365 DNI
SONCA
#podPalmo

1

www.palma.si

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

Kuba

Havaji

Mehika
Jamajka

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

Bahami
Dominikanska republika
Antigva
Aruba
Curacao

Zelenortski
otoki

Barbados

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

Ponosni smo, da smo prejemniki certifikata
Excellent SME - pečata odličnosti poslovanja
malih in srednjih
Cenapodjetij,
od ki ga podeljuje
Gospodarska zbornica Slovenije.

647 €

www.palma.si

Bora Bora

Tahiti

Cookovi otoki

INFORMACIJE IN REZERVACIJE
EGIPT
HURGADA
Počitnice v Hurgadi in križarjenje po Nilu
Hurgada, križarjenje po Nilu in Kairo
SHARM EL SHEIKH
TENERIFE
Avantura po kanarskih otokih
MAROKO
Maroška pravljica
TURČIJA
SEVERNI CIPER
MALTA
Malta – otok Sonca
ZELENORTSKI OTOKI
Otočkanje po Zelenortskih otokih
DUBAJ IN EMIRATI
DUBAJ
AJMAN
RAS AL KHAIMAH
Dubaj – super ugodno
Dubaj in Abu Dhabi
Dubaj in Oman
Dubaj in počitnice v Ras Al Khaimahu
Dubaj in Abu Dhabi (križarjenje)
OMAN
Puščavska pustolovščina
Oman na kratko s počitnicami v Muškatu
Po poteh sultanov
MALDIVI
SEJŠELI
ŠRILANKA
Šrilanka in oddih na Maldivih
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Tajska – dežela smehljajev
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Filipinske razglednice
BALI
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Kuba Libre in počitnice v Varaderu
DOMINIKANSKA REPUBLIKA
ARUBA
CURAÇAO
ANTIGVA
BARBADOS
Čarobni Karibi
JAMAJKA
BAHAMI
MEHIKA
Sončna Mehika in počitnice v Cancunu
HAVAJI
Zahod ZDA
COOKOVI OTOKI
TAHITI
BORA BORA
FIDŽI
Velika avstralska tura
KENIJA IN ZANZIBAR
KENIJA
ZANZIBAR
Tanzanija in Zanzibar
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Turčija
Malta

Ciper

Maroko
Tenerife

Dubaj in emirati

Egipt

Oman
Tajska

Filipini

Šrilanka
Maldivi
Kenija
Zanzibar

Sejšeli
Bali in Lombok

Fidži

Mavricij

SONČNE POČITNICE NA VSEH CELINAH
Sonce potrebujemo celo leto, zato gremo skupaj na toplo po nova doživetja. Poležavanje ob dobri knjigi, klepet pod palmo s sveže
stisnjenim sokom in hitrostno snorkljanje s plavutkami so lahko vaše aktivnosti. Pustolovskega duha lahko osrečite na kakšni izmed
Palminih raziskovalnih misij, kjer bomo skupaj odkrivali starodavne zgodbe in njihove junake.
Za vas smo Palmovci izbrali najboljše počitnice na vseh kontinentih. Zaljubljenci nam zaupajte pri izbiri najbolj romantičnih razgledov.
Pod Palmo razumemo tudi najmlajše, zato smo za družine izbrali hotele z domišljijo in fantastičnimi tobogani. Dovolite, da vam naročimo
sonce in toploto.
V katalogu, ki je pred vami, smo izbrali najlepše kotičke, ki jih skriva naš planet. Težko se boste uprli tančicam arabskega polotoka, rajskim
plažam na Mavriciju, Maldivih in Sejšelih, nasmehom na tajskih ulicah in večerjam na Mediteranu. Naš nabor počitniških destinacij smo
še razširili – Karibi, Bahami, Havaji, Cookovi otoki, Tahiti, Bora Bora in Fidži. Vas je že zamikala vaša sanjska sončna destinacija?


Dobrodošli na toplem pod Palmo.

TA PALMA JE ČLANICA:

Zaradi velikega vnosa podatkov se za morebitne nenamerne napake opravičujemo,
popravki bodo objavljeni na spletni strani www.palma.si
Komercialna priprava: TA Palma • Slike: Shutterstock • Tisk: Salomon Print • Kreativna zasnova: Nea Culpa •
Izvedbeno oblikovanje: Mediaidea • September 2017
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Preverite aktualne ponudbe in opravite rezervacijo vaših počitnic in
potovanj na Palmini spletni strani www.palma.si

www.palma.si
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NE SPREGLEJTE
DODATNIH UGODNOSTI
ZA PALMINE POTNIKE
ORGANIZIRANI PREVOZI NA LETALIŠČE

POSEBNA CENA ZA PARKIRANJE

Da bodo vaše počitnice resnično brezskrbne in udobne, vam ponujamo posebne
prevoze na letališče Ljubljana oz. bližnja letališča in nazaj po zelo ugodnih cenah.
Organizirani prevozi bodo iz sledečih krajev: Maribor, Celje, Ljubljana, Nova
Gorica, Ajdovščina, Koper, Sežana. Cena prevoza znaša od 10 € po osebi in
smeri - odvisno od vstopnega mesta in odhodnega letališča (primer 10€ za
prevoz iz Ljubljane do letališča JP Ljubljani). Točna vstopna mesta v izbranem kraju
in cene preverite pri naših svetovalcih na prodajnih mestih. Poleg tega vam lahko
za doplačilo organiziramo tudi vstop oz. izstop na vašem domu (več informacij in
točne cene na naših prodajnih mestih).

Za vas smo na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana pripravili ugodne cene za parkiranje na zunanjem parkirišču P2. Plačilo parkiranja 8 dni od 25 € / redna cena od 66 €; plačilo parkiranja
15 dni od 40 € / redna cena od 108 €. Možno je tudi parkiranje
v garažni hiši ob doplačilu 25 €/teden (doplačilo opravite na
blagajni parkirne hiše). Parkiranje je možno do zasedbe prostih
mest.

DO 3 %
GOTOVINSKI POPUST

PLAČILO NA 12
OBROKOV

POSEBNE
CENE ZA OTROKE

Ob 100% plačilu z gotovino v
enkratnem znesku ob prijavi na
določene produkte (kjer je TA Palma
odgovorni organizator) nudimo do 3%
GOTOVINSKI POPUST za rezervacije do
21 dni pred odhodom (več informacij in
točne cene na naših prodajnih mestih).

Na naših prodajnih mestih vas bodo
seznanili z vsemi možnostmi obročnih odplačevanj (čeki, na položnice
ali z DINERS, AMERICAN EXPRESS in
MASTERCARD (NLB) plačilnimi karticami) ter vam po želji pripravili informativni izračun.

V določenih nastanitvenih objektih
in terminih smo pripravili še
posebej ugodne cene za otroke in
mladostnike, kar bo prav gotovo
olajšalo vašo odločitev, saj otroci pod
Palmo letujejo že od 199 €.

KAKO NAJLAŽJE DO INFORMACIJ IN REZERVACIJ
Veseli nas, da si želite pred oddihom pridobiti čim več informacij. Palmovci se bomo
vsekakor potrudili in napravili vse, da bomo vaše cenjeno zaupanje upravičili. Toda
zavedamo se, da se navade in pričakovanja zelo razlikujejo. Zato vam toplo priporočamo, da naše koristne informacije in odkrito besedo dobro preberete.

24 ur dnevno. Prav tako boste na spletni strani našli tudi ostalo ponudbo skritih
kotičkov. V naš iskalnik samo vnesite ime destinacije ali hotela in za vas bomo zagotovo našli primerno ponudbo. Vabimo vas, da se naročite na Palmine elektronske
novice in posebne akcije, ki vam jih bomo redno pošiljali.

PALMINA MOBILNA APLIKACIJA

ŠE VEČ PONUDBE NA: www.palma.si

Palmino aktualno ponudbo lahko spremljate tudi na vaših
mobilnih telefonih in tablicah. Preverite na vsakem koraku,
kje so počitnice najbolj sončne in potovanja najbolj doživeta!

Na Palmini spletni strani se boste lahko vedno seznanili z najnovejšimi informacijami in aktualnimi cenami (akcije oz. posebne ponudbe, posebne cene za otroke...)

ZA ZAKLJUČENE SKUPINE: 01/ 51 33 699, 051/ 666 655 • skupine@palma.si
Opisi v katalogu Sončna zima so pripravljeni na podlagi informacij/katalogov/opisov prejetih s strani hotelirjev/partnerjev/organizatorjev na dan 1.9.2017. Aktualna cena za izbrano letovanje je odvisna od izbranega termina, trajanja, tipa sobe, števila oseb, odhodnega letališča in izbrane storitve ter je razvidna iz spletne
strani oz. rezervacijskega sistema na dan priprave ponudbe oz. rezervacije. Transfer iz letališča do hotela ni vključen pri vseh ponudbah oz. je le-to razvidno iz
ponudbe oz. pogodbe ob rezervaciji.
V katalogu so predstavljene ponudbe TA Palma in ostalih različnih tujih organizatorjev z odhodi iz Ljubljane oziroma bližnjih letališč (Gradec, Dunaj, München,
Salzburg, Treviso, Benetke, Bergamo, Milano, Zagreb). Odgovorni organizator izbranega letovanje je razviden na ponudbi oz. pogodbi ob rezervaciji izbranega
letovanja. Objavljene cene veljajo za individualne rezervacije in ne veljajo za rezervacije skupin (6 ali več oseb).
Splošni pogoji in navodila za potovanje ter koristne informacije in odkrita beseda ter posebni pogoji odgovornega organizatorja (TA Palma oziroma drugi odgovorni
organizatorji - odvisno od aranžmaja), objavljeni na spletni strani www.palma.si oziroma na spletni strani odgovornega organizatorja so sestavni del pogodbe, ki je
sklenjena med TA Palma in potnikom. Z ostalimi ponudniki naših storitev ni možno sklepati nikakršnih drugačnih pogojev in dogovorov, ki se ne ujemajo s kataloško
ali spletno vsebino. Vsi dodatni dogovori morajo biti brez izjeme pisno potrjeni s strani TA Palma oziroma s strani odgovornega organizatorja.
5

www.palma.si

POSEBNO LETALO IZ LJUBLJANE

EGIPT

DAHAB
SHARM EL SHEIKH
EL GOUNA

DEŽELA FARAONOV

HURGADA
MAKADI BAY

SOMA BAY

PORT GHALIB
MARSA ALAM

Glavno mesto: Kairo
Letovišča: Hurgada, El Gouna, Soma Bay, Makadi Bay,
Marsa Alam, Port Ghalib, Sharm el Sheikh, Dahab
Letališče: Hurgada
Čas leta: pribl. 4 ure
Časovni zamik: + 1 ura
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list in vizum, ki se uredi ob prijavi (za slovenske državljane). Strošek vizuma z asistenco lokalnega partnerja
znaša 30€/osebo (tudi otroci).

Cena od

ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana POSEBNO LETALO
vsako soboto, Gradec, Dunaj, München, Milano

456 €

Dežela faraonov očara z bogato zgodovino in sedanjostjo. A Egipt ni poznan le po piramidah, temveč tudi po razvajanju v modernih hotelih, poležavanju na obali Rdečega morja in izletih v notranjost dežele s križarjenjem
po Nilu. To je destinacija, ki je primerna za družinske počitnice, romantični
oddih ali aktiven dopust.
Zakaj v Egipt?
Zaradi toplega morja in ugodne klime skozi vse leto ter čudovitega podvodnega
sveta z več kot 250 koralnih grebenov.
Tu lahko uživate v poležavanju na plaži in pestrem nočnem življenju.
Egipt predstavlja kombinacijo razkošnega udobja hotelov z manjšimi vodnimi
parki, tobogani in otroško animacijo, ter arabskega živžava, ki je znan po barantanju za ceno spominkov.
Egiptovska kuhinja predstavlja mešanico arabske in turške kuhinje, sestavljena je iz
raznolike zelenjave in mesa, obogatena z začimbami. Najraje pijejo hibiskusov
čaj karkade, ki ga z veseljem postrežejo gostom.
Prijazni domačini imajo vedno pripravljene šale, zgodbice in smešne dovtipe, ki
jih črpajo iz nasprotij vsakdanjega življenja. Prepustite se njihovem počasnem ritmu
življenja, saj že dolga stoletja verjamejo v to, da se brez naglice daleč pride.
Namigi za doživetja
Kajtanje, surfanje in potapljanje so športi številka ena ob Rdečem morju, ki ima
celo leto kopalno temperaturo ter pisan podvodni svet koral in tropskih rib.
Privoščite si partijo golfa na popolnih zelenicah in ob šumenju Rdečega morja.
Sprehodite se po zgodovini. Stari Egipčani so faraone častili kot božanske namestnike za čas življenja in smrti, na kar danes spominjajo veličastna svetišča, grobnice
in templji v bližini Luxorja, Kaira, Abu Simbel-a in drugih krajev.
TEMP. LESTVICA (°C):

JAN

FEB

JUL

AVG

SEP

Povprečna dnevna temp.

20

21

22

24

27

29

30

30

28

25

22

20

Povprečna temp. morja

22

22

22

23

24

26

28

28

27

26

25

24
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HURGADA
SUNRISE CRYSTAL BAY RESORT ***** deluxe

www.sunrisehotels-egypt.com

Ob peščeni plaži v laguni, približno 12 km od
centra Hurgade in 10 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
na plaži

Ponudba: restavracije (glavna; indijska, mediteranska in ribja »a-la-carte«), več barov;
dva zunanja bazena (eden pozimi ogrevan),
otroški bazen; jacuzzi, savna, masaže, parna
kopel, lepotilni salon; trgovinica; internetni
kotiček (plačilo), brezžični internet pri recepciji; mini klub; fitnes, tenis, namizni tenis,
aerobika, biljard, balinanje, pikado, nogomet,
odbojka, potapljaški center; animacija.

visoka kvaliteta storitev
dve »a-la-carte« restavraciji že
vključeni v storitev vse vključeno
priznana veriga Sunrise

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), aparat za čaj
in kavo, sef, balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), aparat za čaj
in kavo, sef, balkon ali terasa. Možni dve dodatni ležišči.

PARTNERSKI
HOTEL

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

OTROŠKI
POPUSTI

2+2

1+1

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled;
• večerje v določenih »a-la-carte«
restavracijah: predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
ustekleničena voda; mini bar
(določene brezalkoholne pijače –
polnjenje 1x tedensko);
• določene športne aktivnosti; savna,
parna kopel, jacuzzi;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

STEIGENBERGER AL DAU BEACH RESORT ***** deluxewww.steigenbergeraldaubeach.com
Ob 400 m dolgi peščeni plaži, v neposredni
bližini promenadne ulice Esplanade, približno
5 km od centra mesta in 6 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
ob promenadi Esplanade

Ponudba: dve restavraciji (glavna; mednarodna »a-la-carte«), več barov; zunanji bazen
(pozimi ogrevan), otroški bazen, lena reka,
slap; notranji bazen z morsko vodo, jacuzzi,
savna, turška kopel, masaže, lepotilni salon,
frizer; trgovinice, menjalnica; internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet; otroško
igrišče, mini klub; fitnes, tenis, steza za tek,
telovadba, biljard, balinanje, potapljaški center in center z vodnimi športi; pivnica/diskoteka, animacija.

igranje golfa vključeno v storitev
vse vključeno

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

GOLF

Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar (plačilo), sef, brezžični internet, balkon
ali terasa, morska stran. Možno dodatno ležišče.

OTROŠKI
POPUSTI

2+2

BREZPLAČNO

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar (dnevno polnjenje);
• določene športne aktivnosti;
neomejeno igranje golfa med 07:30 –
18:00 (izposoja golf palic brezplačno,
žogice za plačilo); vstop v vodni park
sosednjega hotela Steigenberger
Aquamagic;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

Golf: v sklopu hotela se nahaja golf igrišče z
9 luknjami. Ob predhodni potrditvi in plačilu
vam lahko rezerviramo igranje golfa. Potrebovali bomo vaš handicap in želene štartne čase.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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HURGADA, MAKADI BAY
SUNRISE ROYAL MAKADI RESORT ***** 

www.sunrisehotels-egypt.com

Hotel priljubljen pri parih in družinah, ob
dolgi peščeni plaži, približno 30 km od Hurgade in 25 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
azijska, mediteranska, mehiška, steak, arabska, grška »a-la-carte«), več barov; sedem
zunanjih bazenov (eden pozimi ogrevan),
vodni park z desetimi tobogani in brzicami,
otroški bazen; jacuzzi, savna, parna kopel,
masaže, frizer, lepotilni salon; trgovinice,
menjalnica, bankomat; internetni kotiček
(plačilo), brezžični internet pri recepciji;
otroško igrišče, mini klub; fitnes, tenis, namizni tenis, biljard, aerobika, košarka, nogomet, odbojka na plaži, lokostrelstvo, tekaške
steze, surfanje, potapljaški center, vodni
športi; diskoteka, animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Slabša lega, brez razgleda in manjša površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
sef, balkon ali terasa. Možni dve dodatni ležišči.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za
otroke. Možna tri dodatna ležišča. Minimalno
4 osebe v sobi.

NAŠI NAMIGI
največje število povratnih gostov
na plaži
vodni park
več »a-la-carte« restavracij že
vključenih v storitev vse vključeno

PARTNERSKI
HOTEL

HOTEL NA
OBALI

VODNI PARK

WELLNESS

ŠPORT

BREZPLAČNO

OTROŠKI
POPUSTI

2+3

1+1

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled;
• večerje v določenih »a-la-carte«
restavracijah: predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti; savna,
jacuzzi (1x tedensko);
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

SUNRISE GARDEN BEACH RESORT & SPA *****

www.sunrisehotels-egypt.com

Ob 400 m dolgi peščeni plaži, približno 12 km
od centra Hurgade in 10 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
na plaži

Ponudba: restavracije (glavna; italijanska in
orientalska »a-la-carte«), več barov; trije zunanji bazeni (eden pozimi ogrevan), vodni park
s tobogani, otroški bazen; notranji bazen
(ogrevan), jacuzzi, savna, parna kopel, masaže, frizer, lepotilni salon; trgovinice, menjalnica, bankomat; brezžični internet pri recepciji (plačilo); otroško igrišče, mini klub; fitnes,
tenis, namizni tenis, biljard, aerobika, pikado,
nogometno igrišče, odbojka na mivki, potapljaški center, surf center; diskoteka, animacija. Hotel omogoča koriščenje določenih storitev v sosednjem/sestrskem hotelu Sentido
Mamlouk Palace.

priljubljen hotel naših gostov
vodni park s tobogani
ugodno za enostarševske in večje
družine
priznana veriga Sunrise

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno
dodatno ležišče. Slabša lega, brez razgleda in
manjša površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možni
dve dodatni ležišči.

HOTEL NA
OBALI

VODNI PARK

WELLNESS

ŠPORT

BREZPLAČNO

OTROŠKI
POPUSTI

2+3

1+1

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled;
• večerje v določenih »a-la-carte«
restavracijah: predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti; savna,
jacuzzi (1x tedensko);
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možna tri dodatna ležišča. Minimalno 4
osebe v sobi.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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PARTNERSKI
HOTEL
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HURGADA
SUNRISE HOLIDAYS RESORT *****

www.sunrisehotels-egypt.com
NAŠI NAMIGI
v neposredni bližini centra Hurgade
ob plaži
hotel za osebe nad 18 let

Ob peščeni plaži, 500 m od centra mesta in
5 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; arabska in
mediteranska »a-la-carte«), več barov; bazen
(pozimi ogrevan); jacuzzi, savna, parna kopel,
masaže, lepotilni salon; trgovinice, menjalnica; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet pri recepciji; fitnes, namizni tenis, odbojka na plaži, biljard, balinanje, aerobika,
potapljaški center, center z vodnimi športi;
diskoteka, animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa, stranski pogled morje. Možno dodatno ležišče.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

PARTNERSKI
HOTEL

HOTEL NA
OBALI

POTAPLJANJE

ŠPORT

ZA PARE

BREZPLAČNO

MESTNI
HOTEL

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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HOTEL SEA STAR BEAU RIVAGE *****

www.seastar-beaurivage-hrg.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
blizu mesta

Ob peščeni plaži, približno 2 km od predela
Dahar, 10 km od centra Hurgade (Sakalle) in
10 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; morska in italijanska »a-la-carte«), več barov; bazen (pozimi ogrevan); otroški bazen; savna, masaže,
turška kopel; menjalnica; tv kotiček, sef na
recepciji; otroško igrišče, mini klub; fitnes,
mini golf, odbojka, mini nogomet, squash,
namizni tenis, biljard, vodni športi na plaži,
potapljaški center; animacija, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar (plačilo), v nekaterih sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče. Slabša lega, brez
razgleda in manjša površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), v nekaterih sef, balkon ali
terasa, morska stran. Možni dve dodatni ležišči.

HOTEL NA
OBALI

MESTNI
HOTEL

OTROŠKI
POPUSTI

2+2

POTAPLJANJE

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled za otroke;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef
na recepciji.
POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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HURGADA
HOTEL TITANIC PALACE *****

www.titanicpalace.com

Ob peščeni plaži s pomolom (dostop do morja preko pomola, približno 300 m od plaže se
nahaja koralni greben), 14 km od centra Hurgade in 13 km od letališča.
Ponudba: restavracije (dve glavni; kitajska/
japonska, indijska, mehiška in italijanska
»a-la-carte«), več barov; velik bazenski kompleks (del pozimi ogrevan), dva otroška bazena, vodni park s tobogani (določeni tobogani
imajo starostne omejitve); jacuzzi, savna,
parna kopel, masaže, lepotilni salon; trgovinice, menjalnica; internetni kotiček (plačilo);
otroško igrišče, mini klub; fitnes, tenis, namizni tenis, biljard, aerobika, playstation, kegljanje, mini golf, potapljaški center; diskoteka,
animacija. Hotel omogoča koriščenje določenih storitev v sosednjem/sestrskem hotelu
Titanic Beach Spa & Aquapark.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno
dodatno ležišče. Slabša lega, brez razgleda in
manjša površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa, pogled bazen. Možni dve dodatni ležišči.
Bazen (»swim-up«) sobe: enaka oprema kot
standardne, v pritličju in z neposrednim vstopom v bazen s terase. Dodatna ležišča niso
možna (minimalna starost za nastanitev 16
let).
Družinske/Superior sobe: enaka oprema kot
standardne, večje in z ločenim spalnim delom
za otroke. Možna tri dodatna ležišča.

NAŠI NAMIGI
vodni park s tobogani
dobra izbira za družine
veliko aktivnosti znotraj hotela

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

VODNI PARK

OTROŠKI
POPUSTI

2+3

1+1

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
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VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji: 1x v
času bivanja - predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub, vodni park;
• določene storitve v sosednjem/
sestrskem hotelu Titanic Beach & Spa
Aquapark;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.

GRAND SEAS RESORT HOSTMARK ****

www.grandseas-hostmark.com

Ob dolgi peščeni plaži, približno 10 km od letališča in 15 km od Hurgade (hotelski minibus
predvidoma 1x na dan brezplačno, predhodna
rezervacija). V neposredni bližini je koralni
greben.

NAŠI NAMIGI
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto
v bližini koralni greben

Ponudba: restavracije (glavna; italijanska
»a-la-carte«), dva bara; bazen (pozimi ogrevan), otroški bazen; parna kopel, jacuzzi, lepotilni salon, masaže; trgovinice, konferenčna
dvorana, sef na recepciji (brezplačno); igrišče,
mini klub; tenis, namizni tenis, odbojka, biljard, pikado, potapljaški in Aqua center (surfanje, kajtanje, snorkljanje, potapljanje); diskoteka, animacija.

široka peščena plaža v zalivu

HOTEL NA
OBALI

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc - jem, sušilec za lase, telefon, sat tv, mini
bar (polnjenje za plačilo), balkon ali terasa.
Slabša lega. Možno dodatno ležišče.

POTAPLJANJE

SNORKLANJE

2+2

Standardne sobe: enaka oprema kot economy, večje. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in prostornejše. Možni dve dodatni
ležišči.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki; sladoled za otroke;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• 1x v času bivanja 15 minut masaže
v spa centru (potrebna predhodna
rezervacija);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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HURGADA
JASMINE PALACE RESORT & SPA *****

www.jasminepalaceresort.com
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
novejši hotel, odprt v letu 2014
ocena po mnenju gostov 4*sup.

Ob dolgi peščeni plaži, približno 16 km od centra Hurgade in 13 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; azijska in orientalska »a-la-carte«), več barov; večji bazenski kompleks (eden bazen pozimi ogrevan),
otroški bazen; jacuzzi, savna, parna kopel,
masaže; trgovinice, menjalnica; internetni
kotiček (plačilo); otroško igrišče, mini klub;
fitnes, namizni tenis, biljard, aerobika, nogomet, odbojka na plaži, potapljaški center,
vodni športi; diskoteka, animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno
dodatno ležišče. Slabša lega, brez razgleda in
manjša površina.

PARTNERSKI
HOTEL

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

OTROŠKI
POPUSTI

2+2

ŠPORT

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa, nekatere s pogledom na bazen ali morska stran
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možni dve dodatni ležišči.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled;
• večerja v orientalski »a-la-carte«
restavraciji: 1x tedensko - predhodna
rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL MOVIE GATE ****

www.moviegate-hotels.com
NAŠI NAMIGI
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto
velik bazenski kompleks

Na mirni lokaciji, ob peščeni plaži (za vstop v
morje priporočamo obutev), 15 km od centra
Hurgade in 20 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
mediteranska, ribja in orientalska »a-la-carte«), več barov; pet bazenov (eden pozimi
ogrevan), otroški bazen, počasna reka vse od
glavne stavbe do plaže; masaže, savna, jacuzzi, parne kopeli; brezžični internet pri recepciji (plačilo); trgovinice; mini klub, junior klub,
igralne konzole (playstation, x-box), otroški
zajtrki in večerje; fitnes, tri tenis igrišča
(osvetljava in oprema za plačilo), namizni tenis, odbojka, odbojka na mivki, mini golf,
badminton, pikado, lokostrelstvo, biljard,
vaterpolo, potapljanje, snorkljanje, vodni
športi na plaži; animacija, diskoteka, 3D kino,
kino na prostem, snemalni studio za filme.

HOTEL NA
OBALI

ŠPORT

OTROŠKI
POPUSTI

2+2

Kopalne brisače, senčniki in ležalniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar, sef, balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni
možno. Slabša lega, brez razgleda in manjša
površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar, sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

ULTRA VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
sladoled, prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki.

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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HURGADA, EL GOUNA
SHERATON MIRAMAR RESORT ***** deluxe

www.sheratonmiramarresort.com

Ob plaži, približno 1 km od centra mesta El
Gouna (hotelski minibus) in 35 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; arabska, mediteranska, italijanska in mednarodna »a-la-carte«), več barov; dva bazena s sladko vodo,
otroški bazen; savna, parna kopel, jacuzzi,
masaže, lepotilni salon; trgovinice; internetni
kotiček (plačilo); otroško igrišče, mini klub;
fitnes, namizni tenis, odbojka na mivki, pikado, vodni športi, surfanje, potapljaški center,
v bližini PGA igrišče z 18 luknjami; občasno
živa glasba, animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
internetna povezava (plačilo), mini bar (plačilo), aparat za čaj in kavo, sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
ob plaži

PARTNERSKI
HOTEL

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

GOLF

OTROŠKI
POPUSTI

2+1

ŠPORT

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji: 1x v
času bivanja - predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

THREE CORNERS RIHANA RESORT ****sup.

www.threecorners.com

Ob obali lagune (peščena plaža), do odprte
obale/plaže Mangroovy (kite center in tudi
koralni grebeni) vozi hotelski minibus, 350 m
od središča kraja in 25 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; morska in
italijanska »a-la-carte«), več barov; trije zunanji bazeni (eden pozimi ogrevan), dva otroška bazena - eden s tobogani, savna, jacuzzi,
parne kopeli, masaže; brezžični internet pri
recepciji; otroško igrišče; odbojka na plaži,
namizni tenis, biljard, pikado, snorklanje,
kajak, najem koles, vaterpolo; potapljaški
center in surf center; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, telefon, sat-tv, mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči.

NAŠI NAMIGI
ob obali lagune
za ljubitelje kajtanja
bar na plaži vključuje brezplačne
osvežilne napitke in prigrizke
manjši tobogani za otroke

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
popoldanski čaj, pecivo, prigrizki;
• 1x v času bivanja možnost večerje v »a-la-carte« restavraciji po izbiri, potrebna
vnaprejšnja rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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HOTEL NA
OBALI

ŠPORT

OTROŠKI
POPUSTI

2+2

KAJTANJE

BREZPLAČNO

HURGADA, SOMA BAY
HOTEL SHERATON SOMA BAY *****

www.sheraton-somabay.com

Ob 700 m dolgi peščeni plaži, približno 45 km
od Hurgade in 40 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
ob eni izmed najlepših plaž v Egiptu

Ponudba: restavracije (glavna; italijanska in
žar »a-la-carte«), več barov; večji bazenski
kompleks (glavni bazen pozimi ogrevan), otroški bazen; jacuzzi, savna, masaže, lepotilni
salon; trgovinice, menjalnica; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet pri recepciji
(plačilo); otroško igrišče, mini klub; fitnes,
tenis, namizni tenis, squash, odbojka na mivki, nogomet, bilijard, pikado, surfanje, potapljanje, snorklanje, vodni športi; diskoteka,
animacija.

visoka kvaliteta storitev
dobra hrana
veliko povratnih gostov

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč,
telefon, sat-tv, brezžični internet (na vprašanje
in za plačilo), mini bar (plačilo), sef, balkon
ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Golf: v neposredni bližini se nahaja golf igrišče
Cascades z 18 luknjami. Ob predhodni potrditvi in plačilu vam lahko rezerviramo igranje
golfa. Potrebovali bomo vaš handicap in želene štartne čase.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

2+1

ŠPORT

GOLF

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL SENTIDO PALM ROYALE SOMA BAY *****

www.palmroyaleresort.com

Hotel priljubljen pri parih in družinah, ob peščeni plaži, približno 50 km od Hurgade in
45 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
ob eni izmed najlepših plaž v Egiptu
priljubljen hotel naših gostov

Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
libanonska, azijska in grška »a-la-carte«),
več barov; večji bazenski kompleks (del bazenov pozimi ogrevanih), otroški bazen; notranji bazen (ogrevan), savna, parna kopel,
masaže, lepotilni salon; trgovinice, menjalnica; internetni kotiček (plačilo), brezžični
internet (plačilo); otroško igrišče, mini klub;
surf in kite center (najem opreme, tečaji),
tenis, namizni tenis, odbojka, nogomet, vodna aerobika, biljard, različni vodni športi;
diskoteka, animacija.

veliko športnih aktivnosti
v okviru hotela svetovno znan surf in
kite center
ugodno za enostarševske družine

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
aparat za kavo in čaj, sef, balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
HOTEL

HOTEL NA
OBALI

ŠPORT

WELLNESS

GOLF

SURFANJE

OTROŠKI
POPUSTI

2+2

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za
otroke. Možni dve dodatni ležišči.
Golf: približno 5 km od golf igrišča Cascades
z 18 luknjami. Ob predhodni potrditvi in plačilu vam lahko rezerviramo igranje golfa.
Potrebovali bomo vaš handicap in želene
štartne čase.

•
•
•
•
•

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
določene lokalne točene pijače
(brezalkoholne pijače ter vino in pivo);
določene športne aktivnosti;
animacija, mini klub;
kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.
www.palma.si

HURGADA, MARSA ALAM, PORT GHALIB
SUNRISE MARINA PORT GHALIB *****

www.sunrisehotels-egypt.com
NAŠI NAMIGI
obnovljen hotel
mir in udobje

V letu 2016 popolnoma obnovljen hotel, ob
morju v marini, 200 m od peščene plaže
(brezplačni hotelski mini bus), 5 km od letališča Marsa Alam in 250 km od letališča v Hurgadi.
Ponudba: restavracija, več barov, šiša kotiček;
dva bazena (eden pozimi ogrevan), otroški
bazen, manjši vodni park s tobogani; otroški
kotiček; brezžični internet pri recepciji; trgovinice; biljard, pikado, namizni tenis, odbojka
na mivki, snorklanje, potapljanje; diskoteka,
animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, sef,
mini bar (plačilo), balkon ali terasa. Možno
dodatno ležišče. Slabša lega, brez razgleda in
manjša površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
sef, mini bar (plačilo), balkon ali terasa. Možni
dve dodatni ležišči.

PARTNERSKI
HOTEL

MESTNI
HOTEL

VODNI PARK

SNORKLANJE

OTROŠKI
POPUSTI

2+2

1+1

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače, tudi v
baru na plaži;
• določene športne aktivnosti;
• brezplačni hotelski bus do centra Port
Ghalib;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.
POVPREČNA OCENA •5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL BRAYKA BAY *****

www.braykaresorts.com
NAŠI NAMIGI
mirne počitnice
odlična potapljaška točka

Ob peščeni plaži s koralnim grebenom, približno 17 km od mesta Marsa Alam in 265 km od
letališča v Hurgadi.
Ponudba: restavracije (glavna; arabska, mediteranska, italijanska in mednarodna »a-la-carte«), več barov; bazen (pozimi ogrevan),
otroški bazen, bazen za potapljače, notranji
bazen; masaže, parna kopel, savna, lepotilni
salon; sef na recepciji, internet kotiček in
brezžični internet na recepciji (plačilo); trgovinice; otroško igrišče, mini klub; tenis, namizni tenis, pikado, biljard, telovadnica, potapljaški center; animacija, diskoteka.

PARTNERSKI
HOTEL

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

SNORKLANJE

OTROŠKI
POPUSTI

2+1

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

www.palma.si
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ŠPORT

HURGADA, MARSA ALAM
RESTA GRAND RESORT *****www.restahotels.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
mir in udobje
za ljubitelje potapljanja

Ob peščeni plaži s koralnim grebenom, približno 60 km od mesta Marsa Alam in 200 km
od letališča v Hurgadi.
Ponudba: restavracije (glavna; mediteranska,
azijska in žar »a-la-carte«), več barov; dva
bazena (eden pozimi ogrevan), otroški bazen;
savna, masaže; trgovinice; internetni kotiček
(plačilo), brezžični internet pri recepciji (plačilo); otroško igrišče, mini klub; fitnes, potapljaški center, snorkljanje, tenis, namizni tenis, biljard, odbojka na plaži; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
HOTEL

ŠPORT

SNORKLANJE

OTROŠKI
POPUSTI

2+2

1+1

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
v glavni restavraciji; prigrizki, sladice,
sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.
POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

RESTA REEF RESORT ****

www.restahotels.com
NAŠI NAMIGI
ob plaži s koralnim grebenom
aktivne počitnice

Ob peščeni plaži s koralnim grebenom (vstop
preko pomola – priporočamo posebno
obutev), približno 60 km od mesta Marsa Alam
in 200 km od letališča v Hurgadi.
Ponudba: restavraciji (glavna; italijanska
»a-la-carte«), več barov; dva bazena, otroški
bazen (pozimi ogrevan); savna, masaže, parna kopel; trgovinice; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet pri recepciji (plačilo);
otroško igrišče, mini klub; fitnes, tenis, namizni tenis, biljard, pikado, odbojka na plaži,
snorklanje, potapljaški center; diskoteka,
animacija.

PARTNERSKI
HOTEL

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

SNORKLANJE

OTROŠKI
POPUSTI

2+2

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Drugačen Egipt

POČITNICE V HURGADI IN KRIŽARJENJE PO NILU
ODHODI: vsako soboto (najmanj 15 potnikov).
1. DAN 
večerja ali vse vključeno
LJUBLJANA - HURGADA
Zbor na letališču JP Ljubljana. Polet v Hurgado in prevoz do hotela izbrane kategorije.

alabastra. Sledi povratek na ladjo in začetek križarjenja po Nilu.

2. DAN 
zajtrk, večerja
HURGADA - LUXOR
Dopoldne doživimo zanimivo vožnjo čez puščavo do
Luxorja oz. nekdanje prestolnice iz časa slavne 18.
dinastije faraonov, Tebe. 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 najprej nastanitev na ladji in
nato 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.

4. DAN 
zajtrk, kosilo, večerja
ESNA - EDFU – KOM OMBO
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 življenja in
vladanja, saj je bil sin boga smrti in posmrtnega življenja Ozirisa. Povratek na ladjo in nadaljevanje križarjenja po Nilu, ki je s počasno plovbo za mnoge najlepši
del potovanja. Naslednja postojanka je Kom Ombo,
kjer je na griču zgrajenih več ptolomejskih templjev,
posvečenih različnim božanstvom. Tu spoznamo Sobeka, boga s krokodiljo glavo, ki so ga stari Egipčani
častili med plovbo, da jih ne bi napadli krokodili. Zvečer prispemo v Asuan, ki je znan po prijaznih Nubijcih,
tradicionalnih plovilih felukah in po visokem jezu.

3. DAN 
zajtrk, kosilo, večerja
LUXOR
Ta dan se zapeljemo na levi breg Nila, kjer so si faraoni v času 18. dinastije gradili grobnice v dolinah
Tebanskega gričevja. V Dolinah 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 faraonka Starega Egipta, ki je takratnemu Egiptu prinesla bogastvo in ugled. Blestela je v mednarodni trgovini
in zgradila mojstrovine, ki jim menda še naslednjih
1.000 let nihče ni bil kos. Še postanek pri Memnonovih kolosih, ki bdita nad Nilom v spomin na faraona
Amenhotepa III., nato pa v eno izmed številnih tovarn

5. DAN 
zajtrk, kosilo, večerja
ASUAN (ABU SIMBEL) - KOM OMBO
V zelo zgodnjih jutranjih urah možnost dodanega izleta 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 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 višje, varno nad sedanjo gladino Naserjevega jezera. Fascinan-

HURGADA, KRIŽARJENJE PO NILU IN KAIRO
ODHODI: vsako soboto (najmanj 15 potnikov).
1. - 5. DAN
Enak program potovanja kot pri potovanju Počitnice v
Hurgadi in križarjenje po Nilu.
6. DAN
zajtrk, večerja
ASUAN - KAIRO
Dopoldan si ogledamo Nedokončani obelisk in Asuanski visoki jez, od koder je pogled na največje zajezitveno jezero na svetu - Naserjevo jezero. Zvečer se
vkrcamo na vlak, nastanitev v dvoposteljnih kabinah in
nočno potovanje v Kairo.
7. DAN 
zajtrk, večerja
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.
www.palma.si

Najmanjša pripada faraonu Mikerinu. Sfinga, varuhinja, ki v obliki faraonove glave in levjega telesa varuje
dolino, nas vedno čisto prevzame. Nadaljujemo do Nacionalnega 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.

16

ten 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 življenje prebivalcev Zgornjega Egipta in njihove
slikovite hiše. Popoldan se s feluko, tradicionalnim
plovilom, popeljemo mimo zelenega otoka Elefantina
in mavzoleja Age-Khana.
6. DAN 
zajtrk, večerja
ASUAN - HURGADA
Dopoldan si ogledamo Nedokončani obelisk in Asuanski visoki jez, od koder je pogled na največje zajezitveno jezero na svetu - Naserjevo jezero. Popoldan vožnja
čez puščavo v Hurgado, kamor prispemo v večernih
urah.
7. DAN 
zajtrk, večerja ali vse vključeno
HURGADA
Dan za užitke in sprostitev ob Rdečem morju, ki ima
celo leto kopalno temperaturo. Iz nekoč majhne ribiške 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 pustolovščina z jeepi med puščavskimi sipinami, ki skrivajo gostoljubne beduinske tabore.
8. DAN 
zajtrk
HURGADA - LJUBLJANA
Prosto do prevoza na letališče in vrnitev v Slovenijo.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Hurgada - Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, križarjenje z ladjo po Nilu (5*deluxe), hotelsko gostinske storitve po programu potovanja (hoteli 3* ali 4*
na osnovi polpenziona ali 5* na osnovi vse vključeno
pri programu brez Kaira oz. hoteli 5* pri programu s
Kairom), vse prevoze in oglede po programu vključno
z vstopninami (razen notranjosti piramid in dvorane
mumij v Nacionalnem muzeju), spremstvo lokalnega
in slovenskega vodnika, organizacijo potovanja. Pri
programu s Kairom dodatno še: vlak spalnik Asuan
– Kairo.
DOPLAČILA: ob prijavi - vizum z asistenco lokalnega
partnerja, enoposteljna soba/kabina (hotel in ladja),
enoposteljni spalnik (vlak – pri programu s Kairom),
na poti - osnovne napitnine (tudi otroci).
DOPLAČILA PO ŽELJI: dodatni izleti in ogledi, ki niso
vključeni v osnovno ceno aranžmaja: Abu Simbel z
avtobusom, Nubijska vasica, koralni greben in otok
Giftun, jeep safari.
OPOMBA: zaporedje programa se lahko brez predhodnega opozorila spremeni glede na ure prihodov
in odhodov letala ali prosta mesta na ladjah in v
hotelih. Zagotavljamo nespremenjeno vsebino vseh
osnovnih ogledov.

SHARM EL SHEIKH
SUNRISE DIAMOND BEACH RESORT *****www.sunrisehotels-egypt.com
NAŠI NAMIGI
priljubljen objekt naših gostov
ugodno za enostarševske in večje
družine
manjši vodni park
dobra lokacija: bližina centrov Il
Mercato, Alf leila

Ob peščeni plaži s koralnim grebenom, približno 60 km od mesta Marsa Alam in 200 km
od letališča v Hurgadi.
Ponudba: restavracije (glavna; mediteranska,
azijska in žar »a-la-carte«), več barov; dva
bazena (eden pozimi ogrevan), otroški bazen;
savna, masaže; trgovinice; internetni kotiček
(plačilo), brezžični internet pri recepciji (plačilo); otroško igrišče, mini klub; fitnes, potapljaški center, snorkljanje, tenis, namizni tenis, biljard, odbojka na plaži; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči.
VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, sladice, sladoled;
• večerje v »a-la-carte« restavracijah:
predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti; savna,
parna kopel, jacuzzi;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in
senčniki, sef.

PARTNERSKI
HOTEL

HOTEL NA
OBALI

VODNI PARK

WELLNESS

SNORKLANJE

ŠPORT

OTROŠKI
POPUSTI

2+3

1+1

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

SUNRISE ARABIAN BEACH RESORT ***** deluxe

www.sunrisehotels-egypt.com
NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
velik bazenski kompleks
več »a-la-carte« restavracij že
vključenih v storitev vse vključeno

Leta 2012 zgrajen hotel leži ob peščeni plaži s
koralnim grebenom (za vstop v morje priporočamo obutev, v morje je speljan pomol),
6 km od Naama Bay-a, 15 km od Old Sharm-a
in 4 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; mediteranska,
arabska, indijska, tajska, žar, italijanska,
morska in francoska »a-la-carte«), več barov;
večji bazenski kompleks (del pozimi ogrevan),
dva tobogana, otroški bazen; parna kopel,
savna, masaže, lepotilni salon; trgovinice,
menjalnica; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet; otroško igrišče, mini klub;
fitnes, tenis, namizni tenis, aerobika, odbojka
na plaži, vodni športi, potapljaški center; diskoteka, animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč, copati, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(plačilo), aparat za čaj ali kavo, sef, balkon ali
terasa. Možni dve dodatni ležišči.

PARTNERSKI
HOTEL

HOTEL NA
OBALI

TOBOGANI

OTROŠKI
POPUSTI

2+2

BREZPLAČNO

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled;
• večerje v določenih »a-la-carte«
restavracijah: predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
ustekleničena voda; mini bar (določene
brezalkoholne pijače - polnjenje 1x
tedensko);
• določene športne aktivnosti; savna,
parna kopel;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

Družinske sobe: enaka oprema kot superior,
prostornejše in z ločenim spalnim delom za
otroke. Možna tri dodatna ležišča. Minimalno
4 osebe v sobi.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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SHARM EL SHEIKH, NAAMA BAY/NABQ BAY
HOTEL STELLA DI MARE BEACH & SPA *****

www.stelladimare.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija blizu Naama Bay-a
visoka kvaliteta storitev
dobra hrana

Ob peščeni plaži s koralnim grebenom (za
vstop v morje priporočamo obutev, v morje je
speljan pomol), 800 m od centra Naama Bay-a in 17 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; mediteranska
in azijska »a-la-carte«), več barov; dva bazena
(eden pozimi ogrevan), otroški bazen; jacuzzi,
savna, masaže, turška kopel, lepotilni salon;
trgovinice, menjalnica; brezžični internet pri
recepciji; mini klub; fitnes, tenis, namizni tenis, odbojka na mivki, potapljaški center, vodni športi na plaži; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Comfort sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč, copati, telefon, sat-tv, internetna povezava (plačilo), mini bar (plačilo), aparat za kavo ali čaj,
sef, veliko okno ali francoski balkon. Možno
dodatno ležišče.
Golf: v sklopu hotela se nahaja manjše golf
igrišče z 9 luknjami. Ob predhodni potrditvi in
plačilu vam lahko rezerviramo igranje golfa.
Potrebovali bomo vaš handicap in želene štartne čase.

HOTEL NA
OBALI

ZA PARE

GOLF

SNORKLANJE

WELLNESS

BREZPLAČNO

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• 25 % popust v »a-la-carte« restavraciji:
1x tedensko - predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

POVPREČNA OCENA • 5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

HOTEL MARITIM JOLIE VILLE GOLF RESORT *****

www.maritim.com
NAŠI NAMIGI
odlična izbira za ljubitelje golfa
mir in udobje
visoka kvaliteta storitev

Hotel v okviru katerega se nahaje PGA golf
igrišče z 18 luknjami, 300 m od peščene plaže
(za vstop v morje priporočamo obutev, v morje je speljan pomol), 7 km od Naama Bay-a in
5 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; kitajska in libanonska »a-la-carte«), več barov; več bazenov z manjšim vodnim parkom in počasno reko
(del pozimi ogrevan), otroški bazen; parna
kopel, savna, masaže; trgovinice, menjalnica;
brezžični internet pri recepciji (plačilo); otroško igrišče, mini klub; fitnes, tenis, namizni
tenis, odbojka na plaži, potapljaški center;
diskoteka, animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno
dodatno ležišče. Slabša lega, brez razgleda in
manjša površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Royal wing sobe: novejši bungalovi, enaka
oprema kot standardne, bližje golf igrišču.
Možni dve dodatni ležišči.

VODNI PARK

OTROŠKI
POPUSTI

2+2

WELLNESS

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.

Golf: v sklopu hotela se nahaja PGA golf igrišče z 18 luknjami. Ob predhodni potrditvi in
plačilu vam lahko rezerviramo igranje golfa.
Potrebovali bomo vaš handicap in želene štartne čase.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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GOLF
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SHARM EL SHEIKH, NABQ BAY
HOTEL AMWAJ OYOUN RESORT *****

www.amwaj.aahotelsegypt.com
NAŠI NAMIGI
manjši vodni park
laguna s plitvo vodo primerna za
otroke

V predelu Nabq Bay, ob peščeni plaži (v morje je speljan pomol - do razdalje približno
300 m je voda plitva, kjer ni možno plavati),
20 km od Naama Bay-a, 26 km od Old Sharm-a in 9 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska in
ribja »a-la-carte«), več barov; večji bazenski
kompleks (del pozimi ogrevan), manjši vodni
park (za otroke nad 12 let), otroški bazen; savna, masaže, parna kopel; trgovinice, menjalnica; internetni kotiček (plačilo), brezžični
internet pri recepciji; otroško igrišče, mini
klub; fitnes, tenis, namizni tenis, biljard, odbojka na plaži, potapljaški center; animacija.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

VODNI PARK

SNORKLANJE

OTROŠKI
POPUSTI

2+2

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, sef, balkon ali terasa, nekatere
na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možni dve dodatni ležišči.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub, manjši vodni
park;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

CORAL BEACH TIRAN ****

www.coral-beach-resort-tiran.sharm-el-sheikh-hotels-eg.com
NAŠI NAMIGI
ugodno za enostarševske družine
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

Ob peščeni plaži s koralnim grebenom (za
vstop v morje priporočamo obutev, v morje je
speljan pomol), 6 km od Naama Bay-a in 8 km
od letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; morska »a-la-carte«), več barov; trije bazeni (eden pozimi
ogrevan), otroški bazen; jacuzzi, savna, parna
kopel, masaže; trgovinice, menjalnica; brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče,
mini klub; fitnes, tenis, namizni tenis, pikado,
potapljaški center, vodni športi na plaži; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
hladilnik (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče. Slabša lega, brez razgleda
in manjša površina.
Standardne/classic sobe: klimatska naprava,
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, mini hladilnik (plačilo), sef, balkon ali
terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
HOTEL

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

OTROŠKI
POPUSTI

2+1

1+1

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti; savna,
jacuzzi, parna kopel;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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SHARM EL SHEIKH, NAAMA BAY, DAHAB

HOTEL ORIENTAL RIVOLI ****

www.orientalrivoli.com
NAŠ NAMIG
manjši hotel v središču Naama
Bay-a

V središču Naama Bay-a, 300 m od plaže in
12 km od letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«) dva bara; dva bazena (eden pozimi ogrevan), otroški bazen; brezžični internet; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik (plačilo), sef,
balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače (na
plaži za plačilo);
• animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

PARTNERSKI
HOTEL

MESTNI
HOTEL

ZA PARE

BREZPLAČNO

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

HOTEL SWISS INN ****

www.swissinn.net
NAŠI NAMIGI
ob plaži v laguni
možnost tečajev surfanja in
potapljanja

V laguni Dahaba, ob peščeni plaži, 3 km od
središča Dahaba in 90 km od letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), več barov; bazen (pozimi ogrevan), otroški bazen; savna, masaža, parna
kopel; trgovinice, menjalnica; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet pri recepciji;
otroško igrišče, mini klub; fitnes, odbojka na
mivki, namizni tenis, biljard, aerobika, potapljaški in surf center, vodni športi; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo), sef,
balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Slabša lega, brez razgleda in manjša površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

HOTEL NA
OBALI

POTAPLJANJE

KAJTANJE

OTROŠKI
POPUSTI

2+2

SURFANJE

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežna zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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PARTNERSKI
HOTEL
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Aktivni v Hurgadi, Soma Bayu,
El Gouni in Marsa Alamu in Sharm el Sheikhu!
GOLF

Tudi Hurgada in njena okolica veljajo za priljubljene destinacije med golfisti. Vrhunska igrišča z 18 igralnimi polji vas čakajo v Soma Bayu ter v El Gouni. Cascades v Soma Bayu je golf igrišče, ki velja za najbolj osupljivih golf
igrišč v objemu puščave. Je prvo igrišče, ki je bilo odprto na zahodni obali
Rdečega morja, v knjigi Top golf igrišč so ga opredelili kot “Zaklad Rdečega
morja”, prav tako pa je bil pred kratkim označen kot prvo golf igrišče v svetu izven Evrope (bralci Golf Journala). El Gouna golf je malce manj ekskluzivno, a še vedno odlično golf igrišče z 18 igralnimi polji, izpostaviti pa velja
tedensko Golf predstavitev s PGA profesionalci. 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 organizirali golf tečaj.

POTAPLJANJE

El Gouna, Marsa Alam in Hurgada so lokacije, ki na tej strani 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. El
Gouna 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.

