice Šrilanke,
— možnost podaljšanja potovanja na obali Šrilanke ali na rajske Maldive.

Za hedonistične popotnike

Tajska
Tajska je tropska kraljica nasmejanih ljudi, ki obljublja veliko zabave 
in užitkov. Odpotujte v angelski Bangkok, kjer sredi betonskega kaosa 
počivajo budistični templji. Spoznajte tajsko tradicijo na podeželju, 
dobre in poredne duhove in uživajte na peščenih plažah. Vsakdo vzljubi 
deželo slastne hrane, tradicionalnih masaž, mogočnih slonov, menihov 
in njihovih ukročenih tigrov.

Šrilanka Kostarika in 
Panama
Kostariki ne rečejo zaman Pura Vida – čisto življenje. To je dežela 
neokrnjene in marsikje divje narave, ki jo naseljuje pester živalski in 
rastlinski svet.  

Kuba
Kuba je otoška kraljica Karibskega morja. Ritmi salse, vonj cigar 
in bel rum se mešajo z večnim duhom revolucije in socializma. 
Kuba je mešanica močnih občutkov in glasbe, ki je zdravilo za vse 
življenjske izzive. Tu se rajske plaže in turkizno morje stapljajo z nasadi 
sladkornega trsa in tobaka, stare ameriške limuzine pa s kolonialno 
arhitekturo in živahnimi ulicami. Značaja sproščenih Kubancev, ki vse 
lokale, stanovanja in garaže napolnijo s plesom, se boste hitro nalezli.

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja 
ter veljajo za odhode za točno določene datume (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 
150 €. 25. 4., cena 3.099 € in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.
palma.si.

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja 
ter veljajo za odhode za točno določene datume (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 
150 €. 25. 4., cena 3.099 € in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.
palma.si.

Južno od Indije se nahaja Šrilanka, budistični tropski otok v obliki kapljice. 
Osupne nas s prostranimi nasadi čajevca, največjo pagodo na svetu, 
kratkimi razdaljami in idiličnimi plažami. Opazujte romantični ples rumenih 
metuljev, neustrašne leoparde v narodnih parkih na stepskem jugu države 
in bahave pave. Zavihtite se na hrbet veličastnih slonov in se sprehodite 
mimo ostankov preteklih cesarstev. Razgrnite brisače na peščeni tropski 
plaži v objemu Indijskega oceana in se požvižgajte na cel svet.

od 1.660 €, popust do 70 €*

od 1.459 €, popust do 100 €*

od 1.959 €, popust do 60 €*

od 2.390 €, popust do 100 €*



Dubaj
Sprehodite se med najdrznejšimi gradbenimi stvaritvami sveta, ki so 
v dobrih petdesetih letih zrasle sredi puščave po tem, ko so domačini 
odkrili, da pod površjem brbota nafta. Doživite vso raznolikost sveta 
med puščavo in morjem Arabskega zaliva – od pokritega umetnega 
smučišča do toplega morja, od drobnega pudrastega peska do 

DUBAJ IN POČITNICE V RAS AL KHAIMAHU
8 dni, letalo
Odhodi 2018: 30 .10., 20. 11. 28. 11. in 28. 12.
Odhodi 2019: 19. 1., 16. 2., 16. 3. in 27. 4.

— Kombinacija ogledov Dubaja in počitnic v letoviškem Ras Al  
      Khaimahu 4*,
— po želji nepozaben Jeep safari z večerjo v puščavi,
— možnost izleta v Abu Dhabi.

DUBAJ IN ABU DHABI Z DIREKTNIM LETOM
6 dni, letalo
Odhodi 2018: 27. 10., 30. 10. in 20. 11.
Odhodi 2019: 19. 1., 16. 2., 16. 3. in 27. 4.

— Odlična cena za vključene storitve,
— prosti čas za nakupovanje, samostojno pohajkovanje in številne  
      aktivnosti, ki jih nudi mesto,
— direktni polet iz Zagreba s priznano letalsko družbo Emirates in  
      bivanje v odličnem hotelu 4* v centru mesta.

PO POTEH MARCA POLA – COSTA VENEZIA
53 dni (Trst‒Tokio)
Odhodi 2019: 8. 3.

— Potujte z najnovejšo Costline ladjo na svoji prvi plovbi iz Trsta v 
      Tokio,
— plujte po poteh Marca Pola in obiščite 16 dežel različnih tradicij in 
      običajev: Italijo, Hrvaško, Grčijo, Jordanijo, Izrael, Oman, Združene 
      Arabske Emirate, Indijo, Šri Lanko, Malezijo, Singapur, Tajsko, 
      Vietnam, Kitajsko, Tajvan in Japonsko,
— doživite neverjetno potovanje, kjer boste okusili in doživeli 
      mešanico svetovnih kultur.

