LEGENDA: ZAGOTOVLJENO / SKORAJ ZAGOTOVLJENO
Preglednica in statusi so informativni. Lahko se spremenijo glede na dinamiko prodaje.

ITALIJA

KRIŽARJENJA – SKUPINSKI ODHODI

Vrhunci Sredozemlja
Costa Fortuna
8 dni, križarjenje

Marketinško križarjenje po Baltskih
prestolnicah
Costa Magica
8 dni, križarjenje + letalo + makretinška
predavanja

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

Vrhunci Sredozemlja
Costa Fortuna
8 dni, križarjenje

ODHODI
ODHODI

26.4.2019

Ponudba na dan: 20.3.2019

OPOMBE / NAMIGI
OPOMBE / NAMIGI
 Veličastna mesta Sredozemlja in slikovite destinacije
 TOP termin – prvomajske počitnice
 Vključen peš izlet v Marseju*
 Palmin spremljevalec in informacije v slovenskem jeziku*
 Otroci do 18. leta v kabini z dvema odraslima samo 150€

15.6.2019

 Povratni let do Stockholma in transfer do ladje, nepozabno križarjenje z
odličnim itinerarjem, odlična hrana, druženje s kolegicami in kolegi
podjetniki, izleti, seminarji in marketinško svetovanje
 Za ceno boljšega seminarja ali za ceno tedenskega bivanja v hotelu boste
dobili veliko, veliko več. Izobraževanje, svetovanje, brainstorming,
odlično hrano, izlete in razvedrilo na luksuzni križarki.

22.7.2019








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

25.10.2019







Veličastna mesta Sredozemlja in slikovite destinacije
TOP termin – jesenske šolske počitnice
Vključen peš izlet v Marseju*
Palmin spremljevalec in informacije v slovenskem jeziku*
Otroci do 18. leta v kabini z dvema odraslima samo 150€

CENA POCENA
OSEBI V EUR
Od 479 €
ZADNJE KABINE

Od 1.390 €

Od 1.790 €
ČAKALNA LISTA

Od 519 €
First minute do 30.3.

Vsa ponudba je veljavna v skladu s Splošnimi pogoji TA Palma. Ponudba velja do zapolnitve prostih kapacitet. Pridržujemo si pravico do morebitnih napak.

LEGENDA: ZAGOTOVLJENO / SKORAJ ZAGOTOVLJENO
Preglednica in statusi so informativni. Lahko se spremenijo glede na dinamiko prodaje.

ITALIJA

ODHODI

Otok vitezov in biseri Sredozemlja
Costa Fascinosa
8 dni, križarjenje

Križarjenje z Ansamblom Saša Avsenika
Costa Favolosa
11 dni, križarjenje

27.10.2019

31.10.2019

Ponudba na dan: 20.3.2019
OPOMBE / NAMIGI






Odličen itinerar in TOP termin
Vključen peš izlet v Marseille-u*
Palmin spremljevalec in informacije v slovenskem jeziku*
Otroci do 18. leta v kabini z dvema odraslima samo 150€

 Na ladji 2 ekskluzivna koncerta priljubljenega narodno zabavnega
Ansambla Saša Avsenika
 2 dnevni postanek v Lizboni
 Palmino darilo – peš izlet v Malagi
 Informacije na ladji in fakultativni izleti vodeni v slovenskem jeziku
 Odlična cena in popusti za zgodnje prijave  140 € na kabino
 Nepozabna zabava in odlično druženje zagotovljena!

CENA V EUR

Od 579 €
First minute do 30.3.

Od 689 €
First minute do
15.5.2019

Vsa ponudba je veljavna v skladu s Splošnimi pogoji TA Palma. Ponudba velja do zapolnitve prostih kapacitet. Pridržujemo si pravico do morebitnih napak.