WINDSURF

Egipt med windsurferji velja za destinacijo, ki je vetrovna skozi vse leto.
Vrhunec veter doseže v poletnih in zgodnje jesenskih mesecih. Na področju Hurgade lahko windsurfate v Marsa Alamu, v Safagi ali Soma Bayu. 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. 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 lekcije, pa uredili windsurf inštrukcije z angleško
govorečimi inštruktorji.
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POSEBNO LETALO IZ LJUBLJANE

TENERIFE

PUERTO DE LA CRUZ
LORO PARK

OTOK VEČNE POMLADI

PICO DEL
TEIDE
3.715 m

CALLAO SALVAJE
COSTA ADEJE

SIAM PARK

PLAYA DE LAS AMERICAS

COSTA DEL SILENZIO

Glavno mesto: Santa Cruz de Tenerife
Letovišča: Playa de Las Americas, Costa Adeje, Medano,

Cena od

Callao Salvaje, Costa del Silenzio, Puerto de la Cruz
Letališče: Tenerife jug ali Tenerife sever
Čas leta: pribl. 5 ur
Dokumenti za pot: veljaven osebni dokument (za slovenske
državljane)
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana (POSEBNO LETALO
NA DOLOČENIH ODHODIH), Gradec, Dunaj, München,
Treviso, Benetke, Milano

456 €

Največji otok Kanarskega otočja slovi po raznolikostih. Če se sončni jug,
poln pisanega turističnega dogajanja, odeva v pesek in kamen, potem
je sever zelen, bujen in vlažen. Vsepovsod od obale se dvigajo vulkanske
gore, skoraj do štiri tisoč metrov visoko. Morje in nebo sta tako neverjetno
blizu.
Zakaj na Tenerife?
Tenerife imenujemo tudi otok večne pomladi, vreme je namreč skozi vso leto stabilno, klima prijetna, temperature pa se gibljejo od 15 °C zjutraj do 26°C čez dan.
Veličastni vulkan El Teide je z 3718 metri ne le najvišja gora Kanarskega otočja,
ampak vse Španije. Skoraj do vrha gore se lahko zapeljete z gondolo, nato pa preostalih dvesto višinskih metrov opravite peš in se zazrete v neskončnost Atlantskega ocena.
Številne aktivnosti vabijo. Na Tenerifu vam preprosto ne more biti dolgčas, najsi
ste ljubitelj športnih aktivnosti ali pravi raziskovalec tipa Indiane Jones.
Namigi za doživetja
Kajtanje, surfanje in pohodništvo so športi številka ena na otoku. Povzpnite se
na vulkan El Teide ali katero od drugih gora, ki jih je na otoku na pretek.
Vasica Masca in divja soteska pod njo očarata vsakega, ki zaide v ta divji svet
strmih in ozkih pobočij.
Zapeljite se z ladjo na sosednji otok La Gomera in obiščite njen tropski pragozd.
Številni vodni in drugi parki, kot sta Siam in Loro park, bodo navdušili predvsem
družine, a nad njimi ne ostane ravnodušen prav nihče.
Tenerife je znan tudi po svojih čudovitih golf igriščih z izjemnimi razgledi.
Jug otoka slovi po pestrem nočnem življenju in zabavah.

TEMP. LESTVICA (°C):

JAN

FEB

JUL

AVG

SEP

Povprečna dnevna temp.

22

22

22

23

24

27

28

28

28

27

25

23

Povprečna temp. morja

18

18

18

19

20

22

22

23

24

24

22
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TENERIFE, COSTA ADEJE, PLAYA DE LAS AMERICAS
HOTEL JARDIN TROPICAL ****	

www.jardin-tropical.com

Udoben in poznan hotel, približno 250 m od
peščene plaže, 800 m od parka Siam, 3 km od
prvega golf igrišča, 7 km od kraja Adeje, 100 m
do prvih barov, restavracij in trgovin, približno
20 km od letališča Tenerife jug.

NAŠI NAMIGI
poznan in priljubljen hotel
veliko povratnih gostov
v mirnem predelu

Ponudba: restavraciji (glavna; morska »a-la-carte«), okrepčevalnica, več barov; dva bazena (eden z morsko vodo, eden ogrevan),
otroški bazen; trgovinica, dvigala, tv kotiček,
brezžični internet; fitnes, aerobika, biljard,
namizni tenis; jacuzzi, savna, razne masaže,
razni tretmaji, lepotilni salon; lahka animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.

ŠPORT

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, brezžični internet, sat-tv, sef (plačilo), mini bar,
nekatere z balkonom (doplačilo), nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

BREZPLAČNO

GOLF

2+1

Golf: 3 km od golf igrišča Golf Las Americas in
8 km od igrišča Costa Adeje.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo (včasih streženo) in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL MEDITERRANEAN PALACE *****

www.marenostrumresort.com

Hotel je del resorta Mare Nostrum, ob glavni promenadi na Playa de Las Americas, približno 100 m od peščene plaže Playa de Camissón (vmes promenada in cesta) in 18 km
od letališča Tenerife jug, v bližini številnih
restavracij, klubov, barov in trgovinic.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob glavni
promenadi
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, dva
bara; zunanji bazen z ločenim delom za otroke, otroški bazen (Mare Nostrum); kompleks
Mare Nostrum: masaže, turška kopel, savna;
trgovinica, dvigala, brezžični internet; Mare
Nostrum: otroško igrišče, mini klub; fitnes,
tenis, namizni tenis, mini golf, biljard, pikado;
lahka animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar, sef, brezžični internet, balkon ali
terasa, nekatere na bazen (doplačilo) ali na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče za otroka.

MESTNI
HOTEL

WELLNESS

ŠPORT

2+1

GOLF

BREZPLAČNO

Golf: v bližini hotela se nahaja več golf igrišč.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo, večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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TENERIFE, PLAYA DE LAS AMERICAS
HOTEL ALEXANDRE GALA ****

www.hotelgala.com

V letovišču Playa De Las Americas, približno
200 m od peščene plaže, v bližini barov, restavracij, trgovin in nočnega življenja, 500 m od
golf igrišča, 800 m od avtobusne postaje in
19 km od letališča Tenerife jug.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
dva zunanja bazena (eden ogrevan), otroški
bazen z igrali; notranji bazen (wellness, za osebe nad 16 let), savna, turška kopel, masaže,
jacuzzi, lepotilni salon; trgovinice, dvigalo, internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet (plačilo); mini klub, otroško igrišče; fitnes,
namizni tenis, aerobika, pikado, biljard; lahka
animacija.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Kopalne brisače za plačilo.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini
bar, sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Sobe »club Alexandre«: klimatizirane (ob določenih urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za
lase, kopalni plašč, copati, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini bar, sef (plačilo),
balkon ali terasa, na morsko stran. Možno dodatno ležišče.Dnevni vstop v wellness (storitve
za plačilo), ob prihodu košara s sadjem.
Družinske sobe: večja standardna soba. Možni
dve dodatni ležišči za otroka. V sobi morajo
bivati štiri osebe.
Golf: najbližje golf igrišče Golf Las Americas je
500 m od hotela.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja.

NAŠI NAMIGI
veliko povratnih gostov
priporočamo družinam
bližina plaže in dogajanja

MESTNI
HOTEL

WELLNESS

2+2

GOLF

POVPREČNA OCENA • 5.1/6
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL SOL TENERIFE **** 

www.melia.com

V zalivu Las Veronicas, približno 200 m od
peščene plaže, v neposredni bližini barov, restavracij, trgovin in nočnega življenja, 1 km od
vodnega parka Siam, 18 km od letališča Tenerife jug.

NAŠI NAMIGI
dobra lokacija ob morju in glavni
promenadi
bližina vodnega parka Siam

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, dva
bara; dva bazena (eden pozimi ogrevan), otroški bazen; trgovinica; brezžični internet, internetni kotiček (plačilo); mini klub, otroško
igrišče; fitnes, tenis, biljard, namizni tenis,
pikado, aerobika; animacija.

bližina golf igrišča
priporočamo družinam in parom

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, sef (plačilo), mini hladilnik,
balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče za
otroka.
Golf: golf igrišče Las Americas približno
800 m od hotela.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladoled v kepicah;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in
senčniki ob bazenu, brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 7.4/10
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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ŠPORT
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MESTNI
HOTEL

GOLF

2+1

BREZPLAČNO

TENERIFE, PLAYA DE LAS AMERICAS IN LAS GALLETAS
APARTHOTEL COLUMBUS ***	

www.knhoteles.com

Približno 200 m od najbližje peščene plaže,
600 m od središča Playe De Las Americas ter
prodnato peščene plaže, 1.5 km od parka Siam
in 18 km od letališča Tenerife jug, v bližini barov in restavracij.

NAŠI NAMIGI
izredno priljubljen hotel
odlična lokacija

Ponudba: restavraciji (glavna; picerija), dva
bara; dva zunanja bazena, otroški bazen; SPA
center, za osebe nad 18 let: notranji bazen,
turška kopel, savna, jacuzzi, masaža, lepotilni salon; trgovinica, dvigalo, internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet; otroško
igrišče, mini klub; fitnes, namizni tenis, biljard, pikado; diskoteka, lahka animacija.
Ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (varščina), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, sef (varščina in
plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati. Možni dve
dodatni ležišči za otroka. V sobi morajo bivati štiri osebe.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

MESTNI
HOTEL

VODNI PARK

2+2

BREZPLAČNO

WELLNESS

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• lahka animacija, mini klub;
• ležalniki in senčniki ob bazenih,
brezžični internet.

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 7.2/10
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

GRAND HOTEL CALLAO ****

www.grandhotelcallaosport.com

Približno 500 m od morja, do urejene peščeno
prodnate plaže Del Duque vozi brezplačen
minibus (predvidoma 2 x dnevno), 250 m od
središča kraja Callao Salvaje, 12 km od Playe
de las Americas (taksi, minibus), 25 km od
letališča Tenerife jug, avtobusna postaja pred
hotelom.

NAŠI NAMIGI
na mirnejši lokaciji sredi zelenja
brezplačni minibus do plaže
prodajna uspešnica

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, dva
bara; dva zunanja bazena, manjši otroški bazen; jacuzzi, turška kopel, savna, masaža,
solarij; tv kotiček, brezžični internet (1 ura na
dan brezplačno, več kot 1 ura za plačilo); otroško igrišče; fitnes, odbojka, košarka, namizni
tenis, tenis, biljard; lahka animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatizirane (dol. ure),
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini bar
(plačilo), sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

GOLF

WELLNESS

2+2

BREZPLAČNO

ŠPORT

Družinske sobe: večja standardna soba. Možni dve dodatni ležišči.
Golf: 5.5 km od igrišča Costa Adeje Golf.
VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja,
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• lahka animacija;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki ob
bazenih; brezžični internet pri recepciji 1
ura na dan.

POVPREČNA OCENA • 7/10
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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TENERIFE, PUERTO DE LA CRUZ
HOTEL DC XIBANA PARK ***

www.xibanapark.com

Približno 500 m od kamnito peščene plaže,
1 km od kraja Puerto de la Cruz in parka Loro,
100 m od prvih barov in restavracij, 95 km od
letališča Tenerife jug.

NAŠI NAMIGI
počitnice za vsak žep
priporočamo parom

Ponudba: restavracija, dva bara; zunanji bazenz ločenim delom za otroke; dvigali, internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet;
namizni tenis, biljard.

odlična lokacija blizu središča
mesta

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: kopalnica z wc-jem, sušilec
za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno
dodatno ležišče.
MESTNI
HOTEL

Storitev najem.

PREPROSTO
UGODNO

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: kontinentalni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): kontinentalni zajtrk
in samopostrežna večerja.

2+1

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL DIAMANTE SUITES **** 

www.gemaplayahoteles.com

Približno 300 m od peščene plaže Playa Jardin, 400 m od Loro parka, 1 km od kraja Puerto de la Cruz in 85 km od letališča Tenerife Jug.

NAŠI NAMIGI
priporočamo družinam in parom
bližina Loro parka

Ponudba: restavraciji (glavna; žar »a-la-carte«), okrepčevalnica, bar; bazen (ogrevan);
trgovinica, internetni (plačilo) kotiček, brezžični internet (plačilo); mini klub, otroško igrišče; mini golf, tenis; masaže, lepotilni salon;
animacija.

bližina trgovin in mestne zabave

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.

2+2

Standardne suite »junior«: dva prostora ločena z vrati, klimatizirane (določene ure),
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini hladilnik (polnjenje za plačilo), sef (plačilo), balkon
ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo in predhodna potrditev). Možno dodatno
ležišče za odraslo osebo ali dve dodatni ležišči za otroka.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.
VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in
senčniki ob bazenu.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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KRIŽARJENJE:

MED OTOKI VEČNE
POMLADI

COSTA MAGICA & COSTA PACIFICA, 12 DNI
Ladje so prava plavajoča mesta. Na njih ni nikomur dolgčas, saj je poskrbljeno za animacijo, zabavo, različne aktivnosti in odlično kulinariko za vse starosti.

odhodi od septembra do maja
zelo priljubljen itinerar in atraktivne destinacije

DAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DESTINACIJA
SAVONA
MARSEILLE
Dan na morju
Dan na morju
ARRECIFE / LANZAROTE
ST. CRUZ DE TENERIFE
FUNCHAL / MADEIRA
Dan na morju
MALAGA
Dan na morju
CIVITAVECCHIA / RIM
SAVONA

Italija
Francija

Prihod
08:00

Odhod
16:30
17:00

Španija
Španija
Portugalska

13:00
08:00
08:00

19:00
17:00
17:00

Španija

08:00

13:00

Italija
Italija

09:00
09:00

19:00

obisk 2 kanarskih otokov in Madeire
pestra ponudba fakultativnih izletov na destinacijah
otroci do 18. leta plačajo samo pristaniške takse

Preverite spletno stran www.palma.si, kjer najdete SKUPINSKE ODHODE s slovenskim
spremljevalcem
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AVANTURA PO

KANARSKIH OTOKIH

Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si
raziskovanje Kanarskih otokov - odlična
kombinacija potovanja in počitnic
4 otoki, vsak »planet« zase
večna pomlad in prijetne temperature za
raziskovanje

1. DAN

SLOVENIJA - TENERIFE 
nočitev
Zbor potnikov predvidoma v jutranjih urah na letališču
v Benetkah (ob doplačilu možnost prevoza iz Slovenije)
ter polet preko enega izmed evropskih letališč na otok
večne pomladi, Tenerife. Vožnja do hotela in nastanitev.

2. DAN

IZLET PO TENERIFI: PICO DEL TEIDE - VILAFLOR,
ARONA 
zajtrk, nočitev
Podali se bomo proti najvišjemu vrhu Tenerife in Španije - vulkanu Picu del Teide. Bujna vegetacija na začetku
naše poti bo postopoma z vzponom in vsakim metrom
višine spreminjala svojo podobo in nas po vijugastih,
a kljub vsemu urejenih cestah, pripeljala do čudovite
vulkanske pokrajine in samo 1200 m pod krater snežne
kape, pod katero vsako zimo skrije svojo glavo mogočni 3.718 m visok speči velikan. Najlepši del Narodnega
parka El Teide je Las Canadas, krater vulkana po katerem je speljana tudi cesta. Sprehodili se bomo do Los
Roques, od koder je eden najlepših pogledov na okolico. Po želji in ob doplačilu (priporočamo v primeru
lepega jasnega vremena) se boste lahko povzpeli z žičnico na sam vrh vulkanskega stožca. V dolino se bomo
vračali skozi slikovito vasico Vilaflor in preko Arone na
Južni del Tenerife. Postanek na Playa de las Americas,
najpomembnejšem turističnem letovišču na jugu otoka. Vrnitev v hotel.

3. DAN

IZLET PO TENERIFI: (IZLET PO VZHODNI STRANI
OTOKA IN LORO PARK)
zajtrk, nočitev
Po zajtrku (po želji in za doplačilo) sledi celodnevni
izlet po zahodnem delu otoku, na katerem si bomo
ogledali: klife v Los Gigantes, spektakularni razgled
na Garachico, Icod de los Vinos in “Zmajevo drevo”.
Ogled Loro Parka - „Loroparque“, „sodobnega živalskega parka“ z velikim številom živali v sodobnem na-

www.palma.si

Leti iz Benetk

ravnem okolju je prav posebno doživetje. V parku nas
bodo razveseljevali cesarski in drugi pingvini, delfini,
tjulnji, morski psi, tropske ribice in papagaji… Ogledali
si bomo čudovito razstavo orhidej in ostalih tropskih
rastlin. Na povratku še postanek v vasici Candelaria.
Nočitev v hotelu.

4. DAN

IZLET NA LA GOMERO

zajtrk, nočitev
Celodnevni izlet na sosednji otok La Gomera. Vulkanski otok slovi po bujni vegetaciji in hriboviti notranjosti. Ogledali si bomo nacionalni park Parque
Nacional de Garajonay, ki slovi po endemitskem gozdu
Laurisilva. V La Degolladi de Peraza se boste ustavili
na eni izmed razglednih točk in opazovali vso lepoto
otoka. Nadaljevanje poti do vasic Rosas in Agulo, kjer
se boste ustavili na kosilu. Povratek do San Sebastiana
in ogled grofovskega stolpa Torre del Conde in La Case
de Colon, kjer naj bi bival Krištof Kolumb. Povratek na
Tenerifo.

5. DAN

TENERIFE - GRAN CANARIA 
zajtrk, nočitev
Slovo od Tenerif in vožnja s trajektom na otok Gran
Canaria. Po pristanku se bomo odpravili na raziskovanje otoka. Obiskali bomo južni del otoka, kjer je največ letovišč in ena od glavnih naravnih znamenitosti
tega otoka: peščene sipine Maspalomas, ki se raztezajo neposredno ob morju. Kratek sprehod po Sahari
podobnem predelu, nato pa obisk glavnega letovišča
otoka, predela Playa del Ingles. Sledi vožnja do glavnega mesta Las Palmas, kjer se je ustavil Krištof Kolumb
pred prvim potovanjem v Ameriko. V mestu stojijo tudi
najstarejše stavbe na Kanarskih otokih. Nastanitev v
hotelu in prosto za osvežitev. Zvečer prvi obisk starega
mestnega jedra, ki tako kot v vseh mestih po Španiji,
najbolj zaživi ravno zvečer.

6. DAN

GRAN CANARIA - FUERTEVENTURA  zajtrk, nočitev
Vožnja s trajektom na otok Fuerteventura, ki velja za
drugega največjega med Kanari in najmanj poseljenega. Po pristanku se bomo odpravili na raziskovanje otoka, ki je znan predvsem po številnih čudovitih
plažah in zalivih, mimo katerih se bomo popeljali do
Corraleja. To je danes živahno letoviško središče, ki
je zraslo iz nekdaj tradicionalne ribiške vasice. Glav-

28

na znamenitost je pas veličastnih peščenih sipin, ki na
trenutke spominjajo na Saharo in velja za naravni rezervat. Na tradicionalni farmi bomo pokusili kozji sir in
ostale tradicionalne izdelke ter nadaljevali v nekdanjo
prestolnico, vasico Betancuria. Mirna vasica gnezdi na
robu gorovja v notranjosti otoka. V neposredni bližini
se nahaja zelena oaza in vas Pajara z zanimivo cerkvico
iz 17. stoletja in zanimivim azteškim ornamentom na
glavnem portalu. Obiskali bomo tudi farmo aloa vere.

7. DAN

FUERTAVENTURA (OASSIS PARK)  zajtrk, nočitev
Počitniški dan lahko izkoristite za uživanje na plaži, lep
sprehod ali športne aktivnosti po katerih je otok znan.
Za doplačilo priporočamo ogled Oassis parka, kjer obiskovalci lahko uživajo v najbolj očarljivi flori in fauni,.
Zaljubili se bote v tropske in domače rastline, ki rastejo v našem čarobnem kotičku sveta. Plazilci, morski
levi, ptičji plen in papagaji so glavne zvezde v najbolj
zabavnih in izobraževalnih oddajah, ki jih lahko tukaj
vidite. Posebnost parka je tudi Camel Safari.

8. DAN

FUERTAVENTURA – SLOVENIJA 
zajtrk
Prosto do odhoda avtobusa na letališče in polet do
enega bližnjih letališč. Ob doplačilu prevoz do Slovenije.
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, sedem nočitev
z zajtrki v hotelu 3*, izlete in prevoze po programu, spremstvo slovenskega vodnika, organizacijo
potovanja.
DOPLAČILO: za manjšo skupino (min. 25 potnikov).
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna
soba, polpenzion, prevoz do Benetk, izlet na Fuerteventure (Oassis park); izlet v Loro Park (vključena vstopnina) in vzhodni del otoka.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vzpon z žičnico na
Pico del Teide.

Vzhodni trikotnik
ZDA in KANADA, 9 dni
vožnja skozi ameriško notranjost od New Yorka
do Niagarskih slapov
moderna arhitektura Toronta
postanek v deželi tradicionalnih Amišev
ogled prestolnice Washington

New York, 6 dni
sprehod med nebotičniki največjega ameriškega mesta
zaradi odlične lokacije hotela, možnost teka
po Centralnem parku
odkrivanje starega in finančnega predala
„Velikega jabolka“ ter nebotičnika „Freedom
Tower“

Japonska - v deželi
šogunov in samurajev
program z največ ogledi in obiski mest
program s čudovito kombinacijo zgodovinskih in
naravnih znamenitosti
vključen ogled Hirošime
vključena vožnja s Shinkansenom med mestoma
Kyoto in Hirošima

Zlati Indijski
trikotnik, 8 dni
utrip večmiljonskega Delhija
ogled najlepšega spomenika ljubezni,
mamornatega Tadj Mahala
obisk živopisanih bazarjev
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POSEBNO LETALO IZ LJUBLJANE

MAROKO
PRAVLJICA MED MORJEM
IN PUŠČAVO

ESSAOUIRA

MARAKEŠ

AGADIR

Glavno mesto: Rabat
Letovišča: Marakeš, Essaouira, Agadir
Letališča: Marakeš, Agadir, Casablanca
Čas leta: pribl. 4,5 ur
Časovni zamik: - 1 ura
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane). Vizum za bivanje do 90
dni ni potreben.
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana (POSEBNO LETALO NA
DOLOČENIH ODHODIH), Dunaj, München, Benetke, Trst,
Milano

Maroko preprosto začara. Z Mediteranom in Atlantikom, visokim gorovjem
Atlas, z obdelanimi polji in zelenimi oazami, sipinami in tišino. Življenje in
vrvež na teh starodavnih trgovskih poteh napolnjujeta čute in se mešata z
vonjavami maroške kuhinje. Kraljeva mesta pripovedujejo na tisoče zgodb
v palačah, mavzolejih in mošejah. Spoznavanje maroških rokodelcev na
mestnih tržnicah in čaj v kozarčku sredi puščave so doživetja, ki ne pobegnejo iz misli.
Zakaj v Maroko?
Marakeš, to zmes severne Afrike in zahodnega pop glamurja je nujno doživeti.
Seznam razlogov je neskončen: krotilci kač, pripovedovalci zgodb, vrači, poulični
umetniki, palače, mošeje in vile Evropejcev, zaljubljenih v barve Maroka.
Narava v Maroku je neverjetno pestra, saj ima vse: puščave, visoke gore, zelene
oaze, nasade in morje.
Avtohtoni staroselci Berberi ohranjajo tradicijo in imajo ključno vlogo v maroški
kulturi.
Raznolika in okusna maroška hrana navdušuje z vplivi arabske, mediteranske, afriške in berberske kuhinje in različnimi začimbami.
Odlična golf igrišča s kuliso Atlasa ali puščave, morja ali zelenja. Rezervacije so
možne že v Sloveniji.
Namigi za doživetja:
Odpravite se na pot po kraljevih mestih, sijajnih palačah, mošejah in doživite
mestni vrvež.
Sprostite se v Agadirju, letovišču ob Atlantskem oceanu z dolgo peščeno plažo in
več kilometrov dolgo promenado, polno odličnih kavarn, restavracij in diskotek.
Doživite boemsko dušo Essaouire, slikovitega pristaniškega mesteca. Uživajte v odlični morski hrani.
Doživite puščavo in se odpravite na jeep safari po sipinah, globokih soteskah, rečnih dolinah in berberskih vasicah.
Rezervirajte si čas za najlepši sončni zahod v življenju.

TEMP. LESTVICA (°C):

JAN

FEB

JUL

AVG

SEP

Povprečna dnevna temp.

17

18

20

20

22

24

27

27

25

23

21

17

Povprečna temp. morja

19

18

18

19

20

21

22

22

22

22

22

21

www.palma.si

MAR APR MAJ JUN

OKT NOV DEC

30

MAROŠKA
PRAVLJICA
Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si

najbolj priljubljen program za obisk Maroka
odlična kombinacija ogledov kraljevih mest,
doline tisočerih kasb in puščave
izkušeni slovenski vodniki
7 večerij vključeno v ceno
vstopnine po programu vključene v ceno

1. DAN

večerja, nočitev
SLOVENIJA - BENETKE/TRST - CASABLANCA
Predvidoma v dopoldanskih urah prevoz iz Slovenije
do letališča v Trstu/Benetkah, od koder bomo poleteli proti Casablanci. Pristanek v večernih urah, sledi
prevoz do hotela in nastanitev.

2. DAN

zajtrk, večerja, nočitev
CASABLANCA - RABAT
Dopoldne ogled Casablance. Ustavili se bomo pri mošeji Hassana II., ki velja za velik arhitekturni čudež. Zapeljali 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 zunanjosti Kraljeve palače ter Hasanovega stolpa, minareta
nedokončane mošeje Yakuba al-Mansurja in mavzoleja
Mohameda V., maroškega sultana in kralja, ki je Maroko s pogajanji s Francozi popeljal v neodvisnost. Sledi
še postanek pri kasbi Oudayas, zgrajeni v času dinastije Almohadov. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

3. DAN

zajtrk, večerja, nočitev
RABAT - MEKNES - VOLUBILIS - FES
Dopoldne vožnja v Meknes, ki je svojo zlato dobo kot
vladarska prestolnica doživel 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 maroška mestna vrata s čudovitimi 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. Nadaljevanje do Volubilisa, nekdanjega rimskega mesta z
dobro ohranjenimi mozaiki, ki je Bab Mansourju posodil svoje stebre. Dan bomo sklenili v Fesu, nastanitev
v hotelu.

4. DAN

zajtrk, večerja, nočitev
FES
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

Cena od

Leti iz bližnjih letališč

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.

5. DAN

zajtrk, večerja, nočitev
FES - IFRANE - ERFOUD (JEEP SAFARI)
Po zajtrku se bomo podali preko Srednjega Atlasa,
poznanega po čudovitih cedrovih gozdovih. Ustavili
se bomo v naselju Ifrane, pomembnemu letoviškemu
kraju, ki je poznan po rdečih strehah v alpskem slogu,
kjer smučajo tudi Maročani. Nadaljevanje skozi Midelt
in Errachidio proti Erfoudu. Danes srečamo 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 pozdravljajo 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 veličastne sipine Erg Chebbi (doplačilo),
najvišje dosežejo do 150 m višine.* Nastanitev v hotelu,
večerja.
* V primeru poznega prihoda in odvisno od ure sončnega zahoda lahko vožnjo med sipinami s terenskimi vozili prestavimo v naslednje jutro in skupaj pričakamo
sonči vzhod.

6. DAN

zajtrk, večerja, nočitev
ERFOUD - POT TISOČERIH KASB - OUARZAZATE
Po zajtrku postanek pri starodavnem namakalnem sistemu »khettara«, nato nadaljevanje do Visokega Atlasa 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, rožnate 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 mesta 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 neodvisnosti Maroka imela popolnoma proste roke. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

7. DAN

zajtrk, večerja, nočitev
OURZAZATE - AIT BENHADDOU - MARAKEŠ
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
Nazareta, Gladiator in Aleksander). Nadaljevanje čez
2260 m visoki prelaz Tizi n'Tichka do Marakeša. Že od
daleč bo pozdravljal minaret Koutoubia. Sledi ogled
»rdečega bisera juga«, kjer je v času francoskega protektorata v 20. st. ekscentrični marakeški paša, znan
kot Gospodar Atlasa, postal veliki ambasador mesta in
Marakeš se je vpisal na turistični zemljevid najbolj glamuroznih mest na svetu. Prosti čas pa bomo preživeli
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 pripovedovalcem zgodb in
krotilcem kač. Obiskali boste krajevno lekarno in spoznali kraljestvo začimb, dišav, čajev in arganovega olja,
ki podarja večno 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
Dopoldne še nekaj časa v Marakešu za zadnje ogled
in nakupe. Sledi kosilo, nato pa prevoz do letališča v
Casablanci, od koder bomo v popoldanskih poleteli
proti Benetkam/Trstu. Večerni pristanek, sledi prevoz
do Slovenije.
CENA VKLJUČUJE: transfer Slovenija - Benetke*,
letalski prevoz na relaciji Benetke – Casablanca Benetke, letališke in varnostne pristojbine, vse prevoze po programu, sedem polpenzionov v hotelih 4*
(lokalna kategorija), zunanje oglede po programu z
lokalnim vodnikom, vstopnine v grobnico dinastije
Saaditov, palačo Bahia in medreso Attarine, lokalnega vodnika, spremstvo slovenskega vodnika in organizacijo potovanja.
*Transfer iz Celja je zagotovljen v primeru najmanj 15
prijavljenih potnikov.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba,
za manjšo skupino (v primeru manj kot 35 potnikov).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: napitnine (tudi otroci),
jeep safari, vstopnina v mošejo Hassana II.

647 €
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ZAMAHNITE V ZELENO
ZAMAHNITE V ZELENO NA GOLF IGRIŠČIH V MAROKU, ki je med golfisti vedno bolj priljubljen zaradi odlične klime
s 300 sončnimi dnevi v letu, svežine Atlantika in vrhunskih golf igrišč.

Za vas smo pripravili GOLF pakete:
• 1x, 3x ali 5x green fee
• možnost prevoza lastne golf opreme
• možnost najema golf opreme in
golf vozila
• rezervacijo štartnih časov (tee
time)

AGADIR

MARAKEŠ

ESSAOUIRA

GOLF DE L`OCEAN, Agadir 		

LA PALMERAIE GOLF CLUB, Marakeš

MOGADOR GOLF ESSAOUIRA, Essaouira

www.golfdelocean.com
Golf igrišče: 27 igralnih polj, dolžina 6.232 m, par 72
Handicap: ni zahtevan.
Arhitektura: Belt Collins.

www.hotelpgp.com
Golf igrišče: 27 igralnih polj, dolžina 6.214 m, par 72.
Handicap: ni zahtevan.
Arhitektura: Robert Trent Jones

GOLF LES DUNES, Agadir 			

ROYAL GOLF CLUB, Marakeš		

www.golflesdunesagadir.com
Golf igrišče: 27 igralnih polj, dolžina 9.367 m, par 36
in 72.
Handicap: moški 35, ženske 35
Arhitektura: Cabell B. Robinson

GOLF DU SOLEIL, Agadir 			

www.golfdusoleil.com
Golf igrišče: 2 x 18 igralnih polj, 5976 m, par 72.
Handicap:ni zahtevan.
Arhitektura: Fernando Mueller & Gerard.

Cena od
www.palma.si

www.royalgolfmarrakech.com
Golf igrišče: 18 igralnih polj, dolžina 5.888 m, par 72.
Handicap: ni zahtevan.
Arhitektura: Arnaux Massy

ALMEKIS GOLF CLUB, Marakeš		

www.golfamelkis.com
Golf igrišče: 18 igralnih polj, dolžina 6.657 m, par 72.
Handicap: ni zahtevan.
Arhitektura: Cabell B. Robinson

647 €
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www.golfdemogador.com
Golf igrišče: 18 igralnih polj, dolžina 6.657 m, par 72.
Handicap: ni zahtevan.
Arhitektura: Gary Player

TEDEN PRAVLJICE MED MORJEM IN PUŠČAVO
Maroko je dežela, ki je začarala največje oblikovalce, zvezdnike in užitkarje. Ta pravljica med morjem in puščavo je včasih videti kot kulisa dragega filma, a je resnična. Tako
kot nekdanja kraljéva mesta, polna palač. Če ste na oddihu radi užitkarji in raziskovalci, vam priporočamo, da združite v svojem počitniškem tednu 4 dni slavnega Marakeša
in 3 dni v obmorskem letovišču Agadir ali svetovljanski Essaouiri. To je gotovo najbolj hedonistična maroška kombinacija. Ko jo boste doživeli, boste želeli še …
Za vas smo izbrali več kombinacij hotelov. Vsakič gre za dva povezana hotela, ki vam nudita največje ugodnosti.
* Število dni in izbiro hotela v posameznih krajih lahko prilagodimo vašim željam.

Svežina Atlantika v belem Agadirju

KOMBINACIJA POČITNIC:
MARAKEŠ

4 DNI V MARAKEŠU IN 3 DNI V AGADIRJU

HOTEL DU GOLF *****

NAŠI NAMIGI

www.hoteldugolf-marrakech.com in
AGADIR

HOTEL ATLANTIC PALACE *****

WELLNESS

štirje dnevi užitkov v raziskovanju
enega od kraljevih mest Maroka

ZA DRUŽINE

tri dnevno razvajanje na soncu,
ob plaži in gurmanskem okušanju
morskih dobrot

www.atlanticpalaceresort.com

MARAKEŠ

HOTEL ATLAS ASNI ****

široka peščena plaža, dolga
promenada ob morju, živahen utrip

www.hotelsatlas.com in
AGADIR

HOTEL ATLAS AMADIL ****

www.hotelsatlas.com

hoteli za vsak okus

GOLF

Boemski biser – Essaouira

KOMBINACIJA POČITNIC:
MARAKEŠ

4 DNI V MARAKEŠU IN 3 DNI V ESSAOUIRI

HOTEL ATLAS MEDINA *****

NAŠI NAMIGI

www.hotelsatlas.com in
ESSAOUIRA

HOTEL ATLAS ESSAOUIRA *****

		okusite prave Maroške specialitete
in se preizkusite v barantanju

WELLNESS

www.hotelatlasessaouira.com

MARAKEŠ

RIAD ARMELLE ****

		boemski naboj in vroča kulturna
zgodovinska mešanica
ZA DRUŽINE

		staro mestno jedro pod zaščito
Unesca

www.riadarmelle.com in
ESSAOUIRA

RIAD AL MADINA ****

www.riadalmadina.com

		dolga široka peščena plaža s
promenado

GOLF

33
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MAROKO, MARAKEŠ
HOTEL DU GOLF *****

www.hoteldugolf-marrakech.com

Hotel se nahaja ob golf igrišču Palmeraie,
11 km od centra mesta in 15 km od letališča
Marakeš.

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
golf igrišče obkroža hotel

Ponudba: dve restavraciji (glavna; mednarodna »a-la-carte«), bar; zunanji bazen; brezžični internet; gostje hotela lahko koristijo
storitve sosednjega hotela Palmeraie Golf
Palace & Spa: več restavracij; bazenski kompleks (eden bazen pozimi ogrevan); savna,
hamam, jacuzzi, masaže; mini klub; animacija.

WELLNESS

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo), sef (plačilo), balkon ali terasa. Dodatno ležišče za
otroka.

ŠPORT

GOLF

2+1

Golf: hotela obkroža igrišče Palmeraie Golf
Palace s 27 luknjami (posebne cena za goste
hotela).
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

RIAD ARMELLE



www.riadarmelle.com

Manjši, družinsko voden riad v samem osrčju
medine in približno 10 km od letališča Marakeš.

NAŠI NAMIGI
v osrčju stare medine
posebna, butična nastanitev

Ponudba: zajtrkovalnica; zunanji bazen, terasa na strehi z razgledom na Marakeš.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, balkon ali terasa. Vsaka soba
se razlikuje v stilu opreme. Dodatno ležišče
ni možno. Obrnjene v notranjost objekta.

MESTNI
HOTEL

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja.

POVPREČNA OCENA • 5.2/6
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

www.palma.si
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PARTNERSKI
HOTEL

ZA PARE

MAROKO, MARAKEŠ
HOTEL ATLAS ASNI ****

www.hotelsatlas.com

V centru mesta, 3 km od trga Djemaa El-Fna
in 3 km od letališča Marakeš.

NAŠI NAMIGI
v centru mesta

Ponudba: dve restavraciji (glavna; maroška
»a-la-carte«), dva bara; zunanji bazen; savna, hamam, masaže; trgovinica, menjalnica;
brezžični internet; namizni tenis, fitnes.

veliko zelenih površin

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik (plačilo), sef (plačilo), brezžični internet, balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče za otroka.

MESTNI
HOTEL

2+1

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.8/6
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

MOROCCAN HOUSE



www.moroccanhousehotels.com

Hotel grajen v stilu riada se nahaja v mestu
in približno 10 km od letališča Marakeš.

NAŠI NAMIGI
manjši hotel v stilu riada

Ponudba: restavracija, terasa na strehi z
razgledom na mesto; zunanji bazen z ločenim
delom za otroke; hamam, masaže; brezžični
internet; igralnica za otroke.

preprostejša nastanitev

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
sef (plačilo). Možno dodatno ležišče za otroka.

PARTNERSKI
HOTEL

PREPROSTO
UGODNO

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (pet menijev).

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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MAROKO, ESSAOUIRA
HOTEL ATLAS ESSAOUIRA & SPA ***** 

www.hotelsatlas.com

Ob peščeni plaži (vmes cesta in promenada),
500 m od centra mesta in 175 km od letališča
Marakeš.

NAŠI NAMIGI
blizu medine
ob plaži (vmes cesta)

Ponudba: dve restavraciji (glavna; mednarodna »a-la-carte«), dva bara; zunanji bazen
(pozimi ogrevan); masaže, hamam, jacuzzi,
različne terapije in lepotilni salon; brezžični
internet pri recepciji; fitnes.

kakovostne storitve
bazen

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik (plačilo), sef
(plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

2+1

SURFANJE

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

RIAD AL MADINA



www.riadalmadina.com

V osrčju medine, 200 m od plaže in 175 km od
letališča Marakeš.

NAŠI NAMIGI
tradicionalni riad v osrčju medine

Ponudba: restavracija, bar; terasa na strehi z
razgledom na Essaouiro; masaže, hamam,
jacuzzi, turška kopel, lepotilni salon; tv kotiček, brezžični internet pri recepciji.

pristno doživetje Maroka

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase (na vprašanje),
telefon, sat-tv. Vsaka soba se razlikuje v stilu
opreme. Možno dodatno ležišče. Obrnjene v
notranjost.

MESTNI
HOTEL

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.9/6
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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PARTNERSKI
HOTEL

ZA PARE

MAROKO, AGADIR
HOTEL ROYAL ATLAS SPA *****

www.hotelsatlas.com

Ob peščeni plaži (vmes promenada), 200 m
od centra mesta in 260 km od letališča Marakeš.

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija na plaži
več bazenov

Ponudba: restavracije (glavna; maroška in
italijanska »a-la-carte«), več barov; trije zunanji bazeni (eden pozimi ogrevan), otroški
bazen; notranji bazen (brezplačna uporaba
10.00-16.00, sicer za plačilo), savna, masaže, hamam, jacuzzi, lepotilni salon; brezžični
internet in internetni kotiček (plačilo); mini
klub, otroško igrišče; fitnes, namizni tenis,
odbojka in nogomet na plaži, biljard, pikado;
diskoteka, animacija.

velik wellness center

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
HOTEL

HOTEL NA
OBALI

ŠPORT

GOLF

OTROŠKI
POPUSTI

2+2

WELLNESS

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za
otroke. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, sladice, sadje;•
1x tedensko večerja v »a-la-carte«
restavraciji - predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL ATLAS AMADIL ****

www.hotelsatlas.com

Hotel z manjšim vodnim parkom leži ob peščeni plaži (vmes promenada), 1 km od centra
mesta in 260 km od letališča Marakeš.

NAŠI NAMIGI
na plaži
večji wellness

Ponudba: restavracije (glavna; italijanska in
maroška »a-la-carte«), več barov; dva zunanja bazena - eden s tobogani, otroški bazen;
ogrevan notranji bazen, savna, hamam, jacuzzi, masaže; brezžični internet in internetni
kotiček (plačilo); trgovinica, menjalnica; mini
klub; fitnes, tenis, namizni tenis, odbojka in
mini nogomet na plaži, pikado, najem koles;
diskoteka, animacija.

tobogani

PARTNERSKI
HOTEL

HOTEL NA
OBALI

ŠPORT

TOBOGANI

OTROŠKI
POPUSTI

2+2

WELLNESS

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče za otroka.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne in večje. Možni dve dodatni ležišči za
otroka.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.

•
•
•
•
•
•

POVPREČNA OCENA • 4.8/6
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
1x tedensko večerja v »a-la-carte«
restavraciji - predhodna rezervacija;
določene lokalne točene pijače;
določene športne aktivnosti;
animacija, mini klub;
kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
vodni park.
www.palma.si

TURČIJA
DEŽELA PONUDBE
»VSE VKLJUČENO«

BELEK
ANTALYA

SIDE

Glavno mesto: Ankara
Letovišča: Antalya, Kemer, Belek, Side, Alanya, Bodrum,
Izmir
Letališče: Antalya, Bodrum, Izmir
Čas leta: pribl. 2,5 ure
Časovni zamik: + 1 ura
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven potni list (za
slovenske državljane).
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Gradec, Dunaj,
München

Cena od

456 €

Na križišču Evrope in Azije, pod mogočnim gorovjem Taurus, leži turški počitniški
paradiž. Tam poletje traja od zgodnje pomladi do pozne jeseni, plaže so prodnate in morje turkizno, notranjost pa skriva naravne in kulturne poslastice. Gost je v
Turčiji kralj, od boga poslan. Zanj so si vedno iznajdljivi Turki izmislili tudi koncept
»vse vključeno« in to po tem, ko so nekajkrat zbudili kuharje, da bi lahko ustregli
gostom, ki so si na recepciji zaželeli polnočnega prigrizka.
Zakaj v Turčijo?
Turčija je domovina ponudbe »vse vključeno«, kjer vam klubi in hoteli visokih kategorij postrežejo s pisano paleto počitniških užitkov. V enem dnevu je mogoče doživeti hitrostni spust po toboganu v hotelskem vodnem parku, plesati na večernem
koncertu in se prepustiti popoldanski hotelski animaciji.
Bogata arheološka in kulturna dediščina je posledica prepleta mnogih civilizacij,
ki so živele na turških tleh. Stari Rimljani in Grki, Bizantinci in Otomani, vsi imajo svoj
delež v turškem kulturnem bazarju.
Turčija je raj za barantanje! Barvni živ žav na turških bazarjih je svet zase. Usnje,
nakit, preproge, začimbe in druge dobrine so na prodaj po izvrstnih cenah, še posebej po barantanju.
Turška kuhinja je med desetimi najboljšimi na svetu.
Antalya je moderno glavno mesto turške riviere, kamor z valovi prihajajo zgodbe
iz antike.
Namigi za doživetja
Podajte se na izlet na bombažni grad Pamukkale z izviri termalne vode in snežno
belimi kalcitnimi ponvicami, ki se kot iz pravljice dvigujejo nad zeleno pokrajino.
Prave Turčije ne boste spoznali brez obiska znamenitega turškega hamama, kjer
vas bodo po parni savni in kopeli še pošteno zdrgnili s tkanino.
Odigrajte partijo golfa na enem izmed mnogih golf igrišč v zelenem Beleku.
Poskusite tri slavne pijače za tri priložnosti; raki vam da moč, jogurtni »ayran« vas
osveži, čaj pa je najboljša pijača za druženje na blazinah.
TEMP. LESTVICA (°C):

JAN

FEB

JUL

AVG

SEP

Povprečna dnevna temp.

18

19

20

22

24

26

30

28

27

23

20

18

Povprečna temp. morja

19

18

18

20

22

25

28

29

27

25

22

20
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TURČIJA, ANTALYA
BOUTIQUE HOTEL ALP PAŠA ****

www.alppasa.com

Lepo obnovljeno značilno bivališče turških
velikašev, v središču starega dela Antalye, v
zaščitenem predelu Kaleiči, približno 100 m
od Hadrijanovih vrat, 10 km od letališča Antalya, 400 m od mestne plaže Mermerli.

NAŠI NAMIGI
za vse, ki ne želite hotelske klasike
odlično izhodišče za potepanje po
mestu

Ponudba: restavraciji (glavna; »a-la-carte«),
bar; manjši zunanji bazen z jacuzzijem; turška
kopel, masaža; mini muzej, brezžični internet; občasno živa glasba.

kot na obisku v udobnem
sultanovem domu

Sobe »de luxe«: kopalnica z wc-jem, sušilec
za lase, kopalni plašč in copati, telefon, brezžični internet, sat-tv, mini bar, sef (plačilo).
Možno dodatno ležišče.
Standardne sobe »promo«: lahko manjše,
slabša oprema in lokacija.
Storitev polpenzion: samopostrežni zajtrk
in večerja.
MESTNI
HOTEL

ZA PARE

BREZPLAČNO

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

BOUTIQUE HOTEL OSCAR ****	

www.oscarhotel.com.tr

V središču starega dela Antalye, v zaščitenem predelu Kaleiči, približno 10 km od letališča Antalya, 300 m od morja, 350 m od
marine.

NAŠI NAMIGI
za vse, ki ne želite hotelske klasike
odlično izhodišče za nakupe

Ponudba: v značilnem slogu, pet enonadstropnih stavb, obnovljeno 2016, skupno 46
sob (tudi maisonette, superior, družinske
sobe); restavraciji (glavna; »a-la-carte«),
bar, zunanji bazen (zaprt 15.11.-1.3.); tv kotiček, sef na recepciji (plačilo), brezžični internet; otroško igrišče; pikado.

utrip starega dela mesta

Standardne sobe: kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, brezžični internet, sat-tv.
Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk in večerja.

MESTNI
HOTEL

ZA PARE

BREZPLAČNO

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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TURČIJA, ANTALYA
HOTEL LIMAK LARA DE LUXE *****

www.larahotel.info

Udoben in prvovrsten hotel, ob lastni peščeni
plaži, na območju Kundu, približno 25 km od
Antalye (taksi, minibus), 13 km od letališča
Antalya, v bližini nakupovalnih centrov oz.
nakupovalne »promenade«, ki se je razvila tik
pred hoteli.

NAŠI NAMIGI
tematski hotel v japonskem slogu
izredno priljubljen med našimi gosti
odlično bivanje tudi pozimi

Ponudba: restavracije (glavna; vzhodnjaška,
mehiška »a-la-carte«), dva bara; notranji bazen s toboganom, otroški notranji bazen, zunanji bazeni (zaprti od novembra do marca);
savna, turška kopel, masaže; trgovinice, dvigala, internetni kotiček (plačilo), brezžični
internet; otroško igrišče, mini klub; fitnes,
biljard, tenis, squash, bowling; animacija, diskoteka.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

BREZPLAČNO

Kopalne brisače in ležalniki ob notranjih in
zunanjih bazenih brezplačno.
Standardne sobe: kopalnica z wc-jem, sušilec
za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini
bar (omejene količine, dnevno polnjenje), sef,
balkon, morska stran. Možno dodatno ležišče
za odraslo osebo ali dve za otroka.

2+2

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, spalnica in dnevna soba, vmes drsna
vrata, dve kopalnici (ena z jacuzzijem), niso
na morsko stran. Možni dve dodatni ležišči.

•
•
•
•
•

POVPREČNA OCENA • 5.5/6

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja,
pozni zajtrk, čajanka, polnočna juha in
prigrizek;
določene lokalne točene pijače (tudi v
diskoteki); mini bar (dnevno polnjenje,
omejene količine);
določene športne aktivnosti;
animacija, mini klub;
kopalne brisače in ležalniki ob bazenih,
sef, brezžični internet.

Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL SHERWOOD BREEZES RESORT *****	

www.sherwoodhotels.com.tr

Sodoben hotel, ob lastni peščeni plaži, na
območju Kundu, približno 20 km od Antalye
(taksi, minibus), 13 km od letališča Antalya,
100 m od avtobusne postaje. V bližini nakupovalnih centrov oz. nakupovalne »promenade«, ki se nahaja pred hoteli.

NAŠI NAMIGI
tematski hotel v stilu Robin Hooda,
izredno priljubljen med našimi gosti
veliko povratnih gostov
bogat program vključenih storitev in
aktivnosti

Ponudba: restavracije (glavna; turška, italijanska, mongolska »a-la-carte«), okrepčevalnica, slaščičarna, več barov; notranji
bazen z ločenim delom za otroke; turška in
parna kopel, savna, masaža, lepotilni salon;
trgovinice, dvigala, internetni kotiček (plačilo), brezžični internet; mini klub, igralnica,
mini disko; telovadba, aerobika, vodna telovadba, odbojka na plaži, lokostrelstvo, pikado, košarka, namizni tenis, tenis, biljard;
animacija, živa glasba, diskoteka.
Kopalne brisače in ležalniki ob notranjem
bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet,
mini bar (dnevno polnjenje, omejene količine), grelnik vode za kavo ali čaj, sef, balkon,
nekatere na delno morsko stran (doplačilo)
ali morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče za odraslo osebo ali dve za otroka.

•
•

•
•
•
•

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

2+2

BREZPLAČNO

ŠPORT

ULTRA VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja,
zgodnji in pozni zajtrk; prigrizki, slaščice, nočni prigrizki;
večerja v »a-la-carte« restavracijah
(določeni dnevi): 1x tedensko, turška
ali italijanska ali mongolska, predhodna rezervacija;
določene lokalne točene pijače (tudi v
diskoteki); mini bar (dnevno polnjenje,
omejene količine);
določene športne aktivnosti;
animacija, mini klub;
kopalne brisače in ležalniki, sef, brezžični internet.

TURČIJA, BELEK IN SIDE
HOTEL FEBEACH ****

www.febeach.com

Približno 200 m do lastne peščene plaže
(vmes cesta), v predelu Kumkoy, približno
3 km od kraja Side, 60 km od letališča Antalya.

NAŠI NAMIGI
priporočamo družinam
odlično ocenjen hotel

Ponudba: restavracije (glavna; morska, italijanska »a-la-carte«), več barov; notranji
bazen z ločenim delom za otroke; turška in
parna kopel, savna, masaže, lepotilni salon;
trgovinice, dvigala, brezžični internet; mini
kllub; fitnes, aerobika, namizni tenis, košarka, pikado, odbojka, tenis, biljard; lahka
animacija, diskoteka, živa glasba.
Kopalne brisače in ležalniki ob notranjem
bazenu brezplačno.
Standardne sobe: kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, brezžični internet, sat-tv,
mini bar (plačilo, razen ob prihodu), grelnik
vode za kavo ali čaj, sef, balkon. Možno dodatno ležišče.

•
•

•
•
•
•

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

2+1

BREZPLAČNO

ŠPORT

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja,
pozni zajtrk, prigrizki, čajanka, nočni
prigrizek/juha;
večerja v »a-la-carte« restavracijiah
(določeni dnevi): 1x v času bivanja,
morska ali italijanska; predhodna
rezervacija;
določene lokalne točene pijače; mini
bar (ob prihodu, omejene količine);
določene športne aktivnosti;
lahka animacija, mini klub, mini disko;
kopalne brisače, ležalniki, sef, brezžični internet.

HOTEL SHERWOOD DREAMS RESORT ***** 

www.sherwoodhotels.com.tr

Ob lastni peščeni plaži, približno 1 km od vasice Bogazkent, 5 km od mesta Belek (taksi,
minibus), 40 km od letališča Antalya in 100 m
od avtobusne postaje.

NAŠI NAMIGI
priljubljen hotel
brezžični internet tudi v sobah

Ponudba: restavracije (glavna; mednarodna
in italijanska »a-la-carte«), okrepčevalnica,
slaščičarna, več barov; notranji bazen z ločenim delom za otroke, jaccuzzi; turška kopel, savna, masaže, različni tretmaji, lepotilni salon; trgovinice, internetni kotiček
(plačilo), brezžični internet; otroško igrišče,
mini klub. mini disko; fitnes, tenis, košarka,
namizni tenis, biljard, telovadba, aerobika,
vodna gimnastika, lokostrelstvo, bowling,
pikado, mini nogomet; lahka animacija, diskoteka.
Kopalne brisače in ležalniki ob notranjem
bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet,
grelnik vode za kavo ali čaj, mini bar, sef (plačilo), balkon, nekatere na delno morsko
stran (doplačilo) ali morsko stran (doplačilo).
Možno dodatno ležišče za odraslo osebo ali
dve za otroka.

•
•

•
•
•
•

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

2+2

BREZPLAČNO

ŠPORT

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, čajanka in slaščice, polnočni
prigrizek;
večerja v »a-la-carte« restavracijah
(določeni dnevi, minimalno število
gostov): 1x tedensko, italijanska ali
mednarodna; predhodna rezervacija;
določene lokalne točene pijače; mini
bar (dnevno plastenka vode);
določene športne aktivnosti;
lahka animacija, mini klub, mini disko;
kopalne brisače in ležalniki; brezžični
internet.
www.palma.si

TURČIJA, BELEK
HOTEL SUENO GOLF BELEK ***** 

www.sueno.com.tr

Neposredno na dveh golf igriščih, približno
400 m od lastne peščene plaže s pomolom,
5 km od Beleka, približno 40 km od Antalye
(taksi, minibus), 30 km od letališča Antalya.

