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Dragi prijatelji, 
dobrodošli na Križarjenju!

Sonce, morje in ladja – odpravimo se skupaj po nova doživetja. Preživite počitnice nekoliko 
drugače, Palmovci že 27 let organiziramo najboljša križarjenja za skupine ali družbe. 

Za vas smo Palmovci izbrali KRIŽARJENJA PO MORJU, kjer plavajoči hoteli ponujajo za vsakogar 
nekaj, od animacija, plesnih tečajev, raznih iger in aktivnosti, bazenov in jacuzzijev. Na voljo so 
vsi obroki in vmesni prigrizki s pestrim izborom v samopostrežnih restavracijah. Navadno ladja 

pluje ponoči, zato se zjutraj vsak dan zbudite z novim razgledom. 

Lahko pa se prepustite novi obliki potovanja pod Palmo med evropskimi in svetovnimi deželami - 
KRIŽARENJE PO REKAH. Izberite svojo destinacijo, udobno se namestite in se pustite razvajati na 

nepozabnem rečnem križarjenju.

Pod Palmo je počutje vedno odlično, pridite, lepo nam bo!
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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

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

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

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

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

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

PALMA SEŽANA
palma-se@palma.si
Partizanska cesta 48 • 6211 Sežana
Tel.: 05 82 80 013

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, 
arhiv in lokalni partnerji • Tisk: Grafika Gracer • Obliko-
vanje: Mediaidea • April 2018K
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M
oja Palma

klub nagrajevanja zvestobe
Moja Palma Cenimo vašo pripadnost in zvestobo, zato smo v Klubu Moja 

Palma poskrbeli, da ste člani kluba deležni številnih pozornosti 
in ugodnosti.

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

Zbiram odhode 
in rezervacije. 
Koristim popuste 
in ugodnosti.www�palma�si

Moja Palma

TA PALMA JE ČLANICA:

CERTIFIKATI ODLIČNOSTI ZA TA PALMA:

2018
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Izkušeni Palmini spremljevalci so ves čas na ladji skupaj z vami�Palmini spremljevalci 

Informacije na ladji so podane v slovenskem jeziku: dnevni časopis, meni pri 
večerji�

informacije 

Izleti so vodeni v slovenskem jeziku�izleti

Vsak dan potekajo informativne ure s Palminim spremljevalcem�informativne ure 

Palmini skupinski odhodi – 
za brezskrbna križarjenja 

Če se na križarjenje odpravljate prvič, bi vam priporočili katerega od Palminih skupinskih odhodov.  Pa tudi, če so vam križarjenja že zelo 
domača - skupinski odhodi pomenijo še toliko bolj brezskrbne počitnice� Z vami na krovu bo Palmin spremljevalec, ki vam bo podal vse 

potrebne informacije� Med drugim bo poskrbljeno, da vas pri večerji čaka preveden jedilnik, v vašo kabino pa bo dnevno dostavljen časopis v 
slovenščini� Organizirani bodo tudi fakultativni izleti v slovenskem jeziku� 

Prednosti skupinskih križarjenj 

Dodatne ugodnosti za PALMINE POTNIKE

Popusti za 
otroke

Plačilo na 
12 obrokov

Popust za 
zgodnje prijave

Za pravkar 
poročene

Gotovinski 
popust

Prevozi do 
pristanišča

Palmovci radi poskrbimo, da 
dobite največ za vaš denar� Zato 
se zgodnje prijave vedno splačajo� 
First minute popust je naveden pri 
posameznih odhodih�

Ob veselem dogodku vam podarimo 
5% popusta na osnovno ceno 
aranžmaja (brez pristaniških taks 
in doplačil)� Predložili nam boste 
samo poročni dokument, katerega 
datum ne sme biti starejši od 3 
mesecev� Popusti se ne seštevajo in 
ne veljajo za posebne in last minute 
ponudbe ter za zgodnjo prijavo�

Ob 100% plačilu z gotovino v 
enkratnem znesku vam nudimo 
do 3% GOTOVINSKI POPUST na 
osnovno ceno aranžmaja (brez 
taks in doplačil), za rezervacijo 
do 30 dni pred odhodom� Več 

informacij in točne cene najdete 
na naših prodajnih mestih�

Vsem, ki boste rezervirali 
Križarjenje pod Palmo, nudimo 

posebne prevoze do pristanišč s 
prevoznikom GoOpti� Prevozi so 

organizirani do pristanišč: Savona, 
Genova, Benetke in Trst po 

posebnih cenah� Za več informacij 
povprašajte Palmine prijazne 

svetovalce na prodajnih mestih�

Na določenih križarjenjih nudimo 
posebne ugodnosti za otroke do 18 
let. Pod Palmo tako lahko najdete 
ponudbe za otroke z velikimi 
ugodnostmi, saj se na nekaterih 
križarjenjih poravna le pristaniška 
taksa� Palmovci se trudimo, da 
družine najdete otrokom prijazne 
cene�

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

COSTA VICTORIA, 01�07� 2018, 8 dni 

DAN PRISTANIŠČE PRIHOD ODHOD
1�7� SAVONA ITALIJA  17:00
2�7� OLBIA, SARDINIJA ITALIJA 08:00 17:00
3�7� PORT MAHON, MENORCA ŠPANIJA 10:00 18:00 
4�7� IBIZA ŠPANIJA 09:00 
5�7� IBIZA ŠPANIJA 04:00
5�7� PALMA DE MALLORCA ŠPANIJA 10:00 21:00
6�7� TARRAGONA ŠPANIJA 09:00
7�7� TARRAGONA ŠPANIJA 02:00 
8�7� SAVONA ITALIJA 09:00

TIP KABINE CENA PO OSEBI

NOTRANJA KABINA CLASSIC - IC 649 €
KABINA Z OKNOM CLASSIC - EC 789 €

KABINA Z BALKONOM CLASSIC – BC 979 €
TRI/ŠTIRIPOSTELJNA NOTRANJA KABINA PREMIUM – IP 909 €

3/4 OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - ODRASLI 399 €
3/4 OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - OTROCI DO 18� LETA 150 €

POLETNE 
BALEARSKE NOČI

CENA VKLJUČUJE: 8-dnevno križarjenje po progra-
mu z ladjo Costa Victoria, nastanitev v kabini izbrane 
kategorije, pristaniške takse (150  €), razširjeni polni 
penzion (zajtrk, kosilo, večerja, prigrizki), gala večerjo, 
vodo v samopostrežni restavraciji, varstvo otrok od 3� 
leta dalje, vse zabavne prireditve in animacijo, pred-
stave v gledališču, vstop v casino in diskoteko, športne 
aktivnosti, brezplačno uporabo fitnesa, bazenov, ja-
cuzzija in ležalnikov (na ladji), slovenskega spremlje-
valca*, informacije v slovenskem jeziku* (pri min� 30 
prijavljenih potnikih na osnovnem ležišču)