MIAMI IN ČAROBNI JUŽNI KARIBI – MSC DIVINA
12 dni (Miami, Road Town, Saint John, Basseterre, Fort-de-France, 
Philipsburg)
Odhodi 2019: 20. 2.

— Doživite priljubljeno križarjenje po Karibih v času šolskih počitnic,
— odlična ladja in čudovite destinacije,
— zelo primerno tudi za družine z otroki,
— letalski prevoz iz Trsta z odličnimi urami leta,
— 1x nočitev v hotelu v Miamiju, 11-dnevno križarjenje, lokalni 
      transferji in ogled Miamija,
— Palmin spremljevalec in informacije v slovenskem jeziku,
— cena 1.740 € velja za rezervacije do 30. 9. 2018.

First minute cena od 1.740 €*

First minute cena od 4.679 €*

Svetovna križarjenja 

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja 
ter veljajo za odhode za točno določene datume (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 
150 €. 25. 4., cena 3.099 € in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.
palma.si.

nakupovanja diamantov na debelo, od nakupovalnih centrov do 
lokalnih prodajaln, od dirk v puščavi do vzreje sokolov. Nasprotij bo 
veliko, gotovo pa se boste povsem naravno vklopili v sliko, ko boste 
delali selfije z najznamenitejšim hotelom v obliki jadra Burj el Arab ali 
najvišjo stavbo sveta Burj Khalifo. 

od 969 €, popust do 70 €* od 1.099 €, popust do 60 €*

*skupinski odhod

Odkrivajmo svet nekoliko drugače! Za vas smo Palmovci izbrali 
križarjenja po morju, kjer plavajoči hoteli ponujajo za vsakogar nekaj. 
Podajte se po poteh Marca Pola ali pa izberite priljubljeno križarjenje 
po Karibih. Navadno ladja pluje ponoči, zato se zjutraj vsak dan 
zbudite z novim razgledom. Odpravimo se skupaj po nova doživetja.

PO POTEH MARCA POLA – COSTA VENEZIA
20 dni (Trst‒Dubaj)
Odhodi 2019: 8. 3.

— od 1.999 €, za rezervacije do 30. 8. samo 1.399 € z vključeno  
     pijačo ob obrokih.

First minute cena od 1.399 €*

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja 
ter veljajo za odhode za točno določene datume (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 
150 €. 25. 4., cena 3.099 € in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.
palma.si.



Tanzanija 
Vabljeni v Tanzanijo, deželo ki ponuja 
pestro raziskovanje ostankov svahilijskih 
držav, prostrane narodne parke, odlične 
gorske terene za treking ter idilične plaže.

—  OBISK NGORONGORO KRATERJA, največjega vulkanskega 

kraterja na svetu, kjer je možno videti tako imenovanih »živalskih 

big 5 (kraljevih 5)« – bivola, leva, slona, leoparda in nosoroga. Ob 

jezeru na dnu kraterja so dih jemajoče velike črede zeber, bivolov, 

nosorogov ter zelo redki črni nosorogi.

Afriška doživetja

TANZANIJA IN ZANZIBAR 
12 dni, letalo
Odhodi 2018: 24. 10. in 26. 12. 
Odhodi 2019: 16. 2., 25. 4., 29. 6. in 10. 8.
— Doživite selitev zeber, gazel, žiraf in drugih divjih živali, ki se podijo 
      med savanami že več tisoč let,
— odpočijte si na rajskem otoku Zanzibar in doživite počitniško 
      obarvano afriško pravljico.

Republika Južna Afrika je najbolj južna država afriške celine, ki je nedolgo 

nazaj živela v zloglasnem apartheidu, danes pa nas navdušuje z mavričnimi 

kombinacijami pokrajin, ljudi, zgodovine, kulture in nalezljivo živahnostjo. 

Prisluhnite zvoku afriške glasbe z bobni in kwaitu, edinstvenemu stilu petja 

v tradicionalnih afriških jezikih! Povzpnite se na svetovno znano Mizasto 

goro, odpravite se v neokrnjene narodne parke, nazdravite z odličnim 

afriškim vinom in občutite urbano Afriko.