NAŠI NAMIGI
lepo urejen hotel z dvema golf
igriščema

Ponudba: restavracije (glavna; azijska, mehiška, italijanska, turška »a-la-carte«), okrepčevalnica, več barov; otroški notranji
bazen (v sestrskem hotelu Sueno De Luxe),
notranji bazen; trgovinice, dvigala, internetni
(plačilo) in tv kotiček, brezžični internet; mini
klub; fitnes, golf, tenis, nogomet, košarka,
vodna gimnastika, aerobika, biljard, namizni
tenis; lahka animacija, živa glasba.

wellness in razvajanje
vse udobje tudi pozimi

Kopalne brisače in ležalniki ob notranjem
bazenu brezplačno.
Standardne sobe: kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet,
grelnik vode za kavo ali čaj, mini bar (dnevno
polnjenje, omejene količine), sef, balkon.
Možno eno dodatno ležišče.
Superior sobe: kopalnica z wc-jem, sušilec
za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet,
grelnik vode za kavo ali čaj, mini bar (dnevno
polnjenje, omejene količine), sef, balkon.
Možno eno dodatno ležišče za odraslo osebo
ali dve za otroka.

•

Golf: dve lastni golf igrišči Pines in Dunes z
18 igralnimi polji. Ob predhodni potrditvi in
plačilu vam lahko rezerviramo igranje golfa.
Potrebovali bomo vaš handicap in željene
startne čase.

•
•
•
•

POVPREČNA OCENA • 4.5/5

GOLF

WELLNESS

2+2

BREZPLAČNO

ŠPORT

ULTRA VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
samopostrežni zajtrk, pozni zajtrk,
kosilo in večerja, prigrizki, slaščice in
čajanka, samopostrežni nočni prigrizek;
določene standardne uvožene in
lokalne točene pijače; mini bar
(dnevno polnjenje, omejene količine);
določene športne aktivnosti;
lahka animacija, mini klub;
kopalne brisače in ležalniki ob notranjem bazenu, sef, brezžični internet.

Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL LIMAK ATLANTIS DELUXE HOTEL & RESORT *****
Ob lastni peščeni plaži, približno 7 km od
središča Beleka, 45 km od Antalye (taksi, mini
bus) in 35 km od letališča Antalya.

www.limakhotels.com
NAŠI NAMIGI
bogat program »vse vključeno«
za golfiste

Ponudba: restavracije (glavna; turška, italijanska »a-la-carte«), okrepčevalnica, več
barov; notranji bazen z ločenim delom za
otroke; turška in parna kopel, savna, masaže,
lepotilni salon; trgovinice, internetni kotiček
(plačilo), brezžični internet; otroško igrišče,
mini klub; fitnes, biljard, bowling, tenis, golf;
lahka animacija.

pohvaljen wellness program

HOTEL NA
OBALI

GOLF

WELLNESS

2+2

BREZPLAČNO

ŠPORT

Kopalne brisače in ležalniki ob bazenih brezplačno.
Standardne sobe: kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, brezžični internet, sat-tv,
mini bar (omejene količine, dnevno polnjenje), sef (plačilo), balkon, glavna stavba.
Možno dodatno ležišče za odraslo osebo ali
dve dodatni ležišči za otroka (soba bo utesnjena).
Golf: približne razdalje do golf igrišč z 18
igralnimi polji: Cornelia 1 km, Sueno 4 km,
Kaja 5 km, National 7 km, Pasha 8 km, Gloria
in Nobilis 9 km. Možnost rezervacije že pred
odhodom na počitnice, potrebovali bomo vaš
handicap, točno ime igralca, željene dneve
in ure igranja.

•
•

•

•
•
•

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
čajanka, polnočni prigrizek/juha;
večerja v »a-la-carte« restavracijah
(določeni dnevi): 1x v času bivanja, turška, italijanska (s plačilom rezervacije);
predhodna rezervacija;
določene lokalne točene pijače,
naenkrat lahko vzamete en kozarec
pijače na osebo; mini bar (dnevno
polnjenje, omejene količine);
določene športne aktivnosti;
lahka animacija, mini klub;
kopalne brisače in ležalniki ob notranjih
bazenih, brezžični internet.

ZAMAHNITE V ZELENO

Turška sredozemska obala, predvsem območje
Beleka, je zelo poznana ljubiteljem golfa.
Velika izbira golf igrišč, ugodna klima, izredno
kvalitetne nastanitve s številnimi aktivnostmi,
so odlična izbira tako za golfiste, kot tudi družinske počitnice.
Igranje golfa lahko rezerviramo »na vprašanje«,
torej s predhodno potrditvijo golf igrišč.
Lahko uredimo igranje golfa na enem ali na
različnih golf igriščih, v obliki raznovrstnih golf
paketov.
Za rezervacijo bomo potrebovali željene dneve
in ure igranja, točna imena gostov ter handicap.
Standardna ponudba golf igrišč:
•
klubska hiša;
•
najem golf opreme, golf vozil;
•
igrišče za vadbo;
•
učenje za posameznike in skupine, začetni
in nadaljevalni tečaji.

Cena od

Klubska hiša:
•
profesionalna trgovina z opremo za igranje
golfa;
•
sobe za preoblačenje s prho;
•
bar/restavracija;
•
shramba opreme.
Nekaj najbolj prijubljenih golf igrišč:
SUENO GOLF BELEK (igrišči Pines in Dunes)
www.golf.sueno.com.tr
PINES
Golf igrišče: 18 igralnih polj, dolžnina 6.413 m,
par 72
Handicap: moški 28, ženske 36
Arhitektura: Bob Hunt
DUNES
Golf igrišče: 18 igralnih polj, dolžnina 5.643 m,
par 69
Handicap: moški 28, ženske 36
Arhitektura: Bob Hunt

TITANIC TAT GOLF BELEK www.tatgolf.com.tr
Golf igrišče: 27 igralnih polj, dolžnina 9.308 m,
par 108
Handicap: moški 28, ženske 36
Arhitektura: Hawtree
NOBILIS GOLF
www.robinson.com.tr
Golf igrišče: 18 igralnih polj, dolžnina 6.312 m,
par 72
Handicap: moški 28, ženske 36
Arhitektura: Dave Thomas
GLORIA GOLF - nov
www.gloriagolf.com
Golf igrišče: 18 igralnih polj, dolžnina 6.523 m,
par 72
Handicap: moški 28, ženske 36
Arhitektura: Michel Gayon
NATIONAL GOLF
www.nationalturkey.com
Golf igrišče: 18 igralnih polj, dolžnina 6.946 m,
par 72
Handicap: moški 28, ženske 36
Arhitektura: David Fejerty

647 €
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SEVERNI

CIPER

KIRENIJA
FAMAGUSTA

DOM AFRODITE

Glavno mesto: Nikozija
Letovišči: Kirenija in Famagusta
Letališče: Ercan
Čas leta: pribl. 4 ure
Časovni zamik: + 1 ura
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane).
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Dunaj, München

Cena od

456 €

Na obali Cipra se je po zločinu iz strasti iz morske pene rodila boginja lepote in ljubezni Afrodita. Še danes bdi nad gradom, vklesanim v skalo na
razgledni točki utrdbe Saint Hilarion. Ta prizor je Walta Disneya tako navdihnil, da je po njegovi podobi narisal domovanje Sneguljčice, novodobne
Afrodite s pristriženimi lasmi. Z dolgimi peščenimi plažami, romantičnimi
bizantinskimi mesti in vasicami, izvrstno hrano in domoljubnimi domačini
ima Ciper sijaj sredozemskega bisera.
Zakaj na Severni Ciper?
Kalos irthade (dobrodošli)! Gostoljubnost je nedvomno ena izmed sestavin ciprskega značaja. Prijaznost, hudomušnost in velika ljubezen do družine spadajo zraven.
Dolge peščene plaže, turkizno morje in prijetne temperature so del počitniškega
razvajanja na Cipru. Na eni izmed plaž se iz morja dviga Afroditina skala. Pravijo,
da plavanje okoli nje prikliče nazaj mladost, ki se pokaže v duhu in telesu.
Prijetne majhne gostilnice, odlična mediteranska kuhinja in glasni, veseli klepeti
spadajo med nujne popoldanske opravke.
Nikozija je edina prestolnica na svetu, ki je razdeljena. Z zeleno črto ločen južni del
prestolnice pripada modro-beli zastavi Grčije.
Namigi za doživetja
Ciper ima bogato zgodovino. Zapuščino arheoloških zakladov starih Grkov, Feničanov, Egipčanov, Perzijcev in drugih velikih civilizacij si lahko ogledate v mnogih
muzejih.
Sprehodite se z divjimi oslički po edinem narodnem parku severnega Cipra na
polotoku Karpas.
Podajte se skozi enega izmed petih mejnih prehodov v Nikoziji in spoznajte zgodbe
Južnega Cipra.
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SEVERNI CIPER, FAMAGUSTA IN KIRENIJA
SALAMIS BAY CONTI RESORT HOTEL & CASINO ***** 
Ob lastni peščeni plaži, približno 8 km od
središča Famaguste (taksi, hotelski minibus
za plačilo) in 45 km od letališča Ercan.

www.salamisbayconti.com
NAŠI NAMIGI
prodajna uspešnica že več let
veliko povratnih gostov

Ponudba: restavracija, bar; notranji bazen;
turška kopel, savna, masaže; trgovinica;
brezžični internet pri recepciji; fitnes, tenis,
namizni tenis, biljard, pikado; kazino.
Kopalne brisače in ležalniki ob notranjem
bazenu brezplačno.
Standardne sobe: kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet,
mini hladilnik (plastenka vode dnevno), sef,
balkon. Možni dve dodatni ležišči za otroka
ali eno za odraslo osebo.

HOTEL NA
OBALI

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.

•
•
•
•

WELLNESS

BREZPLAČNO

2+2

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, čajanka;
določene lokalne točene pijače; mini
hladilnik (dnevno plastenka vode);
določene športne aktivnosti;
kopalne brisače in ležalniki ob notranjem bazenu, sef v sobi, brezžični
internet.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL ACAPULCO RESORT CONVENTION & SPA *****
Večje naselje ob lastni peščeno prodnati plaži, približno 12 km od središča Kirenije (hotelski minibus za plačilo) in 28 km od letališča
Ercan.

www.acapulco-cyprus.com
NAŠI NAMIGI
odlična lega
zelo dobre povratne informacije

Ponudba: restavracija, bar; notranji bazen;
jacuzzi, turška in parna kopel, savna, masaža, lepotilni salon; trgovinice; internetni kotiček, brezžični internet pri recepciji (plačilo); otroško igrišče (glede na vreme); fitnes,
biljard, tenis; občasno živa glasba.

hotelsko naselje z vsem udobjem

Kopalne brisače in ležalniki ob notranjem
bazenu brezplačno.
Standardni bungalovi: kopalnica z wc-jem,
sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini hladilnik,
sef, brez balkona ali terase. Možni dve dodatni ležišči za otroka.

HOTEL NA
OBALI

Standardne sobe: oprema kot bungalovi,
dodatno brezžični internet (plačilo), mini bar
(plačilo), sef, balkon, glavna ali stranska
stavba, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

WELLNESS

2+2

Opomba: gostje ne morejo izbirati v katerem
delu hotela bodo nastanjeni (glavna ali
stranska stavba), hotel goste razporedi sam
glede na razpoložljivost.
Golf: približno 10 km od golf igrišča Korineum
Golf & Cuntry Club (www.korineumgolf.com).
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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SEVERNI CIPER, KIRENIJA
HOTEL KORINEUM GOLF & BEACH RESORT *****
V izredno lepem parku, približno 1.5 km od
peščeno prodnate plaže s platformo, 12 km od
središča Kirenije (brezplačni hotelski minibus)
in 35 km od letališča Ercan.

www.korineumgolf.com
NAŠI NAMIGI
sredi zelo zelo lepo urejenega parka
poleg golf igrišča

Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), okrepčevalnica, dva bara; savna, masaže, lepotilni salon; internetni kotiček,
brezžični internet pri recepciji; manjši fitnes,
biljard, pikado, tenis; občasno živa glasba.

brezplačen hotelski minibus do
središča Kirenije

Standardne sobe (»residence«): kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, francoski
balkon. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali
eno za odraslo osebo. Možno doplačilo za
sobo tipa Elite.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

GOLF

2+1

Golf: v sklopu hotela se nahaja golf igrišče
Korineum Golf & Country Club z 18 igralnimi
polji. Ob predhodni potrditvi in plačilu vam
lahko rezerviramo igranje golfa. Potrebovali
bomo vaš handicap in željene startne čase.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

POVPREČNA OCENA • 5/6
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL PIA BELLA ****

www.piabella.com

Priljubljen hotel, približno 1 km od središča
mesta Kirenija, 5 km od mestne peščene plaže in 37 km od letališča Ercan, v bližini trgovinic, barov in restavracij.

NAŠI NAMIGI
zelo dobre povratne informacije
odlično izhodišče za raziskovanje
otoka

Ponudba: restavracija, bar; zunanji bazen;
masaže; internetni kotiček, brezžični internet
pri recepciji; kazino.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno.

MESTNI
HOTEL

Standardne sobe: kopalnica z wc-jem, sušilec
za lase, telefon, sat-tv, grelnik vode za kavo
ali čaj, mini bar, sef (plačilo), balkon, glavna
stavba. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali
eno za odraslo osebo.

2+2

Sobe superior: enaka oprema kot standardne,
modernejše, glavna ali »annex« stavba. Možno dodatno ležišče.
Sobe deluxe: modernejša standardna soba,
»deluxe« stavba. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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BREZPLAČNO

SEVERNI CIPER, KIRENIJA
HOTEL L.A. HOTEL & RESORT ****		

www.la-hotel-cyprus.com

Od peščeno prodnate plaže ga loči le cesta
(podhod), v bližini vasice Lapta, približno
14 km od središča Kirenije (taksi, minibus) in
42 km od letališča Ercan, avtobusna postaja
pred hotelom, v bližini trgovinic, barov in
restavracij.

NAŠI NAMIGI
odlično izhodišče za izlete
priljubljen hotel

Ponudba: restavracija, bar; zunanji bazen,
notranji bazen in jacuzzi; savna, masaže; sef
pri recepciji; internetni in tv kotiček, brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče; biljard, namizni nogomet, tenis, namizni tenis.

HOTEL NA
OBALI

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob zunanjem in notranjem bazenu brezplačno.
Standardne sobe: kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet,
grelnik vode za kavo ali čaj, mini bar, balkon.
Možno dodatno ležišče.

BREZPLAČNO

ŠPORT

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL OSCAR RESORT ****

www.oscarresort.com

Hotel mestnega tipa ob lastni peščeni plaži
s pomolom, približno 1.5 km od središča Kirenije in 35 km od letališča Ercan, v bližini
trgovinic, barov in restavracij.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija v bližini mesta
vse pri roki

Ponudba: restavracija, bar; notranji bazen;
jacuzzi, turška in parna kopel, savna, masaže, frizer, različni tretmaji; brezžični internet
pri recepciji; namizni tenis, biljard, golf.
Kopalne brisače in ležalniki ob notranjem
bazenu brezplačno.

MESTNI
HOTEL

Standardne sobe: glavna stavba, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar, sef (plačilo), balkon, nekatere na bazen (doplačilo)
ali morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo osebo.

2+2

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

Golf: 12 km od golf igrišča Korineum Golf &
Country Club (www.korineumgolf.com).
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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POSEBNO LETALO IZ LJUBLJANE

MALTA

GOZO

ROŽA MEDITERANA

COMINO
MELLIEHA
QAWRA/BUGIBBA
ST. JULIAN’S
SLIEMA

Cena od

Glavno mesto: Valletta
Letovišča: Valletta, Sliema, St. Julian‘s, Qawra/Bugibba,
Mellieha, Gozo, Comino
Letališče: Malta
Čas leta: pribl. 2 ure
Časovni zamik: /
Dokumenti za pot: veljaven osebni dokument (za
slovenske državljane).
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana (POSEBNO LETALO
NA DOLOČENIH ODHODIH), Gradec, Dunaj, München,
Benetke, Milano

456 €

Malteški pregovor pravi, da je poljub brez objema kot roža brez vonja. Dišeče cvetje, gostoljubni domačini, kristalno čisto morje, prijetno podnebje in
živahno nočno življenje pletejo malteške zgodbe. Strateška lega Malte je v
zgodovini zbujala skomine različnih osvajalcev, ki so tej mediteranski princesi pustili vsak svoj pečat. Prepletanje kultur in običajev lahko še danes
začutite na vsakem koraku.
Zakaj na Malto?
Na Malti sta doma ljubezen in smeh. Ta je posebno glasen v družbi domačinov in
izvrstne domače hrane ter vina. V malteški kulinariki se prepletajo evropski,
arabski in afriški vplivi.
Valletta, glavno mesto Malte, je v celoti pod okriljem svetovne dediščine UNESCA . Tam je tretje najstarejše gledališče v Evropi Manoel. Sprehod skozi dišeče
vrtove Barraca Gardens ponuja čudovit razgled na pristanišče Grand Harbour.
Malta skriva mnoge čudovite plaže, kjer ni gneče in si je lahko poiskati svoj prostor
miru ter užitka.
Namigi za doživetja
Privoščite si izlet z ladjico na otok Gozo in si oglejte votlino, kjer je Kalipso z ljubezenskimi čari sedem let zadrževala Odiseja. Na zahodni strani lahko občudujete
Azurno okno, veličasten naravni lok, ki se nagiba iz morske pečine
Obiščite starodavno prestolnico Malte in trdnjavo, s katere se odpira prelep razgled po otoku.
Doživite zgodbo prazgodovinskega templja Tarxien, ki je starejši od piramid v
Egiptu. Prazgodovinski človek je tam častil plodnost.
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MALTA, ST. JULIAN’S
HOTEL RADISSON BLU RESORT *****

www.radissonblu.com

Hotel z visoko kvaliteto storitev, ob skalnati
plaži, 600 m od peščene plaže St. George,
1 km od središča mesta, 10 km od Vallette in
13.5 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
prodajna uspešnica
veliko povratnih gostov

Ponudba: dve restavraciji (glavna; mediteranska »a-la-carte«), več barov; trije bazeni
(sladka in morska voda), otroški bazen; notranji bazen, savna, jacuzzi, ayurveda tretmaji,
masaže; internetni kotiček (plačilo), brezžični
internet; trgovinice; otroško igrišče; fitnes,
tenis, namizni tenis, vodni športi, potapljaški
center, jahanje, kolesarjenje; občasno živa
glasba.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.

PARTNERSKI
HOTEL

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašči,
telefon, sat-tv, brezžični internet, aparat za
pripravo kave ali čaja, mini bar (polnjenje za
plačilo), sef, balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

2+1

ŠPORT

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL CAVALIERI ART ****

www.cavalierihotel.com.mt

Na mirnejši lokaciji, ob morju, 600 m od središča mesta z diskotekami in bari in 8 km od
letališča.

NAŠI NAMIGI
priporočamo za pare in družine
odlična lokacija v bližini vsega
dogajanja in hkrati na mirnem
predelu

Ponudba: restavracija, bar; bazen, otroški
bazen; notranji bazen, savna, terasa za sončenje; internetni kotiček (plačilo), brezžični
internet; fitnes; trgovinica.

ob morju

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, aparat za kavo ali čaj, brezžični internet, sef, balkon, nekatere na morsko
stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.

PARTNERSKI
HOTEL

HOTEL NA
OBALI

2+2

1+1

BREZPLAČNO

POVPREČNA OCENA • 4.2/6
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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MALTA, ST. JULIAN’S/QAWRA
HOTEL ALEXANDRA ***

www.alexandrahotelmalta.com

V središču mesta St. Julian's, 500 m od plaže
in približno 12 km od letališča, v neposredni
bližini barov in diskotek.

NAŠI NAMIGI
družinsko voden hotel
v centru dogajanja
veliko povratnih gostov

Ponudba: restavracija, bar; strešna terasa z
bazenom; soba z igrami, tv kotiček, brezžični
internet pri recepciji; sef na recepciji (plačilo).
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase (na vprašanje),
telefon, sat-tv, mini hladilnik (na vprašanje,
plačilo), brezžični internet (plačilo), balkon.
Možni dve dodatni ležišči.

MESTNI
HOTEL

PARTNERSKI
HOTEL

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion plus (doplačilo): samopostrežna
zajtrk in večerja (ob večerji pijača - lokalno
vino, določene brezalkoholne pijače in voda).

BREZPLAČNO

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

HOTEL DB SAN ANTONIO ****

www.dbhotelsresorts.com

V središču mesta Qawra, 150 m od lastne skalnato peščene plaže in približno 21 km od letališča. V bližini številni bari, trgovinice in restavracije. Avtobusna postaja 100 m od hotela.

NAŠI NAMIGI
dobra lokacija v centru in blizu
morja

Ponudba: restavracije (glavna; maroška, indijska, italijanska, kitajska/azijska »a-la-carte«); dva bara, maroška kavarna; dva povezana zunanja bazena, otroški bazen, strešna
terasa z bazenom za odrasle; notranji bazen z
jacuzzijem, savna, parna kopel, hamam, masaže, različni tretmaji; brezžični internet; mini
klub; fitnes, najem koles, odbojka, mini golf;
animacija.

lepo opremljen hotel v mavrskem
slogu
lastna plaža

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

WELLNESS

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (polnjenje za plačilo), aparat za kavo/
čaj, sef, brezžični internet, balkon. Dodatno
ležišče ni možno.

BREZPLAČNO

2+2

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo osebo.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• možnost večerje v »a-la-carte«
restavraciji: 1x tedensko – predhodna
rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• brezplačna uporaba wellness storitev
(bazen, fitnes, savna);
• animacija, mini klub;
• brezplačen vstop v Oracle casino 1x v
času bivanja, kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki, sef, brezžični
internet.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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MALTA, QAWRA
HOTEL SANTANA ****

www.hotelsantana.com

V središču mesta Qawra, 300 m od skalnato
peščene plaže in približno 20 km od letališča,
v bližini številni bari, trgovinice in restavracije,
100 m od avtobusne postaje.

NAŠI NAMIGI
dobra lokacija v centru mesta
delno prenovljen v letu 2015

Ponudba: restavraciji (glavna; mediteranska
»a-la-carte«); dva bara; strešna terasa z bazenom z ločenim delom za otroke; notranji
bazen z jacuzzijem, savna, masaže, različni
tretmaji, fitnes; internetni kotiček (plačilo),
brezžični internet; trgovinica; občasno živa
glasba.

MESTNI
HOTEL

BREZPLAČNO

WELLNESS

Ležalniki ob bazenu brezplačno, na plaži za
plačilo. Kopalne brisače brezplačno.
2+2

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, sef (plačilo), mini hladilnik
(plačilo), balkon. Možni dve dodatni ležišči.
Superior sobe: enaka oprema kot standardne,
večje, s hladilnikom in aparatom za kavo ali
čaj. Možni dve dodatni ležišči. Minimalno 4
osebe v sobi.
Storitev nočitev z zajtrkom: ameriški samopostrežni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

HOTEL QAWRA PALACE ****

www.qawrapalacemalta.com

V središču mesta Qawra, ob skalnati plaži in
približno 21 km od letališča, v bližini številni
bari, trgovinice in restavracije, 50 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, picerija, dva bara; bazen, otroški bazen (morska voda); notranji
bazen z jacuzzijem, savna, masaže; trgovinica;
brezžični internet pri recepciji (plačilo); tenis,
mini golf; animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno (blazine za plačilo),
na skalnati plaži niso na voljo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (polnjenje za plačilo), sef (plačilo),
balkon, nekatere na morsko stran (doplačilo).
Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno za
odraslo osebo.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

NAŠI NAMIGI
ob morju
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

PARTNERSKI
HOTEL

BREZPLAČNO

WELLNESS

2+2

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
(oz. strežena v primeru manjšega števila gostov); popoldanski prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• ležalniki in senčniki.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

51

www.palma.si

MALTA, BUGIBBA/QAWRA
HOTEL ORIANA ***sup. 

www.orianahotel.com

V centru Bugibba in zalivu Sv. Pavla, 500 m od
morja in 16 km od letališča. Avtobusna postaja 300 m od hotela. Ob sestrskem hotelu Topaz, s katerim hotel Oriana deli določene
storitve/aktivnosti.

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
preprostejša nastanitev

Ponudba: restavracija, bar, pub in kavarna (v
okviru hotela Topaz); notranji in zunanji bazen
(v okviru hotela Topaz); brezžični internet pri
recepciji.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.

PREPROSTO
UGODNO

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, sat-tv, sef (plačilo), brezžični internet (plačilo), balkon.
Možni dve dodatni ležišči.

BREZPLAČNO

2+2

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk (v hotelu Topaz).
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja (v hotelu Topaz).

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL SUNFLOWER ***

www.sunflowerhotel.com.mt

V zalivu Sv. Pavla, 700 m od morja in promenade in približno 20 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
preprostejša nastanitev

Ponudba: restavracija, bar; strešna terasa z
bazenom; notranji bazen, masaže, lepotni
tretmaji; brezžični internet.

v bližini dogajanja

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
sef (plačilo), brezžični internet, balkon. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
MESTNI
HOTEL

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
večerja.

2+1

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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PREPROSTO
UGODNO

MALTA
– OTOK VITEZOV

Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si
otok sonca in prijetnih temperatur skozi celo
leto
izleti vključeni v ceni potovanja
nepozabno mini križarjenje s kosilom
direktni letalski prevoz v določenih terminih

1. DAN

SLOVENIJA – BENETKE - LA VALETTA
nočitev
Avtobusni prevoz na letališče v Benetkah (doplačilo)
in polet na Malto. Po pristanku predvidoma v dopoldanskih urah bomo raziskali glavno mesto, La Valletta.
Mesto so zgradili križarji reda Svetega Janeza in ga poimenovali po velikem mojstru Jeanu de la Valleta. Sprehod znotraj mestnega obzidja med elegantnimi ulicami
s čudovitimi renesančnimi palačami in trgi. Še posebej
zanimiv je osrednji trg s prekrasno stolnico sv. Janeza
in Palačo velikega mojstra. Stolnica velja za eno najrazkošnejših cerkva v Evropi, njeno notranjost krasijo
tudi dela Caravaggia. Med sprehodom bomo obiskali
zgornje vrtove Barracca, od koder je čudovit razgled
na največje naravno pristanišče na svetu. Za konec si
bomo ogledali še audio-vizualno razstavo Malta Experience in na prijeten način spoznali turbulentno zgodovino otoka. Vožnja v hotel in nastanitev.

2. DAN

OTOK GOZO
zajtrk, nočitev
Po zajtrku se bomo zapeljali do pristanišča in se vkrcali
na trajekt, ki nas bo odpeljal na otok Gozo, manjši, bolj
zelen in mirnejši od sestrskega otoka Malta. Otok Gozo
slovi po slikoviti pokrajini in nenavadno velikem številu
cerkva. Med obiskom otoka bomo obiskali tudi templja
Ggantija, ki je verjetno eden najstarejših spomenikov
na svetu. Obiskovalec se ob pogledu nanj zamisli nad
izjemno kulturo, ki ga je ustvarila. Victoria je največje
mesto na otoku, znano po mogočnem obzidju. Vožnja
tudi mimo prijetnega zaliva Xlendi, med mogočnimi
klifi in kristalno čisto vodo. Vsekakor pa velja Dwejra s

Cena od

svojimi prepadnimi klifi in zaobljenimi zalivi, očarljivimi
kamnitimi tvorbami za najlepši predel na otoku. Slovi,
po visečem oknu, igri narave, ki pa je bil žal marca 2017
med nevihto poškodovan. Povratek na Malto in v hotel.

3. DAN

MDINA - RABAT - MOSTA
zajtrk, nočitev
Vožnja do Mdine - stare prestolnice Malte, imenovane tudi mesto tišine. Krajši sprehod po najočarljivejšem mestu na otoku in nadaljevanje v sosednji Rabat,
s katerim sta nekdaj tvorila enotno naselje. Mdina je
čarobno, zasanjano mestece, obdano z mogočnim obzidjem ter številnimi srednjeveškimi palačami, kjer še
veno živijo malteške plemiške družine. Obiskovalca še
posebej navdušijo mestna katedrala sv. Pavla, palača
Vilhema, številni slikoviti trgi ter mogočno obzidje in
mestna vrata. Rabat pa se ponaša z nekaterimi najpomembnejšimi krščanskimi spomeniki na Malti (katakombe, cerkev in jama sv. Pavla..). Po ogledih vožnja v
mestece Mosta, kjer veduto mesta obvladuje ogromna
kupola farne cerkve, ki je čudežno ostala ne poškodovanja med vojno. Orjaško kupolo je nemogoče zgrešiti,
saj je vidna s skoraj vseh delov otoka. Povratek v hotel.

4. DAN

OTOK NA DLANI (MINI KRIŽARJENJE S KOSILOM IN
POSTANKOM V MODRI LAGUNI) zajtrk, kosilo, nočitev
Po zajtrku se bomo podali na celodnevno mini križarjenje in zapluli mimo glavnega mesta La Valletta ter
številnih slikovitih zalivov, med katerimi sta še posebej zanimiva skalnat zaliv Anchor, kjer so snemali film
o junaku Popaju in zaliv Marsaxlokk z očarljivo ribiško
vasico, kjer se v pristanišču pozibavajo tradicionalne,
živo pisane barke, na obrežju pa so razprte barvite
ribiške mreže. Zapluli bom tudi mimo fascinantnih
Dinglijskih klifov, 300 m visokih klifov, ki se prepadno
spuščajo v temno morje. Za konec se bomo ustavili na
otoku Comino v neposredni bližini prelepe Modre lagune. Čudovito Modro laguno ustvarja ozek kanal, ki
ločuje otočka Comino in Cominetto. Voda v jami je kristalno čista. Možnost vožnje z ladjico v Modro laguno

(doplačilo na ladji). Zapluli bomo tudi mimo privlačnih
letovišč s peščenimi plažami in miniaturnimi zalivi, kot
so zaliv Sv Pala in zaliv Mellieha. Med plovbo bomo uživali v samopostrežnem kosilu s pijačo. Čas bo tudi za
skok v vodo in poležavanje na palubi. Pozno popoldne
povratek v hotel.

5. DAN

MALTA - BENETKE - SLOVENIJA
zajtrk, nočitev
Predvidoma v jutranjih urah vožnja na letališče. Polet v
Benetke ter prevoz v Slovenijo (doplačilo).
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Benetke - Malta
- Benetke, letalske in varnostne pristojbine, 1 kos
ročne prtljage z dimenzijami 55 x 40 x 20 cm, avtobusne prevoze po program, 4 nočitve z zajtrki v
hotelu 3/ 4*, oglede in izlete po programu, vstopnine pri ogledih, ki so navedeni v programu, izlet
na otok Gozo, mini križarjenje s kosilom in pijačo,
spremstvo slovenskega vodnika, stroške organizacije potovanja, DDV.
DOPLAČILO: za manjšo skupino (min. 25 potnikov), turistična pristojbina.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
soba, doplačilo za polpenzion, doplačilo za en kos
prtljage za oddajo na letalu in max težo 15 kg, prevoz na letališče v Benetkah.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine v posamezne muzeje in arheološke parke, ki niso vključeni v
osnovno ceno programa, morebitne vstopnine na
poti.
POMEMBNO: na letu z nizkocenovnimi letalskimi
prevozniki je potniku dovoljen 1 kos ročne prtljage (nahrbtnik/kovček), ki jo nese v letalo, ki lahko
meri največ: 56X45X25 cm. 1 kos oddane prtljage
na osebo, ki se odda ob prijavi za let, s skupno težo
15 kg (v nekaterih primerih 20 kg) se plača dodatno.

647 €
53

www.palma.si

ZELENORTSKI
OTOKI

MINDELO
San Pedro

Espargos

SAO VICENTE

SAL
SANTA MARIA
SAL RAI

Rabil

BOA VISTA

»AFRIŠKI KARIBI«
BLIŽJE, KOT SI MISLITE…

Glavno mesto: Praia
Letovišča: Sal (Santa Maria), Boa Vista (Sal Rei)
Letališče: Sal (Amilcar Cabral), Boa Vista (Rabil)
Čas leta: pribl. 6 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski potni
list (za slovenske državljane). Za vstop v državo je potreben
tudi turistični vizum (velja za enkraten vstop), ki se uredi
ob prijavi ali pa na letališču za doplačilo 25€/osebo (tudi
otroci).
ODHODNA LETALIŠČA: Bergamo, Malpensa, Verona,
Benetke, München

Cena od

PREVERITE www.palma.si ZA SKUPINSKE ODHODE
Z ORGANIZIRANIM PREVOZOM IZ LJUBLJANE DO
BERGAMA IN SLOVENSKIM SPREMLJEVALCEM.

456 €

Zelenortski otoki ali Capo Verde predstavljajo najbolj zahodno točko Afrike. Otoki so vulkanskega izvora in so bili pred odkritjem v 15. stoletju nenaseljeni ter brez flore in favne. Portugalci so otoke naselili in danes so priljubljena počitniška destinacija, ki navdušuje s prelepimi plažami, živahno
mešanico afriške in portugalske kulture, izvrstno kulinariko in mnogimi
možnostmi za aktiven oddih.
Zakaj na Zelenortske otoke?
Rajske plaže in kristalno čisto morje so na Zelenortskih otokih dosegljivi brez
običajne turistične gneče.
Prijazni domačini so potomci portugalskih priseljencev in afriških sužnjev, ki se
povečini ukvarjajo z ribolovom in radi izdajo, kakšen je bil ulov dneva.
Naslednje zelenortsko presenečenje je kulinarika. Ribje jedi zasedajo najvišja mesta.
Prijetna klima in relativna bližina Evrope uvrščajo Zelenortske otoke med idealne
destinacije za »zimski pobeg na toplo«.
Namigi za doživetja
Pridružite se surfarjem in kajtarjem. Vetrovni dnevi in dolge peščene plaže ter čisto morje ustvarjajo idealno kuliso.
Zares očarljive morske prebivalke zelenortskih otokov so želve. Opazujte jih z masko
- v naravnem okolju in »od blizu« so še bolj posrečene.
Poskusite Cachupo - tradicionalno obaro iz rib in fižola. Za večerjo se lahko tokrat
odločite za jastoga. Ali pa vam bolj diši hobotnica?
Preživite večer v mestu Santa Maria – prestolnici priljubljenega otoka Sal. Tam
se lahko okrasite s pisanimi izdelki s tržnice in glasno klepetate na večerji v kakšni
izmed ribjih restavracij.
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ZELENORTSKI OTOKI, OTOK SAL - SANTA MARIA
CRIOULA CLUB HOTEL & RESORT **** 

www.crioula-clubhotel.com

Razgibano hotelsko naselje ob dolgi peščeni
plaži Santa Maria, približno 2 km od vasice
Santa Maria (sprehajalna pot), 16 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
preverjen hotel s strani Palminih
gostov

Ponudba: restavraciji (glavna; lokalna »a-la-carte«), okrepčevalnica, več barov; bazen z
ločenim delom za otroke; masaže, lepotilni
salon; trgovinice, menjalnica, internetni kotiček (plačilo), brezžični internet pri recepciji
(plačilo); mini klub; fitnes, namizni tenis, odbojka na plaži, vodna aerobika; animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, sef, balkon ali terasa. Možno
dodatno ležišče (v nekaterih možni dve dodatni ležišči).

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

Standardni bungalovi: enaka oprema kot
standardne, s teraso, nekateri na morsko
stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.

2+2

KAJTANJE

SURFANJE

Mini suite: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
hladilnik, sef, balkon, morska stran. Možno
dodatno ležišče.
Suite: enaka oprema kot v mini suitah, dva
prostora ločena z vrati. Možna nastanitev do
5 oseb. Minimalno 3 osebe v suiti.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene standardne uvožene in lokalne
točene pijače; mini hladilnik: plastenka
vode ob prihodu;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki
in senčniki ob bazenu in na plaži, sef
v sobi.

POVPREČNA OCENA • 7.8/10
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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ZELENORTSKI OTOKI, OTOK SAL - SANTA MARIA
HOTEL HILTON CABO VERDE SAL RESORT ***** 
Popolnoma nov hotel ob dolgi peščeni plaži
Santa Maria, približno 2 km od vasice Santa
Maria (sprehajalna pot), 16 km od letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; Bounty »a-la-carte«), okrepčevalnica, dva bara; bazen,
otroški bazen; jacuzzi, parna kopel, savna,
masaže, lepotilni salon; trgovinice, navtični
center, menjalnica, internetni kotiček (plačilo),
brezžični internet; mini klub; fitnes, aerobika,
odbojka na plaži, nogomet na plaži, animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možni dve dodatni ležišči.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon
ali terasa, pogled bazen, nekatere na morsko
stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon
ali terasa, pogled bazen, nekatere na morsko
stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

www.hilton.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
popolnoma nov hotel in priznana
hotela veriga
visoka kvaliteta storitev

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

ŠPORT

POTAPLJANJE

KAJTANJE

SURFANJE

2+2

BREZPLAČNO

OTVORITEV OKTOBER 2017

HOTEL MELIA TORTUGA BEACH ***** 

www.tortugabeachresort.com

Razgibano hotelsko naselje ob dolgi peščeni
plaži Algodoeiro, 3 km od vasice Santa Maria,
18 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
priznana hotela veriga

Ponudba: restavracije (glavna; žar, mediteranska »a-la-carte«), okrepčevalnica, več barov; dva bazena, dva otroška bazena; jacuzzi,
parna kopel, savna; dvigalo v glavni zgradbi,
trgovinica, menjalnica, internetni kotiček (plačilo), brezžični internet pri recepciji; mini klub;
fitnes, aerobika, odbojka na plaži, nogomet na
plaži, vaterpolo, biljard; animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe/enosobne suite: klimatska
naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini
hladilnik, sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe/dvosobne suite: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z
vrati in dvema kopalnicama. Možni dve dodatni ležišči. V sobi morajo bivati 4 osebe.
VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in
senčniki, sef v sobi (brezžični internet
pri recepciji).
POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

ŠPORT

2+2

KAJTANJE

SURFANJE

ZELENORTSKI OTOKI, OTOK SAL - SANTA MARIA
HOTEL MELIA LIANA ***** 

www.melia.com

Razgibano hotelsko naselje ob dolgi peščeni
plaži Algodoeiro (v neposredni bližini plaže se
nahaja koralni greben), 3 km od vasice Santa
Maria, 18 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
nov hotel ob plaži
visoka kvaliteta storitev

Ponudba: restavracije (glavna; italjanska,
azijska »a-la-carte«), okrepčevalnica, več barov; trije bazeni (eden za level goste); jacuzzi,
parna kopel, savna, masaže; trgovinice, menjalnica, internetni kotiček (plačilo), brezžični internet; fitnes, aerobika, odbojka na plaži,
nogomet na plaži, animacija.

samo za odrasle (nad 18 let)

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

ŠPORT

ZA PARE

KAJTANJE

SURFANJE

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon,
nekatere s teraso in zasebnim vrtom (doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.

BREZPLAČNO

Level sobe na morsko stran: večje, klimatska
naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(plačilo), sef, balkon, nekatere s teraso, zasebnim vrtom in jacuzzijem (doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
(ob večerji za moške obvezne dolge
hlače); prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in
senčniki, sef v sobi, brezžični internet.

EKSKLUZIVNO ZA HOTELSKE GOSTE
STORITEV LEVEL
Z doplačilom na recepciji lahko gostje koristijo dodatne storitve in ugodnosti kot so
uporaba privatne recepcije, ekskluzivnega
bazena, rezervacija ekskluzivnih sob (darilo dobrodošlice, Dolce Gusto kavni aparat, prilagodljiva prijava/odjava v hotel),
prednosti pri rezervacijah hotelskih storitev (»a-la-carte« restavracije, wellness),
brezplačen vstop v YHI spa.

FAMILY RESORT SOL DUNAS ***** 

www.melia.com

Razgibano hotelsko naselje, približno 800 m
od dolge peščene plaže Algodoeiro (direktni
dostop mimo sestrskega hotela Melia Dunas,
brezplačni hotelski mini bus večkrat na dan),
3 km od vasice Santa Maria, 18 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
priporočamo družinam

Ponudba: restavracije (glavna; italjanska, gril
»a-la-carte«), okrepčevalnica, več barov; trije
bazeni, otroški bazen s tobogani; jacuzzi, parna kopel, savna, masaže; trgovinice, menjalnica, internetni kotiček (plačilo), brezžični
internet; mini klub, otroško igrišče; tenis, odbojka na plaži, animacija.

WELLNESS

ŠPORT

2+2

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Premium sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon
ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe/dvosobne suite: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z
vrati in dvema kopalnicama. Možni dve dodatni ležišči.
VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki; sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in
senčniki, sef v sobi, brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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ZELENORTSKI OTOKI, OTOK BOA VISTA - SAL REI
HOTEL IBEROSTAR CLUB BOA VISTA ***** 

www.iberostar.com

Hotel bungalovskega tipa, ob dolgi in široki
peščeni plaži Chaves, približno 9 km od glavnega mesta Sal Rei, 3 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
za družine

Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), okrepčevalnica, več barov; bazen z morsko vodo, otroški bazen; savna, turška kopel, jacuzzi, masaže, lepotilni salon;
internetni kotiček (plačilo), brezžični internet;
mini in maxi klub; fitnes, tenis, nogomet, košarka, odbojka na mivki, lokostrelstvo, pikado;
animacija.

priznana hotelska veriga

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (polnjenje za plačilo), brezžični internet, sef (plačilo), balkon ali terasa, nekatere
na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena brez vrat. Nekatere
na morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

2+2

BREZPLAČNO

ŠPORT

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini in maxi klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef v sobi, brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 8.9/10
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL MARINE CLUB BEACH RESORT ****

www.marineclubresort.com

Hotelsko naselje zgrajeno v stilu vasice, ob
skalnato peščeni plaži, v kraju Praia da Cruz,
približno 1 km od glavnega mesta Sal Rei, 7 km
od letališča.

NAŠI NAMIGI
prijetno vzdušje
bližina glavnega mesta

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, dva
bara; bazen z morsko vodo z ločenim delom
za otroke; jacuzzi, masaže, lepotilni salon; trgovinica, internetni kotiček (plačilo), brezžični internet pri recepciji (plačilo); mini klub;
vodna aerobika, odbojka na mivki, biljard,
pikado; animacija.

HOTEL NA
OBALI

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: v zgornjem delu vasice;
klimatska naprava, ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini bar
(polnjenje za plačilo), sef, terasa. Dodatno
ležišče ni možno.

ŠPORT

4+2

Superior sobe: v zgornjem delu vasice; klimatska naprava, ventilator, kopalnica z wc-jem,
sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini bar (polnjenje za plačilo), sef, balkon ali terasa,
morska stran. Možni dve dodatni ležišči za dva
otroka ali eno odraslo osebo.

VSE VKLJUČENO LIGHT
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• večerja s folklornim programom: 1x
tedensko;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef v sobi.

Vila sobe: samostojne enote v spodnjem delu
vasice; klimatska naprava, ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (polnjenje za plačilo), sef, terasa,
morska stran. Možna štiri dodatna ležišča za
največ dva odrasla in dva otroka ali štiri otroke.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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Otočkanje po Zelenortskih otokih

KOMBINACIJA POČITNIC:
Santa Maria

CRIOULA CLUB HOTEL 4*

www.crioula-clubhotel.com

Sal Rei
HOTEL NA
OBALI

KOMBINACIJA POČITNIC:
Santa Maria

SAL IN BOA VISTA, 7 ALI 14 DNI
WELLNESS

2+2

SAL IN SAO VICENTE, 7 ALI 14 DNI

CRIOULA CLUB HOTEL 4*

www.crioula-clubhotel.com

MARINE CLUB BEACH RESORT 4*

www.marineclubresort.com

Mindelo
HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

2+2

CASA COLONIAL 3*

www.casacolonial.info

PREMIUM LETOVANJA - INDIVIDUALNI SERVIS
Klub
nagrajevanja
zvestobe
Po želji in proti doplačilu lahko uredimo individualni servis: individualni transfer ter individualni

servis in vodenja izletov v spremstvu lokalnih vodnikov - povprašajte svojega
Moreferenta v poslovalnici.

“Moja Palma”

j a Pa l m a

»A-LA-CARTE« PONUDBE
Po želji lahko pripravimo posebne ponudbe in hotele izven palete objavljenih hotelov v katalogu www.palma.si
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.Zbiram odhode in rezervacije.
Koristim popuste in ugodnosti.

Moja Palma raste
59
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DUBAJ

RAS AL KHAIMAH
DUBAJ

IN EMIRATI

AJMAN

ABU DHABI

DEŽELA KONTRASTOV

Glavno mesto: Abu Dhabi
Letovišča: Dubaj, Ras Al Khaimah, Ajman, Abu Dhabi
Letališče: Dubaj, Abu Dhabi
Čas leta: pribl. 6 ur
Časovni zamik: + 2 uri
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane). Vizum za bivanje do 90
dni ni potreben.
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb (direktni leti
v Dubaj z letalsko družbo Emirates), Dunaj, München,
Benetke, Milano
PREVERITE www.palma.si ZA SKUPINSKE ODHODE
Z ORGANIZIRANIM PREVOZOM
IZ LJUBLJANE DO ZAGREBA

Cena od

456 €

Dubaj je najprestižnejši izmed sedmih Združenih arabskih emiratov, ki ležijo v zalivskem delu Arabskega polotoka. S soncem in zlatom obsijan prestiž
v Dubaju deluje nezemeljsko. Emirati so svet, kjer arhitektura izziva meje
mogočega, kjer najdemo vrhunske dizajnerske trgovine na vsakem vogalu
in kjer se plaže vlečejo kot delovni teden. V Dubaju je doma najvišja stavba
na svetu.
Zakaj v Dubaj?
Dubaj je turistični raj, ki ima vse leto prijetno klimo.
Trgovska središča v Dubaju so atrakcija sama po sebi. Poleg arhitekturnih presežkov je tam možno najti vse, kar ponuja planet.
Hoteli, restavracije, stolpnice in druge atrakcije niso nikjer tako polni presežkov
kot v Dubaju.
Zaradi številnih doživetij za najmlajše je Dubaj odlična destinacija za družinske počitnice.
Namigi za doživetja
Obiščite znamenite otoke The World - umetno otočje v obliki zemljevida sveta - ali
prav tako slavne otoke v obliki palminega drevesa. Pijačo si lahko tokrat namesto
pod palmo privoščite kar na njej!
Povzpnite se na najvišjo stolpnico na svetu, skoraj 830 metrov visoki Burj Khalifa
s pogledom na dubajske arhitekturne čudeže sredi peska.
Sprehodite se skozi tržnico zlata in kupite spominek, ki bo trajal večno.
Podajte se na safari po puščavi z opazovanjem sončnega zahoda in zvezdnega
neba.

TEMP. LESTVICA (°C):
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DUBAJ
HOTEL ATLANTIS THE PALM *****

www.atlantisthepalm.com

Večji hotelski kompleks na slovitem umetnem
arhipelagu Palm Jumeirah, v bližini nakupovalnih središč, 10 km od središča Al Barsha,
približno 40 km od starega dela Dubaja/Deira
in 36 km od letališča Dubaj.

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

Ponudba: restavracije, več okrepčevalnic,
kavarni, več barov; zunanji bazen, neomejen
vstop v vodni park Aquaventure Waterpark;
parna kopel, savna, masaže, lepotilni salon;
trgovinice, brezžični internet; otroško igrišče,
mini klub, mini disko; fitnes, tenis, namizni
tenis; diskoteka.

brezplačni brezžični internet v vseh
sobah
		udobje in razvajanje

Kopalne brisače, ležalniki in sečniki ob bazenu
in na plaži brezplačno.
Sobe »deluxe«: kopalnica z wc-jem, sušilec
za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj, mini bar (plačilo), sef,
balkon. Možni dve dodatni ležišči.
Golf: približno 10 km od golf igrišča Emirates
Golf Club.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

BREZPLAČNO

2+2

GOLF

VODNI PARK

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in samopostrežna ali strežena večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL RIXOS THE PALM DUBAI ***** 

www.thepalmdubai.rixos.com

Večji hotelski kompleks priznane hotelske
verige na arhipelagu Palm Jumeirah ob dolgi
peščeni plaži, približno 5 km od vodnega parka, 30 km od starega Dubaja in 40 km od letališča.

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

Ponudba: tri restavracije (glavna; mednarodna, orientalska »a-la-carte«), več barov; dva
bazena, otroški bazen; savna, parna kopel,
hamam, masaže, lepotilni tretmaji; brezžični
internet; trgovinice; mini klub, otroško igrišče;
fitnes, tenis, aerobika, joga, odbojka.

HOTEL NA
OBALI

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, copati, kopalni plašč, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

WELLNESS

BREZPLAČNO

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.
VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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DUBAJ
AMWAJ ROTANA JUMEIRAH BEACH RESORT ***** 
Približno 100 m od plaže Jumeirah Beach,
neposredno ob promenadi The Walk in približno 30 km od letališča.

www.rotana.com
NAŠI NAMIGI
dobro lokacija v predelu Jumeirah
vse sobe na morsko stran

Ponudba: tri restavracij (glavna; dve »a-la-carte«), dva bara; bazen; savna, parna kopel,
masaže, lepotilni tretmaji; brezžični internet
(plačilo); trgovinice; fitnes.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
sef, balkon ali terasa, morska stran. Možno
dodatno ležišče.

MESTNI
HOTEL

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

WELLNESS

2+1

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

LE MERIDIEN MINA SEYAHI BEACH RESORT **** 
Hotel se nahaja tri minute od več kot 1 km
dolge peščene plaže v predelu Jumeirah in
približno 30 km od letališča.

www.lemeridien-minaseyahi.com
NAŠI NAMIGI
odlično lokacija v predelu Jumeirah
neposredna bližina plaže

Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), dva bara; dva bazena, dva otroška bazena; savna, parna kopel, masaže, lepotni tretmaji; trgovinica; brezžični internet;
mini klub, otroško igrišče; fitnes, tenis, namizni tenis, košarka, odbojka, nogomet, vodni športi na plaži. Gostje hotela lahko koristiju tudi nekatere storitve sestrskega hotela
The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort
& Marina.

priljubljen hotel naših gostov

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

2+1

ŠPORT

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(plačilo), sef, balkon ali terasa ali okno, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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BREZPLAČNO

DUBAJ
HOTEL MELIA DUBAI ***** 

www.melia.com

Hotel v neposredni bližini tržnice v predelu
Bur Dubai, do plaže vozi hotelski mini bus
(večkrat dnevno – 15 minut vožnje). Približno
15 minut vožnje od letališča in centra mesta
(hotelski mini bus).

NAŠI NAMIGI
odlično razmerje med ceno in
kvaliteto
velik wellness

Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), dva bara; bazen; savna, masaže, lepotni tretmaji; trgovinica; brezžični internet; fitnes.

mini bus vključen do številnih lokacij

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za doplačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč,
copati, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini
bar (plačilo), sef, balkon ali terasa ali okno.
Možno dodatno ležišče.

MESTNI
HOTEL

WELLNESS

BREZPLAČNO

ZA PARE

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (»a-la-carte«).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL BYBLOS MARINA ****

www.marinabybloshotel.com

Sodoben hotel v priljubljenem predelu Dubai
Marina, v bližini plaže (hotelski minibus), nakupovalnih središč in drugih znamenitosti,
10 km od središča Al Barsha, 40 km od starega dela Dubaja/Deira in 40 km od letališča
Dubaj.

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

Ponudba: restavracije (glavna; mednarodna,
ruska »a-la-carte«), dve okrepčevalnici, dva
bara (eden z vodno pipo); zunanji bazen; parna kopel, savna, lepotilni salon, masaže; trgovinice; brezžični internet pri recepciji;
fitnes, biljard, pikado; diskoteka.

MESTNI
HOTEL

WELLNESS

GOLF

ZA PARE

BREZPLAČNO

Kopalne brisače, ležalniki in sečniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Sobe »deluxe«: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo), sef. Možno dodatno ležišče.
Golf: približno 5 km od golf igrišča Emirates
Golf Club.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

63

www.palma.si

DUBAJ
HOTEL TIME OAK **** 

www.timehotels.ae

Hotel se nahaja v predelu Al Barska in nudi
brezplačen mini bus na plažo, v bližini nakupovalnega središča Mall of Emirates, približno
2 km od centra mesta in 25 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
brezplačen mini bus na plažo
priljubljen hotel naših gostov

Ponudba: restavracija, bar; bazen, otroški
bazen; brezžični internet pri recepciji (plačilo);
fitnes; otroško igrišče.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za doplačilo.