DOPLAČILA:
• napitnine v višini 70€ po osebi� Otroci od 4� - 14� 

leta starosti plačajo 35 €, do 4� leta pa napitnin ne 
plačajo�

• Doplačilo za manjše število potnikov (30 – 40) 30 € 
po osebi�

MOŽNA DOPLAČILA:
• transfer do pristanišča iz Celja, Ljubljane in Seža-

ne 120 €  (min� 20 potnikov)
• Costino zavarovanje prtljage 7,30€ po osebi

• Fakultativni izleti
• Enoposteljna kabina na povpraševanje
• PAKETI PIJAČ

INDIVIDUALNI ODHODI: vsako nedeljo iz Savone od 
27�5� do 29�9� Cene se razlikujejo po odhodih�

NAŠI NAMIGI

  čudovite destinacije

 najlepši 4 Balearski otoki

 dolgi postanki v pristaniščih

 možnost kopanja na najlepših balearskih plažah

 Palmin spremljevalec in informacije v slovenskem jeziku*

 TOP termin in odlična cena 

ODLIČEN 
ITINERAR

Menorca
Palma

Ibiza

Olbia
Emerald Coast

Savona

Tarragona
Barcelona
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COSTA MAGICA, 21�7� 2018, 8 dni 

DAN PRISTANIŠČE PRIHOD ODHOD

27�4�
Let Zagreb - Stockholm 
STOCKHOLM, Švedska

Transfer do pristanišča 
/ panoramski ogled 

Stockholma / vkrcanje
22�7� STOCKHOLM, Švedska 6:30
23�7� HELSINKI, Finska 8:00 18:00
24�7� ST� PETERSBURG, Rusija 7:00
25�7� ST� PETERSBURG, Rusija 18:00
26�7� TALLIN, Estonija 9:00 17:00
27�7� STOCKHOLM, Švedska 9:00

28�7�
STOCKHOLM, Švedska 

Let Stockholm - Zagreb
Izkrcanje / 

transfer do letališča

KABINA + LET + TRANSFERJI + SPREMLJEVALEC CENA PO OSEBI
NOTRANJA KABINA CLASSIC - IC 1.290 €
KABINA Z OKNOM CLASSIC - EC 1.690 €

KABINA Z BALKONOM CLASSIC – BC 1.940 €
3/4 OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - ODRASLI 990 €

3/4 OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - OTROCI DO 18� LETA 730 €

VELIČASTNE BALTSKE 
PRESTOLNICE

CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz iz Zagre-
ba, transferji na destinaciji, 8-dnevno križarjenje po 
programu z ladjo Costa Magica, nastanitev v kabini 
izbrane kategorije, pristaniške takse (150 €), letališke 
takse (168  €), razširjeni polni penzion (zajtrk, kosilo, 
večerja, prigrizki), gala večerjo, samopostrežno voda 
v samopostrežni restavraciji, predstave v gledališču, 
animacijski in zabavni program na ladji v organizaciji in 
po programu, vstop v casino in diskoteko, športne ak-
tivnosti, brezplačno uporabo fitnesa, bazenov, jacuzzi-
jev in ležalnikov, mini klub in varstvo otrok od 3� leta 
dalje, organizacijo potovanja, slovenskega spremlje-
valca*, informacije v slovenskem jeziku*, panoramski 
ogled Stockholma*(*pri min� 20 potnikih)� 

DOPLAČILA:
• NAPITNINE v višini 70€ po osebi� Otroci od 4� - 14� 

leta starosti plačajo 35 €, do 4� leta pa napitnin ne 
plačajo�

• Doplačilo za manjše število potnikov (20 – 30) 30 € 
po osebi�

MOŽNA DOPLAČILA:
• PREMIUM KABINE: notranja kabina 180 € na kabi-

no, kabina z oknom in kabina z balkonom 140 € 
na kabino  (boljša pozicija kabin, brezplačna do-
stava zajtrka v kabino, dvojne točke Costa Club, 
10% popusta na rezervacijo naslednjega križar-
jenja v Premium kategoriji s Costa Cruises po redni 
ceni)

• transfer Ljubljana – Zagreb - Ljubljana: 40 €  (min� 
6 oseb)

• Costino zavarovanje prtljage 7,30€ po osebi
• Fakultativni izleti
• Enoposteljna kabina na povpraševanje
• ruski vizum: 85 € (ruski vizum morajo obvezno 

pridobiti pred potovanjem vsi potniki, ki želijo 
obiskati St. Petersburg v lastni režiji, v primeru da 
se odločite za izlet v organizaciji ladjarja, je sku-
pinski vizum vključen v ceni izleta)

• PAKETI PIJAČ

INDIVIDUALNI ODHODI: iz Stockholma vsako soboto 
od 12�5� do 25�8� Cene se razlikujejo po odhodih�

NAŠI NAMIGI

 čudovit itinerar, dolgi postanki in odličen termin za potovanje

 vključen let iz Zagreba in transferji na destinaciji

 Palmino darilo: panoramski ogled Stockholma *

 Palmin spremljevalec in informacije v slovenskem jeziku*

 ugodna cena za otroke do 18� leta v kabini z dvema odraslima

 ugodna paketna ponudba

VKLJUČEN 
LET IZ 

ZAGREBA
ODLIČEN 
ITINERAR

Stockholm
Tallinn

St� Petersburg

Helsinki
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COSTA MAGICA, 27�10� 2018, 8 DNI 

DAN PRISTANIŠČE PRIHOD ODHOD
27�10� SAVONA ITALIJA  20:00
28�10� LA SPEZIA / CINQUE TERRE ITALIJA 07:00 20:00
29�10� CIVITAVECCHIA /RIM ITALIJA 08:00 19:00 

30�10� Dan na morju  
31�10� PALMA DE MALLORCA ŠPANIJA 8:00 18:00
1�11� BARCELONA ŠPANIJA 09:00 18:00
2�11� MARSEILLE FRANCIJA 09:00 18:00
3�11� SAVONA ITALIJA 09:00  

TIP KABINE CENA PO OSEBI FIRST MINUTE

NOTRANJA KABINA CLASSIC - IC 529 € 479 €
KABINA Z OKNOM CLASSIC - EC 639 € 589 €

KABINA Z BALKONOM CLASSIC – BC 789 € 739 €
3/4 OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - ODRASLI 389 € 389 €

3/4 OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - OTROCI DO 18� LETA 150 € 150  €
Super first minute cena velja za rezervacije opravljene do 15.5.