Republika 
Južna Afrika

ZANIMIVA DEJSTVA O JUŽNI AFRIKI 

— Samo v Južni Afriki je ulica, na kateri sta istočasno živela dva  

      Nobelova nagrajenca – Nelson Mandela in Desmond Tutu;

— 80 % vseh fosilnih ostankov sesalcev sveta so našli v  

      puščavi Karoo. Verjamem, da je to naša skupna pradomovina;

— Južna Afrika je drugi največji proizvajalec sadja na svetu;

— v provinci Cape najdete največjo rastlinsko raznolikost na  

     svetu. 80 % vseh svetovnih rastlinskih vrst raste tu, od 

      najmanjšega sukulenta (10 mm), do največjih dreves (baobab);

— 90 % vse svetovne platine in 40 % vsega zlata na svetu  

      izkopljejo prav v Južni Afriki;

— nacionalni park Kruger je z 10.000 km2 največji in najstarejši  

      tovrstni park na svetu, saj je velik za polovico Slovenije;

— l. 1967 so prav v Cape Townu opravili prvo transplantacijo  

      srca na svetu.

mišo mrvaljevič, dolgoletni Palmin vodnik, ki je obiskal že neverjetnih 144 
dežel, med drugim tudi Severno Korejo.

ETIOPIJA 
10 dni, letalo
Odhodi 2018: 20. 10. 
Odhodi 2019: 26. 1., 10. 3. in 22. 6.
— Doživetje Etiopijo – kraljice Afrike,
— odlična kombinacija ogledov naravnih, arheoloških in zgodovinskih 
      znamenitosti,
— preizkušeno potovanje in odlični odzivi, 
— odličen program s številnimi prednostmi: hoteli 4*, trije notranji 
      poleti, polpenzioni.

— JEZERO MANYARA IN NARODNI PARK SERENGETI predstavljata 

raj za ljubitelje živali in fotografije. Povsem običajen je prizor 

slonov pred vozili, žiraf, ki obirajo vrhove dreves in pogled na 

tisočere flaminge, ki v daljavi pozirajo fotografskim objektivom.

— ZAČUTITE UTRIP ŽIVLJENJA MASAJEV. Ganljivo doživetje 

predstavlja vpogled v njihov način življenja, notranjost njihovih 

kolib in znameniti masajski ples. 

— DOŽIVITE RAJSKI ZANZIBAR, ki poleg čudovitih plaž slovi tudi 

kot zibelka začimb. Prav tako se ne boste mogli upreti morskim 

dobrotam in tropskem sadju.

— KILIMANJARO. Pogled na najvišji vrh Črne celine je osupljiv sam 

po sebi, z malo sreče pa ga boste iz letala videli prekritega s snegom.

grega kajnih                                                                                              

REPUBLIKA JUŽNA AFRIKA
11 dni, letalo
Odhodi 2018: 24. 10. in 20. 12.
Odhodi 2019: 18. 1., 22. 3. in 23. 6.
— Doživite raznoliko kulturo, obsežne puščave in raznovrstno 
      pokrajino z vinorodnimi področji,
— obiščite Cape Town, nad katerim se vzpenja Mizasta gora (Table  
      Mountain) in rt Dobrega upanja z edinstvenim rastlinskim svetom,
— odpravite se na safari v Krugerjevem parku, enem največjih v Afriki,
— obiščite Johannesburg in muzej Nelsona Mandele.

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja 
ter veljajo za odhode za točno določene datume (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 
150 €. 25. 4., cena 3.099 € in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.
palma.si.

od 2.790 €, popusti do 200 €* od 2.290 €, popusti do 100 €* od 2.790 €, popusti do 200 €*



NOVA ZELANDIJA
12 dni, letalo 
Odhodi 2018: 21. 10. 
Odhodi 2019: 16. 2., 23. 3., 26. 4, 19. 10. in 23. 11.

— Obiščite Novo Zelandijo: deželo peščenih plaž, osupljivih gora, 
      fjordov, pravljičnih jezer in nedotaknjenih gozdov,
— doživite severni in južni otok te oceanske dežele, 
— odkrijte deželo Maorov, ragbija in spektakularne narave.

VELIKA AVSTRALSKA TURA
14 dni, letalo
Odhodi 2018: 20. 10. in 24. 11.
Odhodi 2019: 25. 1., 16. 3., 26. 4., 19. 10. in 23. 11. 

— Raziskujte sodobni velemesti Melbourne in Sydney,
— doživite vožnjo po panoramski Veliki oceanski cesti,
— opazujte pingvine na Philip Islandu,
— snorklajte na Velikem koralnem grebenu,
— potepajte se po subtropskem pragozdu v Cairns.