MESTNI
HOTEL

2+2

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef (plačilo), balkon ali
terasa. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL ROVE DOWNTOWN *** 

www.rovehotels.com

Hotel v neposredni bližini akvarija, živalskega
vrta in Burj Khalifa, približno 6 km od plaže
(hotelski mini bus) in 15 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
odlično razmerje med ceno in
kvaliteto

Ponudba: restavracija, bar; bazen; brezžični
internet (plačilo); fitnes; najem sefa na recepciji.

v centru mesta – ob Burj Khalifa

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za doplačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
sef (plačilo), , balkon ali terasa ali okno, nekatere s pogledom na Burj Khalifa (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.

MESTNI
HOTEL

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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ZA PARE

DUBAJ, AJMAN
HOTEL KEMPINSKI AJMAN ***** 

www.kempinski.com

Ob dolgi peščeni plaži in obdan z vrtom tropskih palm, približno 5 km od centra mesta in
25 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
odlično lokacija ob dolgi plaži
priljubljen hotel pri parih in
družinah

Ponudba: restavracije (glavna; italijanska
indijska in mednarodna »a-la-carte«), pet
barov; bazen, dva otroški bazen; savna, parna kopel, masaže, lepotni tretmaji; trgovinica;
brezžični internet; mini klub, otroška animacija; fitnes, tenis, biljard, bowling, vodni športi na plaži.

visoka kvaliteta storitev

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(plačilo), sef, balkon ali terasa, nekatere na
bazen ali morsko stran (doplačilo). Možno
dodatno ležišče.

2+1

ŠPORT

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.
Polpenzion plus (doplačilo): samopostrežna
zajtrk in večerja z vključenimi določenimi brezalkoholnimi pijačami.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.
Polni penzion plus (doplačilo): samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja z vključenimi določenimi brezalkoholnimi pijačami.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL AJMAN PALACE *****

www.hmhhotelgroup.com

Sodoben hotel ob lastni peščeni plaži, približno 2 km od središča Ajmana, 25 km od starega
dela Dubaja/Deira in 22 km od letališča Dubaj.

NAŠI NAMIGI
odlična lega ob plaži
udobje in razvajanje

Ponudba: restavraciji (mednarodno-mediteranska, azijska), okrepčevalnica, kavarna, bar
z vodno pipo; zunanji bazen; parna kopel,
savna, jacuzzi, masaže, lepotilni salon; trgovinice; brezžični internet; otroško igrišče;
fitnes.

brezplačni brezžični internet v
sobah
tudi sobe 2+3

Deluxe sobe: kopalnica z wc-jem, sušilec za
lase, telefon; sat-tv, brezžični internet, grelnik
vode za kavo ali čaj, francoski balkon ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

WELLNESS

BREZPLAČNO

2+1

Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena ali samopostrežna večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk in strežena ali samopostrežna kosilo ter
večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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DUBAJ, AJMAN
HOTEL AJMAN SARAY – LUXURY COLLECTION RESORT ***** 

www.ajmansaray.com

Hotel zgrajen v arabskem stilu ob dolgi peščeni plaži Ajman, približno 40 km od Dubaja in
25 km od letališča.

NAŠI NAMIGI

Ponudba: tri restavracije (glavna; libanonska
in morska »a-la-carte«), več barov; dva bazena, otroški bazen; brezžični internet; trgovinica; mini klub, otroško igrišče; fitnes, squash.

ob plaži

dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

HOTEL NA
OBALI

Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo),
balkon ali terasa, nekatere na morsko stran
(doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.

ŠPORT

2+2

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
brezžični internet
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL RAMADA BEACH HOTEL AJMAN **** 	

www.ramadabeachajman.com

Ob peščeni plaži (vmes cesta), približno 3 km
od središča Ajmana, 38 km od starega dela
Dubaja/Deira in 35 km od letališča Dubaj (hotelski minibus do plaže, središča mesta Ajman
ter do emiratov Dubaj in Sharjah).

NAŠI NAMIGI
odlična lega z vsem na dosegu rok
od peščene plaže ga loči le cesta
priznana hotelska veriga

Ponudba: dve restavraciji (glavna; samopostrežna z jedmi z žara), kavarna; notranji
bazen z ločenim delom za otroke; parna kopel,
savna, masaže; brezžični internet; fitnes.
Ležalniki in sečniki na plaži brezplačno. Lastna
kopalna brisača.

HOTEL NA
OBALI

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
sef, nekatere na morsko stran (doplačilo). V
nekaterih možno dodatno ležišče.

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
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WELLNESS

BREZPLAČNO

DUBAJ, RAS AL KHAIMAH
HOTEL RIXOS BAB AL BAHR ***** 

babalbahr.rixos.com

Večji hotelski kompleks priznane hotelske verige, znan po visoki kvaliteti storitev, ob dolgi
peščeni plaži, na otoku Marjan, približno 25 km
od centra mesta in 85 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
sedem restavracij

Ponudba: šest restavracij (glavna; več »a-la-carte«), več barov; štirje bazeni, dva otroška
bazena; savna, parna kopel, hamam, masaže,
lepotilni tretmaji; brezžični internet; trgovinice; mini klub, otroško igrišče; fitnes, tenis,
namizni tenis, aerobika, joga, odbojka, košarka, vodni športi na plaži; diskoteka.

velik spa center

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, copati, kopalni plašč, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(omejene količine), sef, balkon ali terasa, nekatere s pogledom na bazen ali morska stran
(doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.

HOTEL NA
OBALI

ŠPORT

2+4

BREZPLAČNO

WELLNESS

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možna štiri dodatna ležišča.
VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne in mednarodne točene
pijače; mini bar (omejene količine);
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

DOUBLETREE BY HILTON RESORT & SPA MARJAN ISLAND ***** 
Ob dolgi peščeni plaži, na otoku Marjan, približno 20 km od centra mesta in 100 km od
letališča.

doubletree3.hilton.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija
vse sobe na morsko stran

Ponudba: pet restavracij (glavna; več »a-la-carte«), več barov; pet bazenov, dva otroška
bazena, vodni park s tobogani; savna, parna
kopel, masaže, lepotilni tretmaji; brezžični
internet (plačilo); trgovinice; mini klub, otroško igrišče; fitnes, odbojka, biljard, nogomet,
namizni tenis, vodni športi na plaži.

odlično razmerje med ceno in
kvaliteto

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

HOTEL NA
OBALI

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, copati, kopalni plašč, sušilec
za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini hladilnik, sef, balkon ali terasa,
morska stran. Možno dodatno ležišče.

VODNI PARK

WELLNESS

2+2

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne in mednarodne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.

ULTRA VSE VKLJUČENO (doplačilo):
po programu 24 ur.
Drugače enako kot program vse vključeno.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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DUBAJ, RAS AL KHAIMAH
BIN MAJID BEACH RESORT **** 

www.binmajid.com

Ob dolgi peščeni plaži, 18 km od centra mesta
Ras Al Khaimah in 90 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

Ponudba: restavracija, trije bari; dva bazena,
otroški bazen; savna; trgovinica; internetni
kotiček (plačilo); otroško igrišče; fitnes, tenis,
odbojka, vodni športi na plaži.

ob plaži

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef (plačilo), balkon ali
terasa. Možni dve dodatni ležišči.

HOTEL NA
OBALI

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

ŠPORT

2+2

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki; kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

AL HAMRA VILLAGE GOLF & BEACH RESORT **** 
Večji hotelski kompleks (mini bus znotraj hotela) se nahaja približno 400 m od dolge peščeni plaži, obdan z golf igriščem z 18 luknjami, 20 km od centra mesta in 80 km od
letališča.

www.alhamraresorts.com
NAŠI NAMIGI
večji hotelski kompleks blizu plaže
golf igrišče v sklopu hotela

Ponudba: restavracija, dva bara; bazen, otroški bazen; savna, masaže; trgovinica; internetni kotiček (plačilo); otroško igrišče; fitnes,
tenis, namizni tenis, odbojka, vodni športi na
plaži; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

GOLF

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možni
dve dodatni ležišči.

2+2

Golf: v sklopu hotela se nahaja golf igrišče z
18 luknjami. Ob predhodni potrditvi in plačilu
vam lahko rezerviramo igranje golfa.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.
VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki; kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki
POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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ŠPORT

DUBAJ, 5 DNI
SUPER UGODNO

Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si
Palmina dolgoletna uspešnica
tri nočitve v hotelu v centru mesta
maksimalni izkoristek časa
ogled Dubaja s slovenskim in lokalnim
vodnikom
po želji jeep safari
po želji vzpon na Burj Khalifo - priporočamo

1. DAN

(LJUBLJANA)-ZAGREB-ISTANBUL OZ. DOHA
-DUBAJ 
nočni let
Zbirališče potnikov na letališču Zagreb v poznih popoldanskih urah. Prijava na večerni let proti Istanbulu oz.
Dohi ter dalje proti Dubaju, kamor je predviden prihod
v zgodnjih jutranjih urah.

2. DAN

DUBAJ
zajtrk, nočitev
Nekaj prostega časa za osvežitev in jutranjo kavo. Z
avtobusom raziskujemo zgodovinsko središče Dubaja,
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 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 obnovljenega starega dela Al Bastakye, kjer spoznavamo
tipično arabsko gradnjo in tradicionalne vetrne stolpe.
Vkrcamo se na vodni taksi abra, ki nas zapelje na drugo
stran Khora. Tam obiščemo tržnico začimb in zlata. V
popoldnaskih urah nastanitev v hotelu.

3. DAN

PO ŽELJI CELODNEVNI IZLET V ABU DHABI

zajtrk, nočitev
Prosti dan dan za samostojno odkrivanje Dubaja ali
pa obisk znamenite plaže Jumeria Beach. Po želji in
za doplačilo pa se lahko podate na celodnevni izlet

do glavnega mesta Združenih Arabskih Emiratov Abu
Dhabija, 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 skoraj nemogoče
predstavljati, 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. Velika mošeja je
največja na svetu in jo krasi kar 83 kupol, v notranjosti
pa je največja perzijska preproga na svetu (opomba:
ogled notranjosti ni vedno možen). Postanek ob enem
izmed najbolj luksuznih hotelov na svetu, znamenitem
Emirates hotelu ter Heritage Villagu, kjer je na ogled
rekonstrukcija tradicionalne 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 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. Zagotovo nepozabno je
tudi kopanje v toplem Perzijskem zalivu.... Zvečer po
želji večerja ali koktajl v hotelu Burj al Arab.

5. DAN

PO ŽELJI BJUR 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 željii s terenskimi vozili lahko odplejete med zlato rdečimi sipinami, kar je
prava adrenalinska zabava. Preden nam v beduinskem
kampu pripravijo večerjo, se lahko preizkusite v deskanju 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
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tudi ritmi beduinske glasbe in čutni gibi trebušne plesalke. Večerni povratek v Dubaj in nočitev.

6. DAN

DUBAJ- ISTANBUL OZ. DOHA - ZAGREB (LJUBLJANA) 
zajtrk
Prijava na let ob 2 uri prti Istanbulu oz. Dohi ter dalje
proti Zagrebu, kjer je predviden pistanek v jutranjih
urah. Po želji in za doplačilo prevoz do Ljubljane oz.
Celja.
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Zagreb - Dubaj Zagreb, letališke in varnostne pristojbine, avtobusne
prevoze po programu v Dubaju in do letališča v Zagrebu in nazaj, 4x nočitev z zajtrkom v hotelu (3* oz.
4* po izbiri), vstopnina za muzej ter vožnjo z vodnim
taksijem po zalivu Khor v Dubaju, spremstvo slovenskega vodnika, organizacijo potovanja.
PRIPOROČAMO DOPLAČILO ZA VZPON NA BURJ KHALIFA (najava in doplačilo vsaj 14 dni pred odhodom)
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba,
izlet v Abu Dhabi, vzpon na stolp Burj Khalifa (najava
in doplačilo vsaj 14 dni pred odhodom); samopostrežna večerja v restavraciji Al Iwan v Burj Al Arab (obvezna rezervacija in plačilo večerje ob prijavi, možnost zavrnitve v primeru zasedenosti obiskovalcem
ni dovoljen vstop v vse prostore hotela), koktajl v Sky
baru v hotelu 7* Burj Al Arab (obvezna rezervacija in
plačilo ob prijavi-vstop dovoljen samo starejšim od
21 let), na poti: napitnine, metro
MOŽNA DOPLAČILA na poti: jeep safari, enotirna
železnica (Monorail), turistična taksa.

www.palma.si

DUBAJ
IN ABU DHABI

Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si

direkten polet iz Zagreba v Dubaj s priznano
letalsko družbo Emirates
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 Celja in Ljubljane na letališče Zagreb (doplačilo). Prijava na direkten let ob pribl. 14. uri proti
Dubaju, kjer je predviden pristanek ob 23. uri po lokalnem času. Avtobusni prevoz do hotela. Nočitev.

2. DAN

DUBAJ
zajtrk, nočitev
Z avtobusom raziskujemo zgodovinsko središče Dubaja, 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 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 obnovljenega starega dela Al Bastakye, kjer spoznavamo
tipično arabsko gradnjo in tradicionalne vetrne stolpe.
Vkrcamo se na vodni taksi abra, ki nas zapelje na drugo 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 središča. 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.

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 vožnja 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 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 skoraj nemogoče predstavljati, 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. Velika mošeja je največja na svetu in jo
krasi kar 83 kupol, v notranjosti pa je največja perzijska preproga na svetu (opomba: ogled notranjosti ni
vedno možen). Postanek ob enem izmed najbolj luksuznih hotelov na svetu, znamenitem Emirates hotelu ter
Heritage Villagu, kjer je na ogled rekonstrukcija tradicionalne 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 nahajata dve zanimivi tržnici z zlatom in z začimbami. V modernem delu Dubaja priporočamo obisk

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 plaži 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 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 nadaljujemo do
dubajske marine, ki je zgrajena ob umetnem trikilomewww.palma.si
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nakupovalnega centra Mall of the Emirates, kjer je
znamenito pokrito Dubajsko smučišče. S terenskimi
vozili se zapeljemo med zlato rdečimi sipinami, kar je
prava adrenalinska zabava. Preden nam v beduinskem
kampu pripravijo 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
ali Celja (doplačilo).
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Zagreb-Dubaj-Zagreb, letališke in varnostne pristojbine, avtobusne prevoze po programu, 5x nočitev z zajtrkom v
hotelu 4* v Dubaju - center, dvodnevni ogled Dubaja,
spremstvo slovenskega vodnika, organizacijo potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: prevoz iz Ljubljane
do letališča Zagreb in nazaj, enoposteljna soba, izlet
v Abu Dhabi, koktajl v Sky baru v hotelu 7* Burj Al
Arab (obvezna rezervacija in plačilo ob prijavi-vstop
dovoljen samo starejšim od 21 let), jeep safari. 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).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: turistična taksa, napitnine, metro.

DUBAJ
IN OMAN

Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si
ogledi Dubaja, Abu Dhabija, puščave Al Ain
ter biserov Omana
nastanitev v preizkušenih hotelih
super ugodna cena
odlično vodenje
hit leta 2016

1. DAN

SLOVENIJA-ZAGREB-DUBAJ

obrok na letalu, nočni let
Vožnja proti letališču v Zagrebu. Prijava na let proti
Dubaju

2. DAN

DUBAJ
zajtrk, nočitev
Po jutranjem pristanku v Dubaju, nekaj prostega časa
za osvežitev. Nato se bomo z avtobusom odpeljali na
raziksovanje zgodovinsko središče Dubaja, 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 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 obnovljenega starega
dela Al Bastakye, kjer spoznavamo tipično arabsko
gradnjo in tradicionalne vetrne stolpe. Vkrcamo se na
vodni taksi abra, ki nas zapelje na drugo 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 središča. 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 plaži 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 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 nadaljujemo do
dubajske marine, ki je zgrajena ob umetnem trikilometrskem 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 vožnja 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 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 skoraj nemogoče predstavljati, 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. Velika mošeja je največja na svetu in jo
krasi kar 83 kupol, v notranjosti pa je največja perzijska preproga na svetu (opomba: ogled notranjosti ni
vedno možen). Postanek ob enem izmed najbolj luksuznih hotelov na svetu, znamenitem Emirates hotelu ter
Heritage Villagu, kjer je na ogled rekonstrukcija tradicionalne 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

DUBAJ-NOČITEV V PUŠČAVI AL AIN

zajtrk, večerja, nočitev
Po zajtrku se bomo podali v puščavo Al Ain, čudovito
mesto v zeleni oazi sredi peska. Ogled mesta, ki mu
pravijo tudi Vrtno mesto. Zanimivo bo videti toliko oaz
zelenja, akacij in palm, še posebej sredi puščave. Bujno vegetacijo še bolj poudari nizka gradnja, ki je tukaj
edina dovoljena. Al Ain namakajo s tisočletja starim
in izpopolnjenim sistemom podzemne oskrbe z vodo.
Najprej se zapeljemo mimo univerze in obiščemo Nacionalni muzej Emiratov, ki je najstarejši v državi. Vožnja
do tržnice, kjer domačini prodajajo kozličke in ovce, in
naprej do verjetno zadnje kamelje tržnice v Emiratih.
Nočitev.

6. DAN

DUBAJ - JABRIN- NIZWA

zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
Po zajtrku se zapeljemo skozi puščavo proti sultanatu
Oman in tam prečkamo mejo ter nadaljujemo vožnjo
proti Nizwi, glavnemu mestu notranje province, ki je
center islama v sultanatu. Med potjo lahko vidimo Ibri
in Bahla trdnjavo, ki je tudi na seznamu UNESCA (zaradi prenove, obisk notranjosti ni možen). Ob prihodu v
Nizwo sprehod do mestne tržnice »souka«, kjer lahko
kupite ročno izrezljane »Khanjar«-e ali srebrnino. Nočitev.
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7. DAN

NIZWA - PUŠČAVA WAHIBA - SUR

zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
Po zajtrku vzpon na mesto trgdnjavo, ki nudi prelep
razgled na okolico. Nadaljevanje vožnje skozi gorati
del Omana in prostrano puščavo Wahiba. V večernih
urah prihod v obalno mestece Sur, ki je znano po svoji
pomorski tradiciji. Pozna večerja in nočitev.

8. DAN

SUR - WADI SHAB - MUŠKAT  zajtrk, večerja, nočitev
Po zajtrku ogled mesteca, ki naj bi bilo dom znanega
pomorščaka Sinbad . Mesto je znano po svojih lesenih barkačah Dhow. Oglede ene izmed izdelovalnic teh
starodavnih arabskih ladij in nato nadaljevanje poti do
čudovitega Wadi Shaba, čudovitega kanjon z nepozabnimi kanjoni s turkizno modrimi bazeni vode. Dolina
velja eno najlepših delov Omana. V večernih urah prihod v Muškat. Pozna večerja in nočitev.

9. DAN

MUŠKAT - ZAGREB - (SLOVENIJA) 
zajtrk
Po zajtrku ogled mesta s čudovitimi zgradbami. Postanek ob operni hiši, ogled srednjeveškega Mutraha
ter modro zlate sultanove palače... Prosto popoldne
za obisk največje omanske tržnico, kjer lahko kupimo
skorajda vse, od cenjenega omanskega kadila do srebra, nožev, tekstila in arabskih rut. V večernih urah prevoz na letališče in polet letala proti Zagrebu. Predviden
pristanek v jutranjih urah nasčlednjega dne.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Zagreb- Dubaj in
Muscat- Zagreb z vključenimi letališkimi pristojbinami, oglede po programu s slovenskim in lokalnim
vodnikom,avtobusni prevoz po programu, 7x nočitev
v hotelih 4*, večerja in kosila v času bivanja v Omanu, vstopnine na poti, spremstvo slovenskega vodnika,organizacijo potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: prevoz iz Celja ali
Ljubljane do letališča Zagreb in nazaj, enoposteljna soba, izlet v Abu Dhabi, koktajl v Sky baru v hotelu 7* Burj Al Arab (obvezna rezervacija in plačilo
ob prijavi-vstop dovoljen samo starejšim od 21 let),
jeep safari, viza za Oman in vstopno izstopne takse
za Oman.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: turistična taksa,
osnovne napitnine za prevoze in lokalne vodnike.
Opomba: Ogledi Dubaja se kombinirajo z lokalnimi
prevoznimi sredstvi. Program potovanja lahko poteka v obratnem vrstnem redu z letom na Muskat in
povratkom iz Dubaja.

www.palma.si

DUBAJ IN POČITNICE
V RAS AL KHAIMAHU
Z DIREKTNIM LETOM V DUBAJ

Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si

direktni polet letala iz Zagreba v Dubaj z
letalsko družbo Emirati
kombinacija ogledov Dubaja in počitnic v
letoviškem Ras Al Khaimahu 4*
odlično vodenje
štiri nočitve v hotelu 3/4* v Dubaju in tri
nočitve v hotelu Double Tree by Hilton 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 Celja ali Ljubljane do
letališča v Zagrebu in prijava na polet letala ob proti
Dubaju. Predviden pristanek v Dubaju v večernih urah.
Prevoz do hotela. Nočitev.

2. DAN

DUBAJ
nočitev
Po predvidenem pristanku v jutranjih urah nekaj prostega časa za osvežitev in nato ogled Dubaja s slovensko govorečim vodnikom. 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 plaži 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 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 trikilometrskem 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. Za konec dneva si privoščimo vzpon na
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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 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 beduinov iz oaze Liwa, ki ji pripada 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 datljevimi palmami. Postanek ob
glavni znamenitosti 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
perzijska preproga na svetu (opomba: ogled notranjosti ni vedno možen). Postanek ob enem izmed najbolj
luksuznih hotelov na svetu, znamenitem Emirates hotelu ter Heritage Villagu, kjer je na ogled rekonstrukcija tradicionalne 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 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. S terenskimi
vozili se zapeljemo med zlato rdečimi sipinami, kar je
prava adrenalinska zabava. Preden nam v beduinskem
kampu pripravijo večerjo, se lahko preizkusite v deskanju po sipinah in ježi kamel ali preprosto meditirate

72

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 Khaimaha. 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 VKLJUČUJE: letalski prevoz Zagreb-Dubaj-Zagreb (vključen topli obrok), letališke in varnostne
pristojbine, avtobusne prevoz iz letališča do hotela v
Dubaju ter Dubaj-Ras al Khaimah - Dubaj, 4x nočitev
z zajtrkom v hotelu 3/4* v Dubaju in 3 nočitve v Double Tree by Hilton v Ras al Khaimahu , ogled Dubaja,
spremstvo slovenskega vodnika v času bivanja v Dubaju, organizacijo potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: prevoz iz Celja ali
Ljubljane do letališča Zagreb in nazaj, enoposteljna
soba, izlet v Abu Dhabi, jeep safari, doplačilo za 3x
polpenzion v Ras Ak Khaimahu, silvestrska večerja v
restavraciji, vzpon na Burj Khalifo.
DOPLAČILA na poti: turistična taksa na sobo na
noč, napitnine, metro.

KRIŽARJENJE:

DUBAJ IN
ABU DHABI

COSTA MEDITERRANEA, 8 DNI
Ladje so prava plavajoča mesta. Na njih ni nikomur dolgčas, saj je poskrbljeno za animacijo, zabavo, različne aktivnosti in odlično kulinariko za vse starosti.

DAN
1
2
3
4
5
6
7
8

DESTINACIJA
DUBAJ / ZAE
DUBAJ / ZAE
MUSCAT / OMAN
MUSCAT / OMAN
SIR BANI YAS ISLAND / ZAE
ABU DHABI / ZAE
DUBAJ / ZAE
DUBAJ / ZAE

Prihod
vkrcanje

Odhod
16:30
12:00

08:30

neverjetna arhitektura emiratov Dubaj in Abu Dhabi ter
sultanata Oman
pestra ponudba fakultativnih izletov na destinacijah
celoletna kopalna sezona in prijetne temperature
možnost podaljšanja počitnic v Dubaju

01:00
18:00
22:00

09:00
09:00
08:00
izkrcanje

Preverite spletno stran www.palma.si, kjer najdete SKUPINSKE ODHODE s slovenskim
spremljevalcem
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OMAN

MUŠKAT

TISOČ IN ENA TRADICIJA

SALALAH

Glavno mesto: Muškat
Letovišča: Muškat, Barr Al Jissah, Salalah
Letališče: Muškat ali Salalah
Čas leta: pribl. 6 ur
Časovni zamik: + 2 uri

Cena od

Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane). Vizum uredite ob
vstopu v državo na letališču v Muscatu (cena pribl. 12 €/
osebo za bivanje do 10 dni oz pribl. 50 €/osebo za bivanje
do 30 dni – tudi otroci). Potni list ne sme vsebovati
izraelskega žiga.

456 €

ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Dunaj,
München, Benetke, Milano

Princ Arabskega polotoka, kot radi imenujejo sultanat Oman, kljub odprtosti do drugih kultur, varuje tradicionalen arabski šarm in kulturo. Pokrajina, kjer se iz tihih puščav dvigajo veličastne gore in trdnjave, vam bo
ukradla dih. Oman je dežela prijaznih ljudi, ki z iskrenimi nasmehi kljubujejo puščavskemu pesku in sprejemajo obiskovalce iz vseh koncev sveta.
Zakaj v Oman?
Oman so turistično odkrili šele pred nedavnim in je zato zelo samosvoj svet, kjer
sobivata sodobno življenje in močna beduinska tradicija.
Riviera glavnega mesta Muškat navdušuje s pestro ponudbo hotelov in dolgimi
peščenimi plažami.
V novem predelu Barr Al Jissah, ki je od glavnega mesta oddaljeno 45 minut vožnje, vladajo udobje in mir za prijetne družinske počitnice.
Med septembrom in majem imata nebo in morje v Omanu prijetnih 25 stopinj.
Pogled na ruševine in trdnjave, kjer se je pisala arabska zgodovina in neskončno
puščavsko nebo, popelje v pravljico iz 1001 noči.
Oman je dežela kontrastov. Nedaleč od prestolnice Muškat, kjer se prestižna nakupovalna središča dvigujejo v nebo, so odročne beduinske vasice, v katerih se je
ustavil čas. Ena izmed najlepših je Bilad Said v varnem zavetju omanskega visokega
gorovja.
Namigi za doživetja
Občudujte drugo največjo preprogo na svetu v glavni mošeji Sultan Qaboos, ki
sprejme kar 20.000 vernikov.
Obiščite plantaže bananovcev in papaje in opazujte zvezde med mogočnimi sipinami puščave Wahiba.
Potapljajte se na koralnih grebenih ali opazujte živahen podvodni svet le z masko
in dihalko.
Doživite pisan utrip na tržnici v nekdanji prestolnici Nizwa.
TEMP. LESTVICA (°C):

JAN

FEB

JUL

AVG

SEP

OKT NOV DEC

Povprečna dnevna temp.

25

26

27

29

32

35

35

32

32

30

26

25

Povprečna temp. morja

24

24

25

27

29

30

29

28

28

29

28

25
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OMAN, MUŠKAT
HOTEL SHANGRI-LA'S BARR AL JISSAH AL HUSN *****
Del večjega hotelskega naselja, na manjšem
klifu z lastnim peščenim zalivom, na območju
Bar Al Jissah, približno 22 km od starega jedra
mesta Muškat/Mutrah Souk (brezplačni hotelski minibus enkrat dnevno, predhodna rezervacija), 30 km od nakupovalnega središča
Avenue Mall (brezplačni hotelski minibus
enkrat dnevno, predhodna rezervacija), 50 km
od letališča Muškat.

www.shangri-la.com
NAŠI NAMIGI
samo za osebe nad 16 let
udobje in razvajanje
brezplačni hotelski minibus do
mesta in nakupovalnega središča

Ponudba: restavraciji (arabska, mednarodna
»a-la-carte«), več okrepčevalnic, več barov;
več zunanjih bazenov, lena reka; savna, parna
kopel, jacuzzi, različni tretmaji; trgovinice,
internetni kotiček, brezžični internet; fitnes,
tenis, mini golf, potapljanje; občasno živa
glasba.

HOTEL NA
OBALI

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

BREZPLAČNO

ZA PARE

POTAPLJANJE

Sobe »deluxe«: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj, mini
bar (omejene količine brezplačno), sef, balkon
ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL CROWNE PLAZA ****

www.ihg.com

Na manjšem klifu z lastno peščeno plažo, v
mestu Muškat, na območju Shatti Al Qurm,
5 km od golf igrišča Ras Al Hamra, v bližini
nakupovalnih središč, 25 km od letališča Muškat.

NAŠI NAMIGI
odlična lega ob peščeni plaži
popolnoma prenovljen 2015
le 5 km od golf igrišča

Ponudba: restavracije (glavna; perzijska, italijanska »a-la-carte«), okrepčevalnica, bar;
zunanji bazen, otroški bazen; različni tretmaji; trgovinice, internetni kotiček, brezžični
internet; fitnes, tenis.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(brezplačno 4 manjše plastenke vode dnevno), sef, nekatere z balkonom (doplačilo),
nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno
dodatno ležišče.

2+2

GOLF

BREZPLAČNO

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje, pritličje. Možni dve dodatni ležišči za otroka.
Golf: približno 5 km od golf igrišča Ras Al Hamra (www.rasalhamragolfclub.com).
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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OMAN, MUŠKAT
HOTEL PARK INN MUSCAT (by Radisson) ****

www.parkinn.com/hotel-muscat

Na območju Al Khuwair, približno 6 km od
javne peščene plaže Al Ghubra, v središču
mesta in v bližini nakupovalnih središč, 20 km
od letališča Muškat.

NAŠI NAMIGI
del priznane hotelske verige
odlična lokacija – vse pri roki

Ponudba: restavraciji (glavna; »a-la-carte« z
jedmi z žara), dva bara; zunanji bazen; savna,
različni tretmaji; trgovinice, internetni kotiček
(plačilo), brezžični internet pri recepciji;
fitnes.
Kopalne brisače, ležalniki ob bazenu brezplačno (na plaži jih ni).

MESTNI
HOTEL

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini bar, sef. Možno dodatno ležišče.

BREZPLAČNO

2+1

Suite: enaka oprema kot standardne, z vrati
ločena spalni in bivalni prostor. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL IBIS ***

www.ibis.com

Hotel v središču mesta, približno 2.5 km od
javne peščene plaže Ghuba Lake Park, v predelu Al Khuwair, 16 km od letališča Muškat.

NAŠI NAMIGI
mestni hotel – vse pri roki
brezplačen wi-fi v sobah

Ponudba: restavracija; dvigalo, internetni
kotiček, brezžični internet; fitnes.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik
vode za kavo ali čaj, mini hladilnik (dnevno
plastenka vode brezplačno), sef. Dodatno
ležišče ni možno.

MESTNI
HOTEL

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk in strežena večerja (določen meni).
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, strežena kosilo in večerja (določen
meni).

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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BREZPLAČNO

ZA PARE

OMAN, SALALAH
HOTEL HILTON SALALAH *****

www3.hilton.com

Ob široki peščeni plaži, na območju Salalah,
v bližini nakupovalnih središč, 14 km od letališča Salalah.

NAŠI NAMIGI
priznana hotelska veriga
odlična lega ob peščeni plaži

Ponudba: restavracije (glavna; morska, steak
house »a-la-carte«), okrepčevalnica, kavarna,
bar; zunanji bazen s toboganom, otroški bazen; savna, masaže; trgovinice, brezžični internet; otroško igrišče, mini klub; fitnes, tenis,
nogomet, odbojka na plaži, potapljaški center.

priporočamo družinam

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini bar (plačilo), sef, francoski balkon. Možni
dve dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo
osebo.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

2+2

POTAPLJANJE

BREZPLAČNO

Sobe »deluxe«: enaka oprema kot standardne, francoski balkon, delna morska stran,
nekatere na morsko stran in z balkonom (doplačilo). Možno dodatno ležišče ali dve za
otroka.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL CROWNE PLAZA *****

www.ihg.com

Ob široki peščeni plaži, na območju Salalah,
približno 7 km od nakupovalnih središč, 15 km
od letališča Salalah.

NAŠI NAMIGI
odlična lega ob plaži
tudi sobe 2+2 in 2+5

Ponudba: restavracije (glavna; mednarodna,
tematska »a-la-carte«), okrepčevalnica bar;
zunanji bazen, otroški bazen z igrali; savna,
parna kopel, masaže; trgovinica, brezžični
internet; otroško igrišče; fitnes, tenis, namizni tenis, squash, odbojka, biljard, potapljaški
center.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode
za kavo ali čaj, mini bar (plačilo), sef, nekatere z balkonom, nekatere na morsko stran (doplačilo). V nekaterih možno dodatno ležišče
za otroka.

2+1

POTAPLJANJE

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, strežena kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

77

www.palma.si

PUŠČAVSKA
PUSTOLOVŠČINA
Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si
ve Wahiba. Večerja in nočitev v arabskem puščavskem
kampu.

naravne lepote puščav in oaz
nočitev v arabskem puščavskem kampu
počitnice na obali Muškata
1. DAN
MUŠKAT
večerni prigrizek
Zbor na letališču in polet v omansko prestolnico Muškat.
Prevoz in nastanitev v hotelu na področju Muškata. Večerni prigrizek in nočitev.
2. DAN
MUŠKAT-PUŠČAVA WAHIBA zajtrk, kosilo in večerja
Po zajtrku odhod iz hotela ter vožnja proti puščavi. Na
poti se boste ustavili v ribiški vasici Quriyat in pot nadaljevali skozi čudovito oazo Wadi Arbayeen poznano
po apnenčastem kraterju s turkizno vodo. Sledi krajši
postanek ob Marijinem mavzoleju, ki je od leta 1988 tudi
na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Čas za
kosilo. Sledi razburljiva vožnja po rdečih sipinah pušča-

3. DAN
PUŠČAVA WAHIBA-MUŠKAT
zajtrk in kosilo
Po zajtrku nazaj v puščavo! Obiskali boste eno izmed
beduinskih družin in za kratek čas pokukali v njihovo
življenje in običaje. Naslednja postojanka je oaza Wadi
Bani Khalid. Del poti boste opravil z jeepi, preostanek
pa občudovali peš. Iz puščave se boste odpravili v najstarejše mesto v državi, Ibra. Čas za kosilo in povratek
v Muškat.
4. - 7. DAN
POČITNICE V MUŠKATU
Čas za razvajanje v enem izmed hotelskih kompleksov
v okolici Muškata.

CENA VKLJUČUJE: polet Ljubljana ali bližnje letališče-Oman-Ljubljana ali bližnje letališče, letališke in
varnostne pristojbine, nastanitev po programu (6 x
hotel 4* v Muškatu, 1 x puščavski kamp 2*), 7 x polni
penzion, vse prevoze in vstopnine po programu, lokalnega angleško govorečega vodnika, vodo na poti.
VIZUM: slovenski državljani uredite vizum sami na
letališču Oman ob vstopu, veljavnost potnega lista
mora biti vsaj še šest mesecev od vstopa v državo.
DOPLAČILA: napitnine na poti.
DOPLAČILA PO ŽELJI: enoposteljna soba, doplačilo
za manjše število potnikov (min. 2 potnika).
*POMEMBNO: za obisk določenih (predvsem sakralnih) objektov so potrebna primerna oblačila – dolgi
rokavi in dolge hlače, za ženske z ruto pokriti lasje.

8. DAN
Transfer do letališča in polet v Ljubljano oz. na eno izmed sosednjih letališč.

OMAN NA KRATKO
S POČITNICAMI V MUŠKATU

Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si
1. DAN
MUŠKAT
večerni prigrizek
Zbor na letališču in polet v omansko prestolnico Muškat.
Prevoz in nastanitev v hotelu na področju Muškata. Večerni prigrizek in nočitev.
2. DAN
MUŠKAT-NIZWA
zajtrk in večerja
Po zajtrku odhod proti gorski verigi Al Hajar. Najprej
postanek v čudoviti oazi pod vznožjem Jebel Akhdar,
nato pa v Jabrin do impozantne trdnjave iz 17. stoletja.
Pot boste nadaljevali do edinstvene kamnite vasice Misfah. Sledi vožnja do enega najstarejših omanskih mest,
Nizwa, kjer se boste lahko na lokalni tržnici preizkusili
v veščinah barantanja. Prevoz do hotela, večerja in nočitev.
3. DAN
NIZWA-SUR
zajtrk in večerja
Po zajtrku nas bo pot vodila v puščavo Wahiba na razburljivo vožnjo po rdečih sipinah. Krajšo postojanko
boste naredili v tradicionalni beduinski hiši kjer boste
spoznali njihov način življenja in običaje. Nadaljevali
www.palma.si

boste proti očarljivi oazi Wadi Bani Khalid z bujnim zelenjem. Nekaj prostega časa, morda tudi ohladitev v
enem izmed tolmunčkov. Pot boste zaključili v mestu
Sur – prevoz do hotela, večerja in nočitev.
4. DAN
SUR-MUŠKAT
zajtrk
Po zajtrku boste najprej obiskali ladjedelnico tradicionalnih jadrnic z značilnim trikotnim jadrom in se nato
odpravili proti Muškatu. Na poti se boste ustavili ob
Marijinem mavzoleju, ki je od leta 1988 tudi na Unescovem seznamu svetovne dediščine in nato še ob naravnem apnenčastem kraterju Bima. Vaša zadnja postojanka bo zelena oaza Wadi Arbayeen. Povratek v Muškat.
5. - 7. DAN
POČITNICE V MUŠKATU
Čas za razvajanje v enem izmed hotelskih kompleksov
v okolici Muškata.
8. DAN
Transfer do letališča in polet v Ljubljano oz. na eno izmed sosednjih letališč.
78

*POMEMBNO: za obisk določenih (predvsem sakralnih) objektov so potrebna primerna oblačila – dolgi
rokavi in dolge hlače, za ženske z ruto pokriti lasje.
CENA VKLJUČUJE: polet Ljubljana ali bližnje letališče-Oman-Ljubljana ali bližnje letališče, letališke in
varnostne pristojbine, nastanitev po programu (5x
hotel 4* v Muškatu, 1x hotel 4* v Nizwi, 1x hotel 4* v
Surju), 7x polpenzion, vse prevoze in vstopnine po
programu, lokalnega angleško govorečega vodnika,
pitno vodo na poti.
VIZUM: slovenski državljani uredite vizum sami na
letališču Oman ob vstopu, veljavnost potnega lista
mora biti vsaj še šest mesecev od vstopa v državo.
DOPLAČILA: napitnine na poti.
DOPLAČILA PO ŽELJI: enoposteljna soba, doplačilo
za manjše število potnikov (min. 2 potnika).

PO POTEH
SULTANOV
Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si
odlična kombinacija kulturnih znamenitosti
in naravnih lepot
nočitev v arabskem puščavskem kampu
1. DAN
MUŠKAT
večerni prigrizek
Zbor na letališču in polet v omansko prestolnico Muškat.
Prevoz in nastanitev v hotelu na področju Muškata. Večerni prigrizek in nočitev.
2. DAN
MUŠKAT
zajtrk in večerja
Po zajtrku se boste odpravili na poldnevno raziskovanje
mesta Muškat. Ogledali si boste glavno mošejo Sultana
Quaboosa, tradicionalno tržnico (Muttrah Souk) in ribjo tržnico. Sprehodili se boste po starem delu mesta s
palačo Al Alam do muzeja Bait Al Zubair, kjer boste
lahko pokukali v del omanske zgodovine. Vrnitev v hotel,
večerja in nočitev.
3. DAN
MUŠKAT-NIZWA-JABRIN-NIZWA zajtrk in večerja
Po zajtrku se boste podali v eno izmed najstarejših
omanskih mest, Nizwo, ki je bila svoj čas pomembno
trgovsko, umetniško in versko središče. Sprehodili se
boste po živahni tržnici vse do mestne trdnjave iz katere se odpira prelep panoramski pogled. V mestecu Jabrin, le nekaj kilometrov iz Nizwe, se boste ustavili še ob
eni mogočni utrdbi iz 17. stoletja, ki velja za najbolje
ohranjeno v vsej državi. Po ogledu se boste vrnili v
Nizwo, nekaj prostega časa, nato pa prevoz do hotela,
večerja in nočitev.
4. DAN		
NIZWA-AL HAMRA-JEBEL SHAMS zajtrk in večerja
Po zajtrku vožnja do 400 let starega mesta sredi oaze,
Al Hamra, kjer si boste ogledali lokalni muzej. Pot boste nadaljevali proti Sončni gori (Hebel Shams), ki je del
gorske verige Al Hajar z najvišjim vrhom v Omanu

Cena od

(3.009 m). Nekaj prostega časa za raziskovanje po svoje nato sledi prevoz do hotela, večerja in nočitev.
5. DAN
JEBEL SHAMS-WADI BANI KHALID-WAHIBA

zajtrk in večerja
Po zajtrku se boste odpravili proti oazi Wadi Bani Khalid,
ki vas bo očarala z bujnim zelenjem in kristalno čistimi
jezerci. Nekaj prostega časa, morda tudi ohladitev v
enem izmed tolmunčkov. Nadaljevali boste v puščavo
Wahiba po razburljivih rdečih sipinah in naredili krajši
postanek v beduinskem kampu. Večerja in nočitev v
arabskem puščavskem kampu.
6. DAN
WAHIBA-JALAN BANI BU ALI-JALAN BANI BU
HASSAN-SUR
zajtrk in večerja
Po zajtrku se boste odpravili proti dvema očarljivima
mestoma sredi zelenja, obdanima s puščavo na eni in
gorovjem na drugi strani. Najprej v Jalan Bani Bu Ali
mimo mošeje Al Hamooda do tradicionalne tržnice.
Nekaj prostega časa za nakup spominkov, nato pa v
Jalan Bani Bu Hassan, kjer si boste ogledali mogočno
trdnjavo. Prevoz do kraja Sur, nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
7. DAN
SUR-WADI TIWI-BIMA-WADI ARBYN-QURIYATMUŠKAT
zajtrk in večerja
Po zajtrku sledi krajši ogled mesta Sur in nadaljevanje
poti v oazo Tiwi, poznano po plantažah banan in papaje.
Pot boste po obalni cesti nadaljevali do naravnega kraterja Bima in naprej do oaze Arbyn, ki velja za eno najlepših omanskih oaz. Sledi krajši postanek v manjši ribiški vasici Quriyat, nato pa vrnitev v Muškat. Prevoz do
hotela, večerja in nočitev.

CENA VKLJUČUJE: polet Ljubljana ali bližnje letališče-Oman-Ljubljana ali bližnje letališče, letališke
in varnostne pristojbine, nastanitev po programu
(3x hotel 4* v Muškatu, 1x hotel 3* v Nizwi, 1x hotel
3* na področju Jebel Shams, 1x puščavski kamp 2*,
1x hotel 3* v Surju), 7x polpenzion, vse prevoze in
vstopnine po programu, lokalnega angleško govorečega vodnika, pitno vodo na poti.
VIZUM: slovenski državljani uredite vizum sami na
letališču Oman ob vstopu, veljavnost potnega lista
mora biti vsaj še šest mesecev od vstopa v državo.
DOPLAČILA: napitnine na poti.
DOPLAČILA PO ŽELJI: podaljšanje v program s
počitnicami v hotelu po vaši izbiri (predhodna potrditev), enoposteljna soba, doplačilo za manjše
število potnikov (min. 2 potnika).
*POMEMBNO: za obisk določenih (predvsem
sakralnih) objektov so potrebna primerna oblačila – dolgi rokavi in dolge hlače, za ženske z ruto
pokriti lasje.

PO ŽELJI PODALJŠANJE POČITNIC NA RIVIERI
MUŠKATA ALI V LETOVIŠČU SALALAH

8. DAN
MUŠKAT
zajtrk
Po zajtrku prosto do odhoda. Prevoz na letališče in polet proti domu.

647 €
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MALDIVI

TROPSKI RAJ Z RAZGLEDNICE

MALE

Glavno mesto: Male
Letovišča: številni atoli v okolici glavnega atola Male
(skupno 26 atolov)
Letališče: Male
Čas leta: pribl. 10 ur
Časovni zamik: + 3 ure
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane).

Cena od

ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

456 €

Maldivi se zdijo kot iz pravljice. Skoraj ni ženske, ki enkrat v življenju ne bi
pomislila na svojo bosonogo poroko na plaži tega tropskega raja. Geološki
čudež, ki ga sestavljajo snežno beli atoli, že na prvi pogled ukrade dih.
Turkizno morje, ki obdaja otoke, skriva najlepše podvodne vrtove. Maldivi
so popolna kulisa za brezčasno poležavanje na plaži, potapljanje v lastne
misli in razvajanje na sto in en način.
Zakaj na Maldive?
Snorklanje in potapljanje vabita v svet koralnih grebenov vseh barv in oblik.
Maldivi so geografski čudež 26 koralnih atolov, ki ležijo v azurno modrem morju
Indijskega oceana.
Plavanje z nekaterimi morskimi velikani in opazovanje tisočerih tropskih ribic je
doživetje, ki ga nihče ne pozabi.
Maldivi so bili v zgodovini del trgovske poti po Indijskem oceanu, kar je na atolskem
otočju ustvarilo živahno in pisano kulturo z vplivi indijske, afriške, šrilanške in arabske tradicije.
Namigi za doživetja
Poležavajte na rajski plaži s koktejlom v roki in osvojite to najbolj priljubljeno dejavnost na otočju
Podajte se na raziskovanje enega najlepših podvodnih svetov. Prijazni domačini
vas bodo opremili z znanjem in pripomočki za nepozabno doživetje pod vodo.
Toplo in kristalno morje je popolno prizorišče za vodne športe. Preizkusite se v surfanju in kajtanju, v smučanju na vodi ali adrenalinski dirki s tubo.
Z ladjico ali letalom se odpravite na raziskovanje atolov. Vsak po svoje je čudovit.

TEMP. LESTVICA (°C):

JAN

FEB

JUL

AVG

SEP

Povprečna dnevna temp.

27

28

29

29

28

28

28

28

27

27

27

27

Povprečna temp. morja

28

28

29

30

30

29

29

29

29

28

29

24
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80

MALDIVI, ATOL SEVERNI MALE IN ATOL RAA
HOTEL COCO PALM DHUNI KOLHU ***** 

www.cocopalm.com

Manjši privatni atol Dhunikolhu v okviru atola
Baa, približno 30 minut vožnje z letalom.
Ponudba: restavracije (glavna; azijska in mednarodna »a-la-carte«), bar; masaže, lepotni
tretmaji; trgovinice, knjižnica; brezžični internet, internetni kotiček (plačilo); fitnes, tenis,
namizni tenis, badminton, odbojka, biljard,
joga, vodni športi na plaži, potapljanje.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki na plaži
brezplačno.
Beach vile: klimatska naprava, ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, zunanji tuš,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(plačilo), sef, terasa. Dodatno ležišče ni možno.
Ocean front vile: enaka oprema kot beach
vile. Ob morju.
Sunset beach vile: enaka oprema kot beach
vile. Obrnjene prosti sončnemu zahodu in s
privatnim bazenom na terasi.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

NAŠI NAMIGI
manjši atol
visoka kvaliteta storitev
posebne ponudbe za
mladoporočence

HOTEL NA
OBALI

ZA PARE

ŠPORT

BREZPLAČNO

POTAPLJANJE

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

KURUMBA MALDIVES *****

www.kurumba.com

500 m dolg in 300 m širok atol z belim peskom
in nasadi kokosovih palm, približno 10 minut
vožnje s hitrim čolnom.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
azijska, japonska, kitajska, arabska, morska
in indijska »a-la-carte«), več barov; dva zunanja bazena, dva otroška bazena; masaže, tretmaji; trgovinice, knjigarna; brezžični internet;
fitnes, tenis, namizni tenis, joga, odbojka na
mivki, vodni športi, potapljanje in snorklanje.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), aparat za kavo ali
čaj, sef, balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.
Deluxe sobe: enaka oprema kot superior
sobe, prostornejše in bližje plaži ter z zunanjim
tušem. Možno dodatno ležišče.
Deluxe bungalov: enaka oprema kot superior
sobe, večji in prostornejši, bungalov, večja
terasa. Možni dve dodatni ležišči.
Beachfront deluxe bungalov: na plaži z
razgledom na Indijski ocean. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

NAŠI NAMIGI
luksuzni resort
odlična izbira za mladoporočence
turkizna laguna
pestra izbira kulinarike

HOTEL NA
OBALI

ZA PARE

2+2

WELLNESS

POTAPLJANJE

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
večerje v določenih »a-la-carte«
restavracijah: predhodna rezervacija;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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MALDIVI, ATOL BAA IN ATOL JUŽNI ARI
ROYAL ISLAND RESORT & SPA *****

www.royal-island.com

800 m dolg in 220 m širok atol s kristalno laguno z belo peščeno plažo, 118 km od letališča
in približno 35 minut vožnje z letalom.

NAŠI NAMIGI
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

Ponudba: restavracije (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), več barov, kavarna; zunanji bazen z ločenim delom za otroke; masaže,
ayurveda tretmaji, savna, whirlpool; internetni kotiček, brezžični internet pri recepciji
(plačilo - v nekaterih skupnih prostorih brezplačno); trgovinice; fitnes, tenis, namizni tenis, badminton, odbojka na mivki, squash,
biljard, vodni športi, potapljanje in snorklanje.

odlična wellness ponudba
potapljanje

Kopalne brisače, ležalniki ob bazenu in na
plaži brezplačno.
Standardne vile: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
sef, aparat za kavo ali čaj, terasa. Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

ZA PARE

ŠPORT

WELLNESS

POTAPLJANJE

Beach vile: modernejša oprema kot standardne, večje in prostornejše, dodatno še: stropni
ventilator, kopalna kad, zunanji tuš, terasa na
morsko stran. Možno dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki, sef, brezžični
internet pri recepciji.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

SUN ISLAND RESORT & SPA ****

www.sunislandmaldives.net

Na največjem atolu v maldivskem otočju, dolgem 1.6 km in širokem 440 m, približno 35
minut vožnje z letalom in 60 minut hitrim čolnom.
Ponudba: restavracije (glavni; italijanska,
azijska in žar »a-la-carte«), več barov; zunanji
bazen, otroški bazen; jacuzzi, savna, masaže;
trgovinice; brezžični internet pri recepciji in v
določenih barih; fitnes, odbojka na mivki, košarka, namizni tenis, badminton, biljard, pikado, squash, vodni športi, snorklanje, potapljanje.
Kopalne brisače, ležalniki ob bazenu in na
plaži brezplačno.
Beach bungalovi: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
sef, mini bar (plačilo), aparat za kavo ali čaj,
balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Superior Beach bungalovi: enaka oprema kot
beach bungalovi, prostornejši, dodatno kopalna kad in zunanji tuš. Možno dodatno ležišče.
Vodni bungalovi: enaka oprema kot superior
beach bungalovi, nad morjem. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

NAŠI NAMIGI
veliko dogajanja
športne aktivnosti
večji atol

HOTEL NA
OBALI

POTAPLJANJE

2+1

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki, sef, brezžični
internet pri recepciji in v določenih
barih.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

www.palma.si

ŠPORT
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MALDIVI, ATOL SEVERNI ARI IN ATOL LHAVIYANI
GANGEHI ISLAND RESORT **** 

www.gangehi.com

Manjši atol dolg 300 m in širok 200 m leži
80 km od letališča, približno 25 minut vožnje
z letalom.
Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), dva bara; masaže, lepotni tretmaji; trgovinica; brezžični internet; fitnes,
odbojka, joga, vodni športi na plaži, potapljanje.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki na plaži
brezplačno.
Club sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, terasa,
v notranjosti atola. Možno dodatno ležišče
Garden vile: enaka oprema kot club sobe,
vendar brez televizije. Večja površina in individualna vila.
Beach vile: enaka oprema kot garden vile. Ob
morju.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

NAŠI NAMIGI
manjši atol
visoka kvaliteta storitev
posebne ponudbe za
mladoporočence

HOTEL NA
OBALI

ZA PARE

ŠPORT

BREZPLAČNO

POTAPLJANJE

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

KUREDU ISLAND RESORT & SPA **** 

www.kuredu.com

Večji atol dolg 1.500 m in širok 300 m leži
120 km od letališča, približno 40 minut vožnje
z letalom.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
azijska in morska »a-la-carte«), dva bara;
bazen; masaže, lepotni tretmaji; trgovinica;
brezžični internet; fitnes, tenis, namizni tenis, badminton, odbojka, biljard, vodni športi na plaži, potapljanje.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Vrtni bungalovi: klimatska naprava, ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(plačilo), sef, terasa, pogled vrt.
Beach bungalovi: enaka oprema kot vrtni
bungalovi, dodatno morska stran.
Beach vile: enaka oprema kot vrtni bungalovi, ob morju.
Storitev polni penzion: samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja.