VRHUNCI 
SREDOZEMLJA 

CENA VKLJUČUJE: 8-dnevno križarjenje po progra-
mu z ladjo Costa Magica, nastanitev v kabini izbrane 
kategorije, pristaniške takse 150  €, razširjeni polni 
penzion (zajtrk, kosilo, večerja, prigrizki), gala večer-
jo, samopostrežno voda v samopostrežni restavraciji, 
predstave v gledališču, animacijski in zabavni program 
na ladji v organizaciji in po programu, vstop v casino 
in diskoteko, športne aktivnosti, brezplačno uporabo 
fitnesa, bazenov, jacuzzijev in ležalnikov, mini klub in 
varstvo otrok od 3� leta dalje, organizacijo potovanja, 
slovenskega spremljevalca*, informacije v slovenskem 
jeziku*, peš izlet v  Marseju*� Vključen je izlet po mestu 
– doplačilo za ladjarjev prevoz do mesta je cca� 10 € po 
osebi� (*pri min� 40 potnikih)�

DOPLAČILA:
• napitnine v višini 70€ po osebi� Otroci od 4� - 14� 

leta starosti plačajo 35 €, do 4� leta pa napitnin ne 
plačajo�

MOŽNA DOPLAČILA:
• PREMIUM KABINE: 100 €/ kabino (boljša pozicija 

kabin, brezplačna dostava zajtrka v kabino, dvojne 
točke Costa Club, 10% popusta na rezervacijo na-
slednjega križarjenja v Premium kategoriji s Costa 
Cruises po redni ceni)

• transfer do pristanišča iz Celja, Ljubljane in Sežane 
120 € 

• Costino zavarovanje prtljage 7,30€ po osebi
• Fakultativni izleti

• Enoposteljna kabina na povpraševanje
• PAKETI PIJAČ

INDIVIDUALNI ODHODI: vsako soboto od 15�9� do 
24�11� Cene se razlikujejo po odhodih�

NAŠI NAMIGI

 Veličastna mesta in slikovite destinacije 

 TOP termin – krompirjeve počitnice

 Palmino darilo: peš izlet v Marseju

 Palmin spremljevalec in informacije v slovenskem jeziku

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

ŠOLSKE
POČITNICE

DO 18 LET 
SAMO 150 € UGODNO

FIRST MINUTE
C E N A

Barcelona Rome
Civitavecchia

Savona

Marseille
La Spezia
Firence

Palma
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MS TCHAIKOVSKY 4*, 22�7� 2018, 11 DNI

DAN DESTINACIJA PROGRAM
22�7� LJUBLJANA  - ST� PETERBURG Let, transfer do ladje in vkrcanje
23�7� ST� PETERBURG Izlet St� Peterburg in Ermitaž
24�7� ST� PETERBURG *fakultativni izlet Peterhof park /Pushkin
25�7� MANDROGI/ SVIRSTROY Piknik na prostem
26�7� KIŽI Izlet muzej lesene arhitekture
27�7� GORITSY Izlet Samostan Sv� Cirila
28�7� JAROSLAVL Izlet Jaroslavl
29�7� UGLITCH Izlet Uglitch
30�7� MOSKVA Izlet Moskva in Kremelj
31�7� MOSKVA *fakultativni izlet Moskva z metrojem

1�8�
MOSKVA

MOSKVA - LJUBLJANA
Izkrcanje in transfer do letališča

Povratni let
*fakultativni izleti so za doplačilo po želji

KABINA + LETALSKI PREVOZ + IZLETI + TRANSFERJI CENA PO OSEBI

Dvoposteljna zunanja kabina z oknom 1.790 €

TRADICIONALNO REČNO KRIŽARJENJE 

OD ST. PETERBURGA 
DO MOSKVE

CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz Ljubljana/
bližnje letališče St� Peterburg in Moskva – Ljubljana/
bližnje letališče, letališke pristojbine, transferje (le-
tališče St� Peterburg -ladja/ ladja - letališče Moskva), 
11-dnevno križarjenje z ladjo MS Tchaikovsky 4*, nasta-
nitev v zunanji kabini z oknom (glavna paluba/main 
deck – zadnji del), 9x polni penzion, 1� dan večerja in 
zadnji dan zajtrk, vodene izlete po programu, kapita-
nov coctail dobrodošlice, obisk kapitanovega mostu, 
večerni zabavni program, slovensko spremstvo, orga-
nizacijo potovanja�

DOPLAČILA:
• NAPITNINE v višini 6€ po osebi/ dan� 
• Doplačilo za manjše število potnikov (20 – 25) 70 € 

po osebi�

MOŽNA DOPLAČILA:
• ruski vizum 85 €, 
• kabina na glavni palubi (main deck – srednji del 

ladje) 60 €
• kabina na srednji palubi (upper deck) 130 €
• Junior suita na srednji palubi (upper deck – 14 

m2) 500 €

• Suita na srednji palubi (upper deck – 18 m2) 740 €
• enoposteljna kabina na srednji palubi (upper 

deck) na povpraševanje
• dodatni izleti (dodatne izlete je obvezno potrebno 

rezervirati in plačat pred odhodom, slovensko 
vodenje ob min� 20 potnikih, sicer angleško): Pe-
terhof Park 52 €,  Carskoje selo 62 eur, nočni ogled 
Moskve z metrojem 42 €

NAŠI NAMIGI

 vključen direkten letalski prevoz, izleti, transferji in 
slovensko vodenje

 atraktiven itinerar in zanimive destinacije

 nastanitev v zunanjih kabinah z oknom na ladji 4*

 polni penzion na ladji

 odlično vodeni izleti v slovenščini

VKLJUČENI 
IZLETI

ODLIČNO 
VODENJE

VKLJUČEN 
LET IZ 

LJUBLJANE
PALMINA

USPEŠNICA
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LADJA MS TCHAIKOVSKY 4*:
Leto izgradnje: 1977 | Leto obnove: 2011 | Št� potnikov: 
205 | Dolžina: 125m | Širina: 17m | Št� palub: 4

Ponudba na ladji: restavracija, 2 bara, manjša knjižni-
ca, trgovina s spominki, lepotni salon, sončna paluba, 
salon/lounge s plesiščem�
Kabine: vse kabine so zunanje z oknom, ki se lahko 
odpre, lastna kopalnica (tuš, wc), klimatizirane, TV, 
sef, fen, klima� Velikost kabine od 9-11m2, električne 
vtičnice 220 V�
Prehrana na ladji: zajtrk v samopostrežni restavraciji, 
kosilo in večerja streženo�

PROGRAM PO DNEVIH:
1. DAN: LJUBLJANA – ST. PETERSBURG
V popoldanskih urah polet potnikov iz letališča JP 
Ljubljana (ali bližnjega letališča) proti St� Peterburgu� 
Po pristanku prevoz do ladje in vkrcanje� Sledi prvo 
spoznavanje ladje, večerja in nočitev�

2. DAN: ST. PETERSBURG 
Zajtrk na ladji� Zjutraj se bomo podali na ogled tega 
elegantnega mesta ob reki Neva, ki velja za eno naj-
lepših evropskih mest� Med glavne znamenitosti so-
dijo monumentalni Zimski dvorec, nekoč sedež ruskih 
carjev, katedrala Sv� Izaka, Petropavlovska trdnjava, 
pa »revolucionarna« križarka Aurora in sedež Admi-
ralitete� Obisk enega izmed najpomembnejših svetov-
nih muzejev, Ermitaža, ki hrani neprecenljive zbirke 
umetnin z vsega sveta� Popoldne prosto za samostojne 
sprehode� Povratek na ladjo� Večerja in nočitev�

3. DAN: ST. PETERSBURG
Zajtrk na ladji� Predlagamo obisk najbolj znane ulice 
Nevski prospekt, na kateri so številne restavracije, 
trgovine in trgi� Možnost izleta v Peterhof (doplačilo), 
kjer se nahaja ena najsijajnejših in najbolje ohranjenih 
podeželskih palač carske družine Romanovih, obdana 
z enim največjih in najslikovitejših parkov, zaradi če-
sar mu pravijo tudi ruski Versailles� Po želji se boste 
lahko podali tudi na mini križarjenje po številnih mest-
nih kanalih ali v Carskoje selo – Puškinovo (doplačilo), 
kjer stoji znana Katarinina palača s sijajnimi stopnišči, 

dvoranami in saloni, ter z znamenito jantarjevo sobo s 
stenami, obloženimi z jantarjem�
Večerja in nočitev�

4. DAN: MANDROGI /SVIRSTROY
Zajtrk na ladji� Zjutraj plovba po Nevi in ob južnem 
delu Ladoškega jezera do slikovite vasice Mandrogi, 
ki je hkrati muzej na prostem in prikazuje življenje iz 
ruske preteklosti� V primeru lepega vremena se bomo 
udeležili tudi folklorne predstave in piknik na prostem� 
Popoldne nadaljevanje plovbe po reki Svir�

5. DAN: KIŽI
Zajtrk na ladji� Zjutraj plovba po jezeru Onega, drugem 
največjem jezeru v Evropi, do otočka Kiži, ki je danes 
pravi muzej na prostem in je s 150�000 obiskovalci let-
no eden najbolj obiskanih muzejev v tem delu Rusije� 
Na otoku se nahaja več kot 80 različnih lesenih zgradb 
(kmečke hiše, cerkev, mlini na veter ���), ki so jih sem 
prinesli iz severne Rusije� Zanimivo, vse so zgrajene 
brez žebljev! Kraj spada tudi pod UNESCO-vo zaščito� 
Povratek na ladjo, večerja in nočitev�

6. DAN: GORITSY
Na obali Belega jezera stoji mestece Goritsy, tipična 
ruska vas, ki jo bomo obiskali danes� Slovi po zelo 
starem ženskem samostanu, mi pa bomo obiskali sa-
mostan sv� Cirila, nekoč drugi največji ruski samostan, 
ki nas bo popeljal nazaj v rusko zgodovino� Popoldne 
nadaljevanje plovbe po 300 km dolgem kanalu Volge, 
ki povezuje notranjost Rusije z Baltskim morjem�

7. DAN: JAROSLAWL
Zajtrk in kosilo na ladji� Popoldne si bomo ogledali 
mesto Jaroslawl, še en biser starih ruskih mest, ki ga 
je leta 1010 ustanovil princ Yaroslav� Mesto velja za eno 
najstarejših podeželskih mest in spada pod znameniti 
Zlati prstan� Ogledali si bomo mestne znamenitosti, 
med njimi mestno hišo, samostan, ki velja za najpo-
membnejšo stavbo v mestu, cerkev sv� Ilije, gledališče 
Volkov, ki velja za eno najstarejših v Rusiji, na voljo bo 
tudi nekaj prostega časa za samostojno raziskovanje 
mesta� Po končanih ogledih se bomo vrnili na ladjo�

8. DAN: UGLITCH
Zajtrk na ladji� Zjutraj plovba do mesta Uglitsch, ki 
spada med starejša ruska mesta in ga je car Ivan Groz-
ni razglasil za enega najlepših ruskih mest� Tu je bilo 
tudi zadnje bivališče njegovega sina, carjeviča Dimitri-
ja� Mestece ima krasen kremelj z enimi najlepših ruskih 
cerkva kot je cerkev sv� Dimitrija� V preteklosti je bilo 
tako bogato, da so kovali celo lasten denar� Večerja in 
nočitev�

9. DAN: MOSKVA
Zajtrk na ladji� Dan namenjen ogledu veličastne ruske 
prestolnice in njenih znamenitosti� Zapeljali se bomo 
po mestu in ob rdečem kremeljskem obzidju, izza ka-
terega nas bodo spremljale zlate kupole najstarejših 
moskovskih cerkva, vse do Rdečega trga� Obdajajo 
ga imenitne stavbe iz preteklih stoletij kot je denimo 
pisana cerkev Vasilija Blaženega, najbolj prepoznavna 
stavba v Moskvi� Spoznali bomo tudi znano blagovni-
co Gum� Obvezen je obisk moskovskega Kremlja, ki s 
svojimi palačami in cerkvami predstavlja zgodovinsko 
jedro mesta� Sprehodili se bomo do cerkve Marijine-
ga vnebovzetja, kjer so nekoč kronali ruske carje, pa 
mimo kremeljske palače, videli pa bomo tudi carski 
zvon, enega največjih na svetu, in veliki carski top�
Zvečer predlagamo obisk znamenitega moskovskega 
cirkusa (doplačilo)� Povratek na ladjo� Večerja in noči-
tev�

10. DAN: MOSKVA
Zajtrk na ladji� Dan je namenjen samostojnemu razis-
kovanju� Ob doplačilu možen ogled najlepših postaj 
Moskovskega metroja, za katere so porabili kar 70�000 
m2 marmorja, granita, ki so ga pripeljali iz Urala in 
Kavkaza, brona in zlatih mozaikov� 

11. DAN: MOSKVA – LJUBLJANA
Po zajtrku izkrcanje in transfer do letališča� Popoldan 
let do Ljubljane / bližnjega letališča�
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MS RIVER NAVIGATOR 4*, 23�8� 2018, 6 DNI

DAN DESTINACIJA PROGRAM

23�8� LJUBLJANA  - FRANKFURT
Letalski prevoz, panoramska vožnja do pristanšča, 

vkrcanje

24�8� MANHEIM, RUDESHEIM
Voden ogled Manheima, panoramska plovba, prosti 

čas v Rudesheimu 

25�8� RUDESHEIM, KOBLENZ
Voden ogled Rudesheima s turističnim vlakcem in 

muzej mehanskih instrumentov, slikovita plovba mimo 
skale Lorelei, voden ogled Koblenza

26�8� KOLLN Voden ogled Kollna in degustacija piva

27�8� AMSTERDAM
Voden ogled Amsterdama, vožnja s čolnom po kanalih, 

prosti čas
28�8� AMSTERDAM - LJUBLJANA Izkrcanje, transfer do letališča in let proti domu

KABINA + LETALSKI PREVOZ + IZLETI + TRANSFERJI REDNA CENA FIRST MINUTE

Dvoposteljna zunanja kabina z oknom 1.250 € 1.190 €
Super First Minute velja za rezervacije opravljene do 15.5.2018. 