Avstralija in
Nova Zelandija

Avstralija
Po Avstraliji in Novi Zelandiji se boste vozili po levi strani ceste in brez 
težav komunicirali v uradnem angleškem jeziku. Preden pa odpotujete 
v daljno Avstralijo, se dobro naučite slavnega slengovskega pozdrava 
»G-day, mate« ('Dan, kolega), s katerim se boste takoj počutili bliže 
domačinom, ki živijo »tam spodaj«. Pozdrav ima namreč zgodovinsko 
težo, saj je spomin na pionirske čase, ko naseljenci v negostoljubni, 
sovražni deželi drug brez drugega ne bi mogli preživeti.

Nova Zelandija
Nova Zelandija je dežela prvobitnih naseljencev Maorov, ki tujcem 
radi pokažejo svoj jezik. Po maorsko jo imenujemo Dežela dolgega 
belega oblaka, na njenih dveh otokih pa se bohotijo peščene plaže, 
osupljive gore, fjordi, slikoviti ledeniki, vulkani, bruhajoči gejzirji, 
pravljična jezera in nedotaknjeni gozdovi. Pozorno opazujmo ptico 
kivi, ki živi le na Novi Zelandiji, in se približajmo čredam ovac, ki 
uživajo med pašo na prostranih novozelandskih pašnikih.

Potovanja 
po vaši meri

 
Vrzite sidro, kjer vam prija in kakor dolgo vam prija. Doživite pot kot cilj – v svojem ritmu. Palmovci radi prevzamemo 
organizacijsko podporo za takšna potovanja. Smo zanesljiv, prilagodljiv, izkušen in diskreten sopotnik, ki po želji pomaga:  

— pri organizaciji letalskih in drugih prevoznikov,

— pri svetovanju in rezervacijah vaših nočitev,

— pri načrtovanju poti po vaši meri,

— pri doživetju največjih znamenitosti s specializiranimi lokalnimi vodniki,

— pri najemu osebnega avtomobila, avtodoma ali plovila,

— pri popestritvi oddiha s športnimi, kulturnimi, gastronomskimi, izobraževalnimi in drugimi aktivnostmi...

Pobrskajte na www.palma.si ali kontaktirajte katero od naših poslovalnic po Sloveniji za več informacij.

So potovanja za vas posebna draž in izziv? Po svoje uživate v odkrivanju sveta, saj si 
ne želite, da bi vas vso pot spremljal turistični vodnik? Se raje družite z domačini kot s 
sopotniki v večji in organizirani skupini? Potem pojdite pod Palmo po svoje.

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja 
ter veljajo za odhode za točno določene datume (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 
150 €. 25. 4., cena 3.099 € in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.
palma.si.

od 3.895 €, popust do 120 €*

od 4.490 €, popust do 200 €*



Palmini veliki poznavalci vas bodo popeljali v svet različnih kultur, običajev 
in tradicij. Za Palmovce potovanja predstavljajo strast, v sebi pa nosimo 

ogromno doživetij s poti, ki jih želimo deliti z vami.

Spremljajte naše e-novice, kjer boste redno obveščeni o datumih in 
destinacijah naših potopisnih predavanj. Če še niste prijavljeni na naše 

e-novice, nam pošljite vaš e-mail na: marketing@palma.si.

Spoznajte naše vodnike in z njimi odkrivajte tuje dežele. Eno prvih predavanj 
bo z Matjažem Černovškom, Palminim velikim svetovnim poznavalcem in 
priljubljenim vodnikom, ki pod Palmo potuje že od prvih potovanj, se pravi 

celih 27 let. Ne zamudite Palminega večera ob ognju po Kitajski.

Potopisni večeri bodo potekali od avgusta dalje. Vabljeni! 

Potopisni večeri
OB PALMINEM OGNJU

POSLOVALNICE 

Ljubljana center
Slovenska 51, 1000 Ljubljana 
tel: 01/23-92-580, 582, 585
mob: 041-216-197
mob: 030-700-022
mob: 01/23-92-581
ljubljana@palma.si

Ljubljana Nama
Tomšičeva ulica 2, 1000 Ljubljana 
tel: 01/24-43-690, 692
mob: 030-700-021
mob: 040 577 415
fax. 01/24-43-693
palma-lj@palma.si

Ljubljana Tuš BTC
Bratislavska 9, 1000 Ljubljana
tel: 01/52-02-700, 701
mob: 030-700-020
fax. 01/52-02-702
palma-lj2@palma.si

Celje Planet Tuš
Mariborska 128, 3000 Celje
tel: 03/42-84-247, 248
mob: 030-700-014
fax. 03/42-84-249
palma-ce1@palma.si

Celje Center
Lilekova 2, 3000 Celje 
tel: 03/42-84-300, 302, 304
mob: 051-666-664
fax. 03/42-84-305
palma-ce@palma.si