NAŠI NAMIGI
večji atol
priporočamo ljubiteljem
podvodnega sveta
za osebe nad 18 let

HOTEL NA
OBALI

ZA PARE

ŠPORT

BREZPLAČNO

POTAPLJANJE

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj; popust na izbrane
jedi v »a-la-carte restavracijah;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar (voda, brezalkoholne pijače in pivo);
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.
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SEJŠELI

MAHE

VRNITEV V MODRO LAGUNO

Glavno mesto: Victoria
Letovišča: otok Mahe (Beau Vallon Bay, Anse Forbans,
Baie Lazare), otok Silhouette, otok La Digue, otok Praslin,
otok Denis
Letališče: Seychelles
Čas leta: pribl. 10 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane), ki mora imeti vsaj 12
praznih strani.
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Dunaj,
München, Benetke, Milano

Cena od

456 €

Sejšele sestavlja 115 otokov v Indijskem oceanu, kjer ima morje prijetnih 25 stopinj.
Bela, zelena in modra so skoraj edine barve in vse, če odštejemo pisana oblačila in
sadje. Bujno tropsko rastje, bel pesek in modre lagune so vse, kar človek potrebuje
za popoln odklop. Največji otok Sejšelov Mahe ima obalo iz granita z velikimi, zaobljenimi kamni, ki vabijo k poležavanju in preskakovanju.
Zakaj na Sejšele?
Bujno naravno okolje Sejšelov je idealno prizorišče za mirne družinske počitnice
ali romantiko v dvoje.
Sejšeli veljajo za enega najlepše ohranjenih tropskih rajev, ki se ponaša z nekaterimi najbolj sanjskimi plažami na svetu.
Številne živalske vrste se na otokih odlično počutijo. Sejšeli so raj za opazovanje ptic
in uživanje v njihovem petju ter barvah.
Grebeni, kanjoni, plitve police, zanimive razbitine, ostanki prekrasnih koralnih
vrtov, pisane ribice in toplo in čisto morje uvrščajo Sejšele v sam vrh potapljaških
destinacij.
Namigi za doživetja
Doživite naravni park na otoku Praslin, ki je na seznamu svetovne dediščine Unesca in se ponaša s številnimi endemičnimi vrstami. Poiščite unikatni morski kokos
‘coco de mer’, ki dozoreva 30 let. Poseben je tudi zato, ker menda v celoti spominja
na ženske obline.
Jadranje po kristalnem morju med sejšelskimi otoki bo v vas prebudilo zvezdniški
občutek.
Raziščite otoček La Digue, kjer je narodni park s prelepimi turkiznimi zalivčki in
značilnimi kamnitimi skulpturami.
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SEJŠELI - PRASLIN
HOTEL CONSTANCE LEMURIA ***** www.wlh.co.za
Hotel za najbolj zahtevne goste, v okvir katerega spadajo 3 sanjske peščene plaže se nahaja na otoku Praslin (dostop z letalom iz
glavnega otoka Mahe – 10 minut vožnje od
letališča Praslin).

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
sredi tropskega vrta
golf igrišče v okviru hotela

Ponudba: restavracije(glavna: mednarodna,
kreolska in morska »a-la-carte«), pet barov;
bazen, otroški bazen; savna, masaže, lepotni
tretmaji; trgovinice, knjižnica; brezžični internet; mini klub, otroško igrišče; fitnes, tenis,
izposoja koles, ribolov, vodni športi na plaži,
potapljanje.

3 čudovite plaže v okviru hotela

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Junior suite: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč, copati,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(plačilo), sef, balkon ali terasa, morska stran.
Možno dodatno ležišče za otroka.
Senior suite: enaka oprema kot standardne,
večje in z ločenim spalnim delom za otroke.
Možni dve dodatni ležišči za otroke.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

ŠPORT

POTAPLJANJE

2+2

GOLF

BREZPLAČNO

Golf: v sklopu hotela se nahaja golf igrišče z
18 luknjami. Ob predhodni potrditvi in plačilu
vam lahko rezerviramo igranje golfa. Potrebovali bomo vaš handicap in želene štratne čase.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion: samopostrežni zajtrk in strežena
večerja (»a-la-carte«).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

KEMPINSKI SEYCHELLES RESORT ***** 

www.kempinski.com

Sredi tropskega vrta in ob dolgi peščeni plaži,
znan po visoki kvaliteti storitev, približno 30
minut vožnje od letališča.

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
mirna lokacija

Ponudba: restavraciji (glavna: kreolska »a-la-carte«), dva bara; bazen; masaže, lepotni
tretmaji; trgovinice, knjižnica; brezžični internet; mini klub; fitnes, tenis, badminton, odbojka, biljard, joga, pilates, vodni športi na
plaži, potapljanje; animacija.

obdan s tropskim vrtom

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč,
copati, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini
hladilnik, sef, balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

2+1

ŠPORT

POTAPLJANJE

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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SEJŠELI - MAHÉ, ANSE FORBANS IN BARBARONS BAY
DOUBLE TREE BY HILTON SEYCHELLES - ALAMANDA RESORT & SPA ****sup.www.doubletree3.hilton.com
Manjši hotel s 30 sobami, obdan z bujnim
tropskim rastjem in palmami, na južnem delu
otoka Mahé, ob peščeni plaži in 20 minut vožnje od letališča.

NAŠI NAMIGI
veliko zelenja
kristalno čisto morje

Ponudba:, restavracija, bar; zunanji bazen;
masaže, lepotni tretmaji; trgovinice, knjižnica;
brezžični internet pri recepciji; fitnes, biljard,
vodni športi, snorklanje, potapljanje.

manjši hotel, ki nudi mirne počitnice
in udobje

Kopalne brisače, ležalniki ob bazenu in na
plaži brezplačno.
King ocena view sobe: klimatska naprava,
stropni ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec
za lase, telefon, sat-tv, sef, mini bar (plačilo),
brezžični internet, balkon, morska stran. Možno dodatno ležišče.
Deluxe king ocean view sobe: enaka oprema
kot king ocean view sobe, dodatno še aparat
za kavo ali čaj in jacuzzi na balkonu. Možno
dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

ZA PARE

BREZPLAČNO

SNORKLANJE

POTAPLJANJE

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežna
zajtrk in večerja, za kosilo izbor menijev.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

AVANI SEYCHELLES BARBARONS RESORT & SPA ****sup.
V letu 2015 popolnoma prenovljen hotel, na
zahodnem delu otoka Mahé, ob dolgi peščeni
plaži s koralnim grebenom (kopanje omejeno
samo na določenem predelu) in 25 minut vožnje od letališča.

NAŠI NAMIGI
mir in udobje
dolga peščena plaža
koralni greben

Ponudba: dve restavraciji (glavna; azijska
»a-la-carte«), dva bara, šiša kotiček; zunanji
bazen; masaže; trgovinice; internetni kotiček,
brezžični internet pri recepciji; fitnes, tenis,
joga, vodni športi, potapljanje.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, sef, mini bar (plačilo), aparat za kavo ali čaj, balkon ali terasa, vrtna
stran, nekatere na morsko stran (plačilo).
Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežna
zajtrk in večerja, za kosilo izbor menijev.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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www.minorhotels.com
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HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

2+1

ŠPORT

POTAPLJANJE

SEJŠELI - MAHÉ, BEAU VALLON BAY IN BAIE LAZARE
CORAL STRAND SMART CHOICE ***sup.

www.coralstrand.com

Na severnem delu otoka, ob najbolj znani in
najbolj priljubljeni peščeni plaži na otoku, le
nekaj minut hoje od centra mesta in 15 km od
letališča.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži Beau Vallon
Bay

Ponudba: restavracije (glavna; suši in indijska
»a-la-carte«), bar; zunanji bazen, otroški bazen; trgovinice; brezžični internet pri recepciji; vodni športi, surfanje, potapljanje.

veliko zadovoljnih gostov
razgibano hotelsko naselje
dobra hrana

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), sef, aparat za kavo
ali čaj, balkon, določene na morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.
Deluxe sobe: enaka oprema kot standardne,
večje in prostornejše, dodatno še kopalni
plašč. Možni dve dodatni ležišči.

HOTEL NA
OBALI

SNORKLANJE

2+2

BREZPLAČNO

POTAPLJANJE

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

VALMER RESORT ***sup.

www.valmerresort.com

Naselje manjših hišic v tropskem slogu, na
manjši vzpetini nad morjem, v zalivu Valmer,
le nekaj minut od peščene plaže in 20 km od
letališča.

NAŠI NAMIGI
prostorni studii s kuhinjsko nišo
za počitnice po svoje

Ponudba: restavracija, bar; zunanji bazen;
masaže; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče; knjižnica, trgovinice v bližini; fitnes, namizni tenis.
2+2

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno.

BREZPLAČNO

Studio: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor s
kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon,
sat-tv, sef, balkon, vrtna stran. Možno dodatno ležišče.
Suite: enaka oprema kot studio, morska
stran. Možno dodatno ležišče.
Deluxe vile: enaka oprema kot studio, večje
in s panoramskim pogledom na zaliv. Možno
dodatno ležišče.
Družinske vile: enaka oprema kot studii, večje in prostornejše, 2 spalnici. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev najem.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (izbira menijev).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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ŠRILANKA
SVETI OTOK BUDE

KALKUDAH

WAIKKAL
KALUTARA
AHUNGALLA

WADDUWA
BENTOTA

Glavno mesto: Colombo
Letovišča: Kalutara, Waikkal, Ahungalla, Wadduwa,
Bentota, Kammala, Kalkudah, Koggala, Negombo,
Beruwela, Kalpitiya, Passekudali
Letališče: Colombo
Čas leta: pribl. 11 ur
Časovni zamik: + 3 ure
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane). Za vsa turistična
potovanja v državo je potrebno predhodno urediti
elektronsko odobritev potovanja/vizum (ETA – Electronic
Travel Authorization), katerega cena je 30 USD/osebo (tudi
otroci). Vizum se lahko pridobi tudi na mejnem prehodu
ob vstopu v državo (cena pribl. 35 USD/osebo – tudi otroci)

Cena od

456 €

ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Dunaj,
München, Benetke, Milano

Šrilanka je veliko več kot Indija v malem. Je otok s karmo Bude, utemeljitelja najbolj zenovske svetovne religije. Šrilanka kot solza lebdi v Indijskem
oceanu. Zelene oaze miru ob morju in v notranjosti so kot z drugega planeta. Ugriznite v sočen tropski sadež in se sprehodite skozi neskončne plantaže cejlonskega čaja, po katerem je Šrilanka dobila svoje prvotno ime. Kar 8
otoških znamenitosti je na seznamu svetovne dediščine UNESCA.
Zakaj na Šrilanko?
Šrilanki pravijo tudi Budina solza. Razlog za to poimenovanje se skriva v obliki otoka in v zibelki budizma, ki se je vse do danes ohranila skoraj v prvotni obliki.
Religijsko in kulturno živahna zgodovina je ustvarila številne templje in običaje, ki
vabijo v zavetje tradicije.
Podvodni svet na Šrilanki je naravnost fantastičen. Koralni vrtovi in tropske ribe so
pravljični barvni vrtiljak.
Šrilanka je pravo živalsko in rastlinsko kraljestvo. Zavetišča slonov in opice med
templji, ki jim pravijo kar opičja mafija, nikogar ne pustijo hladnega. V nacionalnem
parku je moč na prostem opazovati tudi druge eksotične živali.
Namigi za doživetja
Doživite spektakularno tržnico šrilanške prestolnice Colombo in se najejte tropskega sadja vseh barv in oblik.
Predajte se užitkom na neskončnih plažah z edino skrbjo, da vam kokos ne prileti
v naročje.
Obiščite sirotišnico za slone v Pinnaweli, kjer lahko opazujete slone med kopanjem
v reki in hranjenjem v tropskem vrtu.
Povzpnite se na na Levjo skalo v Sigiriyi s čudovitim razgledom na zeleno tropsko
pokrajino, ki je šrilanška različica slovitih starogrških Miken z ohranjenim obzidjem
kraljeve palače.
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ŠRILANKA - ZAHODNA OBALA, AHUNGALLA IN WADDUWA
HOTEL HERITANCE AHUNGALLA *****www.heritancehotels.com
Hotelsko naselje, grajeno iz okolju prijaznih materialov, ponuja obilico miru in sprostitve v zavetju tropskega vrta, ob dolgi peščeni plaži, 41 km
od mesta Galle in 115 km od letališča Colombo
(približno 4 ure vožnje).
Ponudba: restavracija; štirje bari, »coffe shop«;
dva zunanja bazena; jacuzzi, savna, masaže; knjižnica, trgovinice; internetni kotiček, brezžični
internet; fitnes, tenis, namizni tenis, badminton,
odbojka na mivki, balinanje, biljard; diskoteka,
animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu
brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, stropni ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef,
aparat za kavo ali čaj, balkon ali terasa, nekatere
na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Deluxe »oceanfront« sobe: enaka oprema kot
deluxe, v prvi vrsti ob morju. Možno dodatno ležišče.
Deluxe »premier« sobe: enaka oprema kot deluxe, v višjem nadstropju. Možno dodatno ležišče.
Suite: enaka oprema kot deluxe, večje in prostornejše, ločena spalnica in dnevni prostor. Možno
dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in
večerja (ali izbira menijev).
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk,
kosilo in večerja (ali izbira menijev).

NAŠI NAMIGI
eko hotel
čudoviti razgledi na Indijski ocean
»infinity« bazen

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

WELLNESS

2+1

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob
bazenu, sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

THE BLUE WATER HOTEL *****

www.bluewatersrilanka.com

Eleganten hotel, grajen v dveh nadstropjih,
obdan z vrtom kokosovih palm in bujne tropske vegetacije, ob peščeni plaži majhne ribiške vasice Wadduwa in 27 km južno od letališča Colombo (vožnja približno 40 minut). Za
hotelom postaja hitrega vlaka.

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
za zahtevnejše goste

Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), dva bara, »coffe shop«; zunanji
bazen, otroški bazen; jacuzzi, masaže, tretmaji, frizer, lepotilni salon; brezžični internet,
internetni kotiček; trgovinice; fitnes, tenis,
namizni tenis, squash, joga, biljard; nočni
klub, animacija.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

ZA PARE

ŠPORT

WELLNESS

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, stropni ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(plačilo), sef, aparat za kavo ali čaj, balkon ali
terasa. Dodatno ležišče ni možno.
Superior deluxe sobe: enaka oprema kot deluxe, dodatno jacuzzi. Dodatno ležišče ni možno.
Club suite: enaka oprema kot deluxe, velike
in prostorne, v novem predelu, moderno
opremljene. Možno dodatno ležišče.

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob
bazenu, sef, brezžični internet.

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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ŠRILANKA - ZAHODNA OBALA, KALUTARA IN WAIKKAL
HOTEL ROYAL PALMS ****sup.www.royal-palms-beach-hotel-kalutara-sri-lanka.en.ww.lk
Večje hotelsko naselje v tipičnem otoškem
slogu, obdano z velikim palmovim vrtom, ob
dolgi peščeni plaži, 3 km od centra mesta Kalutara in 45 km od letališča Colombo (približno 2 uri vožnje).

NAŠI NAMIGI
na plaži
mirne počitnice z vsem udobjem
bogat wellness program

Ponudba: restavracije (glavna; japonska in
azijska »a-la-carte«), dva bara; več zunanjih
bazenov, otroški bazen; spa center v sestrskem hotelu Tangerine Beach: masaže,
ayurveda tretmaji; trgovinice; brezžični internet pri recepciji; fitnes, namizni tenis, badminton, odbojka na mivki, biljard; diskoteka,
animacija.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

2+1

BREZPLAČNO

ŠPORT

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
aparat za kavo ali čaj, sef (plačilo), balkon ali
terasa, morska stran. Možno dodatno ležišče.
Junior suite: ločena spalnica in dnevni prostor, klimatska naprava, kopalnica z wc-jem,
sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo), sef (plačilo),
aparat za kavo ali čaj, balkon. Možno dodatno
ležišče.

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
(včasih tudi izbira menijev); prigrizki,
kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače,
koktajli;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob
bazenu, brezžični internet pri recepciji.

Storitev nočitev z zajtrkom: obogateni samopostrežni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): obogateni samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja (ali
izbira menijev).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL SURIYA RESORT ****sup.

www.suriyaresort.com

Direktno ob morju in reki Ging Oya, okolica
obdana s kokosovimi palmami in nasadi mangrov, 12 km severno od kraja Negombo in
25 km od letališča Colombo (približno 45 minut vožnje).

NAŠI NAMIGI
hotel ob plaži z bujno vegetacijo
za ljubitelje mirnih počitnic

Ponudba: restavracija, dva bara; zunanji bazen, otroški bazen; jacuzzi, masaže, savna,
parna kopel, lepotni tretmaji; brezžični internet pri recepciji, ob bazenu in v restavraciji;
fitnes, odbojka na mivki, joga; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

WELLNESS

Deluxe sobe: klimatska naprava, stropni ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo),
mini hladilnik, sef, aparat za kavo ali čaj, balkon morska stran ali terasa pogled bazen.
Možno dodatno ležišče.
Suite: enaka oprema kot deluxe, večje in
prostornejše. Dodatno še DVD predvajalnik in
jacuzzi na balkonu. Možno dodatno ležišče.
Vodni bungalov: enaka oprema kot deluxe
sobe, večji in prostornejši, dodatno mini bar
(plačilo) in zunanji tuš, obdani z nasadi mangrov in morjem. Možno dodatno ležišče.

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, piškoti;
• določene lokalne točene pijače;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki
ob bazenu, sef, brezžični internet pri
recepciji, ob bazenu in v restavraciji.

Storitev polpenzion: obogateni samopostrežni zajtrk in samopostrežna večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja. Kosilo je lahko včasih
tudi streženo (izbira menijev).

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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ŠRILANKA - ZAHODNA OBALA,WAIKKAL IN VZHODNA OBALA PASSIKUDAH
RANWELI ECO HOLIDAY VILLAGE ***sup.

www.ranweli.com

Ob skalnato peščeni plaži, med nasadi palm
in mangrov, 50 km od mesta Colombo in 18 km
od letališča Colombo (vožnja približno 30 minut).

NAŠI NAMIGI
nastanitev v posebnem eko resortu
za ljubitelje raziskovanja

Ponudba: restavracija, dva bara; zunanji bazen, otroški bazen; masaže, ayurveda tretmaji; brezžični internet pri recepciji, internetni
kotiček; namizni tenis, odbojka na mivki, balinanje, joga.

veliko aktivnosti

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, stropni
ventilator, kopalnica z wc-jem, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, sef, aparat za kavo ali čaj. Možno dodatno ležišče.
Standardni bungalov: enaka oprema kot
standardne, terasa na morsko stran. Možno
dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

2+1

ZA PARE

Deluxe bungalov: modernejša oprema, sicer
enaka oprema kot standardne. Možno dodatno ležišče.
Superior deluxe bungalov: enaka oprema kot
standardne, morska stran. Možno dodatno
ležišče.
VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
(lahko tudi izbira menijev); prigrizki,
kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki
ob bazenu, sef, brezžični internet pri
recepciji.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja (lahko tudi izbira menijev).

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL AMAYA BEACH PASSIKUDAH ****sup.

www.amayabeach.com

Ob dolgi peščeni plaži, 35 km severno od mesteca Batticaloa in 300 km od letališča Colombo (približno 6 ur vožnje).

NAŠI NAMIGI
mirne počitnice na plaži
priporočamo družinam

Ponudba: restavracija, dva bara; zunanji bazen, otroški bazen; masaže, savna, parne
kopeli; brezžični internet; trgovinice; mini
klub, otroški klub; fitnes, badminton, odbojka na mivki, potapljanje, snorklanje, vodni
športi.

daljši transfer

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, aparat
za kavo ali čaj, balkon ali terasa. Možni dve
dodatni ležišči.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

WELLNESS

2+2

POTAPLJANJE

ŠPORT

Deluxe »ocean« sobe: enaka oprema kot superior, morska stran. Možni dve dodatni ležišči.
Premier deluxe »ocean« sobe: enaka oprema
kot superior, večje in prostornejše, morska
stran. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
(lahko tudi izbor menijev); prigrizki,
kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• animacija, mini klub, otroški klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob
bazenu, sef, brezžični internet.

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja (lahko tudi izbor menijev).

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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ŠRILANKA IN ODDIH
NA MALDIVIH

Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si

3. DAN

SLOVENIJA - EVROPA
polet
POLET V PRESTOLNICO ŠRILANKE
Zbor na odhodnem letališču in polet preko enega od
evropskih letališč do Colomba.

DAMBULA - POLONNARUWA - SIGIRIYA - DAMBULLA

zajtrk, večerja, nočitev
KAMNITA LEVJA SKALA
Ogled Polonnaruwe, v času od 11. do 13. stoletja druge
prestolnice Šrilanke. Srednjeveška prestolnica skriva številne parke, palače in templje, kjer je svoj mir
našel tudi Buda. Pot bomo nadaljevali sredi tropskih
gozdov, rezervatov vode do bližnje Sigiriye, kjer je bila
nekoč palača ubežnega kralja Kasiapa iz 12 stoletja.
Levja skala spada med najslavnejše skalnate gmote na
Zemlji. Nanjo se bomo povzpeli mimo freske Deklice v
oblakih (edine posvetne freske na Šrilanki), in stopili
na vrh Sigiriye skozi levje žrelo med ogromnimi šapami. Vrnitev v hotel, čas za počitek, osvežitev. Večerja
in nočitev.

2. DAN

4. DAN

safari v narodnem parku Yale
čajne plantaže, botanični vrtovi, eksotične
dišave in začimbe
vzpon na eno izmed najslavnejših gmot na
Zemlji
spoznavanje starodavnih prestolnic Šrilanke

1. DAN

COLOMBO - DAMBULLA
večerja, nočitev
VOŽNJA SKOZI OBŠIRNA RIŽEVA POLJA
Vožnja skozi čudovito pokrajino, prepleteno z nasadi
kokosove palme, plantažami ananasa in riževimi polji, ki dajejo ljudem možnost preživetja, ter srečanje z
vedno nasmejanimi domačini. Že ob prihodu se bomo
spoznali s cestami, ki so na Šrilanki res posebne, občasno adrenalinske. Prihod v prijetno mesto Dambula
in nastanitev v hotelu. Po kratki osvežitvi sledi sprehod po mestecu. Ogledali si bomo Raja Maha Vihara
ali Veliko kraljeve svetišče, kot ga imenujejo domačini,
ki se ponaša s številnimi kipi Bude in starinskimi stenskimi poslikavami, starimi več kot 2000 let. Na poti do
skalnega templja nas bodo spremljale stalne varovalke
templja, vedno očarljive opice. Večerja in nočitev.

www.palma.si

MATALE - KANDY
zajtrk, večerja, nočitev
VRTOVI ZAČIMB IN TOVARNA BATIKA
Vožnja do vasi Matale, kjer nam bodo domačini razkazali čudovite vrtove začimb, dišav in zdravilnih rastlin
(vanilija, cimet, kokos, poper...), ki jih domačini uporabljajo tudi v zdravilstvu. V manufakturi batikov bomo
spoznali delovni proces poslikave različnih motivov
na bombaž in svilo. Končna postaja dneva bo Kandy,
zadnja prestolnica singalskih kraljev v kateri še danes
čutimo nekdanjo veličino tega mesta. Raziskovanje
bomo začeli z obiskom templja Sri Dalada Maligawa,
kjer hranijo relikvijo Bude, v muzeju dragih kamnov, pa
bomo izvedeli vse o šrilanških safirjih. Po želji si lahko privoščite tudi kakšno ajurvedsko masažo. Zvečer
ogled singalskih ljudskih plesov. Večerja in nočitev.
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5. DAN

PINNAWELA - PERADENIYA - NUWARA ELIYA

zajtrk, večerja, nočitev
BARVITE ORHIDEJE
Obiskali bomo kraljevi botanični vrt v kraju Peradeniya,
ki je pravi raj za ljubitelje različnega tropskega rastlinstva in sijočih orhidej. Nadaljevanje poti do Pinnawele,
edine sirotišnice slonov, kjer bomo imeli možnost opazovati slone med kopanjem v reki in mlade slone pri
hranjenju. Sledi vožnja po slikoviti hriboviti pokrajini,
prevzele nas bodo neskončne plantaže čajevca, ki so
jih zasadili Angleži; v eni od tovarn si bomo ogledali
proizvodnjo čaja in ga po želji tudi nekaj kupili. Popoldan bo obisk mesta Nuwara Eliya ali »Little England«,
ki so ga Angleži uporabljali za svoje letovišče in kjer je
še danes mogoče čutiti nostalgijo po britanskih kolonialnih časih. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

6. DAN

NUWARA ELIYA - ELLA 
zajtrk, večerja, nočitev
PRAVLJIČNA HRIBOVITA DEŽELA
Po zajtrku bodo pravljično hribovito deželo prepredeno s plantažami čaja zamenjala polja, kjer domačini
pridelujejo različno zelenjavo. Območje je prepredeno s številnimi slapovi, najznamenitejši so vsekakor
slapovi Ravana, kjer bomo naredili krajši postanek.
Nadaljevanje skozi zeleno pokrajino, vse do obrobja
narodnega parka Yalle. Nastanitev v hotelu v idiličnem
okolju, večerja in nočitev.

7. DAN

YALLE - GALLE - COLOMBO 
zajtrk
DOŽIVETJE V NARODNEM PARKU YALLE
Zgodnji zajtrk in vožnja v največji narodni park na
Šrilanki, na jeep safari. Z džipi se bomo zapeljali po
parku, kjer z malo sreče lahko vidite slone, krokodile,
več kot 130 vrst ptic in morda celo leoparde, ki so najslavnejši prebivalci parka. Popoldan nadaljevanje do
čudovitega obmorskega mesteca Gale, nekoč vodilnega pristanišča na Šrilanki. Sprehodili se bomo skozi
mestece, si privoščili kavico in si ogledali utrdbo Gale
Fort, utrdbo, ki se uvršča v seznam svetovne kulturne
dediščine. Med vožnjo do glavnega mesta otoka, bomo
za kratek čas pozdravili tudi slavne »ribiče na kolih«.
Vožnja do letališča in v večernih urah polet proti Maleju. Po pristanku vožnja s hitrim čolnom do otoka. Namestitev in lahka večerja.

8. - 9. DAN

MALDIVI
Počitniški dnevi namenjeni brezskrbnemu uživanju na
otočju Maldivi, ki se kot pikice lesketajo v kristalno čistem turkiznem morju indijskega oceana. Idealen kraj
za pobeg iz vsakdanjika. Možnost številnih vodnih aktivnosti in zabavnega programa na otoku.

10. DAN

MALDIVI - MALE 
zajtrk
Zajtrk in še zadnje lovljenje sončnih žarkov in brezskrbnega uživanja. V popoldanskih urah prevoz na letališče
Male in polet proti enemu izmed mednarodnih letališč.

11. DAN

EVROPA - SLOVENIJA
Nadaljevanje leta do bližnjega letališča/Ljubljane.
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz bližnje letališče/
Ljubljana - Colombo - Male - Colombo - bližnje letališče/Ljubljana v ekonomskem razredu, letališke
in varnostne pristojbine, avtobusne prevoze po programu na Šrilanki, oglede in vstopnine po programu,
slovenskega spremljevalca in lokalnega vodnika na
Šrilanki, polpenzioni v hotelih 3*/4*na Šrilanki in
3*/4* na Maldivih (lokalne kategorije) v dvoposteljnih
standardnih sobah, prevoz s hitrim čolnom do otoka
in nazaj, stroške organizacije potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba,
doplačilo za 3 x all inclusive.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vizum Eta, napitnine
(tudi otroci) lokalnemu vodniku, vozniku in nosačem
prtljage.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama na vprašanje.
OPOMBA: v primeru poleta z bližnjega letališča je
prevoz za doplačilo.
Program in datum potovanja se zaradi prilagajanja
letalskim prevozom lahko spremeni, obrne se vrstni
red ogledov.
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MAVRICIJ

BALACLAVA

BISER INDIJSKEGA OCEANA

FLIC EN FLAC

BELLE MARE

TAMARIN

BEL OMBRE

Glavno mesto: Port Louis
Letovišča: Belle Mare, Bel Ombre, Balaclava, Flic-en-Flac,
Tamarin
Letališče: Mauritius
Čas leta: pribl. 11 ur
Časovni zamik: + 2 uri
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane).

Cena od

ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Dunaj, München,
Benetke, Milano

456 €

Mark Twain je nekoč zapisal: “Najprej je bil ustvarjen Mavricij in potem nebesa.” Dolge peščene plaže, kristalno morje, palme in sonce potrjujejo njegovo misel, saj velja za enega najlepših tropskih otokov. Polja sladkornega
trsa, vzpetine nenavadnih oblik, prijazni in odprti ljudje, turkizno morje,
dolge plaže s koralnimi grebeni, raznolike lokalne jedi ali pa živ žav v glavnem mestu Port Luis, vas bodo očarali. V preteklosti je na Mavriciju živel
tudi slavni ptič dodo. Mavricij le 200 km loči od otoka Reunion, ki je pravzaprav Francija v malem in kombinacija z Mavricijem je zadetek v polno.
Zakaj na Mavricij?
Mavricij je fantastična izbira za počitniške užitke v turkiznem morju, na peščenih
plažah, pod palmami in sredi bujne naravne vegetacije.
Barve morja, ki valovi na več kot 200 km obale, so presunljive. Nič drugače ni z
morskimi prebivalci - kiti, delfini in manjšimi ribami vseh barv ter oblik.
Izvrstna igrišča za golf so na vseh koncih otoka.
Kajtanje, surfanje in drugi vodni športi dobijo na Mavriciju posebno dimenzijo.
Lepote morja in obale jim pridajo občutek rajskega.
Mavricij se ponaša s številnimi nacionalnimi parki, ki slovijo po naravnih privlačnostih.
Namigi za doživetja
Podajte se na sprehod skozi najstarejši botanični vrt na južni polobli. Slovi po
ogromnih lokvanjih, na katerih bi lahko menda spali dojenčki.
Mavricij ne slovi zgolj po prelepih plažah. Raziščite notranjost in se sprehodite med
plantažami vanilije, čaja in sladkornega trsa.
Obiščite nacionalni parka Black River Gorges ter Chamarel, kjer boste našli znamenito zemljo sedmih barv.
Lenobno poležavajte na plaži, snorkljajte in se razvajajte z otoškimi specialitetami.
Najbolj značilne so mečarica in čilijeve kroglice.
TEMP. LESTVICA (°C):

JAN

FEB

JUL

AVG

SEP

Povprečna dnevna temp.

27

27

27

26

24

23

22

22

23

25

26

27

Povprečna temp. morja

27

28

27

27

26

25

24

23

23

24

25

26
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MAVRICIJ - BELLE MARE IN TURTLE BAY
HOTEL CONSTANCE BELLE MARE PLAGE***** 

www.constancehotels.com

Hotel za zahtevne goste ob dolgi peščeni plaži
Belle Mare in 50 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev

Ponudba: več restavracij (glavna: šest »a-la-carte«), šest barov; štirje bazeni, otroški bazen;
savna, parna kopel, masaže, lepotni tretmaji;
trgovinica; brezžični internet; mini klub, otroško
igrišče; fitnes, tenis, namizni tenis, mini golf,
izposoja koles, joga, aerobika, vodni športi na
plaži, potapljanje.

sredi tropskega vrta in ob dolgi
peščeni plaži
golf igrišče v okviru hotela

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih
in na plaži brezplačno.
Prestige sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč, copati,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa, nekatere na morska
stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče za
otroka.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

ŠPORT

POTAPLJANJE

2+2

GOLF

BREZPLAČNO

Junior suite: enaka oprema kot standardne,
večje. Možni dve dodatni ležišči za otroka.
Golf: v okviru hotela se nahaja golf igrišče z 18
luknjami. Ob predhodni potrditvi in plačilu vam
lahko rezerviramo igranje golfa. Potrebovali
bomo vaš handicap in želene štartne čase.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

VSE VKLJUČENO (doplačilo):
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar (določene pijače);
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

Polni penzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

THE WESTIN TURTLE BAY RESORT & SPA ***** 

www.westinturtlebaymauritius.com

Novejši hotel ob plaži, ki prisega na ponudbo
wellnessa in udobja, približno 15 km od mesta
Grand Bay in 60 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
novejši hotel na plaži
mirna lokacija

Ponudba: restavracije (glavna: indijska, žar in
kreolska »a-la-carte«), dva bara; dva bazena,
otroški bazen; savna, parna kopel, masaže,
lepotni tretmaji; trgovinice; brezžični internet;
mini klub, otroško igrišče; fitnes, tenis, namizni tenis, badminton, odbojka, biljard, izposoja koles, vodni športi na plaži; animacija.

dober wellness program

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč, copati,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(plačilo), sef, balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

2+2

ŠPORT

WELLNESS

Družinske deluxe sobe: enaka oprema kot
deluxe, večje. Možni dve dodatni ležišči za
otroka.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežna
zajtrk in večerja, streženo kosilo (izbira menijev).

VSE VKLJUČENO (doplačilo):
Po hotelskem programu.
• samopostrežna zajtrk in večerja, streženo kosilo (izbira menijev); prigrizki,
kava, čaj; sladoled;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar (določene pijače);
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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MAVRICIJ, FLIC-EN-FLAC IN TAMARIN
HOTEL SUGAR BEACH GOLF & SPA RESORT ***** (SUNRESORTS)
V eksotičnem okolju, ob dolgi beli peščeni plaži, v priljubljenem predelu Flic–en–Flac, približno 34 km od mesta Port-Louis, 50 km od letališča.

www.sugarbeachresort.com
NAŠI NAMIGI
v enem izmed najbolj priljubljenih
predelov Flic-en-Flac

Ponudba: restavracije (glavna; morska, mavricijska (v sestrskem hotelu La Pirogue) »a–la-carte«), okrepčevalnica, več barov; zunanji bazen,
otroški bazen; masaže, turška kopel, razni tretmaji; trgovinica, internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet; najstniški in mini klub,
otroško igrišče; fitnes, tenis, biljard, kolesarjenje, odbojka, badminton, snorklanje; občasno
živa glasba, sega (mavricijski) večer.

priporočamo družinam
del Sun Resorts hotelov, ki
zagotavljajo kvaliteto

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu
in na plaži brezplačno.
Sobe »manor house«: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo, razen za
»vse vključeno« goste), grelnik vode za kavo ali
čaj, sef, balkon ali terasa, nekatere na morsko
stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče za odraslo osebo ali dva otroka.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

2+2

ŠPORT

GOLF

Storitev polpenzion in več: samopostrežna zajtrk in večerja; uporaba teniškega
igrišča podnevi, snorklanje; mini klub,
klub za najstnike; vožnja z ladjico s steklenim dnom; kopalne brisače, ležalniki in
senčniki, sef, brezžični internet.
VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• vse, kar vključuje polpenzion
• dodatno še: kosilo, prigrizki, določene
lokalne točene pijače, mini bar (dnevno
polnjenje, omejene količine), večerja v
določeni »a-la-carte« restavraciji, določene športne aktivnosti (tudi igranje
golfa).
Opomba: posebej označene jedi, tudi med
glavnimi obroki, so za plačilo.

Golf: na igrišču Tamarina (približno 3.5 km od
hotela) in na igrišču Ile Aux Cerfs, obe z 18 igralnimi polji.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL TAMARINA GOLF & SPA **** boutique

www.tamarina.mu

Skrit sredi zelenja v zalivu Tamarin, ob peščeni plaži, približno 6 km od vasi Tamarin (po
glavni cesti), 27 km od mesta Port-Louis,
48 km od letališča, 5 km od naravnega parka
Casela (hotelski minibus; del urejen kot živalski vrt, možnost sprehoda z levi, vožnja med
zebrami in drugimi živalmi).

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija ob peščeni plaži
oseben pristop
razvajanje z masažami

Ponudba: restavracije (glavna; kreolska, mednarodna v golf clubu, morska »a-la-carte«),
okrepčevalnica; več barov (tudi v golf klubu);
zunanji bazen; masaža, različni tretmaji; brezžični internet; tenis, fitnes, kolesarjenje, golf.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

2+1

GOLF

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki na plaži
in ob bazenu brezplačno.
Sobe »deluxe«: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (dnevno polnjenje,
omejene količine), grelnik vode za kavo ali čaj,
sef, balkon ali terasa, nekatere na morsko
stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

STANDARD VSE VKLJUČENO
(doplačilo)

Golf: igrišče z 18 igralnimi polji, tečaji golfa.
Za goste je vključen 1 x green fee na osebo na
dan (razen na dan prihoda in odhoda).

Po hotelskem programu.
• vse, kar vključuje polpenzion
• dodatno še: kosilo, 1 x večerja v določeni tematski restavraciji, določene
lokalne točene pijače (tudi na golf
igrišču).

Storitev polpenzion in več: samopostrežni
zajtrk, strežena ali samopostrežna večerja;
mini bar (dnevno polnjenje, omejene količine); 1 x dnevno vstop v naravni park Casela
(aktivnosti za plačilo); prevoz od hotela do
naravnega parka in nazaj; golf in druge določene športne aktivnosti; kopalne brisače,
ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet.

PREMIUM VSE VKLJUČENO (doplačilo):
• vse, kar vključuje standardna ponudba;
• dodatno še: neomejene količine prosecca, 1 x večerja ob svečah (jastog),
30 min masaža na odraslo osebo na
dan (razen na dan prihoda in odhoda).
Opomba: posebej označene jedi, tudi
med glavnimi obroki, so za plačilo.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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MAVRICIJ - BELLE MARE
HOTEL MARITIM CRYSTALS BEACH **** 

www.maritimcrystalsbeachhotel.mu

Ob peščeni plaži Belle Mare, 50 km od mesta
Port-Louis in 50 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
ob dolgi peščeni plaži

Ponudba: restavracije (glavna: tri »a-la-carte«),
dva bara; dva bazena, otroški bazen; trgovinice;
brezžični internet; mini klub, otroško igrišče;
fitnes, tenis, namizni tenis, odbojka, vodni športi na plaži, potapljanje.

mirna lokacija

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu
in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon ali
terasa, nekatere na bazen ali morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot deluxe, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možni
dve dodatni ležišči za otroka.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

ŠPORT

POTAPLJANJE

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
2+2
VSE VKLJUČENO (doplačilo):
Po hotelskem programu.
• samopostrežna zajtrk in večerja, streženo kosilo (izbira menijev); prigrizki,
kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL LE MERIDIEN ILE MAURICE **** 

www.lemeridien-mauritius.com

Hotel namenjen osebam nad 16 let, ob kilometer dolgi peščeni plaži, 15 km od mesta
Port-Louis in 20 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
ob kilometer dolgi peščeni plaži
za osebe nad 16 let

Ponudba: restavracije (glavna: morska, tapasa in žar »a-la-carte«), štirje bari; bazen, otroški bazen; savna, parna kopel, masaža, lepotni tretmaji; trgovinica; brezžični internet; mini
klub, otroško igrišče; fitnes, namizni tenis,
odbojka, izposoja koles, joga, vodni športi na
plaži.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Nirvana sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč, copati, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(plačilo), sef, balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

ZA PARE

ŠPORT

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežna
zajtrk in večerja, streženo kosilo (izbira menijev).
VSE VKLJUČENO (doplačilo):
Po hotelskem programu.
• samopostrežna zajtrk in večerja, streženo kosilo (izbira menijev); prigrizki,
kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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TAJSKA

DEŽELA NASMEHOV IN MASAŽ
PATTAYA
CHA AM
HUA HIN

KOH SAMUI

PHUKET

Glavno mesto: Bangkok
Letovišča: Pattaya, Koh Samui, Hua Hin, Cha Am, Phuket
Letališča: Bangkok, Koh Samui
Čas leta: pribl. 11 ur
Časovni zamik: + 6 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane).

Cena od

ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

456 €

Tajska obljublja nepozabno zimsko dogodivščino. Božanska tajska hrana,
ugodne in legendarne masaže, plaže kot iz filma in s soncem obsijani budistični templji rišejo nasmehe na obraze iz vsega sveta. Povzpnite se visoko na slona ali se potopite globoko v meditacijo, naročite najboljšo ulično
hrano ali nazdravite v 100. nadstropju s pogledom na Bangkok, mesto angelov. Tajska je ena in edina.
Zakaj na Tajsko?
Nasmehi Tajcev so vedno široki, prijaznost in veselje do življenja pa glavni vodili te
prelepe tropske dežele.
Hrana na Tajskem je sveža, izvrstna in poceni. Takšna je v najboljših restavracijah in
sredi tržnice v Bankoku.
Dolge peščene plaže, čisto in toplo morje ter bogat podmorski svet so nepogrešljivi del Tajskega počitniškega doživetja.
Neskončne možnosti zabave in nakupovanja na obali in otokih Tajske sprostijo napetosti prav toliko kot odlične masaže.
Odpravite se po svoj obrok pozitivnih misli v katerega izmed budističnih templjev.
Tajska je tudi kraljestvo riža, čaja in svile. Tajsko podeželje je svet zase, kjer se je
ustavil čas.
Namigi za doživetja
Obiščite najlepše in najsvetejše budistične templje v petnajst milijonski prestolnici
Bangkok.
Doživite plavajočo tržnico Damnoen, okusite tropsko sadje in se razvajajte z izvrstno tajsko hrano.
Poležavajte na belem pesku na eni izmed plaž na rajskem otoku Koh Samui.
Sprehodite se po mostu čez zgodovinsko reko Kwai in obiščite Tigrov tempelj v
provinci Kanchanaburi.

TEMP. LESTVICA (°C):

JAN

FEB

JUL

AVG

SEP

Povprečna dnevna temp.

27

28

29

29

29

29

28

28

27

28

27

27

Povprečna temp. morja

28

29

29

30

30

30

30

29

29

29

29

28
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TAJSKA, PHUKET IN KHAO LAK
PHUKET PANWA BEACHFRONT RESORT *****

www.phuketpanwabeachresort.com

Hotel na mirni lokaciji obdan s palmami, ob
lastni peščeni plaži, 15 minut od mesta Phuket
in 18 km od letališča na otoku Phuket.

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija na plaži
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

Ponudba: dve restavraciji (glavna; italijanska
»a-la-carte«), več barov, kavarna; dva zunanja
bazena; savna, masaže; mini klub, otroško igrišče; brezžični internet; fitnes, namizni tenis,
biljard, pikado, odbojka na plaži, vodni športi.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo), aparat za
kavo ali čaj, balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Storitev najem.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

2+1

WELLNESS

ŠPORT

Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (izbira menijev).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL THE SAROJIN **** 

www.sarojin.com

Manjši hotel ob dolgi peščeni plaži, približno
1 uro vožnje od letališča Phuket in 15 minut
vožnje od mesta Khao Lak.

NAŠI NAMIGI
luksuzen hotel na plaži
velike sobe (95 m2)

Ponudba: restavraciji (glavna: mediteranska
»a-la-carte«), dva bara, vinska klet, tečaji kuhanja; bazen; masaže, lepotni tretmaji; trgovinica; brezžični internet; fitnes, izposoja koles, joga, vodni športi na plaži, potapljanje.

priporočamo mladoporočencem

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Residence sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč,
copati, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini
bar (plačilo), sef, balkon ali terasa, nekatere
s pogledom na bazen (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk (možnost »a-la-carte« zajtrka v sobi).

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

ZA PARE

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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TAJSKA, PATTAYA
CAPE DARA RESORT *****

www.capedarapattaya.com

Hotel v obliki jadra, obrnjen na morsko stran,
ob peščeni plaži, v zalivu Pattaya (nekaj minut
od centra mesta) in 2 uri vožnje od letališča
Bangkok.

NAŠI NAMIGI
ob plaži
visoka kvaliteta storitev

Ponudba: restavraciji (glavna restavracija; mednarodna »a-la-carte«), več barov; dva zunanja
bazena; brezžični internet; fitnes.

sobe obrnjene na morje

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu
brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, sef, mini
bar (plačilo), aparat za kavo ali čaj, balkon,
stranski pogled morje. Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

Junior suite: enaka oprema kot deluxe, ločen
dnevni prostor. Možni dve dodatni ležišči.

BREZPLAČNO

2+2

Storitev najem.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni
ameriški zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

DUSIT THANI RESORT *****

www.dusit.com

Večji hotelski kompleks na mirni lokaciji, ob
peščeni plaži, 15 minut hoje od centra mesta
in 2 uri vožnje od letališča Bangkok.

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija ob plaži
blizu centra

Ponudba: restavracije (glavna; italijanska in
kitajska »a-la-carte«), več barov; dva zunanja
bazena, otroški bazen; savna, parna kopel,
masaže, lepotilni salon; brezžični internet;
fitnes, tenis, aerobika, joga.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno.

HOTEL NA
OBALI

Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, sef, mini bar (plačilo), balkon
ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in strežena večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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BREZPLAČNO

WELLNESS

TAJSKA, KOH SAMUI
BANANA FAN SEA RESORT ***sup.

www.bananafansea.com

Priljubljen hotel obdan s tropskim vrtom, ob
dolgi peščeni plaži in 12 km od letališča Koh Samui.

NAŠI NAMIGI
ob plaži
priljubljen objekt naših gostov

Ponudba: restavracija, bar; zunanji bazen, otroški bazen; masaže; brezžični internet.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu
in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, sef, mini bar (plačilo), balkon ali
terasa. Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

ZA PARE

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
ameriški zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

BAAN TALAY RESORT ***sup.

www.baantalay.com

Manjše naselje bungalovov ob peščeni plaži in
6 km od letališča Samui. V bližini številne restavracije, bari in lokali.

NAŠI NAMIGI
manjši in urejen resort ob plaži
mirne počitnice

Ponudba: restavracija, bar; zunanji bazen,
otroški bazen; masaže; internetni kotiček,
brezžični internet; fitnes, joga, pilates, vodni
športi, snorklanje, potapljanje.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Superior bungalovi: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, brezžični internet, sef, mini bar (plačilo), aparat za kavo ali čaj, terasa. Možno dodatno ležišče.

BREZPLAČNO

Deluxe bungalovi: enaka oprema kot superior, večji in bližje bazenu. Možno dodatno ležišče.

POTAPLJANJE

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
ameriški zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk in strežena kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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TAJSKA - DEŽELA
SMEHLJAJEV
IN MINI POČITNICE NA PHUKETU

Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si
plovba s čolni po plavajoči tržnici in kosilo v
lokalni restavraciji
vožnja s kolesi po romantičnem
zgodovinskem parku Sukhotai
jahanje slonov v Chiang Maiju
vključen notranji let Chiang Mai- Phuket
slovensko spremstvo ves čas potovanja tudi
v času počitnic
odlična kombinacija ogledov s sprostitvijo
na rajski plaži na Phuketu

1. DAN

SLOVENIJA -EVROPA - BANGKOK
polet
POLET V TAJSKO PRESTOLNICO
Odhod z letališča JP Ljubljana/bližnje letališče in polet
preko evropskega letališča v tajsko prestolnico Bangkok.

2. DAN

BANGKOK 
kosilo, nočitev
LEŽEČI BUDA V WAT PO
Srečanje z lokalnim predstavnikom in začetek našega
potovanja z orientacijskim ogledom mesta s postankom v Wat Po, največjem templju na Tajskem, kjer se
nahaja znameniti ležeči buda. Sledi pristno doživetje
Bangkoka. Vožnja po mogočni reki Chao Praya. Prijetno
utrujeni se bomo odpravili do hotela. Zvečer po želji

www.palma.si

(ob doplačilu) vožnja do najvišjega hotela v Bangkoku,
kjer bomo uživali ob prekrasnem razgledu na „mesto
angelov«.

se bomo podali na večerno potepanje s tipičnimi prevoznimi sredstvi - rikšami do nočne tržnice. Nastanitev
v hotelu.

3. DAN

5. DAN

BANGKOK - PLAVAJOČA TRŽNICA - BANGKOK

zajtrk, kosilo, nočitev
S ČOLNI DO PLAVAJOČE TRŽNICE
Zgodnji zajtrk in vožnja mimo solin in čudovitih kokosovih plantaž do plavajoče tržnice Damnoen. Vkrcanje
na čoln, s katerim bomo zapluli v osrčje plavajoče tržnice, spoznavali raznovrstno tropsko sadje in življenje
ob reki. Polni prijetnih doživetij se bomo zapeljali na
kosilo v eno izmed lokalnih restavracij. Sledi vožnja
nazaj v prestolnico, kjer bomo po želji obiskali veličastno Kraljevo palačo, se prepustili nakupovanju ali
samostojnemu pohajkovanju po mestu, ki nikoli ne spi.
Zvečer možnost obiska živahne ulice Patpong ali Koh
San Road.

4. DAN

BANGKOK - AYUTHAYA - LOPBURI - PHITSANULOK

zajtrk, kosilo, nočitev
KRALJEVSKA AYUTHAYA
Nadaljevanje potovanja do nekdanje poletne residence tajskih kraljev Bang Pa Ina, kjer se bomo vkrcali
na ladjico in zapeljali do kraljeve Ayutthaye. Obiskali
bomo Wat Yai Chaya Mongkol in starodavne ruševine Wat Chai Wattanarama. Pot nas bo vodila naprej
v Lopburi, ki je znan po opičjem templju, katerega si
bomo tudi ogledali. Sledi vožnja do Phitsanuloka, kjer
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PHITSANULOK - SUKHOTHAI - LAMPANG

zajtrk, kosilo, nočitev
OGLED NEKDANJA PRESTOLNICA SUKHOTAI S KOLESI
Ogled Wat Mahathat - a, kjer se skriva po mnenju mnogih najlepši kip bude na Tajskem. Nato vožnja v prvo
tajsko prestolnico Sukhothai. S kolesi se bomo zapeljali po starodavnih ruševinah v romantičnem zgodovinskem parku z mnogimi templji, vključno z Wat Sri
Chum, v katerem nas čaka velikanski kip sedečega
Bude. Po kosilu v eni izmed restavracij v Si Satchanalai
naprej do Lampanga, skozi katerega se bomo popeljali
kar s kočijami. Nastanitev v hotelu.

6. DAN

LAMPANG – CHIANG MAI 
zajtrk, kosilo, nočitev
ČUDOVITI SEVER
Vožnja v drugo največje tajsko mesto Chiang Mai.
Ogled Wat Doi Suthep, ki se nahaja v gorah na višini
1.056 metrov. Do templja se bomo povzpeli po stopnicah ali z vzpenjačo in občudovali slikovito pokrajino
pod nami. Zvečer po želji in proti doplačilu Kantoke
večerja s tradicionalnim plesom in kulinariko s severa
Tajske.

7. DAN

CHIANG MAI - PHUKET zajtrk, notranji let, nočitev
JAHANJE SLONOV
Dopoldan bomo po želji preživeli v družbi stalnih prebivalcev slonov. Lahko jih bomo jahali in opazovali pri
delu. Popoldan prevoz na letališče in polet proti Phuketu. Po pristanku vožnja v hotel, namestitev in nočitev.

8. - 10. DAN 

zajtrk, nočitev
PHUKET
SLADKO BREZDELJE
Največji in najbolj razviti tajski otok ponuja dolge
peščene plaže in obilico različne zabave. Vabile nas
bodo dolge široke bele plaže, primerne za dolge sprehode in rajske palme. Dneve brezskrbnega uživanje si
lahko popestrite z zanimivimi izleti (izlet na otok Phi
Phi, različna križarjenja, trekingi). Kulinaričnim navdušencem pa priporočamo tajski kuharski tečaj in zvečer
razvajanje z odlično morsko hrano, kjer bomo razvajali
naše brbončice. Vsekakor popolna kombinacija za rajski odklop.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu v
ekonomskem razredu, letališke in varnostne pristojbine, vse prevoze z avtobusi po programu, vse
oglede vključno z vstopninami po programu, nastanitev v hotelih 3*/4* na bazi nočitev z zajtrki, ter kosil v lokalnih restavracijah ali večerje kot navedeno
v programu, štiri nočitvi z zajtrkom v hotelu 3/4* na
otoku Phuket, stroške slovenskega spremljevalca in
lokalnega vodnika, osnovno nezgodno zavarovanje,
organizacijo potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba,
napitnine (tudi otroci).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Kantoke večerja, jahanje slonov in rafting z bambusovim splavom, vstopnina v Kraljevo palačo.