SKUPINSKO REČNO KRIŽARJENJE

DOLINA RENA 
IN LORELEI

CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz Ljubljana 
– Frankfurt/ Amsterdam – Ljubljana, letališke pristoj-
bine (97  €), transferje (letališče – ladja – letališče), 
6-dnevno križarjenje z ladjo MS River Navigator 4*, na-
stanitev v zunanji kabini TWC z oknom (spodnja palu-
ba/low deck), 4x polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja 
in prigrizki), prvi dan večerja in zadnji dan zajtrk na 
ladji, kava in čaj čez cel dan,  gala večerja, kapitanov 
coctail dobrodošlice, večerni zabavni program, zunan-
je oglede po programu, slovenskega spremljevalca 
(spremljevalec bo prisoten pri min� 15 prijavljenih pot-
nikih), organizacijo potovanja�

DOPLAČILA:
• NAPITNINE v višini 6€ po osebi/ dan� 
• Doplačilo za manjše število potnikov (15-20) 50 € 

po osebi�

MOŽNA DOPLAČILA:
• kabina na glavni palubi s panoramskim oknom 

(main deck) 20 €, kabina na srednji palubi s pa-
noramskih oknom (middle deck) 40 € , kabina 
na zgornji palubi s francoskim balkonom (upper 
deck) 60 €, suita s francoskim balkonom 80 €�

NAŠI NAMIGI

 skupinski odhod z izkušenim Palminim vodičem

 vključen direkten let iz Ljubljane in vsi prevozi

 slikovita srednjeveška mesteca ob Renu

 vodeni izleti v slovenščini na destinacijah

 nastanitev v zunanjih kabinah z oknom na čudoviti rečni ladji 
4*

VKLJUČENI 
IZLETI

VKLJUČEN 
LET IZ 

LJUBLJANE

FIRST MINUTE 
za prijave do 15.5.2018. 
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LADJA MS RIVER NAVIGATOR 4*:
Leto izgradnje: 2002 | Leto obnove: 2010 | Št� potni-
kov: 138 | Dolžina: 110m | Širina: 12m | Št� palub: 3

Ponudba na ladji: restavracija, salon/lounge bar s 
plesiščem, bar, velika sončna paluba z ležalniki, trgo-
vina s spominki
Kabine: vse kabine so zunanje z oknom, večjim pano-
ramskim oknom oz� francoskim balkonom, lastna ko-
palnica (tuš, wc), klimatizirane/ogrevane, sat TV, sef, 
fen�
Prehrana na ladji: zajtrk v samopostrežni restavraci-
ji, kosilo in večerja streženo + popoldanski in večerni 
prigrizek�

PROGRAM PO DNEVIH:
1. DAN: LJUBLJANA- FRANKFURT
V jutranjih urah zbor potnikov na letališču JP Ljubljana 
in polet proti Frankfurtu� Po pristanku panoramska 
vožnja skozi mesto� Vkrcanje na ladjo MS River Navi-
gator, pijača dobrodošlice in namestitev v kabine� Ve-
čerja in nočitev na ladji�

2. DAN: MANNHEIM - RUDESHEIM
Postanki so v bližini mestnih središč, kar omogoča 
peš oglede mest� Po zajtrku si boste z vodičem ogle-
dali znamenitosti Manheima� Mesto je bilo pomemb-
no nacistično središče, zato je bilo v II� svetovni vojni 
močno poškodovano in po njej popolnoma obnovljeno 
v modernejšem slogu� V mestu, ki je zgrajeno v kvad-
ratih (kot šahovnica) si boste ogledali znamenitosti: 
vodni stolp in park – eden najbolj legendarnih prime-
rov Art-Nouveau stila v Nemčiji, Palačo ki je danes del 
Univerze, Paradeplatz – trg v samem centru mesta, 
cerkvi Konkordienkirche in Christuskirche� Povratek na 
ladjo in kosilo med panoramsko plovbo do Rudeshei-
ma� Zvečer se lahko odpravite do mesta in si privoščite 
»Rudesheimer kaffe« z lokalno pijačo Asbach� V števil-
nih pivnicah so zabave z lokalno glasbo do jutranjih ur� 
Večerja in nočitev na ladji�

3. DAN: RUDESHEIM - KOBLENZ
Po zajtrku ogled Rudesheima, glavnega mesta vinske-
ga okoliša Porenje� Mesto je pod Unescovo zaščito od 
leta 2002 zaradi svojstvene arhitekture in lege� S turis-
tičnim vlakcem se boste zapeljali po okolici mesteca, 
porasli z vinogradi in se nato odpravili na peš ogled 
mestnega jedra� Ogledali si boste tudi zelo zanimiv 
muzej mehanskih instrumentov, kjer na 400 m2 hrani-
jo originalne mehanske instrumente� V času kosila se 
boste vkrcali na ladjo in proti Koblenzu pluli skozi ro-
mantično dolino vinogradov na strmih rečnih pobočjih, 
številnih gradov in slikovitih krajev z vinskimi kletmi, ki 
se stiskajo v nabrežju Rena� Najlepši del doline, mimo 
opevane pečine Lorelei, boste občudovali s krova lad-
je� Legenda pravi, da je lepa sirena Lorelei na pečini ob 
reki s svojim magičnim glasom zapeljevala mornarje v 
smrt� Med popoldansko plovbo boste na obeh brego-
vih reke lahko opazovali več kot 30 gradov in utrdb ter 
pasli oči po vinskih terasah in srednjeveških mestecih� 
Popoldanski postanek v  Koblenzu, tretjem največjem 
mestu v Porenju� Tu se na nemškem oglu reka Moze-
la izliva v Ren� Mesto je poznano po monumentalnem 
konjeniškem kipu prvega nemškega cesarja Viljema I� 
postavljenem l� 1897 v zahvalo za njegove zasluge pri 
združitvi Nemčije� Vsi obroki na ladji, nočitev�

4. DAN: KOLLN
Po zajtrku ogled milijonskega Kölna, glavnega mesta 
nemškega Porenja� Mesto so zasnovali rimski legionar-
ji, v 13� stoletju pa so začeli graditi kölnsko katedra-
lo, ki je sedaj ena najveličastnejših gotski katoliških 
cerkva v Nemčiji in nas prevzame že od zunaj z dvema 
157 metrov visokima zvonikoma, notranjost pa je polna 
sakralnega okrasja visoke umetniške vrednosti�  Köln 
je postal romarski kraj in v prejšnjih stoletjih so se na 
romanje v skoraj 1000 km oddaljen “Kelmorajn”, od-
pravljali tudi mnogi slovenski romarji� Druga sinonima 
Kölna sta znameniti Hohenzollerski železni most, ki je 
preživel bombandiranja ob koncu II� svetovne vojne in 
slavna kolonjska vodica ali “Kolnisch Wasser 4711”� Se-
veda ne sme manjkati degustacija znamenitega Kolln-

skega piva »Kollsch« v tradicionalni pivnici� Vrnitev na 
ladjo, kosilo in plovba proti Nizozemski� Popoldan lah-
ko preživite na odprti zgornji palubi z ležalniki in uživa-
te v slikoviti plovbi proti Nizozemski� Večerja, zabava 
in nočitev na ladji�

5. DAN: AMSTERDAM
Zjutraj pristane ladja v Amsterdamu, po zajtrku se bos-
te odpravili na spoznavanje nizozemske prestolnice� 
Ogledali si boste glavne mestne znamenitosti: glavni 
trg Dam s Kraljevo palačo, Židovsko četrt, Rembran-
dtovo hišo, se ustavili pred hišo Ane Frank, cvetlično 
tržnico Bloemenmarkt ter se z ladjico zapeljali po zna-
menitih kanalih� Po želji zvečer obisk znamenite rdeče 
četrti� Vsi obroki in nočitev na ladji�

6. DAN: AMSTERDAM – LJUBLJANA
Po zajtrku transfer do letališča in polet proti Ljubljani�
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MS SEINE PRINCESS 4 , 5�10� 2018, 6 DNI

DAN DESTINACIJA PROGRAM

5�10� LJUBLJANA  - PARIZ
Letalski prevoz, panoramska vožnja do pristanšča, 

vkrcanje

6�10�
PARIZ – LES ANDELYS - 

ROUEN
Fakultativni izlet Martainville Chaeteau*

7�10� HONFLEUR Voden ogled mesta Honfleur
8�10� ROUEN Voden ogled mesta Rouen
9�10� PARIZ Izkrcanje, nastanitev v hotelu, ogled Pariza, nočitev
10�10� PARIZ - LJUBLJANA Ogledi,, zvečer transfer do letališča in let proti domu

*fakultativni izleti so za doplačilo po želji

KABINA + LETALSKI PREVOZ + IZLETI + 
HOTEL + TRANSFERJI

REDNA CENA FIRST MINUTE
SUPER FIRST 

MINUTE

Dvoposteljna zunanja kabina z oknom 1.330 € 1.250 € 1.190 €
Super first minute cena velja za rezervacije opravljene do 15.5.

REČNO KRIŽARJENJE

ROMANTIČNA PARIZ 
IN NORMANDIJA

CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz Ljubljana - 
Pariz – Ljubljana, letališke pristojbine (78 €), transferje 
(letališče – ladja – hotel- letališče), 5-dnevno križar-
jenje z ladjo MS Seine Princess 4*, nastanitev v zunanji 
kabini TWC z oknom (glavna paluba/main deck), 3x 
polni penzion, prvi dan večerja in zadnji dan zajtrk na 
ladji, gala večerja, pijača na ladji v restavraciji in baru 
(voda, vino, pivo, sokovi, kava, pijače v baru), kapi-
tanov coctail dobrodošlice, večerni zabavni program, 
Samsung Galaxy tablica za uporabo v času križarjenja, 
Wi-fi na ladji, 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v Parizu, 
zunanje oglede po programu, slovenskega spremlje-

valca (spremljevalec bo prisoten pri min� 15 prijavlje-
nih potnikih), organizacijo potovanja�

DOPLAČILA:
• NAPITNINE v višini 6 € po osebi/ dan� 
• Doplačilo za manjše število potnikov (15-20) 50 € 

po osebi�

MOŽNA DOPLAČILA:
• kabina na srednji palubi (upper deck) 130 € , izlet  

Grad Martainville 45 € v agenciji ali 52 € na licu 
mesta, možnost podaljšanja 

NAŠI NAMIGI

 skupinski odhod z izkušenim Palminim vodičem

 slikovita mesteca ob reki Seni, ki veljajo za ena najlepših na 
svetu in 3 dni Pariza

 1 x nočitev v hotelu v Parizu in 5-dnevno križarjenje

 All inclusive storitev na ladji z vključeno pijačo

 nastanitev v zunanjih kabinah z oknom na čudoviti rečni ladji 
4*

 vključen direkten let iz Ljubljane in vsi prevozi

 vodeni izleti v slovenščini

VKLJUČEN 
LET IZ 

LJUBLJANE

FIRST MINUTE 
za prijave do 15.5.2018. 

VSE
VKLJUČENO
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LADJA MS SEINE PRINCESS 4*:
Leto izgradnje: Leto izgradnje: 2002 | Leto obnove: 
2010 | Št� potnikov: 138 | Dolžina: 110m | Širina: 12m 
| Št� palub: 3

Ponudba na ladji: restavracija, salon/lounge bar s 
plesiščem, bar, velika sončna paluba z ležalniki, trgo-
vina s spominki

Kabine: vse kabine so zunanje z oknom, lastna kopal-
nica (tuš, wc), klimatizirane/ogrevane, sat TV, sef, fen

Prehrana na ladji: zajtrk v samopostrežni restavraciji, 
kosilo in večerja streženo�

PROGRAM PO DNEVIH:
1. DAN: LJUBLJANA- PARIZ
V jutranjih urah zbor potnikov na letališču JP Ljubljana 
in polet proti Parizu� Po pristanku panoramski avtobus-
ni ogled mesta, kjer bomo spoznali ali osvežili spomin 
ob pomembnejših znamenitostih mesta luči: peljali se 
bomo mimo Opere Garnier, muzeja Louvre, katedrale 
Notre Dame, Luxemburških vrtov, trgov Concorde in 
Elizejskih poljan� Ob 18�00 uri vkrcanje na ladjo MS 
Seine Princess, pijača dobrodošlice in namestitev v 
kabine� Večerja, zabavni program na ladji in nočitev�

2. DAN: PARIZ – LES ANDELYS – ROUEN
 ajtrk in plovba proti Les Andelysu, ob kateri bomo ob-
čudovali čudovito pokrajino� Po kosilu bodo potniki, ki 
se bodo odločili za ogled gradu Martainville izstopili, 
ostali nadaljujejo plovbo proti Rouenu� Po večerji se 
lahko sprehodite po čudovitem mestecu, s pridihom 
Francoskega šarma�  

3. DAN: HONFLEUR
Celodnevni postanek v Honfleuru, enem najbolj sli-
kovitih mest Normandije z bogato zgodovino� Voden 
peš ogled mesta z vodičem, popoldan prosto za lastne 
oglede ali fakultativni izlet v Etretat (za doplačilo)� Vsi 
obroki na ladji, nočitev�

4. DAN: ROUEN
Ponoči bomo pristali v srednjeveškem Rouenu – glav-
nem mestu Normandije, ki je uvrščeno na seznam 
francoskih umetnostno-zgodovinskih mest� Sprehodili 
se bomo po mestu in si ogledali glavne znamenitosti: 
gotska stolnica Notre Dame, astronomska ura iz 16� 
stoletja, sodna palača, cerkve sv� Ivane Orleanske, ki 
s svojo obliko spominja na grmado� Na tem mestu so 
namreč leta 1431 sežgali Ivano Orleansko� Vsi obroki na 
ladji� Večerna animacija in nočitev�

5. DAN: PARIZ
Po zajtrku izkrcanje iz ladje in transfer do hotela� Sledi 
nastanitev v hotelu in nadaljevanje ogledov z metrojem 
in peš� Zvečer po želji vzpon na Eifflov stolp, možen je 
tudi obisk katerega od kabarejev na radoživem Pigallu� 
Nočitev�

6. DAN: PARIZ – LJUBLJANA
Po zajtrku gled mesta z metrojem in peš: po želji mu-
zej Louvre, ki je eden najstarejših in največjih muzejev 
na svetu, kjer boste občudovali znamenito sliko Mona 
Lise� Odpravili se bomo na mestni otok s katedralo No-
tre Dame, boulevard St� Germain in St� Michel z Latin-
sko četrtjo� Tu bomo imeli nekaj prostega časa za indi-
vidualna potepanja ali kosilo� Pozno popoldan transfer 
do letališča in polet proti Ljubljani�
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COSTA LUMINOSA, 27�10� 2018, 8 DNI 