Kranj Planet Tuš
Cesta Jaka Platiše 18, 4000 Kranj 
tel: 04/20-20-880, 881
mob: 030-700-019
fax. 04/20-20-883
palma-kr@palma.si

Koper Planet
Ankaranska 2 , 6000 Koper 
tel: 05/66-33-660, 661
mob: 030-700-017
fax. 05/66-33-662
palma-kp@palma.si

Velenje
Šaleška 19a , 3320 Velenje
tel: 03/89-84-370, 372
mob: 030-700-015
fax. 03/898-43-71
palma-ve@palma.si

Novo mesto Planet Tuš
Topliška 2, 8000 Novo Mesto
tel: 07/39-31-460, 461
mob: 030-700-016
fax. 07/39-31-469
palma-nm@palma.si

Maribor – center
Glavni trg 19, 2000 Maribor
tel: 02/48-03-900, 904
mob: 051-665-554
fax. 02/48-03-901
palma-mb@palma.si

Sežana
Partizanska 48, 6210 Sežana
tel: 05/82 80 013
mob: 030-700-018
fax. 05/82 -80-014
palma-se@palma.si

Murska Sobota
Nemčavci 1d, 9000 Murska Sobota
tel: 02/82 80 600
mob: 040-576-930
palma-ms@palma.si

SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI

*V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja in veljajo za 
odhode na točno določenih datumih (npr. Peru: 22. 2., cena 3.099 € in popust 150 €;  25. 4. cena 3.099 € 
in popust 100 €/osebo). Podrobne informacije najdete na www.palma.si.
Popusti veljajo do vključno 30. 8. 2018 oz. do zapolnitve prostih mest pod posebnimi cenovnimi pogoji. 
Vse cene so izračunane po pogojih na dan 10. 7. 2018 in veljajo za število udeležencev, ki je predvideno za 
posamezno potovanje. Cene, termini in programi potovanj so predstavljeni na spletni strani www.palma.
si. Vse cene veljajo do zapolnitve prostih mest oz. do preklica v kolikor pride do spremembe cen letalskih 
prevozov in drugih ponudnikov. Splošni pogoji in navodila za potovanja Svet ter vse podrobne informacije 
so sestavni del programa/pogodbe in so na voljo kot tiskana priloga v vseh Palminih poslovalnicah in 
na spletni strani www.palma.si. Zaradi velikega vnosa podatkov se za morebitne nenamerne napake 
iskreno opravičujemo, vsi popravki bodo objavljeni na spletni strani www.palma.si

TA Palma vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. 
Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo 
pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije 
kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi TA Palma in njegovih poslovnih partnerjev.

V turistični agenciji PALMA spoštujemo vašo zasebnost in želimo da veste:
– da lahko kadarkoli pisno ali preko elektronske pošte prekličete dano privolitev,
– da lahko kadarkoli podate vlogo za spremembo podatkov ali vlogo za njihov izbris,
– da bomo zgoraj navedene osebne podatke na podlagi privolitve hranili za namene, za katere je podana 
   privolitev ter obdelovali toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, za katerega so bili 
   podatki obdelovani, vendar ne dlje kot do preklica privolitve,  
– da zbranih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen zunanjim pogodbenim izvajalcem, 
   ki podatke obdelujejo po navodilih in pod nadzorom ter v imenu in za račun turistične agencije PALMA 
   (npr. tiskarji, pošta, oglaševalske agencije).
– naslov za preklic privolitev: Palma d.o.o., oddelek marketing, Verovškova 55a, 1000 Ljubljana ali 
   elektronska pošta marketing@palma.si.

Izdal: TA Palma • Komercialna priprava: TA Palma • Slike: Shutterstock in arhiv • Kreativna zasnova in 
izvedbeno oblikovanje: Nea Culpa • Julij 2018



klicni center
082 80 9000

Turistična agencija Palma

#podpalmo

Doživeti vsaj
enkrat v življenju

Svetovna
križarjenja

V objemu tradicije
in starodavnih krajev

Avstralija in
Nova Zelandija

Aktivno in
avanturistično na pot

Amerika po
dolgem in počez

Za hedonistične
popotnike

Potovanja
po vaši meri

svetovno pod palmo
Naj bo letošnji oddih vaša priložnost za nepozabno potovanje in lov na drugačen zaklad – tisti, ki se shrani v vaš 
spomin, srce in dušo. Razglejte se po novih obzorjih, pred tem pa še po sveži spletni podstrani, kjer boste odkrili 

svojo sanjsko doživetje pod Palmo.

Izberite najboljše za vas na novi spletni podstrani:
 www.palma.si/svetova-potovanja