11. DAN

PHUKET – EVROPA/SLOVENIJA
V zgodnjih jutranjih urah polet proti Evropi in pristanek
v poznih popoldanskih urah na letališču JP Pučnik.
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FILIPINI

BISERI TIHEGA OCEANA
BORACAY

CEBU

BOHOL

Glavno mesto: Manila
Letovišča: Boracay, Cebu, Bohol
Letališča: Manila, Caticlan, Cebu, Bohol
Čas leta: pribl. 15 ur
Časovni zamik: + 7 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane). Vizum za bivanje do 21
dni ni potreben.

Cena od

ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

456 €

Če bi želeli na vsakem izmed filipinskih otokov preživeti dan, bi za to potrebovali 20 let. Na otoškem raju začarajo pisane plemenske vasice in značilna riževima polja na severu, ki se čudovito skladajo z neskončnim belim
peskom na jugu. Dodajmo še izjemno prijaznost domačinov, turkizno morje
in živahna mesta, pa je doživetje filipinskega raja popolno.
Zakaj na Filipine?
Z več kot 7000 otoki so Filipini otoški raj na zemlji. Vsak otok je drugačen in obljublja svojevrstno doživetje.
Pogled na vulkane je veličasten.
Okusna filipinska hrana, ki je pisana po barvi in okusih, je odlično izhodišče za popoldansko siesto v senci visoke palme. Bel pesek na Filipinih je ravno dovolj topel,
da je skok v morje še večji užitek.
Filipini so polni življenja. Divja narava v notranjosti in turkizno morje, ki obdaja
otoke, ponujajo prijazen dom številnim eksotičnim živalskim vrstam. Vabljiv je
podvodni svet koral in pisanih ribic. Kopno si domačini delijo z lemurji, vodnimi
bivoli, opicami, sloni in najmanjšo živalsko vrsto na svetu, opico tarsier.
Domačini jedo riž trikrat dnevno. Ta nepogrešljiva bela zrna rastejo na terasastih
poljih.
Ponudba adrenalinskih športnih užitkov je neskončna: kajtanje, surfanje, soteskanje, raftanje, bungee jumping, … Neuradno Filipini veljajo za svetovno zip line
prestolnico.
Namigi za doživetja
Doživite treking med več tisoč let starimi riževimi terasami na severu in obiščite
lokalno tržnico v plemenski vasici.
Plavajte z največjim kitom na svetu - orjaškim kitovcem - in se potapljajte ali snorkljajte na rajski plaži White beach na otoku Boracay.
Spočijte dušo na ležalniku na rajski plaži s pogledom na čokoladne gričke na otoku
Bohol.
Obiščite štirinajst milijonsko prestolnico Manila z mestnim jedrom, ki se ponaša z
arhitekturo španskega kolonialnega obdobja.
TEMP. LESTVICA (°C):

JAN

FEB

JUL

AVG

SEP

Povprečna dnevna temp.

26

27

28

29

30

28

28

27

28

28

27

26

Povprečna temp. morja

27

27

28

29

30

30

30

29

29

29

29

28
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FILIPINI, OTOK CEBU
CRIMSON BEACH RESORT & SPA *****

www.crimsonhotel.com

Razgibano hotelsko naselje ob peščeni plaži in
na mirni lokaciji, do mesta Cebu 30 minut vožnje
z avtomobilom in 15 minut do letališča.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
visoka kvaliteta storitev

Ponudba: restavracija, bar; zunanji bazen, otroški bazen; masaže, tretmaji; brezžični internet
pri recepciji; otroško igrišče; fitnes, badminton,
vodni športi.

mirne počitnice

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu
in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, sef, balkon. Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

WELLNESS

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
ameriški zajtrk.
Polpenzion (plačilo): samopostrežna zajtrk in
večerja.

2+1

Polni penzion (plačilo): samopostrežni zajtrk,
kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

BADIAN ISLAND WELLNESS RESORT *****

www.badianhotel.com

Ob peščeni plaži in 100 km od letališča Cebu.

NAŠI NAMIGI

Ponudba: restavracija, dva bara; zunanji bazen; masaže, tretmaji, joga; brezžični internet
pri recepciji; otroško igrišče; fitnes, namizni
tenis, badminton, pikado, biljard, odbojka,
vodni športi, snorklanje, potapljanje; animacija.

ob peščeni plaži
mirne počitnice za popoln oddih
bogat wellness

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Družinske suite: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), aparat za kavo ali čaj, sef,
balkon, morska stran. Možna tri dodatna ležišča.

HOTEL NA
OBALI

Storitev nočitev z zajtrkom: obogateni samopostrežni zajtrk.

2+3

BREZPLAČNO

ŠPORT

POTAPLJANJE

WELLNESS

Polpenzion (plačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (plačilo): samopostrežni zajtrk,
kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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FILIPINI, OTOK BORACAY
BORACAY REGENCY BEACH RESORT ****

web.henannregency-beachfront.com

Ob obalni promenadi in peščeni plaži, od letališča približno 40 minut vožnje. V bližini številne
trgovinice, bari, restavracije.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija blizu dogajanja
ob eni izmed najlepših peščenih
plaž

Ponudba: štiri restavracije, več barov; dva zunanja bazena, otroški bazen; brezžični internet
pri bazenih in na plaži (plačilo); fitnes, vodni
športi.
Ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno. Lastna kopalna brisača.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, telefon, sat-tv, sef, mini bar (plačilo),
aparat za kavo ali čaj, brezžični internet, balkon.
Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

Premier sobe: enaka oprema kot deluxe, modernejše. Možno dodatno ležišče.

BREZPLAČNO

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
ameriški zajtrk.
Polpenzion (plačilo): samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (plačilo): samopostrežni zajtrk,
kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

RED COCONUT BEACH HOTEL ***

www.redcoconut.com.ph

Ob znani peščeni plaži »White Beach«, letališče Caticlan 30 minut vožnje z avtobusom in
čolnom.

NAŠI NAMIGI
ugodno v svoji kategoriji
tipični filipinski slog gradnje

Ponudba: glavna restavracija, bar; manjši zunanji bazen; vodni športi.
Ležalniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Lastna kopalna brisača.
Classic sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, telefon, tv, sef, mini hladilnik, brezžični internet (plačilo), balkon. Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

Deluxe sobe: enaka oprema kot classic, modernejša oprema, balkon, morska stran. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
ameriški zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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FILIPINSKE
RAZGLEDNICE
Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si
prilegla. Nočitev v hotelu.
7107 otokov z rajskimi plažami
najmanjše opice na svetu in orjaški kiti
odlična hrana in prijazni domačini
počitnice na Boholu

1. DAN
LJUBLJANA - EVROPA - MANILA 

nočni let
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali na bližnjem
letališču in polet preko enega od vmesnih letališč v
Manilo.

2. DAN
MANILA

nočitev v hotelu

Nekoč »Kraljica Pacifika«
Pristali bomo v 14 milijonskem mestu Manila, prestolnici Filipinov, ki s svojimi 7.107 otoki po mnenju mnogih
ostaja ena zadnjih rajskih destinacij na svetu, ki je še
niso preplavile množice turistov. Sledila bo vožnja do
hotela in nastanitev. Čas za prvo prilagajanje drugačnega časovnega ritma. Nočitev.

3. DAN
MANILA – PALAWAN

zajtrk, nočitev

Iz mestnega vrveža na rajski otok Palawan
Po zajtrku bomo pričeli z ogledi mesta: panoramska
vožnja do manilskega zaliva, kjer se bomo sprehodili
do starega mestnega jedra - Intramuros, ki se ponaša
z arhitekturo španskega kolonialnega obdobja, sprehodili se bomo čez mestni trg Rizal, kjer se je zgodilo nekaj pomembnih zgodovinskih dogodkov, pot nas
bo vodila do kitajskih vrtov, finančne moderne četrti
Makati in do predela Bonifacio, ki velja za prestižnejši
del Manile. V tem predelu se nahaja največje ameriško
pokopališče izven ZDA, na katerem bomo imeli krajši
postanek. V popoldanskem let na Palawan, kjer je ob
skoraj 2.000 kilometrih obale nanizanih okoli 1.780
otokov in otočkov, kamnitih zalivov ter snežno belih
peščenih plaž. Nastanitev v hotelu v Puerto Princesi
in nočitev.

4. DAN
PALAWAN – PUERTO PRINCESA

zajtrk, nočitev

Zajtrk v hotelu in počitniško obarvan dan. Po želji izlet
na čudovito s snežnimi belimi plažami posejano otoško
skupino v zalivu Honda. Seveda bo čas tudi za krajši
ogled Puerto Princese, med drugim boste obiskali krokodiljo farmo, Ranč Mitra, Bay Walk…

5. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
PALAWAN - PODZEMNA REKA

Podzemna reka S. Pavla je sedmo naravno čudo
Zjutraj se boste odpeljali do naravnega parka Sabang,
kjer se nahaja prava znamenitost otočja Palawan
- podzemna reka Sv. Pavla, dolga 2, 5 km. S čolni se
boste zapeljali do vhoda v podzemno reko, kjer boste ogled nadaljevali s kanuji. Podzemna reka ima svoj
ozek in pravzaprav dokaj nerazpoznaven vhod, vendar
se po vstopu kmalu odpre v širše dvorane, skoraj avenije, vseskozi pa nas bodo na poti spremljali čudoviti
stalaktiti in stalagmiti. Navdušujoč je tudi veliki notranji prostor, ki se vsakemu obiskovalcu odpre pred očmi
v podobi kupolaste dvorane. Pozno popoldan vrnitev
v hotel in naš predlog: odlična masaža, se bo še kako

6. DAN
PALAWAN - EL NIDO

zajtrk, nočitev

Popotniški biser El Nido
Po zajtrku se boste po cesti odpravili do El Nida, popotniškega bisera Filipinov. Od sveta odmaknjeno
področje vas bo očaralo s svojo neokrnjeno naravo,
preprostimi hotelčki in privatnimi penzioni, prijaznimi
domačini in okusno hrano. Tukaj ni prestižnih in zvenečih hotelskih verig, vse je preprosto in prav zaradi tega
odmaknjeno od množičnih turističnih poti. Nastanitev
in počitek po naporni vožnji. Zvečer pa se bomo vsekakor sprehodili ob obali, kjer bodo domačini ponujali
za zmerno ceno svež ulov rib in jih pred vami tudi pripravili. Nočitev.

7. DAN
EL NIDO - HOPPING TOUR

zajtrk, kosilo, nočitev

Ne, niso sanje, vse je resnično in neizmerno lepo
Ves dan bomo z ladjico odkrivali čudoviti arhipelag 45
kraških otočkov, med smaragdno zeleno in modro belo
laguno z visokimi apnenčastimi klifi ostrih linij. Lepota
narave je bila večkrat prizorišče snemanj, kot je Surviver, priljubljeno pa je tudi kot prizorišče za sklepanje porok. Podvodni svet in koralne grebene občasno
obiščejo manjši morski psi in mante, pa ni strahu, saj
izkušeni domačini točno vedno, kam odpeljati naravnih lepot željne goste. Obiskali boste lagune in kraško jamo potopljeno v laguno. Na otočkih se nahajajo
divje nedotaknjene plaže, kjer se bomo ustavljali, se
brezskrbno kopali in z masko raziskovali bogat podvodni svet. Domačini nam bodo pripravili okusno kosilo in tudi za prijeten dremež v senci palm se bo našel
čas. Povratek v El Nido. Nočitev.

8. DAN
EL NIDO - PUERTO PRINCESSA

zajtrk, nočitev

La Cabanjas je zakon
Po zajtrku še del dopoldneva za počitek; predlagamo
obisk plaže La Cabanas, ki velja za eno najlepših plaž
na tem področju in kopanje v kristalno čisti vodi bo
pravi užitek. Pozno popoldan vožnja do Puerta Princese, kjer bomo na Palawanu še zadnjič prenočili.

9. DAN
zajtrk, nočitev
PUERTO PRINCESSA - CEBU - BOHOL

Na otok presenečenj
Po zajtrku prosto do prevoza na letališče, in polet na
otok Cebu, od koder bomo s trajektom nadaljevali na
Bohol, ki je eden od tistih rajskih otokov, ki jih ob obisku Filipinov ne smeš izpustiti. Nastanitev v enem od
hotelskih resortov, nočitev.

10. DAN
BOHOL

zajtrk, kosilo, nočitev

Zakaj so grički čokoladni in tarziji tako majhni
Celodnevni izlet po otoku. Največja zanimivost Bohola so Čokoladni grički med riževimi polji v notranjosti
otoka. Gre za morje polokroglih travnatih vzpetin, ki
se ob sončnem zahodu obarvajo v čokoladno barvo.
Legenda pravi, da so to solze v ljubezni razočaranega
velikana. Bohol je poznan tudi po filipinskem tarziju, najmanjšem še živečem primatu na svetu, ki oživi
predvsem ponoči. Zaradi majhnosti in nenavadnega
videza(spominja na filmskega gremlina), se je znašel
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na vrstah spominkov. Njihove oči so večje od možganov in glavo lahko premikajo za 180 stopinj. Opica je
manjša od dlani in res zanimiva kreacija narave. Odkrivanje otoških lepot boste nadaljevali s kosilom na ladji, medtem ko pluje po reki skozi deževni pragozd. Po
rečnem križarjenju boste obiskali najstarejšo kamnito
cerkev na otoku, kjer boste spoznali zgodbo o čudežu.
Bohola ne morete zapustiti, ne da bi si ogledali še spomenik posvečen premirju in krvni zavezi med španskim
vladarjem Legazpijem in lokalnim plemenskim vladarjem. Takrat sta si prerezala žili na zapestju, njuna kri je
stekla v kozarec, iz katerega sta vsak posebej srknila.
Ostanek popoldneva bo prosto. Povratek v hotel, nočitev.

11. DAN
BOHOL

zajtrk, nočitev

Sladko brezdelje na peščeni plaži
Zajtrk v hotelu in prost dan za uživanje na sanjskih plažah, kopanju, snorklanju, kulinaričnemu razvajanju.

12. DAN
BOHOL - MANILA

zajtrk

Še zadnjič Manila in nočni let
Po zajtrku še del dopoldneva prosto nato pa vožnja na
letališče in polet v Manilo, od koder boste nadaljevali
preko enega od evropskih letališč v Ljubljano ali okolico.

13. DAN
PRIHOD DOMOV

Pristanek na letališču Ljubljana ali enem izmed okoliških letališč v popoldanskih urah.
CENA VKLJUČUJE: vse letalske vozovnice po programu, vključno s tremi notranjimi leti, prevoz s trajektom Cebu - Bohol, vse nočitve v hotelih 3/4* lokalne kategorizacije (razen v El Nidu, ko prenočujemo
tudi v preprostih penzionih), vsi izleti po programu z
lokalnimi angleško govorečimi vodniki in vstopninami, pri treh celodnevnih izletih na Boholu, v Puerto
Princesi z ogledom podzemen reke in El Nidu tudi
kosila, vsi prevozi in transferi na lokaliteti, stroške
organizacije potovanja, v primeru vsaj 15 prijavljenih
oseb tudi slovenski predstavnik na poti.
DOPLAČILA: napitnine (tudi otroci).
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba,
podaljšanje programa na Boholu ali Boracayu - 2, 3,
5 dni - odvisno od želja (zahtevajte poseben izračun).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerje in kosila ter
stroški osebne porabe - hrana je sorazmerno poceni in zelo velik izbor, dodatni ogledi in izleti, ki niso
vključeni v osnovni program.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama na vprašanje.
OPOMBA: v primeru poleta z bližnjega letališča je
prevoz za doplačilo. V določenih terminih slovensko
govoreči vodnik skupino počaka na letališču v Manili in je z njimi ves čas potovanja. Potovanje je zelo
dinamično z veliko ogledi in krajšimi počitnicami na
rajski plaži.

www.palma.si

BALI IN LOMBOK
OTOK BOGOV

Denpasar
KUTA
SEMINYAK
LEGIAN
TUBAN

SANUR
LOMBOK

NUSA DUA

Glavno mesto: Denpasar
Letovišča: Nusa Dua, Seminyak, Legian, Kuta, Tuban,
Sanur, Jimbaran, Lombok
Letališča: Denpasar
Čas leta: pribl. 16 ur
Časovni zamik: + 7 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane). Vizum se uredi ob
vstopu v državo (strošek pribl. 35 USD – tudi otroci)
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

Cena od

456 €

Bali je vulkanski otok v indonezijskem otočju, ki s čudovitimi plažami,
bogato hindujsko kulturo, izvrstno kulinariko in živahnim podvodnim svetom že leta privablja turiste iz vseh koncev sveta. Bali obkroža bel pesek, ki
je iz zraka videti kot debela kreda okoli bujnega zelenja in sredi turkiznega morja s številnimi koralnimi grebeni. V notranjosti otoka se iz tropskih
gozdov dvigajo mogočni, črni vulkani in riževe terase.
Zakaj na Bali?
Bali je raj za poležavanje na plaži, snorkljanje in potapljanje. Tudi drugi vodni
športi, kot je surfanje, so stalnica živahnega dogajanja ob morju.
Raznolikost je na Baliju nalezljiva - v pokrajini, kulturi in kulinariki. Slednja je izvrstna. Sveže in odlične »mesne palčke« s pikantnimi omakami so na voljo že za slab
evro. Posebna znamenitost so ulični vozički s hrano »Kaki Lima«, kar v prevodu
pomeni pet nog (tri pripadajo vozičku, dve vozaču).
Notranjost otoka na Baliju piše svojo lastno zgodbo. Bujni tropski gozdovi in njihov
živahen živalski svet, številni slapovi in vulkani ter velike dišeče rože posrkajo
popotnika v pisan svet in ga napolnijo z novo energijo.
Namigi za doživetja
Na Baliju rižu pravijo življenjska kri, saj njegova pridelava predstavlja osnovni dohodek večine tamkajšnjega prebivalstva. Sprehodite se med riževimi polji, ki so
nekaj posebnega tudi zaradi terasaste postavitve. Tišina in zelena barva na poljih
delujeta meditativno.
Podajte se na izlet z ladjico na otok Lombok, ki se ga turizem še ni dotaknil. Tam
se lahko udeležite raziskovalne misije in sestavite svojo paleto najlepših kotičkov.
Hindujski bogovi pojasnjujejo in kujejo dneve na Baliju. Povzpnite se po 300 stopnicah do Gunung Kawija, kompleksa templjev iz 11. stoletja. Mitološko pomemben je tudi tempelj, ki stoji na robu kamnitega prepada tik nad morjem. Imenuje se
Tanah Lot Temple in ponuja fantastičen pogled na okolico.
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BALI, NUSA DUA
AYODYA RESORT BALI *****

www.ayodyaresort.com

Ob peščeni plaži, v središču Nusa Due in 8 km
od letališča Denpasar.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija na plaži

Ponudba: restavracije (glavna; indonezijska, žar,
japonska in italijanska »a-la-carte«), več barov;
dva zunanja bazena; brezžični internet; manjši
spa center; mini klub, otroško igrišče, velika
soba z igrami; fitnes, squash, namizni tenis,
odbojka, vodni športi.

otroški klub s številnimi aktivnostmi

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu
in na plaži brezplačno.
HOTEL NA
OBALI

Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, sef, mini
bar (plačilo), aparat za kavo ali čaj, brezžični
internet, balkon. Možno dodatno ležišče.
Grande sobe: večje, z modernejšo opremo,
bližje plaži, balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.

BREZPLAČNO

ŠPORT

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
ameriški zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (izbira menija). Možnost menjave večerje za kosilo.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk, strežena kosilo in večerja (izbira menija).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA *****

www.nusaduahotel.com

Ob široki peščeni plaži (plavanje možno samo
ob plimi) in 15 km od letališča Denpasar.

NAŠI NAMIGI
kvalitetne storitve

Ponudba: restavracije (glavna; štiri »a-la-carte« restavracije z azijskimi in mednarodnimi
jedmi), picerija, več barov; trije zunanji bazeni, dva otroška bazena; masaže, parne kopeli,
savna, lepotilni salon, frizer; brezžični internet
pri recepciji; mini klub, soba z igrami; fitnes,
tenis, namizni tenis, odbojka, squash, joga,
vodni športi, snorklanje, potapljanje, surfanje.

veliko aktivnosti
bogat wellness

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč, sobni
copati, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), sef, mini bar (plačilo), aparat za kavo ali
čaj, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

ŠPORT

2+1

POTAPLJANJE

WELLNESS

Premier sobe: enaka oprema kot deluxe, večje in prostornejše. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
ameriški zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (izbor treh menijev). Možnost menjave večerje za kosilo.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk in strežena kosilo in večerja (izbor treh
menijev).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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BALI, LEGIAN
BALI MANDIRA BEACH RESORT & SPA ****sup.
Ob dolgi peščeni plaži (vmes promenada), v
bližini številne restavracije, bari, trgovine in
6 km od letališča Denpasar.
Ponudba: restavracije (glavna; mediteranska
in italijanska »a-la-carte«), več barov; dva
zunanja bazena, otroški bazen; masaže, lepotni tretmaji; brezžični internet; mini klub; namizni tenis, potapljanje, snorklanje, surfanje.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, sef, mini bar (plačilo), aparat
za kavo ali čaj, balkon ali terasa, v glavni stavbi. Možno dodatno ležišče.
Deluxe cottage: enaka oprema kot superior,
v pritličju, večje, terasa, vrtna stran. Možno
dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
ameriški zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (izbira menija). Možnost
menjave večerje za kosilo.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, strežena kosilo in večerja (izbira menija).

www.balimandira.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija
kvalitetne storitve

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

WELLNESS

2+1

POTAPLJANJE

SURFANJE

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob
bazenu, sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

LEGIAN BEACH HOTEL ****

www.legianbeachbali.com

Hotelsko naselje z vilami in bungalovi v velikem zelenem tropskem vrtu, ob dolgi peščeni
plaži (vmes promenada), v bližini številne restavracije, bari, trgovine in 5 km od letališča
Denpasar.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija
razgibano hotelsko naselje

Ponudba: restavracije (glavna; indonezijska,
italijanska in japonska »a-la-carte«), več barov; dva zunanja bazena, otroški bazen, dva
whirlpool-a; masaže, tretmaji; brezžični internet; mini klub; fitnes, tenis, squash, potapljanje.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, sef, mini bar (plačilo), aparat
za kavo ali čaj, nekatere z balkonom, v glavni
zgradbi. Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

2+1

POTAPLJANJE

WELLNESS

Deluxe sobe: enaka oprema kot superior, večje in prostornejše. Možno dodatno ležišče.
Deluxe bungalovi: enaka oprema kot superior, večji, terasa. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
ameriški zajtrk.

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, strežena kosilo in
večerja; prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob
bazenu, sef, brezžični internet.

Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (izbira menija). Možnost
menjave večerje za kosilo.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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BALI, SANUR
HOTEL GRIYA SANTRIAN ****

www.santrian.com

Ob 5 km dolgi peščeni plaži in 15 km od letališča
Denpasar.

NAŠI NAMIGI
hotel z dušo

Ponudba: restavracije (glavna; mednarodna,
balijska, japonska in italijanska »a-la-carte«),
več barov; trije zunanji bazeni, otroški bazen;
masaže; brezžični internet; galerija in razstavni
salon; joga, vodni športi; animacija, kuharski
tečaji.

ob čudoviti peščeni plaži

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu
in na plaži brezplačno.
HOTEL NA
OBALI

Standardne sobe »garden wing«: klimatska
naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, sef, mini bar
(plačilo), aparat za kavo ali čaj, balkon ali terasa, nekatere bližje plaži (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

BREZPLAČNO

2+1

Deluxe sobe: prenovljene, sicer enaka oprema
kot »garden wing«, dodatno kopalni plašč. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: obogateni samopostrežni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (izbira menija). Možnost menjave večerje za kosilo.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk, strežena kosilo in večerja (izbira menija).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL PRAMA SANUR BEACH BALI ****

www.pramasanurbeach.com

Ob 5 km dolgi peščeni plaži in 12 km od letališča Denpasar. V bližini številne trgovine, restavracije in bari.

NAŠI NAMIGI
večji hotelski kompleks
ob čudoviti plaži

Ponudba: restavracije (glavna; mednarodna,
italijanska in indonezijska »a-la-carte«), več
barov; dva zunanja bazena, otroški bazen,
manjši tobogani; savna, masaže, lepotni tretmaji, frizer; brezžični internet; tobogani, otroško igrišče, mini klub; fitnes, tenis, namizni
tenis, odbojka, aerobika, badminton, vodni
športi, potapljanje, snorklanje.

tobogani ob otroškem bazenu

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, sef, mini bar (plačilo), aparat
za kavo ali čaj, balkon. Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

VODNI PARK

ŠPORT

2+1

POTAPLJANJE

WELLNESS

Deluxe sobe: enaka oprema kot superior, dodatno kopalni plašč, sobni copati, vrtna ali
morska stran. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja. Obroki so možni v vseh razpoložljivih restavracijah.

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
(kosilo in večerja v vseh razpoložljivih
restavracijah); prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti; mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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LOMBOK, SENGGIGI
SHERATON SENGGIGI BEACH RESORT ***** 

www.sheratonsenggigi.com

Ob dolgi peščeni plaži z manjšim koralnim
grebenom, na zahodni obali otoka in 57 km od
letališča Praya.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob morju z manjšim
koralnim grebenom

Ponudba: restavracije (glavna: žar »a-la-carte«), dva bara; bazen; masaže, lepotni tretmaji; trgovinica; brezžični internet; fitnes,
tenis, vodni športi na plaži.

visoka kvaliteta storitev

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), balkon ali
terasa. Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

ZA PARE

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (3 hodni »a-la-carte«
meni).

C

M

POVPREČNA OCENA • 4.5/5

Y

Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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HOTEL KILA SENGGIGI BEACH **** 

www.kila-senggigi-beach-lombok-hotel.booked.net

Ob peščeni plaži, 2 km od centra mesta Senggigi in 40 km od letališča Praya.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob morju in sredi
nasada palm

Ponudba: restavracije (glavna: italijanska in
azijska »a-la-carte«), dva bara; bazen; masaže, lepotni tretmaji; trgovinica; brezžični internet; otroško igrišče, soba z igrami; tenis,
namizni tenis, badminton, aerobika, vodni
športi na plaži; animacija.

bližina mesta

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
HOTEL NA
OBALI

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, telefon, sat-tv, brezžični internet, balkon ali terasa ali okno. Možno dodatno ležišče.
Bungalovi: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,sef,
mini hladilnik, brezžični internet, balkon ali
terasa. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (izbira menijev).
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk in strežena kosilo in večerja (izbira menijev).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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KUBA

VARADERO
CAYO COCO
CAYO LARGO

REVOLUCIONARKA S KARIBOV

Glavno mesto: Havana
Letovišča: Varadero, Cayo Coco, Cayo Largo
Letališča: Havana, Varadero, Santa Clara, Cayo Coco,
Cayo Largo
Čas leta: pribl. 10 ur
Časovni zamik: - 6 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list in urejeno dodatno zdravstveno zavarovanje z
asistenco v tujini (za slovenske državljane). Za vstop v
državo je potreben tudi turistični vizum (velja za enkraten
vstop in bivanje do 30 dni), ki se uredi ob prijavi za
doplačilo 35€/osebo (tudi otroci).
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec,
Dunaj, München, Benetke, Milano

Kuba je retro in retro je bolj vroč kot kadarkoli. 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.
Zakaj na Kubo?
Kubanci s svojim razpoloženjem in odnosom do življenja preženejo vsako zimsko
nadlogo.
Kolonialna arhitektura in pristni ameriški avtomobili iz 50. let prejšnjega stoletja
vas bodo navdušili, še posebej, če se boste z jeklenim lepotcem tudi zapeljali.
Salsa, ta afro – kubanska glasba je zrcalo množice glasbenih in plesnih zvrsti latinskih
dežel.
Po jedi ne pozabite na Mojito ali Cuba Libre in brezskrbno opazujete veselje domačinov, ki bo hitro preplavilo tudi vas.
Začutite kubansko revolucijo tam, od koder izhaja. Na Kubi lahko še vedno doživite
pristnost, ki so jo ohranili v desetletjih socialističnega režima.
Turkizno morje in peščene plaže vabijo. Na Kubi so doma vsi vodni športi, posebno
pester pa je podvodni svet. Koralni grebeni in bogato podvodno življenje ponujajo
veliko užitkov.
Namigi za doživetja
Oglejte si tovarno najbolj priznanih cigar na svetu v provinci Pinar del Rio. Cohiba
cigare so bile v 60. letih narejene le za predsednika Fidela Castra in za diplomatsko
obdarovanje, danes lahko v njih uživajo vsi.
Sprehodite se po neskončni promenadi Havane in obiščite bar znamenitega romanopisca Ernesta Hemingwaya.
Zleknite se na rajski plaži Varadera ob turkiznem morju in pozabite na čas.
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Cena od

647 €

KUBA, VARADERO
HOTEL MELIA LAS AMERICAS *****

www.melia.com

Hotel za odrasle osebe (nad 18 let), obdan s
palmovim vrtom, ob dolgi peščeni plaži, 7 km
od centra mesta Santa Mara in 35 km od letališča Varadero.

NAŠI NAMIGI
hotel za osebe nad 18 let
odlična izbira za golfiste – igrišče z
18 luknjami ob hotelu

Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
mednarodna in japonska »a-la-carte«), več
barov; štirje zunanji bazeni, terasa za sončenje, whirlpool; internetni kotiček (plačilo);
trgovinice; fitnes, joga, odbojka na mivki, surfanje, vodni športi; animacija, noči klub.

več »a-la-carte« restavracij
vključenih v ceno
zadovoljni gostje

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Classic sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, sef
(plačilo), mini bar, aparat za kavo ali čaj, balkon, glavna stavba, nekatere na morsko stran
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Junior suite: enaka oprema kot classic sobe,
večje in prostornejše, terasa. Možni dve dodatni ležišči.
Golf: ob hotelu se nahaja golf igrišče Varadero Golf Club z 18 igralnimi polji. Ob predhodni
potrditvi in plačilu vam lahko rezerviramo
igranje golfa. Potrebovali bomo vaš handicap
in željene startne čase.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

ŠPORT

2+2

ZA PARE

GOLF

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
večerja v »a-la-carte« restavracijah: 1x
v času bivanja: predhodna rezervacija;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar (brezalkoholne pijače);
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL IBEROSTAR LAGUNA AZUL *****

www.iberostar.com

Velik hotelski kompleks s skupno 814 sobami,
obdan z bujnim tropskim vrtom, ob dolgi peščeni plaži, 17 km od centra mesta Santa Mara
in 40 km od letališča Varadero.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija
veliko dogajanja znotraj hotela

Ponudba: restavracije (glavna; kubanska, japonska, italijanska in mednarodna »a-la-carte«), več barov; štirje zunanji bazeni, dva
otroški bazen; ; lepotilni salon, frizer, savna,
masaže; mini klub, otroško igrišče; internetni
kotiček in brezžični internet pri recepciji (plačilo); trgovinice; tenis, namizni tenis, biljard,
košarka, odbojka na mivki, vodni športi, potapljanje; animacija, diskoteka.

dobra hrana

HOTEL NA
OBALI

POTAPLJANJE

ŠPORT

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
2+2

Standardne sobe: klimatska naprava, stropni
ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, sef (plačilo), mini bar, aparat
za kavo ali čaj, balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in prostornejše. Dve spalnici, ločeni z vrati. Možna nastanitev do 4 oseb.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
večerje v »a-la-carte« restavracijah: 3x
v času bivanja: predhodna rezervacija;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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KUBA, VARADERO
HOTEL OCEAN VISTA AZUL *****

www.oceanhotelvistaazul.com

Popolnoma nov hotel, odprt v letu 2015, na
manjši vzpetini nad zalivom in peščeno plažo
(dostop do plaže po stopnicah in potkah),
6 km od centra mesta Santa Mara in 14 km od
letališča Varadero.

NAŠI NAMIGI
popolnoma nov hotel
mir in udobje
dobra hrana

Ponudba: restavracije (glavna; mednarodna
in morska »a-la-carte«), več barov; dva zunanja bazena, otroški bazen; masaže, lepotni
tretmaji, frizer; internetni kotiček in brezžični
internet pri recepciji (plačilo); otroško igrišče,
mini klub; fitnes, tenis, košarka, potapljanje,
surfanje, vodni športi; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, sef,
mini bar, aparat za kavo ali čaj, balkon ali terasa, nekatere na bazen ali morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Golf: 2 km od hotela se nahaja golf igrišče
Varadero Golf Club z 18 igralnimi polji. Ob
predhodni potrditvi in plačilu vam lahko rezerviramo igranje golfa. Potrebovali bomo vaš
handicap in željene startne čase.

HOTEL NA
OBALI

GOLF

WELLNESS

2+1

POTAPLJANJE

SURFANJE

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
določene »a-la-carte« restavracije
(predhodna rezervacija); prigrizki;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL IBEROSTAR PLAYA ALAMEDA VARADERO ****sup.
Ob peščeni plaži, 15 km od centra mesta Santa Mara in 40 km od letališča Varadero.

www.iberostar.com
NAŠI NAMIGI
dobra lokacija ob plaži in v bližini
marine

Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
mednarodna in morska »a-la-carte«), več barov; zunanji bazen, otroški bazen, whirlpool;
masaže, savna, frizer; internetni kotiček (plačilo); trgovinice; otroško igrišče, mini klub;
fitnes, tenis, namizni tenis, košarka, biljard,
odbojka na mivki, surfanje, vodni športi, potapljanje; diskoteka, animacija.

športne aktivnosti
možnost koriščenje »a-la-carte«
restavracij

HOTEL NA
OBALI

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
sef, mini bar, aparat za kavo ali čaj, balkon ali
terasa. Možno dodatno ležišče.

POTAPLJANJE

ŠPORT

2+2

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dve povezani sobi. Možna nastanitev do
4 oseb.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
večerje v »a-la-carte« restavracijah: 3x
v času bivanja: predhodna rezervacija;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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KUBA, VARADERO
HOTEL BLAU VARADERO ****

www.blau-hotels-cuba.com

Moderen hotel za odrasle osebe ob 1 km dolgi
peščeni plaži, 10 km od centra mesta Santa
Mara in 35 km od letališča Varadero.

NAŠI NAMIGI
hotel za osebe nad 18 let
vse vključeno 24 ur

Ponudba: restavracije (glavna; mednarodna
in mehiška »a-la-carte«), več barov; zunanji
bazen, whirlpool; masaže, lepotni tretmaji,
savna, parne kopeli, frizer; internetni kotiček
in brezžični internet pri recepciji (plačilo);
trgovinice; fitnes, tenis, namizni tenis, odbojka na mivki, košarka, lokostrelstvo, vodni
športi, potapljanje; animacija.

dobra lokacija blizu marine

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
sef (plačilo), mini bar, aparat za kavo ali čaj,
balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

ZA PARE

POTAPLJANJE

ŠPORT

Suite: enaka oprema kot standardne, večje in
prostornejše, spalnica, dnevni prostor z dvema dodatnima ležiščema, balkon, morska
stran.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
večerja v »a-la-carte« restavracijah: 1x
v času bivanja: predhodna rezervacija;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar (polnjenje z vodo);
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL SOL PALMERAS ****

www.melia.com

Ob peščeni plaži, 8 km od centra mesta Santa
Mara in 35 km od letališča Varadero.

NAŠI NAMIGI
priporočamo družinam

Ponudba: hotel prijazen družinam; restavracije (glavna; italijanska, mehiška, kitajska,
kubanska in morska »a-la-carte«), steak house, več barov; dva zunanja bazenia, otroški
bazen; masaže, savna, whirpool, frizer; internetni kotiček in brezžični internet pri recepciji (plačilo); trgovinice; otroško igrišče, mini
klub; fitnes, tenis, namizni tenis, joga, odbojka na mivki, košarka, nogomet, pikado, lokostrelstvo, mini golf, vodni športi, potapljanje;
animacija.

veliko športnih aktivnosti

HOTEL NA
OBALI

POTAPLJANJE

2+2

WELLNESS

ŠPORT

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
sef (plačilo), mini bar (plačilo), aparat za kavo
ali čaj, balkon, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Junior suite: enaka oprema kot standardne,
spalnica, dnevno bivalni del z dvema dodatnima ležiščema.
VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
večerji v »a-la-carte« restavracijah: 2x
v času bivanja: predhodna rezervacija;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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KUBA, CAYO LARGO
HOTEL SOL PELICANO **** 

www.hotelsolpelicano.com

Ob dolgi peščeni plaži, v novejšem letovišču
Kube Cayo Largo, ki nudi mirne počitnice in
6 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
mirne počitnice
ob dolgi peščeni plaži

Ponudba: restavracije (glavna: kubanska,
morska in mednarodna »a-la-carte«), dva
bara; bazen, otroški bazen; masaže; trgovinica; internetni kotiček (plačilo); mini klub, mini
disco, otroško igrišče; fitnes, tenis, namizni
tenis, košarka, odbojka, biljard, pikado, aerobika, lokostrelstvo, vodni športi na plaži.

priporočamo družinam

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

HOTEL NA
OBALI

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče za otroka.

ŠPORT

2+2

Družinske sobe/junior suite: enaka oprema
kot standardne, večje in z ločenim spalnim
delom za otroke. Možni dve dodatni ležišči.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL SOL CAYO LARGO **** 
Ob dolgi peščeni plaži, v novejšem letovišču
Kube Cayo Largo, ki nudi mirne počitnice in
6 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
mirne počitnice
ob dolgi peščeni plaži

Ponudba: restavracije (glavna: kubanska in
mednarodna »a-la-carte«), trije bari; bazen,
otroški bazen; savna, masaže, lepotni tretmaji; trgovinica; internetni kotiček (plačilo);
fitnes, tenis, odbojka, biljard, pikado, aerobika, joga, vodni športi na plaži.

novejše letovišče

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

HOTEL NA
OBALI

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, sef, balkon ali terasa, nekatere
na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče za otroka.

2+1

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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WELLNESS

ŠPORT

KUBA LIBRE IN
POČITNICE V VARADERU
Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si
letalski prevoz iz Benetk, odlična časovnica
poletov
odlična cena
Kuba - dežela s povsem svojim režimom
zabava, glasba in rum
naravni parki, kolonialna mesta, peščene
plaže
gostoljubni domačini

1. DAN

SLOVENIJA - EVROPA - HAVANA 
nočitev
POLET V KUBANSKO PRESTOLNICO
Odhod predvidoma iz letališča Benetke in polet preko
enega izmed evropskih letališč v Havano. Po pristanku na letališču prevoz do hotela v Havani. Za najbolj
zagrete in ne preveč utrujene, še prvi koraki salse in
kuba libre ali mojito za odličen začetek počitnic. Nočitev v Havani.

2. DAN

HAVANA
zajtrk, kosilo, nočitev
BAR ERNESTA HEMINGWAYA
Po zajtrku sledi ogled prestolnice Kube, Havane. Poseben užitek je raziskovanje starega mestnega središča,
saj je prepoln kolonialnih zgradb, ki so še vedno v zelo
dobrem stanju, na ulicah pa kot na izložbi ameriški starodobniki. Ogled bomo začeli z mestnega obzidja mogočne utrdbe El Morro, ki je več stoletij varovala vhod v
pristanišče. Na Plaza de la Catedral bomo občudovali
katedralo San Cristobal in začutili pravo podobo mesta. Odpravili se bomo tudi do Trga revolucije, predsedniške palače, Centralnega parka, Kapitola, Univerze,
trg San Francisco ... Obiskali bomo Muzej ruma, najlepšo baročno palačo na Kubi - Los Capitanes Generales, v kateri so prostori mestnega muzeja. Po ogledih
se bomo v baru Ernesta Hemingwaya, La Bodeguita del
Medio osvežili s pravim Mojitom. Zvečer si bomo lahko
po želji in proti doplačilu ogledali enega izmed svetovno znanih kabarejev (Tropicana...). Večerja in nočitev
v hotelu v Havani.

3. DAN

HAVANA - PINAR DEL RIO - VINALES - HAVANA

zajtrk, kosilo, nočitev
KUBANSKE CIGARE
Vožnja proti zahodu otoka, v dolino Vinalles, ki je
zaradi tradicije gojenja tobaka in edinstvene gorske
pokrajine, področje pod zaščito Unesca in velja za najlepše naravno področje Kube. V provinci Pinar del Rio
- domovini najboljšega tobaka, proizvedejo kar 80 %
vseh kubanskih cigar. Na mnogih plantažah tobaka je
še danes moč videti tradicionalne tehnike vzgoje. Po
kosilu na kreolski farmi sedi ogled poslikave dolge 180
metrov, na steni gore Sierra del Vinales, katero je naslikal vajenec Mehičana Diega Rivere leta 1961. Nedaleč
od Vinalesa bomo obiskali podzemno jamo, ki je bila v
preteklosti naseljena z Indiosi in ponovno odkrita leta
1920. Sprehodili se bomo po jami in se z ladjico zapeljali do izhoda. Zvečer vrnitev v Havano.

4. DAN

HAVANA - COJIMAR - HAVANAzajtrk, kosilo, nočitev
STAREC IN MORJE
Dopoldan se bomo napotili v ribiško vasico Cojimar,
ki se nahaja 10 kilometrov vzhodno od Havane. V tem
pristanišču je imel Hemingway svojo barčico El Pilar.
Vasica je tudi opisana v romanu »Starec in morje«, s
katerim je pisatelj dobil Nobelovo nagrado za literaturo leta 1954. Leta 1994 je Cojimar veljal za eno najuporabnejših pristanišč, od koder so številni Kubanci bežali na Florido. V mestecu San Francisco de Paula si
boste ogledali vilo Finca, v kateri je živel in pisal Ernest
Hemingway, danes pa je preurejena v muzej. Popoldan
vrnitev v Havano ter prosto za sprehod in individualne
oglede.

5. DAN

HAVANA - GUAMA - CIENFUEGOS

zajtrk, kosilo, nočitev
NA KROKODILJI FARMI
Južno od Varadera leži polotok Zapata, močvirnato
področje, ki je proglašeno kot Nacionalni park. Vožnja
v smeri Prašičjega zaliva, kjer je potekalo izkrcanje
upornikov, ki so želeli zrušiti komunistični režim Fidela
Castra in naprej do Guame, kjer bomo obiskali krokodiljo farmo. Videli bomo kako krokodile vzrejajo, se z
njimi slikali ali celo pojedli krokodilji zrezek. Nadaljevali bomo do vasice Villa Guama, ki je danes muzej
na prostem in prikazuje življenje prvotnih prebivalcev
Kube - Tainos, ki so se na jugozahod Kube naselili leta
1250. Do vasice, ki je zgrajena na 12 otočkih, na katerih
stoji 32 figur Tainos v naravni velikosti, nas bo pripeljala ladjica. Kosilo. Po ogledu bomo nadaljevali vožnjo
do mesta Cienfuegos, ki leži na obali Karibskega morja
in ga upravičeno imenujejo biser juga; zgradbe so naravnost osupljive, prav tako enkratni in največji botanični vrt na otoku. Nastanitev v hotelu.

6. DAN

CIENFUEGOS - TRINIDAD-SANTA CLARAVARADERO
kosilo, večerja, nočitev
KOLONIALNI TRINIDAD in MAVZOLEJ CHE GUEVARA
Potovanje po Kubi bomo nadaljevali z obiskom kolonialnega muzejskega mesteca Trinidad, ki je od leta 1988
na Unescovem seznamu in od nekdaj mesto »baronov
sladkornega trsa«. Sprehodili se bomo do Plaze Mayor,
si ogledali cerkev Sv. Ane ter Muzej Romantico. Seveda bomo obiskali znameniti lokal Chanchanchara, kjer
bomo poizkusili istoimensko pijačo. Še čas za potep po
prijetnih uličicah baročnega Trinidada in nadaljevanje
potovanja proti Varaderu. Na poti, na sredini otoka ,
nekje na pol poti med Havano in Holguinom postanek
v živahnem mestecu Santa Clara z mladostno energijo. Santa Clara je sinonim za Che Guevaro, ki je vodil
napad na mesto in ga osvobodil Batistovega režima.
Sprehodili se bomo do Parka Vidal in Muzeja revolucije, kjer stoji tudi mavzolej znanega revolucionarja Zvečer prihod v Varadero in nastanitev v hotelu na osnovi
all inclusive ponudbe.
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7. DAN

VARADERO
vse vključeno
SLADKO BREZDELJE
Za konec še »sladko brezdelje« in uživanje v enem
izmed najbolj priljubljenih plaž na otoku - Varaderu.
Pravijo, da je na njej najbolj mehak pesek, s prekrasnimi peščenimi uvalami, v okolici pa golf igrišča, številni hoteli in restavracije. Dan bo namenjen kopanju in
počitku , po želji in proti doplačilu se lahko udeležite
katerega od izletov z ladjico, potapljanja, igranja golfa
... Izkoristili boste lahko vse prednosti in možnosti all
inclusive ponudbe hotela

8. DAN

VARADERO - HAVANA - EVROPA
zajtrk
ŠE ZADNJI CUBA LIBRE
Zajtrk v hotelu in uživanje v Varaderu do odhoda avtobusa na letališče pri Havani.

9. DAN

VARADERO - HAVANA - EVROPA 
nočni let
Po nočnem letu pristanek na enem izmed evropskih
letališč in nadaljevanje leta proti Ljubljani/bližnjemu
letališču.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Evropa-Havan-Evropa v ekonomskem razredu, letališke in varnostne pristojbine, 5 nočitev z zajtrki v hotelu 3* v Havani in Cienfuegosu, 2 nočitvi v hotelu 4* (na osnovi
storitve all inclusive) po programu v Varaderu, obroke po programu, avtobusne prevoze po programu,
oglede po programu z vključenimi vstopninami, lokalnega vodnika, slovenskega vodnika - spremljevalca in organizacijo potovanja, DDV.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba,
prevoz na letališče, viza - prepustnica, (na poti) napitnine (tudi otroci).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: ogled predstave svetovno znanega kabareja Tropicana.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima osebama ima 10% popusta, tretja oseba v tri oz
dvoposteljni sobi z dvema ležiščema.
MOŽNOST PODALJŠANJA POČITNIC V VARADERU NA VPRAŠANJE VAM UREDIMO BIVANJE V HOTELIH
RAZLIČNIH KATEGORIJ.

www.palma.si

DOMINIKANSKA
REPUBLIKA

PUERTO
PLATA

GUSARSKA ROMANTIKA

PUNTA
CANA

Glavno mesto: Santo Domingo
Letovišča: Punta Cana, Puerto Plata, Costa Dorada/Playa
Dorada, Cabarete, Bayahibe
Letališča: Santo Domingo, Punta Cana, Puerto Plata
Čas leta: pribl. 10 ur
Časovni zamik: -5 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane). Vizum za bivanje do 30
dni ni potreben.

Cena od

ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

456 €

Bel pesek, turkizno morje, ležalnik in … Jack Sparrow pod palmo! Dominikanska republika je nekaj rajskih kotičkov posodila filmski ekipi Piratov
s Karibov, ki je njene bele plaže in smaragdno morje ponesla v svet. Manj
slavni, a prav tako fantastične lepote otoka v Karibskem morju, se skrivajo v notranjosti. Nacionalni parki, botanični vrtovi, bogata zgodovina in
izvrstna kulinarika vabijo na obisk skupaj z rajskimi plažami.
Zakaj v Dominikansko republiko?
Visoke gorske verige in rajske plaže ustvarjajo edinstveno počitniško kuliso.
Dominikanska republika ima bogato zgodovino, ki se je pisala od Kolumbovega
odkritja v 15. stoletju naprej.
Ljudje v Dominikanski republiki so prijazni in nevsiljivi. Obiščite kakšno izmed vasi
in prosite obcestnega prodajalca kokosa za nasvet, kam na popoldansko ribjo malico.
Bujna narava je našla svoj prostor v številnih narodnih parkih in botaničnih vrtovih, ki so posebnost Dominikanske republike.
Prestolnica Santa Domingo buči od življenja. Na njenih ulicah se mešajo glasba,
klepeti, parfumi in vonj po izvrstni karibski hrani.
Visoko gorovje, rajske plaže, puščave, slapovi, reke in jezera ustvarjajo edinstveno mešanico naravnih lepot.
Namigi za doživetja
Pozabite na čas na belem pesku in v turkizno modrem morju.
Snorkljajte in potapljajte se na koralnih grebenih, ki so podvodni parki za ribje
zmenke.
Doživite narodni park Jaragua in se sprehodite do jezera Laguna de Oviedo, kjer
lahko opazujete kolonije flamingov.
Preživite noč v prestolnici Santa Domingo in se prepustite kubanskim ritmom,
hrani in temperamentu.
TEMP. LESTVICA (°C):

JAN

FEB

JUL

AVG

SEP

Povprečna dnevna temp.

25

25

26

27

27

28

28

28

28

27

27

26

Povprečna temp. morja

27

26

26

27

27

28

28

29

29

29

28

27
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DOMINIKANSKA REPUBLIKA, PUNTA CANA
HOTEL DREAMS PALM BEACH PUNTA CANA BY AMRESORTS *****
Hotel obdan z nasadom palm, ob dolgi in široki peščeni plaži Bavaro in 15 km od letališča
Punta Cana.

www.dreamsresorts.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob dolgi in široki
plaži

Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
francoska, azijska, mehiška in žar »a-la-carte«), več barov; štirje zunanji bazeni; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet pri
recepciji; trgovinice; mini klub, otroško igrišče; fitnes, tenis, odbojka na mivki, vodni
športi, surfanje, snorklanje, potapljanje; animacija, gledališče, diskoteka, casino.

dobra hrana
vodni športi na plaži

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, DVD
predvajalnik, brezžični internet (plačilo), sef,
mini bar, aparat za kavo ali čaj, balkon ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

ŠPORT

2+1

POTAPLJANJE

SURFANJE

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene alkoholne in
brezalkoholne pijače; mini bar (brezalkoholne pijače in pivo);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

GRAND BAHIA PRINCIPE RESORT *****

www.bahia-principe.com

Večji hotelski kompleks sestavljen iz 6 hotelov
od katerih sta 2 hotela samo za odrasle (Luxury Bahia Principe Ambar Blue in Luxury Bahia
Principe Esmeralda) ter dva primerna za družine (Grand Bahia Principe Bavaro in Grand
Bahia Principe Turquesa) se nahaja ob dolgi
peščeni plaži Bavaro in 30 km od letališča Punta Cana.
Ponudba naselja: velik hotelski resort, kjer se
najde nekaj za vsakogar. Za podrobnejši opis
katerega izmed hotelov nas prosim kontaktirajte (spodaj opis hotela Grand Bahia Principe
Bavaro).
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Golf: ob hotelu se nahajajajo 3 golf igrišča. Ob
predhodni potrditvi in plačilu vam lahko rezerviramo igranje golfa. Potrebovali bomo vaš
handicap in željene startne čase.
GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO *****
Ponudba: restavracije (dve glavni; italijanska,
japonska, mehiška in steakhouse »a-la-carte«), več barov; dva zunanja bazena z whirlpooli; brezžični internet (brezplačno 1 ura/
dan).
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, stropni
ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, internetni dostop (plačilo), sef
(plačilo), mini bar, aparat za kavo ali čaj, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

NAŠI NAMIGI
udobje za vsak okus
določene storitev se kombinirajo
med hoteli
veliko dogajanja

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

ŠPORT

2+2

GOLF

WELLNESS

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
večerje v »a-la-carte« restavracijah: 3x
v času bivanja: predhodna rezervacija;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar (brezalkoholne pijače in pivo);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet (1 ura/dan).

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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DOMINIKANSKA REPUBLIKA, PUNTA CANA
HOTEL DREAMS PUNTA CANA *****

www.dreamsresorts.com

Velik hotelski kompleks s skupno več kot 600
sobami razporejene v več dvo- in trinadstropnih stavbah, obdan z bujnim tropskim vrtom,
ob dolgi peščeni plaži Cabeza de Toro in 20 km
od letališča Punta Cana.

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
pestro dogajanje znotraj hotela

Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
francoska, azijska, mehiška in žar »a-la-carte«), več barov; večji bazenski kompleks, otroški bazen; savna, masaže, lepotni tretmaji,
frizer; brezžični internet; trgovinice; otroško
igrišče, mini klub, soba z igrami (playstation,
xbox); fitnes, tenis, namizni tenis, odbojka,
košarka, pikado, vodni športi, potapljanje;
animacija.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

2+1

POTAPLJANJE

ŠPORT

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, stropni ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, sef, mini bar,
aparat za kavo ali čaj, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Preffered club deluxe sobe: enaka oprema
kot deluxe sobe, modernejša oprema. Možno
dodatno ležišče.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki; večerje v določenih
»a-la-carte« restavracijah: predhodna
rezervacija;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

Preffered club deluxe jacuzzi sobe: enaka
oprema kot preffered club deluxe sobe, dodatno jacuzzi. Nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL BAVARO PRINCESS ALL SUITES RESORT SPA & CASINO *****
Hotel zgrajen v karibskem stilu s številnimi
palmami se nahaja ob dolgi peščeni plaži
Playa Arena Blanca in 25 km od letališča Punta Cana.

