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KRIŽARJENJA – SKUPINSKI ODHODI 

 

ODHODI OPOMBE / NAMIGI CENA PO OSEBI 

Dubaj in Abu Dhabi – prestiž in eksotika 
Costa Diadema 
9 dni, križarjenje, let, hotel 

15.2.2020 

22.2.2020 

 

 navdušujoča arhitektura emiratov Dubaj in Abu Dhabi ter sultanatov 

Oman in Qatar 

 prepletanje tradicionalnega in modernega 

 odlična ladja Costa Diadema in TOP termin – šolske počitnice 

 direkten letalski prevoz iz Zagreba 

 8-dnevno križarjenje in 1x nočitev v hotelu v Dubaju 

 pestra ponudba fakultativnih izletov z odličnim slovenskim vodnikom  

 popolna paketna ponudba po ugodni First minute ceni že za 1.189 €! 
 

 

Od 1.189 € 
 

Prvomajski sredozemski krog 
Costa Pacifica 
8 dni, križarjenje, 1 izlet 

24.4.2020 

 

 Obiščite najlepše sredozemske destinacije: 

 Barcelono, Malorco, Malto, Sicilijo in Rim 

 TOP termin  prvomajske počitnice 

 Vključen peš izlet po mestu Catania* 

 Palmin spremljevalec in informacije v slovenskem jeziku* 

 Otroci do 18. leta v kabini z dvema odraslima samo 150€ 

 

Od 589 €  
 

Od St. Peterburga do Moskve 
Skupinsko rečno križarjenje 
11 dni, križarjenje + letalo + izleti 

22.7.2020 

 Tradicionalno skupinsko križarjenje 

 Atraktiven itinerar in zanimive destinacije 

 Nastanitev v zunanjih kabinah z oknom na ladji 4* 

 Polni penzion na ladji 

 Vključen direkten let in vsi prevozi 

 Odlično vodenje in izleti v slovenščini 

Od 1.840 € 
 

https://www.palma.si/ponudba/?id=6387
https://www.palma.si/ponudba/?type=cruise&id=6833&dateRange=20.09.2019-12.12.2020&rangeType=variable&persons=2#ponudba=Costa%20Pacifica%20-%20Prvomajski%20sredozemski%20krog
https://www.palma.si/ponudba/?type=cruise&id=6435&rangeType=variable&persons=2
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Križarjenje s Tanjo Žagar 
Costa Smeralda – NOVA LADJA 
8 dni, križarjenje, 2 koncerta 

24.10.2020 

 Najbolj zabavno glasbeno križarjenje leta! 

 Na ladji ekskluzivni koncert in nepozabna zabava s Tanjo Žagar, Lazarom 

Zumeta & skupino Avantura. 

 Prepustite se razvajanju na popolnoma NOVI ladji COSTA SMERALDA. 

 Obiščite čudovite destinacije v TOP terminu – v času jesenskih šolskih 

počitnic. 

 Izkušeni Palmini spremljevalci in informacije ter izleti v slovenščini. 

 Odlična cena in popusti 160 € na kabino za zgodnje prijave.  

Od 589 € 
Zgodnje prijave do 20.4. 

 

https://www.palma.si/ponudba/?type=cruise&id=6854&dateRange=20.09.2019-12.12.2020&rangeType=variable&persons=2#ponudba=Kri%C5%BEarjenje%20s%20Tanjo%20%C5%BDagar