DAN PRISTANIŠČE PRIHOD ODHOD
27�10� BENETKE ITALIJA  17:00
28�10� BARI ITALIJA 14:00 20:00
29�10� Dan na morju
30�10� PIREJ/ ATENE GRČIJA 08:00 17:00
31�10� KATAKOLON GRČIJA 08:00 14:00
1�11� KOTOR ČRNA GORA 14:00 21:00
2�11� SPLIT HRVAŠKA 09:00 17:00
3�11� BENETKE ITALIJA 09:00  

TIP KABINE REDNA CENA FIRST MINUTE 

NOTRANJA KABINA CLASSIC - IC 599 € 549 €
KABINA Z OKNOM CLASSIC – EC (oviran pogled) 719 € 669 €

KABINA Z BALKONOM CLASSIC – BC 829 € 779 €
3/4 OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - ODRASLI 319 € 319 €

3/4 OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - OTROCI DO 18� LETA 150 € 150 €
First Minute velja za rezervacije opravljene do 15.5.

JESENSKA GRŠKA 
PRAVLJICA

CENA VKLJUČUJE: 8-dnevno križarjenje po programu 
z odlično ladjo Costa Luminosa, nastanitev v kabini 
izbrane kategorije, pristaniške takse 150  €, razširje-
ni polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja, prigrizki), 
gala večerjo, samopostrežno voda v samopostrežni 
restavraciji, predstave v gledališču, animacijski in 
zabavni program na ladji v organizaciji in po progra-
mu, vstop v casino in diskoteko, športne aktivnosti, 
brezplačno uporabo fitnesa, bazenov, jacuzzijev in 
ležalnikov, mini klub in varstvo otrok od 3� leta dalje, 
organizacijo potovanja, slovenskega spremljevalca*, 
informacije v slovenskem jeziku*, peš ogled Barija* 
(*pri min� 40 potnikih)� 

DOPLAČILA:
•  napitnine v višini 70€ po osebi� Otroci od 4� - 14� 

leta starosti plačajo 35 €, do 4� leta pa napitnin ne 
plačajo�

MOŽNA DOPLAČILA:
• PREMIUM KABINE: notranja kabina 160  €/ ka-

bino, zunanja kabina z oknom 100  €/ kabino, 
zunanja kabina z balkonom 140 €/ kabino  (bol-
jša pozicija kabin, brezplačna dostava zajtrka v 
kabino, dvojne točke Costa Club, 10% popusta na 
rezervacijo naslednjega križarjenja v Premium ka-
tegoriji s Costa Cruises po redni ceni)

• transfer do pristanišča iz Celja, Ljubljane in Sežane 
50 € 

• Costino zavarovanje prtljage 7,30€ po osebi
• Fakultativni izleti
• Enoposteljna kabina na povpraševanje
• PAKETI PIJAČ

INDIVIDUALNI ODHODI: vsako soboto od 6�10� do 
29�12� Cene se razlikujejo po odhodih�

NAŠI NAMIGI

 Odhod iz bližnjih Benetk

 Zgodovina Antične Grčije in biseri Jadrana

 Odličen termin – krompirjeve počitnice

 Zelo primerno za družine z otroci

 Palmino darilo: voden ogled Barija *

 Palmin spremljevalec in informacije v slovenskem jeziku*

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

ŠOLSKE
POČITNICE

DO 18 LET 
SAMO 150 €

FIRST MINUTE
C E N A

Bari
Olympia
Katakolon

Atene
Piraeus

Kotor

Split

Benetke
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PALMINA
USPEŠNICA

COSTA PACIFICA, 19�11�2018, 12 dni

FIRST MINUTE
C E N A

DAN PRISTANIŠČE PRIHOD ODHOD
22�4� SAVONA Italija   16:30
23�4� MARSEILLE Francija 09:00 17:00
24�4� Dan na morju      
25�4� Dan na morju
26�4� ARRECIFE / LANZAROTE  Španija 13:00  19:00 
27�4� ST� CRUZ DE TENERIFE Španija 08:00 17:00
28�4� FUNCHAL / MADEIRA Portugalska 08:00 17:00
29�4� Dan na morju
30�4� MALAGA Španija 08:00 13:00
1�5� Dan na morju      
2�5� CIVITAVECCHIA / RIM Italija 09:00 19:00
3�5� SAVONA* Italija 09:00  

CENA PO OSEBI

TIP KABINE 22.4.
FIRST MINUTE 

DO 30.5.
NOTRANJA KABINA CLASSIC – IC 689 € 639 €

ZUNANJA KABINA Z OKNOM CLASSIC – EC 869 € 819 €
ZUNANJA KABINA Z BALKONOM CLASSIC - BC 1.019 € 969 €

3�/4� OSEBA V KABINI - ODRASLA 369 € 369 €
3�/4� OSEBA V KABINI - OTROK DO 18� LETA 170 € 170 €

*First minute cene veljajo za rezervacije do 15.6. Po tem datumu so cene na osnovnem ležišču 50 € 
višje.

TRADICIONALNO PALMINO KRIŽARJENJE

MED OTOKI VEČNE 
POMLADI

CENA VKLJUČUJE: 12-dnevno križarjenje po progra-
mu z ladjo Costa Pacifica, nastanitev v kabini izbrane 
kategorije, pristaniške takse 170  €, razširjeni polni 
penzion (zajtrk, kosilo, večerja, prigrizki), gala večer-
jo, samopostrežno voda v samopostrežni restavraciji, 
predstave v gledališču, animacijski in zabavni program 
na ladji v organizaciji in po programu, vstop v casino 
in diskoteko, športne aktivnosti, brezplačno uporabo 
fitnesa, bazenov, jacuzzijev in ležalnikov, mini klub in 
varstvo otrok od 3� leta dalje, organizacijo potovanja, 
slovenskega spremljevalca, informacije v slovenskem 
jeziku, peš izlet v  Malagi pri min� 30 potnikih na os-
novnem ležišču)�

DOPLAČILA:
• NAPITNINE (v agenciji ali na ladji): odrasli in otroci 

od 15 let dalje 110€, otroci 4 do 14 let  55€, otroci do 
3� leta napitnin ne plačajo�

• doplačilo za manjše število potnikov (25-30) 40 € 
po osebi

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

ja kabina z oknom 140 € in balkonom 260 € na 
kabino (boljša pozicija kabin, brezplačna dostava 
zajtrka v kabino, voucher za 10% popust za na-
slednje križarjenje v roku 1 leta v Premium katego-
riji po redni ceni)

• prevoz do pristanišča iz Celja, Ljubljane in Sežane 
120 € / osebo, 

• Costino zavarovanje prtljage 7,3 €/ osebo
• Fakultativni izleti v slovenskem jeziku: Lanzarote, 