NAŠI NAMIGI
čudovita peščena plaža
veliko restavracij

Ponudba: restavracije (glavna; steak house,
šest »a-la-carte«), devet barov; trije zunanji
bazeni, otroški bazen; jacuzzi, savna, masaže,
parne kopeli; brezžični internet pri recepciji;
trgovinice; mini klub; fitnes, tenis, namizni
tenis, lokostrelstvo, vodni športi, potapljanje;
diskoteka, animacija.

hotel grajen v karibskem stilu

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Junior suite: klimatska naprava, stropni ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon,sat- tv, brezžični internet (plačilo), sef,
mini bar, aparat za kavo ali čaj, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
večerje v »a-la-carte« restavracijah: 3x
v času bivanja: predhodna rezervacija;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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www.princessbavaroresort.com
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HOTEL NA
OBALI

POTAPLJANJE

BREZPLAČNO

2+1

WELLNESS

ŠPORT

DOMINIKANSKA REPUBLIKA, PUNTA CANA
HOTEL RIU PALACE BAVARO *****

www.riu.com

Ob peščeni plaži Playa Arena Gorda in 25 km
od letališča.

NAŠI NAMIGI
bogat program vse vključeno

Ponudba: restavracije (glavna; japonska, italijanska in mednarodna »a-la-carte«), sedem
barov; trije zunanji bazeni, otroški bazen; masaže, lepotni tretmaji, parne kopeli; internetni
kotiček (plačilo), brezžični internet; mini klub;
trgovinice; fitnes, tenis, namizni tenis, vodni
športi, potapljanje, snorklanje; diskoteka,
animacija.

odlična izbira za golfiste
visoka kvaliteta storitev

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standard junior suite: klimatizirane, stropni
ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, sef, mini bar, brezžični internet,
balkon ali terasa, vrtna stran. Možni dve dodatni ležišči.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

ŠPORT

2+2

POTAPLJANJE

GOLF

Superior junior suite: enaka oprema kot standard junior suite, večje in prostornejše, obrnjene na dvorišče z vodnjakom.
Golf: ob hotelu se nahajajajo 3 golf igrišča. Ob
predhodni potrditvi in plačilu vam lahko rezerviramo igranje golfa. Potrebovali bomo vaš
handicap in željene startne čase.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
večerje v »a-la-carte« restavracijah: 3x
v času bivanja: predhodna rezervacija;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL CLUB RIU BAMBU ****sup.

www.riu.com

Sredi nasada palm, ob peščeni plaži Playa
Arena Gorda in 25 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
bogat program vse vključeno

Ponudba: restavracije (glavna; mednarodna
in steak house »a-la-carte«), več barov; trije
zunanji bazeni, otroški bazen s tobogani, bazen za dojenčke; masaže, lepotni tretmaji,
frizer; internetni kotiček (plačilo), brezžični
internet pri recepciji; mini klub, otroško igrišče; trgovine; fitnes, tenis, namizni tenis, odbojka na mivki, vodni športi, surfanje, potapljanje; animacija.

odlična lokacija v bližini 3 golf igrišč
veliko različnih aktivnosti

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane, stropni ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, sef, mini bar, brezžični internet
(plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.

HOTEL NA
OBALI

ŠPORT

2+2

POTAPLJANJE

GOLF

Deluxe sobe: enaka oprema kot standardne
sobe, brezžični internet (brezplačno). Možno
dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne sobe, večje in prostornejše. Možni dve
dodatni ležišči.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
večerje v »a-la-carte« restavracijah:
večkrat v času bivanja: predhodna
rezervacija; prigrizki;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

Golf: ob hotelu se nahajajo tri golf igrišča. Ob
predhodni potrditvi in plačilu vam lahko rezerviramo igranje golfa. Potrebovali bomo vaš
handicap in željene startne čase.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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ARUBA

PALM BEACH

NOORD

EAGLE BEACH

OTOK SREČE

DRUIF BEACH
ORANJESTAD

Cena od

Glavno mesto: Oranjestad
Letovišča: Oranjestad, Eagle Beach, Palm Beach, Druif
Beach, Noord,
Letališče: Oranjestad
Čas leta: pribl. 10 ur
Časovni zamik: - 6 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane).
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

456 €

Južni Karibi so sinonim za živo pisane počitnice. Barve morja, hiš, cvetja,
ptic, sadja, oblačil in nasploh vsega so tako žareče, da se boste v hipu
želeli stopiti s to mavrico. Aruba se spogleduje z Venezuelo in jate rožnatih
flamingov se sončijo na eni nogi na obalah obeh držav. Domačini pravijo,
da imajo srečen otok. Največji turistični resort je 10 km dolga plaža z neverjetno kombinacijo pudrastega peska, kristalnega karibskega morja in
zelenega rastja.
Zakaj na Arubo?
Plažo Eagle beach na severu je Trip Advisor letos razglasil za tretjo najlepšo na
svetu.
Na Arubi je življenje plaža. Lahko ste v središču dogajanja ali se umaknete izven
glavnih turističnih resortov na neobljudene dele obale, kjer se boste počutili kot na
samotnem otoku.
Veter je vso sezono idealen za kajtanje in surfanje.
Slikovito mesto Oranjestad, ki so ga zasnovali in obzidali Nizozemci, je del
Unescove svetovne dediščine.
Namigi za doživetja
Na Eagle beach plaži postojte pred diva-diva drevesom, simbolom otoka, ki
je naravni kompas, počesan v smeri vetra. Mladoporočencem ne sme manjkati
fotografija pred njim.
Na Eagle beach plaži stopajte posebej previdno, saj tu že stoletja gnezdijo in
izlegajo jajčeca morske želve velikanke.
Ko so v 16. st. pripluli Španci, so iz otoka, kjer se je prosto pasla množica konj,
naredili ranč. Ježa po divji obali severa in vzhoda je še danes ena najlepših
aktivnosti.
Nizozemci so Arubo pred pirati zaščitili s trdnjavo, okoli katere je zraslo mesto
Oranjestad, privlačno za raziskovanje, nakupovanje in posedanje po kavarnah.
TEMP. LESTVICA (°C):

JAN

FEB

JUL

AVG

SEP

Povprečna dnevna temp.

27

28

28

28

29

29

29

29

29

29

28

27

Povprečna temp. morja

27
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26

27

28

28

28

28
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29

29
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ARUBA
HILTON ARUBA CARIBBEAN RESORT & CASINO ****
Ob dolgi in široki peščeni plaži Palm Beach in
približno 12 km od letališča.

www3.hilton.com
NAŠI NAMIGI
velik bazenski kompleks

Ponudba: štiri restavracije (glavna; mednarodna, morska in žar »a-la-carte«), več barov;
dva bazena; masaže, lepotilni tretmaji; brezžični internet; trgovinica; mini klub, otroško
igrišče; fitnes, najem koles, vodni športi na
plaži.

ob plaži in blizu mesta
visoka kvaliteta storitev

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon
ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

ZA PARE

Storitev najem.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL MANCHEBO BEACH **** 

www.manchebo.com

Ob dolgi in široki peščeni plaži, približno 8 km
od letališča.

NAŠI NAMIGI
ob dolgi in široki plaži

Ponudba: štiri restavracije (glavna; mednarodna, karibska in žar »a-la-carte«), dva bara;
bazen; parna kopel, masaže, lepotilni tretmaji; brezžični internet; knjižnica, trgovinica;
fitnes, pilates, joga.

mirne počitnice
več restavracij

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, ventilator,
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, mini hladilnik, sef, balkon ali terasa,
nekatere na morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.

HOTEL NA
OBALI

Storitev nočitev z zajtrkom: strežen zajtrk.

BREZPLAČNO

WELLNESS

ZA PARE

Polpenzion (doplačilo): strežena zajtrk in
večerja (izbira menijev).

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• streženi zajtrk, kosilo in večerja (izbira
menijev); prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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WESTPUNT

CURAÇAO
BISER KARIBOV

WILLEMSTAD

Glavno mesto: Willemstad
Letovišča: Willemstad, Westpunt
Letališče: Plasa Margaret Curacao
Čas leta: pribl. 10 ur
Časovni zamik: - 6 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane).
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

Cena od

456 €

Prav na repu južnega Karibskega otočja je Curaçao, otok s sladkorno belimi
plažami in bujnim tropskim rastjem. Tu človek razume, zakaj življenje potrebuje Karibe, kot pravi eden od karibskih rekov, in zakaj je vanje nesmrtno
zaljubljen cel svet. Sproščeno vzdušje, skakanje s plaže na plažo, aktivna
doživetja, pisana kultura, poskočni ritmi … Seznam je neskončen. Curaçao
ima še nekaj več: za mnoge najlepše podvodne pokrajine sveta in pomaranče laraja, ki so osnova enega najslavnejših likerjev na svetu.
Zakaj na Curaçao?
Če ste izkušeni potapljači, začetniki ali navdušeni snorkljarji, je Curaçao vaša
sanjska destinacija. Do koralnih grebenov lahko odplavate kar z obale.
Za tiste, ki z nogami raje ostanete trdno na tleh, otok ponuja mrežo pohodniških
poti v notranjosti s čudovitimi razgledi na vse strani.
Legenda pravi, da je Curaçao dobil svoje ime, ker je pozdravil obnemogle
portugalske pomorščake z naravnim vitaminom C v sadežih, še posebej v
pomarančah laraja.
Februarja cel Curaçao pleše v ritmih najbolj znanega karibskega karnevala.
Namigi za doživetja
Playa Porto Marie je eno najboljših izhodišč za snorkljanje in potapljanje na otoku.
Svetovno znana je tudi zaradi uspešnega eksperimenta naselitve umetnih koralnih
grebenov.
Potopite se do Gobovega goozda (Mushroom forrest) z velikimi koralami
nenavadnih oblik in jame z Modro sobo.
Primerjajte barvo pomarančnega likerja Curaçao z barvo morja, skozi katero
vidite svoja stopala, ko se sprehajate po kristalnih plitvinah ene od 35 plaž.
Po najlepši razgled se povzpnite na najvišjo točko otoka (370 m) v Parku
Cristoffelberg.
Izgubite se v barvah prestolnice: Unescovega mesta Willemstad s slikovito
kolonialno arhitekturo.
TEMP. LESTVICA (°C):
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CURAÇAO
HOTEL HILTON CURAÇAO **** 

www3.hilton.com

Hotel priznane verige Hilton (edini na otoku
Curacao), ob peščeni plaži in 10 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
kratek transfer
dobre wellness storitve

Ponudba: dve restavraciji (glavna; mednarodna »a-la-carte«), dva bara; bazen, otroški
bazen; savna, parna kopel, masaže, lepotilni
tretmaji; brezžični internet; otroško igrišče;
fitnes, tenis, joga, vodni športi na plaži, potapljanje; kazino.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon
ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

POTAPLJANJE

2+2

WELLNESS

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (izbira menijev).
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk in strežena kosilo in večerja (izbira menijev).

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

LIONS DIVE & BEACH RESORT ****



www.lionsdive.com

Ob peščeni plaži Mambo Beach (oz. Sea Aquarium Beach), v neposredni bližini podvodnega narodnega parka in približno 17 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži in blizu
podvodnega parka

Ponudba: štiri restavraciji (glavna; mednarodna, mediteranska, morska in žar »a-la-carte«), bar; trije bazeni, otroški bazen; savna,
parna kopel, masaže, lepotilni tretmaji; brezžični internet; trgovinica; fitnes, odbojka na
plaži, namizni tenis, joga, najem koles, vodni
športi na plaži, potapljanje; animacija.

za ljubitelje potapljanja
veliko aktivnosti

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon
ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

POTAPLJANJE

ZA PARE

WELLNESS

Storitev najem.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in strežena večerja (izbira menijev)
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk in strežena kosilo in večerja (izbira menijev).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

127

www.palma.si

RUNAWAY BEACH
FORT JAMES BEACH

ANTIGVA

SAINT JOHN‘S
WILLIKIES

URLINGS

SRCE KARIBOV

WINDWARD BAY BEACH

Glavno mesto: Saint John‘s
Letovišča: Saint John‘s, Runaway Beach, Fort James
Beach, Willikies, Windward Bay Beach, Urlings
Letališče: Osbourn
Čas leta: pribl. 10 ur
Časovni zamik: - 6 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane).
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

Cena od

456 €

Za Antigvo v vzhodnih Karibih pravijo, da se premika v ritmu karibskih bobnov, ki so videti kot velike svetleče se bovle. Če nikjer niste slišali bobnov, ki
pojejo, jih boste tukaj in če nikjer niste videli ljudi, ki se pozibavajo v bokih
med skoraj vsakim opravkom, jih boste tukaj. Iz zraka je otok videti, kot da
se res ziblje sem in tja, saj ima na stotine zalivčkov. Antigva je sinonim za
popolni hedonizem na plažah in v karibskih vodah.
Zakaj na Antigvo?
V mavrici podob na kopnem in v vodi se boste počutili kot na obisku v kraljestvu
male morske deklice.
Glavno mesto je največje in najbolj zaščiteno naravno pristanišče v Karibih, ki
je videti kot iz časov, ko ga je odkril razvpiti angleški admiral Nelson in tu ustvaril
bazo za angleško kraljevo mornarico.
Otok je še danes izjemno priljubljen med jadralci in jahtaši, tudi zaradi
prestižnega Sailing weeka z razstavo plovil, ki se pozimi odvija že več kot petdeset
let.
Bujna notranjost otoka vabi na raziskovanje in odkrivanje.
Namigi za doživetja
Jolly beach plaža je najdaljša in najširša na otoku. To je popoln kliše s karibske
razglednice, ki vam bo skupaj s koktajlom pina colade za vedno ostal v spominu.
Antigva ima več kot 300 plaž, kjer lahko najdete karibsko dušo v sebi, kot pravijo
domačini. Galley bay je idealen za deskarje, na vzhodu boste našli svoje zalive
kajtarji.
Med deževnimi gozdovi notranjosti lahko letite kot tropska ptica s pomočjo
spektakularnega ziplina.
Največji čar glavnega mesta St. John je njegova elegantna angleška arhitektura,
ki je skupaj s pomorskim muzejem na Unescovem seznamu.
TEMP. LESTVICA (°C):
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ANTIGVA
HOTEL GRAND PINEAPPLE BEACH CLUB **** www.pineapplebeachclub.com
V enem izmed najlepših zalivov Antigve Long Bay z dolgo peščeno plaži in približno
10 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
prenovljen kompleks
dolga peščena plaža

Ponudba: štiri restavraciji (glavna; tri »a-la-carte«), dva bara; trije bazeni; masaže, lepotilni tretmaji; trgovinica; brezžični internet pri
recepciji; fitnes, tenis, namizni tenis, odbojka,
biljard, vodni športi na plaži, snorklanje; animacija.

za osebe nad 16 let

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

HOTEL NA
OBALI

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
sef, balkon ali terasa, nekatere na morsko
stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.

BREZPLAČNO

SNORKLANJE

ZA PARE

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostreženi zajtrk, kosilo in večerja
(občasno izbira menijev); prigrizki,
kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HALCYON COVE BY REX RESORTS ***

www.rexresorts.com

Ob dolgi peščeni plaži v zalivu Dickinson in
sredi tropskega vrta in približno 10 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

Ponudba: tri restavraciji (glavna; dve »a-la-carte«), bar; bazen; trgovinica; brezžični internet pri recepciji (plačilo); mini klub, otroško igrišče;tenis, odbojka na plaži, kajak,
vodni športi na plaži, potapljanje.

velik tropski vrt

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
sef, večina balkon ali terasa, nekatere na bazen ali morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

POTAPLJANJE

2+1

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
(občasno izbira menijev); prigrizki,
kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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BARBADOS
DEŽELA GUSARJEV

SAINT JAMES

HASTINGS
DOVER
CHRIST CHURCH

Glavno mesto: Bridgetown
Letovišča: Christ Church, Saint James, Hastings, Dover
Letališče: Barbados
Čas leta: pribl. 10 ur
Časovni zamik: - 6 ur
Dokumenti za pot: veljaven slovenski potni list (za
slovenske državljane).

Cena od

ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

456 €

Kaj dobimo, ko zmešamo karibsko mehkobo, angleško eleganco in rum?
Barbados! Ime otoka sta v svet ponesla sladkorni trs in najstarejša destilarna ruma na svetu Mount Gay. Barbados je idealno prizorišče za vaš družinski gusarski ep na eni od 80 rajskih plaž. Ta otok lahko v hipu prebudi
kapitana Sparrowa v vas. Na Karibih boste težko našli bolj športen otok.
Bajasi, kot si pravijo domačini, imajo radi vse, kar se premika – plovila,
avtomobile, žoge in žogice.
Zakaj na Barbados?
Barbados je idealen za aktivne počitnice in vse vrste športov: plaže ponujajo
vrsto vodnih aktivnosti, na kopnem pa se na vsakem vogalu igra partija kriketa, pola
ali cestnega tenisa.
Največji zvezdniki golfa se merijo na najlepših igriščih Barbadosa, ki ga je za
prizorišče svoje poroke izbral tudi kralj golfa Tiger woods.
Pred Angleži so na otoku živeli avtohtoni Indijanci. Njihova kultura je še vedno
del šarma otoka.
Glavno mesto Bridgetown je del Unescove svetovne dediščine.
Namigi za doživetja
Obiščite rojstno destilarno ruma Mount Gay, ki deluje že od začetka 18. st.
Steklenica tega opoja je dragocenost za vsakega pravega ljubitelja te kapljice.
V Batsheba Soup Bowlu doživite tisti popoln val ali se naučite obdržati na deski.
Po celodnevnem beach hoppingu (skakanje s plaže na plažo) odigrajte partijo
cestnega tenisa, ki so ga izumili prav na Barbadosu.
Navijajte na katerem od velikih športnih dogodkov, kot so konjske dirke, rally,
maraton in drugi.

TEMP. LESTVICA (°C):
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BARBADOS
HOTEL SANDALS BARBADOS LUXURY RESORT *****
Hotel znan po visoki kvaliteti storitev ob peščeni plaži Dover Beach in približno 11 km od
letališča.



www.sandals.com
NAŠI NAMIGI
za osebe nad 18 let
visoka kvaliteta storitev

Ponudba: enajst restavraciji (glavna; več
»a-la-carte«), sedem barov; trije bazeni; savna, masaže, lepotilni tretmaji; trgovinice;
brezžični internet; fitnes, namizni tenis, odbojka, kriket, kajak, katamaran, surfanje, potapljanje; animacija.

odlična kulinarike (kar 11 restavracij)
posebej priporočamo parom

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, ventilator,
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, brezžični internet, sef, mini bar, balkon
ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

ZA PARE

POTAPLJANJE

BREZPLAČNO

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne in mednarodne
točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

BOUGAINVILLEA BEACH RESORT **** 

www.bougainvillearesort.com

Večji hotelski kompleks ob dolgi peščeni plaži na otoku Barbados, 10 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
ob plaži

Ponudba: dve restavraciji (glavna; tajska
»a-la-carte«), dva bara; dva bazena; savna,
masaže, lepotilni tretmaji; trgovinice; brezžični internet; mini klub, otroško igrišče; fitnes,
tenis, vodni športi na plaži.

nastanitev v studiih

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kuhinjska niša z mini
hladilnikom, telefon, sat-tv, brezžični internet,
sef, balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.

HOTEL NA
OBALI

Storitev najem.

WELLNESS

BREZPLAČNO

ZA PARE

Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (izbira menijev).
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk in strežena kosilo in večerja (izbira menijev).
VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostreženi zajtrk, kosilo in večerja
(izbira menijev); prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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KRIŽARJENJE:

ČAROBNI
KARIBI

MSC DIVINA & MSC SEASIDE, 8 DNI
Ladje so prava plavajoča mesta. Na njih ni nikomur dolgčas, saj je poskrbljeno za animacijo, zabavo, različne aktivnosti in odlično kulinariko za vse starosti. Ultra moderna MSC Seaside je najnovejša ladja ladjarja MSC in je prava poslastica za vse ljubitelje križarjenj.
ZAHODNI KARIBI

nova moderna ladja
obisk 3 karibskih otokov in Bahamov v tednu dni

DAN
DESTINACIJA
Prihod
Odhod
1
MIAMI
19:00
2
Dan na morju
3
OCHO RIOS, JAMAJKA
10:30
17:00
4
GEORGETOWN, KAJMANSKI OTOKI
09:00
16:00
5
COZUMEL, MEHIKA
10:00
18:00
6
Dan na morju
7
NASSAU, BAHAMI
12:00
18:00
8
MIAMI
07:00
Preverite spletno stran www.palma.si, kjer najdete SKUPINSKE ODHODE s slovenskim
spremljevalcem
VZHODNI KARIBI
DAN
DESTINACIJA
Prihod
Odhod
1
MIAMI
19:00
2
Dan na morju
3
Dan na morju
4
PHILIPSBURG, ST. MAARTEN
09:00
18:00
5
SAN JUAN, PORTORIKO
08:00
16:00
6
Dan na morju
7
NASSAU, BAHAMI
12:00
18:00
8
MIAMI
07:00
Preverite spletno stran www.palma.si, kjer najdete SKUPINSKE ODHODE s slovenskim
spremljevalcem

www.palma.si

odhodi čez celo leto

132

možnost kombinacije obeh križarjenj

EVROPA

#podpalmo
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JAMAJKA

MONTEGO BAY
NEGRIL

RUNAWAY BAY
OCHO RIOS

DEŽELA SONCA IN ENERGIJE
Glavno mesto: Kingston
Letovišča: Montego Bay, Negril, Runaway Bay, Ocho Rios,
Lucea
Letališče: Montego Bay
Čas leta: pribl. 11 ur
Časovni zamik: -6 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane). Ob izhodu iz države se
poravna izstopna taksa v višini 27 USD (tudi otroci)
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

Cena od

456 €

»Jamajka, kjer se sladkor, rum in med cedi. Kjer na palmah raste sreča.«
Pravi slovenski kantavtor Domicelj. Kjer dišeči so cvetovi in kjer očarajo
slapovi, dodajamo mi, Bob Marley pa počasi poje v reggae ritmu vse do
konca. Na Jamajki »rasta kult« zleze pod kožo vsaj v času počitnic, za
spomin pa ostane najmanj čepica v znamenitih treh barvah. Jamajka je
tretji največji otok v karibskem morju. Notranjost je gorata in bujna, deževni gozd marsikje sega vse do obalnih delov otoka. Ti so rajski in turkizno-beli kot z razglednice.
Zakaj na Jamajko?
Dežela morja in sonca slovi po peščenih plažah in čistem in toplem morju.
Živahna pokrajina v notranjosti vabi na številne aktivnosti na prostem. Vzpon
na katerega izmed vrhov gorovja Blue Mountains, zip line spust nad tropskimi
gozdovi, naravna masaža hrbta pod slapom in skok v tolmun z mineralno vodo so
nekatere izmed nepozabnih jamajških dogodivščin.
Na Jamajki se je rodil in ustvarjal slavni Bob Marley, ki je skupaj z ostalimi pripadniki rastafarijanskega gibanja pozival k miru in ljubezni. Reggae ritmi so danes
pomemben del jamajškega melosa.
Severni del otoka je bolj turistično razvit – tam so številni hoteli in trgovinice skupaj
s slavnim Ocho Rios-om, ki z rajsko plažo in živahnim dogajanjem privablja ljudi
iz vsega sveta. Na južnem delu Jamajke je obala posejana s prikupnimi lesenimi
kolibami.
Namigi za doživetja
Doživite rafting na bambusovem splavu po reki Rio Grande. Ob reki so številni
nasadi bananovcev in sladkornega trsa.
Okopajte se na plaži Montego Bay in raziskujte živahen podvodni svet.
Povzpnite se do slapov Dunn‘s River Falls, ki so ena najbolj opevanih naravnih znamenitosti Jamajke.
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JAMAJKA, MONTEGO BAY
HOTEL HALF MOON *****

www.halfmoon.com

Naselje hotelskih vil, ob dveh dolgih peščenih
privatnih plažah, 10 km od centra mesta in
13 km od letališča Montego Bay.
Ponudba: restavracije (glavna; mednarodna,
karibska, italijanska, jamajška »a-la-carte«),
več barov, vinska klet; trije veliki zunanji bazeni, dva whirlpool-a, otroški bazen; velik spa z
različnimi tretmaji, notranjim bazenom in savno; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet; soba z igrami, otroški klub, klub za najstnike; fitnes, 13 tenis igrišč, namizni tenis,
badminton, odbojka na plaži, košarka, squash,
joga, pilates, kolesarjenje, jahanje, vodni športi, potapljanje, snorklanje; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, stropni ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
kopalni plašč, telefon, sat-tv, brezžični internet,
aparat za kavo ali čaj, sef, mini bar (plačilo),
balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Junior suite: enaka oprema kot deluxe, večje
in prostornejše.
Deluxe suite: enaka oprema kot deluxe, večje,
v dveh nadstropjih, dve kopalnici, spalnica,
dnevni prostor, kuhinja, terasa. Možni dve dodatni ležišči.
Golf: ob hotelu se nahaja golf igrišče Half Moon
z 18 igralnimi polji.
Storitev najem.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja.

NAŠI NAMIGI
veliko hotelsko naselje z vsem
udobjem
ob čudoviti peščeni plaži
veliko aktivnosti znotraj naselja

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

ŠPORT

2+2

GOLF

WELLNESS

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL IBEROSTAR ROSE HALL SUITES *****

www.iberostar.com

Neposredno ob dolgi peščeni plaži in 22 km
od letališča Montego Bay.

NAŠI NAMIGI
veliko zadovoljnih gostov

Ponudba: restavracije (dve glavni; steak house, mediteranska, italijanska in gourme
»a-la-carte«), več barov; dva zunanja bazena,
otroški bazen, počasna reka, bazen s piratsko
ladjo in tobogani za otroke (6-12 let), jacuzzi;
savna, masaže; brezžični internet; otroško
igrišče, mini klub; fitnes, tenis, odbojka na
mivki, aerobika, vodni športi, snorklanje, potapljanje, surfanje; animacija, diskoteka.

odlična lokacija ob plaži
bazen s piratsko ladjo in tobogani

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Junior suite: klimatska naprava, stropni ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
kopalni plašč, telefon, sat-tv, dvd predvajalnik, brezžični internet, sef, mini bar, aparat za
kavo ali čaj, balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran ali v prvi vrsti ob morju (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

ŠPORT

2+1

POTAPLJANJE

VODNI PARK

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• obroki v »a-la-carte« restavracijah (priporočljiva predhodna rezervacija);
• določene lokalne točene pijače; mini
bar (voda, brezalkoholne pijače in
pivo);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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JAMAJKA, MONTEGO BAY IN RUNAWAY BAY
HOTEL RIU MONTEGO BAY ****sup.

www.riu.com

Ob peščeni plaži, približno 4 km od mesta in
3 km od letališča Montego Bay.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži

Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
azijska, mednarodna »a-la-carte«), več barov;
trije zunanji bazeni, otroški bazen; savna, masaže; internetni kotiček (plačilo), brezžični
internet pri recepciji; otroško igrišče, mini
klub; fitnes, tenis, namizni tenis, odbojka na
mivki, vodni športi, snorklanje, potapljanje,
surfanje; animacija, diskoteka.

pester kulinarični izbor
veliko športnih in ostalih aktivnosti

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, stropni
ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), sef,
mini bar, balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran. Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

2+1

POTAPLJANJE

WELLNESS

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• obroki v »a-la-carte« restavracijah
(predhodna rezervacija);
• določene lokalne točene pijače; mini
bar (voda, brezalkoholne pijače in
pivo);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

JEWEL RUNAWAY BAY BEACH & GOLF RESORT ****
Ob peščeni plaži, 4 km od centra mesta Runaway Bay, 30 minut od mesta Ocho Rios in
80 minut vožnje od letališča Montego Bay.

www.jewelresorts.com
NAŠI NAMIGI
idealna izbira za družine
vodni park

Ponudba: restavracije (glavna; azijska, italijanska in žar »a-la-carte«), dva bara; trije
zunanji bazeni, dva jacuzzi-ja, vodni park za
otroke s številnimi tobogani in vodnimi atrakcijami; masaže, lepotni tretmaji; internetni
kotiček, brezžični internet pri recepciji; mini
klub; fitnes, tenis, odbojka, košarka, lokostrelstvo, vodni športi, snorklanje, potapljanje,
surfanje; diskoteka, animacija.

bogat program aktivnosti

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

VODNI PARK

2+1

GOLF

ŠPORT

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
aparat za kavo ali čaj, sef, balkon ali terasa,
nekatere na bazen ali morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Golf: v sklopu hotela se nahaja golf igrišče z
18 igralnimi polji. Ob predhodni potrditvi in
plačilu vam lahko rezerviramo igranje golfa.
Potrebovali bomo vaš handicap in željene startne čase.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki; obroki v »a-la-carte«
restavracijah (potrebna predhodna
rezervacija);
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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JAMAJKA, NEGRIL
HOTEL COCO LA PALM SEASIDE RESORT ***sup.
Manjši hotel ob dolgi peščeni plaži, 3 km od
mesta Negril (dosegljivo peš) in 70 km od letališča Negril.

www.cocolapalm.com
NAŠI NAMIGI
manjši hotel z odlično lokacijo ob
dolgi peščeni plaži

Ponudba: glavna restavracija, bar; zunanji
bazen; manjši spa center, frizer; sef pri recepciji (plačilo); tenis, namizni tenis, badminton,
odbojka, vodni športi.

brezskrbnost in udobje
bližina mesta

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik. Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

ŠPORT

Superior sobe: enaka oprema kot standardne,
večje, dodatno balkon ali terasa. Možni dve
dodatni ležišči.
Deluxe sobe: enaka oprema kot standardne.
Dodatno ležišče ni možno.

2+2

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL RONDEL VILLAGE ***

www.rondelvillage.com

Manjši butični hotel, ob dolgi peščeni plaži,
5 km od centra mesta Negril in 70 km od letališča Montego Bay.

NAŠI NAMIGI
prijetna domača atmosfera
veliko zelenja

Ponudba: glavna restavracija, bar; dva zunanja bazena, jacuzzi; internetni kotiček, brezžični internet.
Kopalne brisače ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, stropni
ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, tv, brezžični internet, mini hladilnik,
sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

Superior sobe: enaka oprema kot standardne,
bližje plaži, v višjem nadstropju, balkon, vrtna
stran. Možno dodatno ležišče.

2+1

Storitev najem.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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GRAND BAHAMA

BAHAMI

ABACO

BIMINI
BERRY ISLAND

OTOKI BLAŽENOSTI

NEW PROVIDENCE
CAT ISLAND
SAN SALVADOR

EXUMA
LONG ISLAND

CROOKED ISLAND

Glavno mesto: Nassau
Letovišča: Grand Bahama, Nassau/New Providence, San
Salvador, Long Island, Exuma, Crooked Island, Cat Island,
Bimini, Exuma, Berry Island, Abaco
Letališča: Grand Bahama, Chub Cay, Rock Sound, Exuma,
Lynden
Čas leta: pribl. 11 ur
Časovni zamik: - 6 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski potni
list (za slovenske državljane).
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

Mehek zven besede Bahami in popolne razglednice s tisočerih plaž dajejo
slutiti, kakšno je doživetje tega tropskega raja. A v živo je lepše. Karibske
sanje se začnejo prav tu, z razgledom na obalo Floride. 700 otokov je potopljenih v morje in v rum. Oba sta del mitologije otočja, ki je magnet za vse,
željne sonca, vodnih avantur in sproščenega vzdušja. Na Bahamih lahko
počnete vse, kar vam lahko pade na pamet in je povezano z vodo.
Zakaj na Bahame?
Otoki ponujajo znane in neznane aktivnosti za ljubitelje vodnih športov,
od plavanja, potapljanja, veslanja, jadranja ali celo voznje s SUBom (razgledni
podvodni motorni balon).
Poleg poseljenih je na Bahamih skoraj 2500 neposeljenih manjših otokov, sipin
in grebenov.
Španski osvajalci so vode okoli otokov poimenovali Baja Mar (v prevodu: plitko
morje). Igranju v slepeče modrih plitvinah in globinah se ni mogoče upreti.
V notranjost otokov vabi eksotičen živalski in rastlinski svet Bahamov,
prestolnica Nassau pa ponuja pravo urbano doživetje in živahen utrip.
Namigi za doživetja
Med najbolj popularnimi potapljaškimi raji je tretji največji koralni greben na svetu
zahodno od otoka Andros. Tudi na glavnem otoku New Providence lahko počnete
vse podvodne vragolije, celo hranite morske pse.
Na terasi ikoničnega Atlantis Resorta naj se noč prevesi v dan, potem pa
okrevajte na eni od njihovih peščenih plaž ali v zalivu delfinov s sky koktajlom
(mešanica kokosa in gina) v rokah.
V živahnem Nassau z arhitekturo iz britanskih kolonialnih časov ne zamudite
ocvrtih rib in reggae-ja v Arawak Cayu, tematskega muzeja piratov in menjave
straže pred vladno palačo.
V nacionalnem parku Clifton lahko doživite vse vrste flore, favne in kultur, ki so
zaznamovali Bahame.
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BAHAMI, NASSAU
HOTEL MELIA NASSAU BEACH **** www.melia.com
Velik hotelski kompleks, ob dolgi peščeni plaži Cable, v bližini barov in restavracij in 8 km
od letališča.

NAŠI NAMIGI
velik hotelski kompleks
več restavracij

Ponudba: sedem restavracij, pet barov; trije
bazeni, jacuzzi; masaže; brezžični internet;
mini klub; fitnes, odbojka, košarka, joga, aerobika, vodni športi na plaži, potapljanje.

dolga peščena plaža

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa, nekatere na bazen ali morsko stran (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

POTAPLJANJE

2+1

ŠPORT

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

BREEZES RESORT & SPA *** 

www.breezes.com

Večji hotelski kompleks s storitvijo vse vključeno, ob dolgi peščeni plaži Cable, v bližini
barov in restavracij in 8 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
na plaži in blizu dogajanja
vse na enem mestu

Ponudba: pet restavracij (glavna; mednarodna, italijanska, azijska in karibska »a-la-carte«), štirje bari; trije bazeni; masaže, lepotilni
tretmaji; brezžični internet; fitnes, tenis, namizni tenis, odbojka, košarka, vodni športi na
plaži.

več restavracij

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

HOTEL NA
OBALI

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, sef, balkon ali terasa, nekatere
na morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče
ni možno.

BREZPLAČNO

ŠPORT

ZA PARE

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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MEHIKA
ZIBELKA AMERIK

PUERTO
VALLARTA

CANCUN
PLAYA DEL
CARMEN/
RIVIERA MAYA

Glavno mesto: Ciudad de Mexico
Letovišča: Cancun, Playa del Carmen, Riviera Maya, Puerto
Vallarta
Letališča: Ciudad de Mexico, Cancun
Čas leta: pribl. 12 ur
Časovni zamik: - 7 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski potni
list (za slovenske državljane).
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

Cena od

456 €

Dežela bujnega deževnega gozda skriva zgodbe o mogočnih civilizacijah
Majev in Aztekov, ki so znali opazovati čas in uživati ob čokoladi. Dolge
peščene plaže se potapljajo na eni strani v Tihi, na drugi v Atlantski ocean,
proti nebu se dviga Mehiško višavje, v neskončnost se raztezajo skrivnostne
puščave in pragozd veličastnega polotoka Jukatana. Nebo in zemljo povezujejo piramide velikih skupnosti in modrih vladarjev.
Zakaj v Mehiko?
Burna zgodovina Majev in Aztekov je zapustila izjemno dediščino in veliko možnosti za odkrivanje njihovih dosežkov.
Kilometri dolgih peščenih plaž in turkiznega morja.
Podzemne vodne jame Jukatana so nezemeljski svet nenavadnih kraških skulptur
in barv.
Mehiška kuhinja je sinonim za tortilje z različnimi nadevi, v katerih prevladujejo
fižol, koruza in čili. Po začinjeni jedi se prileže mehiška tekila.
Rajske plaže ob Mehiškem zalivu in Tihem oceanu kličejo po odkrivanju podvodnega sveta in aktivnostih na vodi.
Namigi za doživetja:
Obiščite Xcaret, ekološki park s številnimi atrakcijami, kjer se bo zabavala vsa družina.
Doživite največji podvodni muzej moderne umetnosti v Cancunu. Več kot 400
skulptur se skriva pod gladino vode.
Raziskujte najbolj znan arheološki park Chichen Itza na Jukatanu, ki je zakladnica
majevske kulture sredi tropskega sveta. To je tudi prvi kraj, ki so ga naselili Maji in še
danes priča o njihovi arhitekturni popolnosti in matematičnih izumih.
Začutite utrip v kolonialnem mestu Oaxaca, ki se lahko pohvali z najlepšimi plažami Mehike.
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MEHIKA, RIVIERA MAYA IN CANCUN
HOTEL OCEAN CORAL & TURQUESA *****

www.oceanhotels.net

Ob dolgi peščeni plaži z dvema zaščitenima
koralnima grebenoma, 30 km od Playe del
Carmen in 20 km od letališča Cancun.

NAŠI NAMIGI
dobra hrana in pester izbor
veliko zadovoljnih gostov

Ponudba: restavracije (glavna; orientalska,
mehiška, ameriška, italijanska, karibska in
mednarodna »a-la-carte«), več barov, kavarna; štirje zunanji bazeni, otroški bazen; masaže, savne, parne kopeli, termalne kopeli, lepotni tretmaji; trgovinice, butiki; brezžični
internet; mini klub; fitnes, tenis, namizni tenis,
odbojka na mivki, balinanje, joga, vodni športi, potapljanje; animacija.

ob plaži z dvema koralnima
grebenoma

HOTEL NA
OBALI

POTAPLJANJE

ŠPORT

2+2

WELLNESS

BREZPLAČNO

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob zunanjem bazenu in na plaži brezplačno.
Junior suite: klimatska naprava, stropni ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, aparat za
kavo ali čaj, sef, mini bar, balkon ali terasa,
nekatere na morsko stran (doplačilo). Možni
dve dodatni ležišči.
Privilege junior suite: enaka oprema kot junior suite, dodatno jacuzzi, kopalni plašč,
sobni copati, zunanji tuš. Možni dve dodatni
ležišči.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
večerje v določenih »a-la-carte«
restavracijah: predhodna rezervacija;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL GRAND OASIS CANCUN *****

www.grandoasiscancunresort.com

Večji hotelski kompleks, sestavljen iz 4 stranskih stavb in osrednje glavne stavbe v obliki
piramide s skupno preko 1000 sob, obdan z
veliko zelenja, travnatih površin in vrtom; ob
dolgi peščeni plaži, na enem izmed najlepših
predelov Cancuna in 15 km od letališča, v bližini številne trgovine, bari, restavracije in nakupovalni centri.

NAŠI NAMIGI
velik hotelski kompleks z veliko
aktivnosti in dogajanja
mesto v malem

Ponudba: restavracije (tri glavne; morska, žar,
mehiška, mednarodna, brazilska, španska in
japonska »a-la-carte«), štirje bari s prigrizki,
21 različnih barov znotraj hotelskega kompleksa; zunanji bazen, dolg 450 m; internetni
kotiček (plačilo); trgovinice; fitnes, tenis, vodni športi, golf igrišče z 9 luknjami; animacija,
diskoteka, koncerti, kabaret predstave.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob zunanjem bazenu in na plaži brezplačno.

HOTEL NA
OBALI

GOLF

2+2

WELLNESS

ŠPORT

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar, balkon. Možni dve dodatni ležišči.
Oceanview sobe: enaka oprema kot standardne, morska stran. Možni dve dodatni ležišči.
Pyramid oasis sobe: v glavni stavbi, v bližini
vseh restavracij in barov na plaži. Možni dve
dodatni ležišči.

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• 6x vstop v diskoteko z eno vključeno
pijačo, animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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MEHIKA, RIVIERA MAYA - PLAYA DEL CARMEN IN NUEVO VALLARTA, BANDERAS BAY
HOTEL BLUE BAY GRAND ESMERALDA *****

www.bluebayresorts.com

Ob 1 km dolgi peščeni plaži, 15 km od Playe Del
Carmen in 45 km od letališča Cancun.

NAŠI NAMIGI
dober wellness program

Ponudba: restavracije (dve glavni; mehiška,
francoska, orientalska, italijanska, morska in
steak »a-la-carte«), več barov; dva zunanja
bazena, otroški bazen; masaže, lepotni tretmaji; brezžični internet pri recepciji (plačilo);
trgovinice; mini klub; fitnes, tenis, odbojka na
mivki, lokostrelstvo, šah, vodni športi; animacija.

veliko aktivnosti
za zahtevne goste

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob zunanjem bazenu brezplačno, na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, stropni ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, aparat za kavo ali čaj, sef, mini
bar (plačilo), balkon ali terasa. Možni dve dodatni ležišči.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

2+2

POTAPLJANJE

VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL PALLADIUM VALLARTA RESORT & SPA ****
Ob peščeni plaži zaliva Banderas, ob vznožju
gorovja Sierra Madre, v bujnem tropskem vrtu
in 24 km od letališča Puerto Vallarta.

www.palladiumhotelgroup.com
NAŠI NAMIGI
večji hotelski kompleks z vsem
udobjem

Ponudba: restavracije (glavna; mehiška, mediteranska in mednarodna »a-la-carte«), več
barov; dva zunanja bazena, otroški bazen;
savna, parne kopeli, masaže; trgovinice; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet
pri recepciji; mini klub; fitnes, namizni tenis,
odbojka na mivki, balinanje, lokostrelstvo,
vodni športi, potapljanje; animacija, diskoteka, gledališče, manjši živalski vrt s hišo plazilcev.

veliko aktivnosti in dogajanja
zadovoljni gostje
manjši ZOO v okviru hotela

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob zunanjem bazenu in na plaži brezplačno.

HOTEL NA
OBALI

WELLNESS

BREZPLAČNO

2+2

ŠPORT

POTAPLJANJE

Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar (plačilo), balkon. Možno dodatno ležišče.
Junior suite: enaka oprema kot deluxe, večje
in prostornejše. Možni dve dodatni ležišči.
VSE VKLJUČENO
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
brezžični internet pri recepciji.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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SONČNA MEHIKA IN
POČITNICE V CANCUNU
Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si
odlična kombinacija ogledov in sprostitve
na plažah
obisk Case Azul in hiše slikarke Fride Kahlo
notranji let vključeni
vse vstopnine vključene v ceno
preverjeni hoteli s polpenzioni
1. DAN
SLOVENIJA/BLIŽNJE LETALIŠČE - EVROPA CIUDAD DE MEXICO
POLET V NAJVEČJO SVETOVNO METROPOLO
Zbor potnikov na odhodnem mestu ter polet preko
evropskega letališča v Ciudad de Mexico, mehiško prestolnico, ki leži na nadmorski višini 2.240 metrov. Prihod je lahko pozno zvečer ali v jutranjih urah/ odvisno
od poleta iz Evrope. Prevoz do hotela in namestitev.
2. DAN
CIUDAD DE MEXICO - XOCHIMILCO
AZTEŠKI PLAVAJOČI VRTOVI
Ogled glavnega mesta Mehike, ki ima več kot 22 milijo-nov prebivalcev in je eno največjih mest na svetu, kjer
se prepleta staro z modernim. Mesto je zgrajeno na ruševinah azteške prestolnice Tenochtitlan. Ogled starega zgodovinskega središča s trgom Zocalo, katedralo,
antropološkim muzejem, ki hrani svetovno znane zbirke starih indijanskih kultur in Narodno palačo, kjer so
na ogled freske Diega Riviere. V popoldanskem času
ogled azteškega parka, plavajočih vrtov v Xochimilcu
in vožnja z ladjicami po kanalih nekdanjega jezera, kjer
si bomo ogledali kako so si Azteki organizirali poljedelstvo. Na ladji bomo imeli tradicionalno mehiško kosilo.
Povratek v hotel in nočitev.
3. DAN
CIUDAD DE MEXICO - TEOTIHUACAN - GUADALUPE
- CIUDAD DE MEXICO
MESTO KJER SO LJUDJE POSTALI BOGOVI
Vožnja v znameniti Teotihuacan, nekdanjo bleščečo azteško prestolnico, ki je nekdaj štela 200.000 prebivalcev. Ogled veličastne piramide Sonca, piramide Meseca in templja Pernate kače. Posebej zanimiv bo ogled
Ceste mrtvih, po kateri so Azteki vodili ujetnike in jih
žrtvovali božanstvom. Vožnja po obsežnih drevoredih

agav, iz katerih pridobivajo tekilo. Postanek za degustacijo. Za konec bomo obiskali še največje romarsko
središče obeh Amerik - cerkev Guadalupe, ki je posvečena črni Madoni in kjer naj bi se leta 1531 prikazala
Marija. Povratek v hotel.

8. - 10. DAN
CANCUN (PLAYA DEL CARMEN)
SLADKO BREZDELJE NA BELIH PLAŽAH JUKATANA
Prosto za oddih. Po želji ob doplačilu poldnevni izlet v
Tulum, Xcaret ali Isla Mujeres.

4. DAN
CIUDAD DE MEXICO - MUZEJ FRIDE KAHLO - TAXCOv
EKSPLOZIJE BARV FRIDE KAHLO IN RUDNIK SREBRA
V TAXCU
Obiskali bomo znamenito modro hišo (Casa Azul) slikarke Fride Kahlo, prevzela nas bo eksplozija živih barv
njenih znamenitih del. Frida Kahlo, žena Diega Riviere spada med nadrealistične slikarke, njena izrazita
obsedenost z žensko tematiko pa jo uvršča tudi med
kultne osebnosti feminizma. V popoldanskem času
bomo obiskali še mesto, kjer se nahaja največji rudnik
srebra v Mehiki. Sprehod po mestu Taxo z malimi ulicami, ki se vijejo med kolonialnimi palačami. Prosto za
samostojne oglede in nakupe srebra. Povratek v Ciudad de Mexico.

11. DAN
CANCUN - EVROPA
HASTA LA VISTA
Lovili bomo še zadnje sončne žarke, nato pa se z avtobusom odpeljali na letališče in poleteli proti Evropi.

5. DAN
CIUDAD DE MEXICOv
ZELENA PLJUČA MESTA IN RAZKOŠJE MUZEJEV
V spremstvu vodnika bomo obiskali največji park Latinske Amerike, Chapultepec, v katerem se nahaja kar
devet muzejev, jezer, fontan, tematskih parkov, ...V
popoldanskem času bo še nekaj prostega časa za samostojne nakupe in oglede.
6. DAN
CIUDAD DE MEXICO - CANCUN
POLET NA JUKATAN
Polet v letoviško mesto Cancun na Jukatanu in namestitev v hotelu. Preostali del dneva je namenjen počitku in samostojnim aktivnostim.
7. DAN
CANCUN - CHICHEN ITZA - CANCUN
NAJVEČJE OHRANJENO IGRIŠČE ZA ŽOGO
Ogled najbolj znanega majevskega arheološkega parka
na Jukatanu - Chichen Itza, videli bomo ene največjih
mehiških znamenitosti - piramido Grad, veliko igrišče
za igre z žogo, sveti vodnjak, astronomski observatorij.
V popoldanskih urah povratek v Cancun.
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12. DAN
EVROPA - SLOVENIJA
Po pristanku na evropskem letališču, bomo nadaljevali
s poletom proti Sloveniji/bližnjemu letališču.
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana/bližnje
letališče - Evropa - Ciudad de Mexico in Ciudad de
Mexico - Cancun - Evropa - Ljubljana/bližnje letališče v ekonomskem razredu, letališke in varnostne
pristojbine, nočitve z zajtrkom v hotelu 3/4* lokalne
kategorije v dvoposteljnih sobah, večerje po programu, kosilo na križarjenju v Xochimilco, vse avtobusne prevoze po programu, vse oglede po programu,
angleško govorečega lokalnega vodnika, stroške
slovenskega spremstva in stroške organizacije potovanja.
DOPLAČILA IN POPUSTI: napitnine (tudi otroci), izstopne takse iz Mehike.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: dodatne vstopnine in
ogledi, ki niso vključene v programu.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama na vprašanje.
OPOMBA: v primeru poleta z bližnjega letališča je
transfer do letališča za doplačilo.

www.palma.si

KAUAI

OAHU

HAVAJI

MOLOKAI

MAUI

OTOČJE „ALOHA“

HAVAJI

Glavno mesto: Honolulu
Letovišča: otok Havaji, otok Maui, otok Molokai, otok Oahu,
otok Kauai
Letališča: Honolulu, Kona, Hilo
Čas leta: pribl. 16 ur
Časovni zamik: - 12 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski
potni list (za slovenske državljane). Za vsa potovanja v ZDA
je potrebno predhodno urediti elektronsko avtorizacijo
potovanja (Electronic System for travel Authorization ESTA), katerega cena je 36 EUR/osebo (tudi otroci).
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

Mehka srajca z velikimi rožami, natikači in venec cvetja okoli vratu.
Sproščen in barvit havajski stil je težko spregledati. Prav takšno je tudi
vzdušje na otokih, ki so popolnoma samosvoji in lebdijo v Pacifiku, ne da
bi jih kaj dosti zanimalo življenje na ameriški celini. Aloha ´aina je velika
ljubezen do dramatičnih otokov, ki jo domačini nosijo v sebi. Ponosni so
na hribe in vulkane, na deževne gozdove, peščene plaže in živahna mesta.
Havaji, kjer se je rodil nekdanji ameriški predsednik Obama, so raj za avanturiste, hedoniste in vodne navdušence.
Zakaj na Havaje?
Na Havajih boste našli svoj košček raja vsi, ki si želite poležavanja na plažah, odkrivanja podvodnega sveta, zabave in odlične havajske kulinarike.
Otoki ponujajo veliko priložnosti za trekinge po parkih in pohodniških poteh.
Največji je Hawaii Island, med najbolj obiskanimi in privlačnimi so še Maui, Kauai
in Oahu.
Mesto Honolulu na otoku Oahu je živahna prestolnica z eno najlepših plaž na
svetu Waikiki in prava kulturna zakladnica.
Prevzeli vas bodo sproščeno surfersko vzdušje in deskarji, ki so pri svojih 60. videti
kot bi imeli 30 let. Skoraj na vsaki plaži je šola deskanja. Na havajskih valovih si
lomijo zobe, kot pravijo domačini, najboljši deskarji na svetu.
Namigi za doživetja:
Nacionalni park Haleakala na Mauiju, Nacionalni park Vulkani ali park Wilderness Na Pali Coast ponujajo spektakularne pohode in razglede. Vulkan na Mauiju,
na katerega se lahko povzpnete, je velik kot cel Manhattan, na Hawaii Islandu pa
lahko vidite še delujoče ognjenike.
V znamenitem pristanišču Pearl Harbor je spomenik II. sv. vojne zgrajen na ladijski
razbitini.
Na otokih pa je pestra izbira športnih aktivnosti, od golfa, jahanja, potapljanja, jadranja in drugih. Dan si popestrite z izletom z ladjo za opazovanje kitov in delfinov.
Najbolj pogumni lahko greste na nočni potop z opazovanjem mant.
Pridružite se pikniku domačinov z ´ohano (razširjena družina in prijatelji) in uživajte ob zvokih malega brenkala ukulele.
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HAVAJI, OTOK MAUI IN OTOK OAHU
HOTEL THE RITZ-CARLTON KAPALUA ***** 

www.ritzcarlton.com

Hotel na otoku Maui, ki se ponaša z visoko
kvaliteto storitev se nahaja na površini več kot
20 ha, v okvir katerega spadata dve golf igrišči, je od plaže oddaljen nekaj minut hoda
(brezplačen hotelski mini bus) in 50 km od
letališča.

NAŠI NAMIGI
2 golf igrišči v okviru hotela in
bližina plaže
visoka kvaliteta storite
velik wellness center

Ponudba: restavracije (glavna; japonska,
morska in žar »a-la-carte«), več barov; večji
bazenski kompleks; savna, parna kopel, masaže, lepotni tretmaji; trgovinice; brezžični
internet; mini klub, otroško igrišče; fitnes,
tenis, joga, košarka.

WELLNESS

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč, copati,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon ali terasa, nekatere na morsko
stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

BREZPLAČNO

GOLF

ZA PARE

Golf: v sklopu hotela se nahajata dve golf igrišči z 18 luknjami. Ob predhodni potrditvi in
plačilu vam lahko rezerviramo igranje golfa.
Storitev nočitev.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

TURTLE BAY RESORT ****sup. 

www.turtlebayresort.com

Hotel ob več kilometrov dolgi peščeni plaži na
otoku Oahu, v okvir katerega spadata tudi 2
golf igrišči, in 45 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
ob dolgi plaži
2 golf igrišči v okviru hotela

Ponudba: restavracije (glavna; havajska,
morska in žar »a-la-carte«), dva bara; bazen;
savna, masaže, lepotni tretmaji; trgovinice;
brezžični internet (plačilo); fitnes; animacija.

odlično izhodišče za raziskovanje
otoka

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), sef, balkon ali
terasa, delna morska stran. Možno dodatno
ležišče.

HOTEL NA
OBALI

Golf: v sklopu hotela se nahajata dve golf igrišči z 18 luknjami. Ob predhodni potrditvi in
plačilu vam lahko rezerviramo igranje golfa.

WELLNESS

GOLF

ZA PARE

Storitev nočitev.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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HAVAJI, OTOK OAHU
HOTEL COURTYARD MARRIOTT WAIKIKI BEACH *** www.marriott.com
Hotel verige Marriott se nahaja približno 10
minut hoje od plaže in 10 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
v bližini hotela se nahaja golf igrišče

Ponudba: restavracija, bar; dva bazena, jacuzzi; savna, masaže; knjižnica, trgovinice;
brezžični internet pri recepciji; fitnes.

dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini hladilnik, sef
(plačilo), balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni
možno.

MESTNI
HOTEL

Storitev nočitev.

GOLF

ZA PARE

Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL COCONUT WAIKIKI ***sup. 

www.coconutwaikikihotel.com

Hotel na mirni lokaciji, približno 10 minut hoje
od plaže Waikiki in 10 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija

Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen; brezžični internet pri recepciji; fitnes.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
sef (plačilo), balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.

MESTNI
HOTEL

Storitev nočitev.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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ZA PARE

ZAHOD ZDA - ENKRATNI NACIONALNI
PARKI IN VRVEŽ VELEMEST

Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si
nepozabno potovanje po nacionalnih parkih
ogled velemest
neskončni gozdovi, kanjoni, gejzirji, deroče
reke, slapovi in jezera

1. DAN

SLOVENIJA - EVROPA - SAN FRANCISCO  nočitev
Z enega izmed bližnjih evropskih letališč (doplačilo
za prevoz), bomo z vmesnim postankom predvidoma
poleteli proti San Franciscu. Po pristanku sledi prevoz
do hotela s panoramski ogledom nekaterih mestnih
znamenitosti; nastanitev v hotelu in počitek. Po želji
vožnja z znamenito kabelsko železnico. Nočitev.

2. DAN

SAN FRANCISCO - SACRAMENTO - GOLD COUNTRY

nočitev
Poldnevni panoramski ogled mesta in njegovih znamenitosti kot so: Union Square, administrativni Civic
Center, najbolj zavita ulica na svetu - Lombard Street,
Telegraph Hill in Coit Tower, Marina, Golden Gate Park,
Twin Peaks, Castro district, Alamo Square, Japonska
četrt. Nadaljevanje poti do pristaniškega dela »Fisherman's Wharf«, od koder se bomo po želji zapeljali na
otoček Alcatraz (dopl.) in si ogledali bivši zapor. Pozno popoldan se bomo zapeljali preko znamenitega
mostu Golden Gate proti prestolnici Kalifornije, kjer se
je začela Zlata mrzlica. Panoramski ogled Kapitlja ter
Guvernerjeve palače, večer bomo preživeli v zanimivo
ohranjenem Old Sacramentu. Nočitev v okolici mesta,
na področju Zlate mrzlice.

3. DAN

reka Virgin, ki se zajeda v skalo in okamneli gozd, so
posebnosti tega enkratnega parka. Nadaljevanje do
kanjona Bryce, ki se dvigne na več kot 2000 metrov
višine. Tod se odpira fantastičen svet večbarvnih skalnatih stolpičev, ki jih je skozi stoletja oblikoval veter.
Nočitev.

6. DAN

BRYCE CANYON NP - CAPITOL REEF NP - MOAB
nočitev
Odpravili se bomo na vožnjo po eni izmed najbolj
odročnih cest na zahodu ZDA; UT12, je cesta ki so jo dokončali pred približno 20 leti, pelje pa skozi neverjetno
slikovito naravo. Postanki na poti, kot recimo pri točki
Head of the Rocks. Opoldan prispemo v Narodni Park
Capitol Reef, ki je pravi neodkriti zaklad. Reka Fremont
predstavlja pravo oazo sredi puščavskega sveta. V 19.
stoletju so prišli sem pionirji divjega zahoda, ustanovili
naselje Fruita in zasadili sadovnjake. Sledi vožnja proti
vzhodu države Utah in nočitev v mestu Moab.

7. DAN

ARCHES NP - MONUMENT VALLEY - PAGE nočitev
Dopoldan bomo odkrivali lepote nacionalnega parka Arches, za katerega so značilne nenavadne skalne
formacije, ki obstajajo v najbolj neobičajnih oblikah,
predvsem v obliki obokov, ki so parku tudi dali ime.
Popoldan nadaljujemo do čudovite pokrajine, ki nosi
ime Monument Valley in jo poznamo iz starih westernov. Nahaja se na indijanski zemlji saj je severna Arizona praktično en sam velik rezervat - največji kos ima
ljudstvo Navajo, katerega »glavno« mesto Page je tudi
naš današnji cilj.

8. DAN

SACRAMENTO - SEKVOJA NP - BAKERSFIELD
Nadaljevanje poti po Centralni dolini Kalifornije, kjer
pridelujejo veliko večino vseh kmetijskih pridelkov.
Pri mestu Fresno bomo zavili proti Narodnemu parku
Sekvoja na obronkih Sierra Nevade in si ogledali največja živa bitja na svetu. Zaključek dneva v naftnem
mestu Bakersfield, kjer bomo prenočevali.

ANTELOPE CANYON - GRAND CANYON NP nočitev
Zjutraj si lahko z lokalnimi vodniki ogledamo majhen
ozek kanjon Antelope, (doplačilo), ki je predvsem raj
za fotografe, zaradi lomljenja svetlobe. Sledi vožnja
ob reki Colorado proti jugozahodu ter vstop v Narodni
park mogočnega Velikega Kanjona. Ustavil se bomo
na par zanimivih točkah da boste dobili pravi občutek
kako mogočna je ta naravna umetnina. Nočitev.

4. DAN

9. DAN

BAKERSFIELD - DOLINA SMRTI NP - LAS VEGAS
Vožnja v Dolino smrti. Priča bomo čudoviti in enkratni
naravi ter zanimivostim, kot so Furnace Creek, Badwater in Zabriskie point. Popoldan se bomo zapeljali do
Las Vegasa in si ogledali Strip - popularno ime za Las
Vegas Boulevard, na katerem stojijo največji hoteli na
svetu. Sprehodili se bomo po starem downtownu in si
ogledali Fremont experience. Sledil bo še ogled večernih odprtih prizorišč - prva piratska bitka pri Treasure
Island-u, izbruh vulkana ipd. Nočitev.

5. DAN

LAS VEGAS - ZION NP - BRYCE CANYON NP
 nočitev
Jutranji odhod do države Utah, kjer se bomo najprej
zapeljali skozi Narodni park Zion. Barvni kamniti klifi,

GRAND CANYON - ROUTE 66 - HOOVER DAM - LAS
VEGAS
nočitev
Tisti, ki boste želeli poleteti s helikopterjem boste to
storili 9.dan. Sledila bo vožnja do mesta Seligman, kjer
je odsek legendarne trase poti na zahod »Route 66« s
spominki. Preden se vrnemo nazaj v Las Vegas bomo
postali še na znamenitem jezu Hoover Dam. Prost popoldan in večer v Las Vegasu. Nočitev.

nišče na Pacifiku) ter se zapeljali preko mostu na Coronado Island. Nastanitev v hotelu. Nočitev.

11. DAN

SAN DIEGO - LOS ANGELES nočitev
Nadaljevanje ogledov v mestu San Diego. Po želji si
lahko ogledate Sea World (dopl) ali pa zanimivo letalonosilko Midway (dopl) ki je spremenjena v muzej.
Skok v Los Angeles ter poldnevni ogled Los Angelesa:
stari mehiški del z Olvera Street, Downtown z nebotičniki, Hollywood z znamenitim Kitajskim gledališčem in
Kodak Theatrom, Walk of Fame z zvezdami in odtisi rok
filmskih igralcev. Zapeljali se bomo po Sunset Boulevard do Beverly Hills-a in si pogledali znamenito ulico
Rodeo Drive ter nekaj znamenitih domov Hollywoodskih zvezdnikov. Večerni ogled živahne Santa Monice.

12. DAN

LOS ANGELES - EVROPA
Dopoldan je prost (lahko se boste odločili za ogled
Universal Studios) ali pa sprehajanje po Santa Monici,
nakupovanje, ogled muzeja Getty .... Pozno popoldan
sledi prevoz na letališče in polet letala proti Evropi.

13. DAN

EVROPA - BENETKE
Pristanek na enem izmed evropskih letališč in polet
proti izbranemu letališču od koder bo prevoz do doma.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, vse
prevoze in oglede po ZDA , 11 x nočitev v izbranih
turističnih hotelih in lodgih, vstopnine v nacionalne parke: Sekvoja, Dolina smrti, Zion, Bryce, Veliki
kanjon,Capitol Reef, Arches, Monument Valley + Calico Ghost town, izkušenega slovensko govorečega
voznika, ki je tudi vodnik, vsa potrebna zavarovanja,
stroške organizacije in izvedbe programa.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba,
transfer na bližnje letališč, urejanje in pridobitev
vstopnega dokumenta Esta.
PAKET: vsi zajtrki (v hotelu ali bližnji restavraciji) + 4
x večerje + vstopnina v Antelope Canyon, IMAX gledališče Veliki Kanjon.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Prelet Velikega Kanjona s helikopterjem, Alcatraz - ustna prijava ob prijavi, Tematski parki.

10. DAN

LAS VEGAS - CALICO - SAN DIEGOnočitev
Vožnja po puščavi Mojave do mesta duhov Calico, ki si
ga bomo tudi ogledali. Nato pa sledi vožnja proti jugu
da same jugozahodne točke ZDA in sicer zelo mehiško
obarvanega velemesta San Diego. Ogledali si bomo
pristanišče (mesto je namreč največje vojaško prista147
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COOKOVI
OTOKI

AITUTAKI

MITIARO
ATIU

RAROTONGA

MANGAIA

Glavno mesto: Avarua
Letovišča: Rarotonga, Aitutaki, Atiu, Mangaia, Mitiaro
Letališča: Rarotonga
Čas leta: pribl. 26 ur
Časovni zamik: - 12 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski potni
list za bivanje do 30 dni (za slovenske državljane).
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

15 Cookovih otokov na pol poti med Novo Zelandijo in Havaji leži v osrčju
Pacifika. Pravijo, da greš tja po toplino sonca in se vrneš prevzet od topline
domačinov, ki slovijo kot najboljši bobnarji in plesalci med Maori. Uganka
je, kako so ti staroselci na čolnih Vaka pred davnimi časi pripluli na te čudovite otoke, ki so še danes videti kot Havaji pred pol stoletja, z barvitimi
hišami, od katerih nobena ni višja od kokosovega drevesa.
Zakaj na Cookove otoke?
Na enem najlepših otočij na svetu si zastavite vprašanje: hitro ali počasi? Oboje
ponuja dolg seznam vodnih doživetij – počasno veslanje, supanje in potapljanje
ali bolj adrenalinsko kajtanje in potapljanje.
Čeprav se ne boste mogli upreti iskanju svoje najljubše plaže, je mamljiva tudi
notranjost, za katero domačini pravijo, da je kot Jurski park brez dinozavrov.
Kultura domačinov je pisana in privlačna. Svoj oceanski raj gostoljubno delijo s
prišleki. Kia orana filozofija pooseblja vesele ljudi, vedno pripravljene na pesem in
praznik.
Čeprav imajo ime po kapitanu Cooku, ki jih je odkril l. 1777, otočani pravijo, da se
imenujejo tako tudi zaradi slastno kuhinje, polno svežih morskih dobrot.
Namigi za doživetja
Jutranja joga ob sončnem vzhodu ali na sup deski je nepozabno doživetje.
Glavni otok Rarotonga ponuja rajske plaže in vznemirljivo notranjost.
Raziščite jo na trekingu z zdravilcem in zeliščarjem.
Aitutaki je ena najbolj zaželenih tropskih destinacij z najlepšo modro laguno
na svetu, ki jo obdajajo deviško bele plaže in otoki.
Atiu je 8 milijonov let star otok z dramatično obalo in notranjostjo, ki ohranja
svoj pradaven značaj, na katerega je naletel tudi kapitan Cook. Ne zamudite
obiska lokalne pivnice.
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COOKOVI OTOKI
HOTEL MANUIA BEACH ***sup. 

www.manuia.co.ck

Manjši, butični hotel s samo 24 sobami, ob
dolgi peščeni plaži na otoku Rarotonga, obdan
z bujno tropsko vegetacijo se nahaja približno
4 km od letališča Rarotonga.

NAŠI NAMIGI
idilična lokacija
za osebe nad 16 let

Ponudba: restavracija, bar; bazen; knjižnica;
brezžični internet pri recepciji; tenis, odbojka,
izposoja koles, vodni športi na plaži, snorklanje.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Premium suite: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, zunanji tuš, telefon,
sat-tv, mini hladilnik, sef (plačilo), terasa,
nekatere na morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.

HOTEL NA
OBALI

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk

ZA PARE

SNORKLANJE

BREZPLAČNO

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

CROWN BEACH RESORT ****



www.crownbeach.com

Ob peščeni plaži na zahodu otoka in približno
5 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
za osebe nad 16 let

Ponudba: restavracija, bar; bazen; masaže;
brezžični internet; trgovinica; fitnes, vodni
športi na plaži, potapljanje.

mirna lokacija
visoka kvaliteta storitev

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Vila: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem,
sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

ZA PARE

POTAPLJANJE

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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TAHITI

BISER FRANSCOSKE POLINEZIJE

Glavno mesto: Pape‘ete
Letovišča: Tahiti
Letališča: Faa‘a
Čas leta: pribl. 26 ur
Časovni zamik: - 12 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski potni
list (za slovenske državljane).
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

Tahiti je drugo ime za idilične otoke in atole Francoske Polinezije. Ste vedeli, da prav od tu izvira tatu? Bog oceana naj bi vse ribe Tahitija poslikal z
najlepšimi tatuji, ki jih nosijo še danes. To je dežela lepih zgodb, kjer so se
že mitični kralji merili na valovih v surfanju in v veslanju na velikih kanujih.
Domačini pravijo, da vas bo na Tahitiju objela mana, življenjska sila, kjerkoli boste – na oblali, v deževnem gozdu, v gorah ali v vodi.
Zakaj na Tahiti?
Pet arhipelagov otokov ponuja vse vrste vodnih in aktivnih doživetij, na koncu
dneva pa se boste lahko sproščali na bungalovu, ki lebdi nad vodo.
Polinezijska kultura je povezana z glasbo in plesom za vse priložnosti. Nekoč je
za vse dogodke v življenju, od družabnih do verskih, obstajal svoj ples.
To je otočje cvetja, ki boste vonjali in čutili povsod. Domačinke si spletejo
romantične vence iz Tiare Tahiti rož okoli glave.
Črni biseri so ena velikih skrivnosti in posebnosti Tahitija.
Namigi za doživetja
Bungalov nad vodo je posebno doživetje, še posebej, če lahko skozi steklo
opazujete tropske ribe, ki plavajo pod vami.
Na jadranju lahko doživite piknik na vašem zasebnem samotnem otočku ali motu.
Na krožni vožnji okoli otoka obiščite tradicionalne vasi. Vsak otok ima naokoli
speljano romantično obalno cesto, ki ponuja izhodišča za izlete v zeleni svet v
notranjosti.
Pomladite in poživite se v enem od številnih izjemnih polinezijskih wellnessov in
spa centrov.
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TAHITI
SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT *****
Hotel priznane hotelske verige ob plaži Moorea s pogledom na Tahiti in približno 2 km od
letališča Moorea (dostopen z notranjim letom
iz Tahitija).

sofitel-moorea-iaora.com
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
visoka kvaliteta storitev

Ponudba: dve restavraciji (glavna; mednarodna »a-la-carte«), dva bara; bazen; savna,
parna kopel, masaže; brezžični internet; trgovinica; odbojka, namizni tenis, badminton,
vodni športi na plaži, potapljanje; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Bungalovi: klimatska naprava, ventilator, kopalnica z wc-jem, copati, kopalni plašč, sušilec za lase, telefon, mini bar (plačilo), sef,
balkon ali terasa, nekateri na morsko stran ali
nad morjem (doplačilo). Dodatno ležišče ni
možno.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

ZA PARE

WELLNESS

POTAPLJANJE

Storitev nočitev z zajtrkom: ameriški zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): ameriški zajtrk in
strežena večerja (izbira menijev).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL ROYAL HUAHINE ***sup. www.royalpolynesiahotel.com
Manjši, butični hotel grajen v polinezijskem
stilu ob dolgi peščeni privatni plaži, dostopen
samo z ladjico (vožnja približno 10 minut) in
približno 30 minut vožnje od letališča.

NAŠI NAMIGI
idilična lokacija
za osebe nad 16 let

Ponudba: dve restavraciji (glavna; mednarodna »a-la-carte«), dva bara; bazen; brezžični
internet pri recepciji; namizni tenis, odbojka,
izposoja koles, vodni športi na plaži, potapljanje.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

HOTEL NA
OBALI

Bungalov: klimatska naprava, ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini hladilnik, sef, terasa, nekatere na morsko stran
(doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.

BREZPLAČNO

POTAPLJANJE

ZA PARE

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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BORA BORA
V OBJEMU KOKOSOVIH PALM

Glavno mesto: Vaitape
Letovišča: Bora Bora
Letališča: Bora Bora
Čas leta: pribl. 26 ur
Časovni zamik: - 12 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski potni
list (za slovenske državljane).
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

Sanjska Bora Bora velja za destinacijo mirnega in romantičnega oddiha.
Ugasli vulkan sredi modre lagune in ogrlice malih otočkov, ki jih povezuje
30km dolga cesta, ustvarjajo raj sredi Pacifika. Obiskovalci tu uživajo v tropskem podnebju in sproščenem vzdušju. Turkizno morje med otoki, ki jim
domačini pravijo »motu«, je dom pisanih ribic in koral, med katere lahko
zaplavate kar iz svoje hiške.
Zakaj na Bora Boro?
Razgled na otok in laguno vas bo očaral že pred pristankom na letališču.
Bora Bora predstavlja vrhunec prestiža in ležernega oddiha, kjer se nahajajo nekateri najlepši hoteli sveta, vključno s prestižnim St. Regis-om, ki ga obiskujejo številni
svetovni zvezdniki.
Brezskrbne dneve lahko preživite v bungalovih na vodi in deviško belih plažah ali
pa si dvignete srčni utrip s pohodništvom, kolesarjenjem, parasailingom in drugimi
aktivnostmi.
Bora Bora je najbolj romantičen otok našega planeta in popolna destinacija za medene tedne.
Namigi za doživetja:
Obisk Lagoonariuma ponuja nepozabno plavanje med nenevarnimi morskimi psi
in želvami ter druženje s skati. Pomagate lahko tudi pri hranjenju.
Raziskovanje Bora Bore s terenskim vozilom vas popelje do razglednih točk, kjer
zlahka zapolnite spominsko kartico vašega fotoaparata.
Z masko lahko zaplavate med jatami živobarvnih rib in mavričnimi koralnimi grebeni. Podvodni svet je tu nadvse očarljiv, na otočkih pa organizirajo tudi začetne
tečaje potapljanja.
Doživite 360° razgled ne celotno Bora Boro s pohodom na ugasli vulkan oz. goro
Pahia (661m), ki se dviga sredi pravljične lagune, malih otočkov in koralnih grebenov.
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BORA BORA
SOFITEL BORA BORA MARARA BEACH RESORT ****
Ob peščeni plaži Matira na jugu otoka, približno 8 km od mesta Vaitape.

www.sofitel.com
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija

Ponudba: restavracija, bar; bazen; masaže;
brezžični internet; trgovinica; fitnes, odbojka
na plaži, vodni športi na plaži, potapljanje;
animacija.

visoka kvaliteta storitev

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Superior bungalovi: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo),
sef, balkon ali terasa, nekatere na morsko
stran ali nad morjem (doplačilo). Dodatno
ležišče ni možno.

HOTEL NA
OBALI

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk

ZA PARE

BREZPLAČNO

POTAPLJANJE

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in strežena večerja (izbira menijev)

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

HOTEL MAITAI POLYNESIA *** 

www.hotelmaitai.com

Manjši hotel sestavljen iz glavne zgradbe in
bungalovov (nekateri na vodi) se nahaja na
južnem delu otoka Bora Bora ob manjšem zalivu s peščeno plaži in približno 35 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija
mirne počitnice

Ponudba: restavracija, dva bara; brezžični
internet pri recepciji (plačilo); izposoja koles,
vodni športi na plaži, snorklanje.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki na plaži
brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, zunanji tuš,
telefon, sat-tv, mini bar (plačilo), sef, balkon
ali terasa, v glavni zgradbi, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni
možno.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

SNORKLANJE

ZA PARE

Bungalovi: enaka oprema kot standardne,
bungalovi. Nekateri nad morjem (doplačilo).
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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FIDŽI

333 RAJSKIH OTOČKOV

VANUA LEVA

LAUTOKA
VITI LEVU

Glavno mesto: Suva
Letovišča: Viti Levu, Navi, Lautoka, Vanua Leva, Kandavu,
Denarau, Malolo, Tokoriki
Letališča: Nadi
Čas leta: pribl. 25 ur
Časovni zamik: + 10 ur
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski potni
list (za slovenske državljane).
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

Obisk Fidžija v Južnem Pacifiku je enkratna življenjska izkušnja. 333 otokov je kot pozabljeni raj, stran od vsega. Lepota tega multikulturnega raja
se bo dvigovala pred vašimi očmi kot plima, pa naj gre za kristalne vode,
mehek pesek in koralne grebene, ki so iz filma Modra laguna ustvarili mit,
za džunglo in slapove v notranjosti otokov ali gostoljubne domačine, ki vas
pozdravijo z: Dobrodošli doma. Fidži ponuja življenje z občutki, navitimi na
glas in uglašenimi z melodijo valov ter pesmijo vetra v krošnjah palm.
Zakaj na Fidži?
Čeprav je glavni otok Viti Levu, za mnoge le izhodišče, ponuja veliko: od potapljanja
z morskimi psi do čudovitih trekingov v notranjosti, kulinaričnih užitkov v Nadiju in
opazovanja delfinov ter kajtanja v Suvi, prestolnici Južnega Pacifika.
Ljubitelji aktivnega raziskovanja boste na Fidžiju navdušeni nad naravnimi parki,
tropskimi gozdovi in množico slapov.
Otoki Mamanuca so popoln tropski raj iz filmov in knjig, kjer lahko cele dneve
snorkljate med pisanimi ribicami.
Fidji ima neverjetno bogato kulturo in zakladnico običajev. Med najbolj
vznemirljivimi je obredni ples z ognjem. V slikovitih tradicionalnih vaseh, kot je
Navala, je najprej potrebno obiskati vaškega poglavarja.
Namigi za doživetja
Vzemite si čas za doživetje več otokov in posebnosti Fidžija, da boste začutili
pravi značaj otočja, kjer se mešajo pacifiška, indijska, kitajska in evropska kultura.
100 km južno od Viti Levuja se skriva divja lepota otokov Kadavu z enim najbolj
spektakularnih koralnih grebenov Great Astrolabe Reef.
Otok Taveuna ponuja najlepše sprehode od snežno belih do vulkansko črnih plaž,
tradicionalnih vasi in bučečega slapu.
Odpravite se na jadranje ali veslanje med manj obljudenimi otoki, kot so
Mamanuca in Yasawa z modrimi lagunami kot iz pravljice.
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FIDŽI
MANA ISLAND RESORT ***sup. 

www.manafiji.com

Hotel na otoku Mana, obdan s tropsko vegetacijo in približno 20 minut vožnje z letalom.

NAŠI NAMIGI
hotel na manjšem otoku

Ponudba: dve restavraciji (glavna; mednarodna »a-la-carte«), štirje bari; dva bazena;
brezžični internet pri recepciji; tenis, odbojka,
vodni športi na plaži.

za osebe nad 16 letveliko zelenih
površin

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini hladilnik, sef
(plačilo), balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

ZA PARE

BREZPLAČNO

Storitev nočitev.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

FIRST LANDING BEACH RESORT & VILLAS ***



Manjši hotel ob peščeni plaži Nalamu na zahodu otoka in približno 20 minut od letališča.

firstlandingresort.com
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija

Ponudba: restavracija, dva bara; bazen; brezžični internet pri recepciji (plačilo); trgovinica;
snorklanje, kajak.

visoka kvaliteta storitev

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Bungalovi: klimatska naprava, ventilator, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, mini
hladilnik, sef, balkon ali terasa, nekateri na
morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni
možno.

HOTEL NA
OBALI

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

SNORKLANJE

ZA PARE

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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VELIKA
AVSTRALSKA TURA

Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si

4. DAN
raziskovanje sodobnih velemest Melbourne
in Sydney
vožnja po panoramski Veliki oceanski cesti
in opazovanje pingvinov na Philip Islandu
snorklanje na Velikem koralnem grebenu
in potepanje po subtropskem pragozdu v
Cairnsu
obisk puščavskega Uluruja - svetega kraja
avstralskih Aboridžinov

1. DAN

SLOVENIJA - EVROPA - AVSTRALIJA
polet
POLET PROTI AZIJSKEM/ BLIŽNJE VZHODNEM
LETALIŠČU
Zbor potnikov na enem izmed bližnjih letališč (Benetke, Zagreb, Munchen, ...) in polet proti azijskemu letališču ter nato naprej proti Avstraliji.

2. DAN

LET PROTI AVSTRALIJI
obroki na letalu, nočitev
V večernih urah pristanek v Melbournu. Prevoz do hotela in nastanitev.

3. DAN

MELBOURNE
zajtrk, nočitev
ŠPORTNI MELBOURNE
Zjutraj ogled najpomembnejših znamenitosti Melbourna. Mesto je znano po številnih parkih, muzejih, botaničnem in živalskem vrtu ter nekaterih svetovno znanih
športnih prireditvah kot so teniški Grand Slam, Formula 1... Obiskali bomo Carlton - tretjo največjo italijansko četrt na svetu, stadion olimpijskih iger iz leta 1956,
reko Yarra, postajo Spencer... Ustavili se bomo tudi pri
mestni hiši, obiskali vrtove Fitzroy ... Popoldne nekaj
prostega časa, zvečer povratek v hotel.

www.palma.si

MELBOURNE IN PHILLIP ISLAND

zajtrk, večerja, nočitev
MELBOURNE IN PINGVINI
Dopoldne nadaljevanje z ogledi mesta. Obiskali bomo
mestno tržnico, Victoria Market, in se sprehodili do
plaže v boemskem predelu St. Kilda. Popoldne se
bomo podali na poldnevni izlet na Phillip Island. Na izletu bomo obiskali Churchill Island - zgodovinsko kmetijo, kjer bomo spoznali, kako so živeli prvi naseljenci. Nadaljevali bomo do Koala Conservation Centra,
kjer bomo prišli stik z najbolj simpatičnimi živalicami
Avstralije. Na poti pozno kosilo/večerja. Dan bomo
zaključili z obiskom Penguin Parade Visitor Centra,
kjer bomo ob sončnem zahodu lahko opazovali pohod
pingvinov. Povratek v Melbourne.

5. DAN

MELBOURNE - VELIKA OCEANSKA CESTA
VELIKA OCEANSKA CESTA IN 12 APOSTOLOV
Po zgodnjem zajtrku se bomo odpravili na celodnevni izlet po svetovno znani cesti »great ocean road« do
znamenitih 12 apostolov. Tu bomo lahko občudovali
moč morja in veličastne monolite, ki molijo iz le tega.
Na poti bomo lahko opazovali tudi idilično avstralsko
podeželje. Čas boste imeli za številne fotografije, krajše sprehode in poslušanje zgodb o ladjah ki so nasedle
na tej nevarni obali. Na poti kosilo. Zvečer povratek v
hotel in nočitev.

6. DAN

MELBOURNE - CAIRNS
zajtrk, nočitev
LET V CAIRNS
Dopoldne let iz Melbournea proti severovzhodnemu
delu Avstralije, proti Cairnsu. Cairns se nahaja v zvezni državi Queensland, ki je znana po številnih sončnih
dneh in je tudi glavni počitniški cilj za številne Avstralce. Cairns odlično izhodišče za izlete na znameniti Veliki koralni greben in raziskovanje subtropskih gozdov
v okolici. Po pristanku prevoz do hotela in nastanitev.
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7. DAN

KRIŽARJENJE PO VELIKEM KORALNEM GREBENU

zajtrk, kosilo, nočitev
Celodnevni izlet z ladjo na Veliki koralni greben. Obiskali bomo točko Michaelmas Cay, kjer je voda razmeroma plitva, večina koralnega grebena pa se nahaja do
4 m pod vodno gladino. Ta dan se bomo potapljali med
raznobarvnimi ribami in številnimi koralami. Na ladji
bo pripravljeno samopostrežno kosilo, po njem pa bo
sledila vožnja z ladjo, ki ima prozorno dno. Tako bomo
občudovali zanimiv in pisan podvodni svet. Pozno popoldan vrnitev v hotel in preostanek večera namenjen
sprostitvi ali kopanju.

8. DAN

CAIRNS - KURANDA
zajtrk, nočitev
RUDARSKO MESTO KURANDA IN ABORIGINI
Po zajtrku prevoz do železniške postaje Freshwater
in vožnja z muzejskim vlakom do starega rudarskega
mesta Kuranda. Prosto za sprehod po mestu in nakup
spominkov. Na poti v dolino se bomo spustili z žičnico Skyrail do jezer Caravonica in si v kulturnem parku
Tjapukai ogledali predstavitev zgodovine, verovanj in
folklore ter nekaterih spretnosti plemena Aboriginov.
Pozno popoldan povratek v hotel in nočitev.

9. DAN

CAIRNS - OLGAS - ULURU
zajtrk, polet, večerja
SPOZNAVANJE ABORIGINSKE KULTURE
Zjutraj prevoz na letališče, od koder bomo poleteli
proti središču Avstralije - Uluru ali Ayers Rock. Po pristanku vožnja do pogorja Olgas - Kata Tjuta, ki je sestavljeno iz več grebenov in se nahaja nekaj kilometrov
od znamenitega Uluruja. Opazovali bomo nenavadne
oblike in sestave teh kamnin in hodili po ozkih poteh
med stenami. Za konec se bomo ustavili še v kulturnem centru, kjer se bomo naučili nekaj o Aboriginski
kulturi in umetnosti. Na koncu si bomo, ob sončnem
zahodu, privoščili tudi kozarec avstralskega penečega vina ter opazovali in fotografirali spreminjajoče se
barve na monolitu, ki so posledica sončnega zahoda.

10. DAN

OLGAS - ULURU - SYDNEY
zajtrk, nočitev
SVETA GORA ULURU
Zgodaj zjutraj, pred sončnim vzhodom vožnja na krajši izlet do vznožja monolita Ayers Rocka od koder bo
možnost vzpona na vrh. Najprej bomo občudovali
sončni vzhod. Za lokalno prebivalstvo Anangu, vzpon
po njihovem zakonu sicer ni dovoljen, ker ima ta gora
za njih poseben duhovni pomen in raje vidijo, da se
njihovi zakoni in kultura spoštujejo. Sprehod okoli monolita. Po končanih ogledih vožnja do Mititjulu jame,
kjer so ohranjene Aboriginske slike in nekateri zapisi.
Sledi prevoz do letališča in polet proti Sydneyu. Prevoz
do hotela.

11. DAN

SYDNEY 
zajtrk, nočitev
NAJBOLJ MONDENO MESTO AVSTRALIJE
Dopoldne ogled najbolj mondenega avstralskega mesta. Obiskali bomo predel Rocks s številnimi stolpnicami, pa Circular Quay, kjer se bomo poučili o zgodovini
mesta. Sprehodili se bomo do znamenite sydneyske
Opere, od koder so čudoviti razgledi na Harbour Bridge. Nato se bomo zapeljali skozi Chinatown, Darling
Harbour in središče nočnega življenja Kings Cross in
obiskali eno najbolj znanih plaž na svetu - Bondi Beach. Prosto popoldne za uživanje v vrvežu mesta.

seveda znamenite »Tri sestre« s panoramskim pogledom na dolino Jamieson. Po želji ob doplačilu se
bomo zapeljali s panoramsko železnico (skozi skalovje
in deževni gozd), ki velja za najbolj strmo na svetu in je
pravo enkratno doživetje. Popoldan povratek v Sydney.

13. DAN

SYDNEY - EVROPA
zajtrk, nočitev
POTEPANJE PO MESTU
Nadaljevali bomo z raziskovanjem mesta. Možen je
vzpon na Sydney Skyline, obisk akvarija, kopanje na
sloviti plaži Bondi Beach. Popoldan se lahko po želji
in proti doplačilu odločite za vožnjo do Circular Quaya
(Harbour Tour), kjer se lahko vkrcate na eno izmed
ladjic in se popeljete po zalivu ter občudujete vse
lepote mesta, ki ležijo ob zalivu. Mesto se z morske
strani pokaže v vsej svoji lepoti. Seveda se lahko podamo tudi na notranji ogled sydneyske Opere. Popoldne
prevoz na letališče, od koder bomo poleteli proti Aziji.

CENA VKLJUČUJE: letalske prevoze po programu,
letališke in varnostne pristojbine, nastanitve v hotelih 3* na osnovi nočitve z zajtrkom, večerje in kosila
po programu, vse prevoze po programu, vse izlete
in oglede po programu z vstopninami, vstopnine in
lokalne takse po programu (razen kjer je navedeno
doplačilo/po želji), spremstvo slovenskega vodnika,
organizacijo potovanja.
POPUST: otrok do 12 let v sobi z dvema odraslima.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba,
avstralska viza.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: izleti in vstopnine izven
programa po želji.
OPOMBA: v primeru poleta z bližnjega letališča je
prevoz za doplačilo.

14. DAN

EVROPA
Pristanek v Evropi. Po želji (doplačilo) prevoz do Slovenije.

12. DAN

BLUE MOUNTAINS
zajtrk, kosilo, nočitev
OBŠIRNI EVKALIPTUSOVI GOZDOVI
Po zajtrku bo organiziran izlet v Blue Mountains. Peljali
se bomo mimo prizorišča olimpijskih iger leta 2000 in
se nato ustavili v Wildlife parku, kjer bomo lahko občudovali značilne avstralske živali, kot so kenguruji,
koale, emuji, razne ptice,... Nato nadaljevanje vožnje
skozi slikovito pokrajino na 1000 metrih nadmorske
višine, do Blue Mountains; področje se razteza na skoraj 250.000 hektarjih z bogato floro in favno, z evkaliptusovim gozdom in čudovitimi klifi. Spoznali bomo
geološko sestavo in zgodovino, občudovali slapove in
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KENIJA IN
ZANZIBAR

MOMBASA

ZANZIBAR

KENIJA:
Glavno mesto: Nairobi
Letovišča: Mombasa
Letališča: Nairobi, Mombasa
Čas leta: pribl. 8 ur
Časovni zamik: + 2 uri
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski potni
list (za slovenske državljane). Pred odhodom je potrebno
urediti vizum, ki se lahko uredi preko elektronskega sistema
(cena pribl. 50 €/osebo).
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

Doživetje jugovzhodne obale Kenije in Zanzibarja odpre vrata črne celine
na poseben način: tako mehko, kot je mehek bel pesek na plaži kenijskega
resorta ali na zanzibarskem arhipelagu. Ko se naveličate viseče mreže in
zaslišite klic Afrike, mu lahko sledite vse do divjine in naravnih parkov, kjer
skačejo opice in se sprehajajo sloni. Kenija je dežela ponosnih plemen, kot
so masaji in swahiliji, ki živijo tudi na Zanzibarju. V tem raju za zaljubljence
je več življenja v vodi kot na kopnem, kjer vse diši po najboljših začimbah
sveta.
Zakaj v Kenijo in na Zanzibar?
Diani Beach je eden najbolj priljubljenih resortov Kenije z dolgo peščeno plažo in
užitkarsko atmosfero, na katero prisegajo tako mladoporočenci kot družine, kajtarji,
popotniki in hedonisti.
Počitnice pod palmami na obali Kenije lahko začinite s potepanjem po najlepših
naravnih parkih, doživetjem divjine in prastarih plemenskih kultur.
Počitnikovanje na rajskem Zanzibarju, koralnem arhipelagu, je nepozabno za vse, ki
uživate v vodnih dogodivščinah, pa naj gre za kajtanje ali snorkljanje in potapljanje.
Zanzibar slovi kot kraljestvo začimb in kot kulturno vznemirljiv otok, kjer se mešajo
vplivi Afrike in Arabskega sveta, Evrope in Indije.
Namigi za doživetja
Nedaleč od Diani Beacha je naravni rezervat Shimba Hills z največjim območjem
obalnega gozda na vzhodu Afrike. Tu se skriva največ slonov v Keniji.
Safari v največjem kenijskem narodnem parku Tsavo in srečanje »veličastnih pet«:
leva, leoparda, bivola, slona in nosoroga.
Na Zanzibarju se vsaj za en dan odpravite na Modri safari z raziskovanjem
podvodnega sveta ali na izlet do otoka Chumbe, ki mu pravijo zanzibarsko morsko
svetišče, polno pisanih koral in rib ter igrivih delfinov.
Čeprav na Zanzibar najbolj vlečejo turkizne vode in vodne vragolije od A do Ž, je
vredno obiskati glavno mesto Stone Town z živahnimi ulicami in neverjetno tržnico
Darajani.
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ZANZIBAR (TANZANIJA):
Glavno mesto: Zanzibar
Letovišča: Zanzibar (Uguja), Pemba
Letališče: Zanzibar
Čas leta: pribl. 8 ur
Časovni zamik: + 2 uri
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski potni
list (za slovenske državljane). Pred odhodom je potrebno
urediti vizum (cena pribl. 50 €/osebo).
ODHODNA LETALIŠČA: Ljubljana, Zagreb, Gradec, Dunaj,
München, Benetke, Milano

KENIJA
THE MAJI BOUTIQUE BEACH RESORT *****



the-maji.com

Manjši, butični hotel s 15 sobami ob dolgi peščeni plaži Diani Beach in približno 40 km od
letališča.

NAŠI NAMIGI
miren hotel, ki nudi popoln odklop
vsaka soba individualno opremljena

Ponudba: restavracija, bar; bazen; masaže;
brezžični internet; trgovinica, knjižnica;
fitnes, joga, vodni športi na plaži, potapljanje.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon
ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.

HOTEL NA
OBALI

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.

BREZPLAČNO

POTAPLJANJE

ZA PARE

Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

SOUTHERN PALMS BEACH RESORT ****



southernpalms.co

Večji hotelski kompleks obdan z zelenim vrtom se nahaja neposredno ob peščeni plaži
Diani Beach in približno 40 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
svahilsko-arabska arhitektura
priporočamo družinam

Ponudba: štiri restavracije (glavna; italijanska, žar in svahili »a-la-carte«), trije bari; dva
bazena, otroški bazen; masaže, lepotilni tretmaji; brezžični internet; mini klub; trgovinice;
fitnes, tenis, namizni tenis, odbojka, biljard,
squash, pikado, vodni športi na plaži, potapljanje; animacija.

pestra ponudba aktivnosti

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Suite: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem,
sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef (plačilo), balkon
ali terasa. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

2+2

ŠPORT

POTAPLJANJE

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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ZANZIBAR
HOTEL MELIA ZANZIBAR *****



www.melia.com

Luksuzen hotelski kompleks se nahaja neposredno ob dolgi peščeni plaži in približno 50 km
od letališča.

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
odličen wellness

Ponudba: štiri restavracije (glavna; mednarodna, mediteranska in afriška »a-la-carte«),
bar; dva bazena; savna, masaže, lepotilni
tretmaji; brezžični internet; fitnes, tenis, namizni tenis, odbojka, biljard, vodni športi na
plaži, potapljanje; animacija.

mirna lokacija na plaži

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

WELLNESS

ŠPORT

POTAPLJANJE

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
2+1
VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
brezžični internet, sef, savna.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si

OCEAN PARADISE RESORT & SPA ****sup.



Hotel obdan s tropskim vrtom se nahaja ob
peščeni plaži Kijangwani in približno 50 km
od letališča.

www.oceanparadisezanzibar.com
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija na plaži
velik vrt

Ponudba: tri restavracije (glavna; italijanska
in afriška »a-la-carte«), dva bara; bazen; savna, masaže, lepotilni tretmaji; brezžični internet pri recepciji; fitnes, namizni tenis, odbojka, biljard, najem koles, vodni športi na plaži,
potapljanje.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežna
zajtrk in večerja, streženo kosilo (izbira menijev).

HOTEL NA
OBALI

BREZPLAČNO

WELLNESS

ŠPORT

2+1
VSE VKLJUČENO (doplačilo)
Po hotelskem programu.
• samopostrežna zajtrk in večerja, streženo kosilo (izbira menijev); prigrizki,
kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
brezžični internet, sef.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več o hotelu na spletni strani: www.palma.si
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POTAPLJANJE

TANZANIJA IN ZANZIBAR
Aktualne datume odhodov preverite na www.palma.si
odlična kombinacija safarija in počitnic na
Zanzibarju
srečanje z Masaji za ljubitelje naravnih lepot
možnost individualnega potovanja
z angleško govorečim lokalnim vodnikom

1. DAN

nočitev
SLOVENIJA - EVROPA - TANZANIJA POLET V
TANZANIJO
Zbor potnikov na odhodnem mestu in polet proti
evropskemu letališču in naprej v Tanzanijo (v primeru
odhoda z bližnjega letališča, bo organiziran prevoz). Po
pristanku vožnja do hotela, nastanitev.

2. DAN 

zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
ARUSHA - JEZERO MANYARA ALI NARODNI PARK
TARANGIRE V KRALJESTVU ŽIVALI
Od sezone potovanja je odvisno kateri narodni park
bomo zaradi selitev živali obiskali, da bo doživetje
popolno. Tarangire Narodni park bomo obiskali od
junija do oktobra, Narodni park jezera Manyara pa od
decembra do marca. Po zajtrku bo sledila vožnja do
Narodnega parka Tarangire. Narodni park leži približno sto kilometrov jugovzhodno od Arushe in nosi ime
po reki Tarangire, ki se vije skozi park. Pričeli bomo z
opazovanjem živali, kjer se odkriva tudi prelep pogled
na neskončno savano. Park je najlepše zrcalo divjine,
kjer živi nedvomno najštevilčnejša populacija slonov v
Afriki z neverjetno veliki čredami. V parku se nahajajo
številne eksotične ptice, antilope, levi, leopardi, žirafe,
bivoli in pitoni, ki se plazijo po drevesih. Najpomembnejša naravna zanimivost parka pa je reka Tarangire,
od koder bomo opazovali živali, ko se bodo napajale z
vodo v reki in se sprehajale in poležavale v okolici. Na
tisoče živali se seli od Masajskih step do reke, kjer si
nato pogasijo žejo. Ob rečnih bregovih in tudi drugod
po parku rastejo afriški kruhovci ali baobabi, ki so med
največjimi drevesi na svetu. Vožnja skozi lokalno tržnico mesteca Mto Wa Mbu, krajši postanek in nadaljevanje v Narodni park. V Narodnem parku jezera Manyara
živi več kot štiristo ptičjih vrst, vključno z evrazijskimi
pticami selivkami, pticami, ki so povezane z akacijo,
pticami roparicami in ogroženimi tanzanijskimi vrstami: svetlorepim tkalcem, sivim škorcem in črnoglavo
zaljubljeno papigo. Narodni park jezera Manyara in
jezero Natron odpirata tudi veliko možnosti za opazovanje rožnatih flamingov, ko se zbirajo na obalah jezer
v velikih jatah po deset ali celo sto tisoč. Slano jezero
Manyara je služilo kot naravna kulisa številnim filmom.
Narodni park pa je poznan tudi po plezajočih levih, ki
počivajo v senci akacijevih vej. Po vsem vznemirjenju
in zanimivih izkušnjah nas čaka sproščanje v odprti savani ob večerji.

3. DAN 

zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
NARODNI PARK SERENGETI NESKONČNA RAVNINA
SAVAN
Narodni park Serengeti je del večjega območja
Serengeti, ki pokriva severozahodni del Tanzanije in
jugozahodni del Kenije. Tanzanijski del Serengetija
je velik 14.763 km2, celo območje pa okoli 30.000
km2. V okviru celotnega območja Serengeti je več
rezervatov, sta Ngorongoro in Masai Mara v Keniji.
Beseda Serengeti prihaja iz masajske besede, ki
pomeni neskončna ravnina, saj je ravnina Serengeti

starodavna migracijska pot živali. Letno to pot
uporablja okoli šest milijonov živali, od tega je več kot
200.000 zeber in 300.000 Thompsonovih gazel. To
odgovor na vprašanje, zakaj Serengeti ponuja najbolj
razburljive priložnosti za opazovanje živali v Afriki. Tudi
ko ni čas selitev, je tukaj možno videti veliko živali,
med njimi so sloni, žirafe, velike črede bivolov, elandi,
kongoni, impale, gazele, svinje bradavičarke in noji.
Lev je v parku največja atrakcija, saj je tudi najmočnejši
plenilec, na ravnicah
Serengetija jih živi okoli 3.000. Posebej zanimiv bo
predel okoli Seronera reke, kjer se bo nahajalo največ
živali.

4. DAN 

zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
NARODNI PARK SERENGETI DEŽELA VEČNE LEPOTE
Zgodaj zjutraj bomo ob sončnem vzhodu in petju številnih ptic začeli z iskanjem živali, naš jutranji safari
bo trajal vse do zajtrka, nato pa bo ves dan namenjen
Nadaljevanju safarija. Od letnega časa safarija, je odvisno kateri dal narodnega parka bomo obiskali. Vsak
del in vsak letni čas pa nam bo prinesel nepozabno
doživetje.

5. DAN 

zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
SOTESKA OLDUPAI SREČANJE Z MASAJI
Jutranji odPo zajtrku bo sledila vožnja do soteske
Oldupai, ki jo imenujejo tudi „Zibelka človeštva«. Soteska leži na območju, kjer je nekoč bilo starodavno
jezero, ki so ga prekrili debeli sloji vulkanskega prahu.
V prahu se je ohranilo nekaj najlepših ostankov življenja humanoidov. Oldupai sotesko sta odkrila Louis in
Mary Leakey, razstavo predmetov in drugih najdb iz
različnih obdobij pa si bomo ogledali v Muzeju Oldupai
na obrobju soteske. Nato bo sledil nepozaben obisk
Masajev, kjer bomo spoznali Masaje, njihovo kulturo in
navade. Videli boste tudi predstavnike bojevnikov, ki
so v masajski skupnosti najbolj cenjeni in spoštovani in
so tudi edini, ki si smejo pustiti dolge lase. Med vožnjo
se bomo s piknik kosilom podali proti obrobju kraterja
Ngorongoro. Večerja.

8. - 11. DAN 

zajtrk, nočitev
ZANZIBAR NA RAJSKIH PLAŽAH ZANZIBARJA
Vsi dnevi počitnic bodo namenjeni uživanju na plaži,
sončenju, v tem času bosta organizirana izleta v Stonetown in na plantažo začimb.

12. DAN

POLET ZANZIBAR - EVROPA - BLIŽNJE LETALIŠČE/
SLOVENIJA
Prevoz na letališče in polet proti domu.
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana/bližnje
letališče - Evropa - Tanzanija, Tanzanija - Zanzibar,
Zanzibar - Evropa - bližnje letališče/Ljubljana, letališke takse in dodatek za gorivo, prenočevanja v
dobrih lodgih na safariju v Tanzaniji, hotel medium
class na Zanzibarju, obroki po programu, vsi ogledi po programu, vse vstopnine v naravne rezervate,
vse prevoze po programu (prevoz z jeepi na safariju), transferji na/ z letališča, ves čas safarija voda in
topli napitki (čaj, kava), lokalni vodniki, spremstvo
slovenskega vodnika (ob najmanj 10 prijavljenih potnikih) in stroške organizacije potovanja.
DOPLAČILA: napitnine (tudi otroci), tanzanijski vizum.
DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba.
DOPLAČILA na poti: morebitne dodatne vstopnine
OPOMBA: potovanje lahko pripravimo tudi za individualne odhode, pri tem vam za pomoč nudimo
angleško govorečega predstavnika lokalne agencije
(asistenco za nujne primere v slovenskem jeziku) v
Tanzaniji in na Zanzibarju. Pri najmanj 10 prijavljenih
potnikih je vodenje v slovenskem jeziku.

6. DAN

zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
KRATER NGORONGORO ROŽNATI FLAMINGI V
KRATERJU
Po zajtrku se bomo odpravili na poldnevno vožnjo
v krater Ngorongoro, ki je osmo naravno čudo sveta
in svetovno znana kaldera. Spustili se bomo prav do
dna kraterja. Krater Ngorogoro se ponaša s svetovno
znano caldero. V njej živi več kot stodvajset živalskih
vrst sesalcev. Obiskali bomo tudi slana jezera, kot je
Magadi, ki je magnet za flaminge in tudi ostale vodne ptice. Videli bomo bazene polne povodnih konjev,
ogrožene črne nosoroge, žerjave in noje. V udobnih
vozilih z odprto streho se bomo spustili v krater, kjer
bomo uživali v neverjetnih razgledih. Kosilo bomo imeli
v bližini samega dogajanja in divjih živali. Povratek v
Arusho, večerja.

7. DAN

zajtrk, nočitev
ARUSHA - ZANZIBAR OBISK SIROTIŠNICE
Po zajtrku bomo obiskali še sirotišnico za osirotele
tanzanijske otroke in se za krajši čas družili z njimi. Na
voljo bo še nekaj prostega časa za nakupe spominkov,
nato pa bomo poleteli proti rajskim plažam Zanzibarja,
prevoz do hotela.
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Kitajska pravljica,
10 dni

prepovedano mesto in Nebeški tempelj v
Pekingu
izlet do 6000 km dolgega Kitajskega zida
glinena armada vojakov v Xian-u
najhitrejše razvijajoče se mesto Shanghai
izlet v Suzhou in nakup kitajske svile
izlet v Hangzhou, po mnenju Marca Pola, eno
najlepših mest na svetu

Velika Mehiška
avantura - v kraljestvu
Aztekov in Majev, 14 dni
sprehod po sledeh starodavnih civilizacij
zaznamovala nas bo glasba, ples in veselje do
življenja
spoznavanje čudovitih mest in raznolike pokrajine
vse večerje in vstopnine vključene v ceno

Argentina in
Brazilija, 9 dni
ogled ene najlepših prestolnic južne Amerike
obisk veličastnih slapov Iguassu
sanjske plaže Ria de Janeira

Peru – skrivnostna
dežela Inkov, 12 dni
skrivnosti dežele Inkov
risbe v Nazci, ki burijo domišljijo
plovba po najvišje ležečem jezeru
legendarna vožnja z vlakom na Machu Picchu

www.palma.si
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SKUPINSKA POTOVANJA

VEČ NAS GRE,
CENEJE JE!
Skupinska potovanja so odlična rešitev, saj cena vozovnice pada s številom
potnikov. Prav tako lahko končno odločitev o potnikih sprejmete šele na
koncu, saj morate ob nakupu navesti le eno ime!

ZA
SKUPINE
OD 3 DO 9!

www.adria.si
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DOLGA POTOVANJA
POD PALMO
Azija • Združene države Amerike
Srednja Amerika • Južna Amerika• Afrika
Avstralija • Nova Zelandija

Zakaj s Palmo?
•
•
•
•

zanesljiva partnerstva po celem svetu
tradicija in izkušnje – že 27 let na slovenskem trgu
izkušeni vodniki, zaljubljeni vsak v svojo košček sveta
odlično razmerje med ceno in kakovostjo

#podpalmo

www.palma.si
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