Tenerife, Madeira, Rim
• PAKETI PIJAČ 

INDIVIDUALNI ODHODI: 3�5�, 14�9�, 25�9�, 6�10�, 
28�10�, 8�11� po trenutnih cenah� Cene se razlikujejo 
po odhodih 

NAŠI NAMIGI

 priljubljen itinerar in atraktivne destinacije 

 odličen termin – prvomajske počitnice (samo 6 dni dopusta)

 Palmino darilo: peš izlet v Malagi

 Palmin spremljevalec in informacije v slovenskem jeziku

 otroci do 18. leta v kabini z dvema odraslima samo 170€

ODLIČEN 
ITINERAR

Madeira

Lanzarote
Tenerife

Malaga
Rome
Civitavecchia

SavonaMarseille
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COSTA MEDITERRANEA, 26�9� 2018, 6 DNI 

DAN PRISTANIŠČE PRIHOD ODHOD
26�9� SAVONA ITALIJA  17:00
27�9� BARCELONA ŠPANIJA 14:00 20:00
28�9� PALMA DE MALLORCA ŠPANIJA 08:00 18:00 
29�9� Dan na morju
30�9� MARSEILLE FRANCIJA 08:00 17:00
1�10� SAVONA ITALIJA 09:00  

TIP KABINE CENA PO OSEBI

NOTRANJA KABINA CLASSIC – IC 670 €
ZUNANJA KABINA Z OKNOM CLASSIC – EC 760 €

ZUNANJA KABINA Z BALKONOM CLASSIC - BC 800 €
3�/4� OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - ODRASLI 339 €

3�/4� OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - OTROK DO 18� LETA 120 €

MARKETINŠKO 
KRIŽARJENJE

CENA VKLJUČUJE: 6-dnevno križarjenje po programu 
ladjo Costa Mediterranea, nastanitev v kabini izbrane 
kategorije, pristaniške takse (120  €), razširjeni polni 
penzion (zajtrk, kosilo, večerja, prigrizki), gala večer-
jo, samopostrežno voda v samopostrežni restavraciji, 
predstave v gledališču, animacijski in zabavni program 
na ladji v organizaciji in po programu ladjarja, vstop 
v casino in diskoteko, športne aktivnosti, brezplač-
no uporabo fitnesa, bazenov, jacuzzijev in ležalnikov, 
mini klub in varstvo otrok od 3� leta dalje, organizacijo 
potovanja, marketinška predavanja Lisac&Lisac*, slo-
venskega spremljevalca in informacije v slovenskem 
jeziku* (*pri min� 25 potnikih)

DOPLAČILA:
• napitnine (v agenciji ali na ladji) v višini 50€/osebi� 

Otroci od 4� - 14� leta starosti plačajo 25 €, do 3� 
leta pa napitnin ne plačajo�

MOŽNA DOPLAČILA:
• PREMIUM KABINE: notranja kabina in kabina z 

balkonom 100 € po kabini, kabina z oknom 40 € 
po kabini (boljša pozicija kabin, brezplačna do-
stava zajtrka v kabino, dvojne točke Costa Club, 
10% popusta na rezervacijo naslednjega križar-
jenja v Premium kategoriji s Costa Cruises po redni 
ceni)

• povratni transfer iz Ljubljane do pristanišča 120 €
• Costino zavarovanje prtljage 7,30€ po osebi
• Fakultativni izleti na destinacijah
• Enoposteljna kabina na povpraševanje
• PAKETI PIJAČ

INDIVIDUALNI ODHODI: 21�9�, 19�10� Cene se razliku-
jejo po odhodih�

»Predstavljajte si, kako zajtrkujete, jeste kosilo, večerjate, 
odkrivate Španijo in Francijo s kolegi podjetniki, direktorji 

in marketinškim gurujem Alešem Liscem.
Vse to za manj, kot bi plačali samo za tedensko bivanje v 

hotelu.”
S križarjenja boste odšli polni odličnih vtisov pa tudi z 

marketinškimi in poslovnimi idejami, s katerimi boste v 
svojem poslu naredili dodatni korak pred konkurenco.«

TEMATSKO 
KRIŽARJENJE

Barcelona

Palma

Savona

Marseille
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COSTA MEDITERRANEA, 16�2� IN 23�2�2019, 9 DNI

DAN PRISTANIŠČE PRIHOD ODHOD

1
Letalski prevoz Zagreb - Dubaj Transfer in vkrcanje

DUBAJ / ZAE Nočitev na ladji
2 DUBAJ / ZAE  14:00
3 MUSCAT / OMAN  (fakultativni izlet) 09:00  
4 MUSCAT / OMAN  01:00
5 SIR BANI YAS ISLAND / ZAE 09:00 18:00
6 ABU DHABI / ZAE  (fakultativni izlet) 08:00
7 ABU DHABI/ ZAE  23:00

8 DUBAJ / ZAE
izkrcanje in transfer do 

hotela, nočitev
9 Letalski prevoz Dubaj - Zagreb Transfer do letališča 

LETALSKI PREVOZ, HOTEL, TRANSFERJI REDNA CENA FIRST MINUTE 

NOTRANJA KABINA CLASSIC - IC 1.139 € 1.089 €
KABINA Z OKNOM CLASSIC – EC (oviran pogled) 1.299 € 1.249 €

KABINA Z BALKONOM CLASSIC – BC 1.499 € 1.349 €
3/4 OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - ODRASLI 899 € 899 €

3/4 OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - OTROCI DO 18� LETA 749 € 749 €
First Minute velja za rezervacije opravljene do 15.6. 

DUBAJ IN ABU DHABI  
PRESTIŽ IN EKSOTIKA

CENA VKLJUČUJE: direkten letalski prevoz Zagreb – 
Dubaj – Zagreb (prevoznik Emirates), letališke takse 
(301 € - informativni znesek na dan 15�3�, takse se lah-
ko spremenijo), 1x nočitev v hotelu 4* v Dubaju, lokal-
ni transferji letališče – pristanišče – hotel - letališče, 
križarjenje po programu z ladjo Costa Mediterranea, 
nastanitev v kabini izbrane kategorije, pristaniške tak-
se (150€), razširjeni polni penzion, gala večerja, voda 
v samopostrežni restavraciji, animacijski in zabavni 
program na ladji, vstop v casino in diskoteko, brez-
plačna uporaba fitnesa, bazenov, savn, ležalnikov, 
spremljevalca pri min� 20 prijavljenih potnikih na os-
novnih ležiščih�

DOPLAČILA:
• napitnine v višini 70€ po osebi� Otroci od 4� - 14� 

leta starosti plačajo 35 €, do 4� leta pa napitnin ne 
plačajo�

• Doplačilo za manjše število potnikov (20-30) je 
70 € �

• Cene se lahko spremenijo na dan izdaje letalskih 
vozovnic� Veljajo pri min� 30 polnoplačanih pot-
nikih� 

MOŽNA DOPLAČILA:
• Povratni transfer do letališča Zagreb 40€ po osebi 

(pri min� 6 prijavljenih potnikih)
• Costino zavarovanje prtljage 7,30€ po osebi,
• Fakultativni izleti na destinacijah: Muscat 49 € od-

rasli, 38 € otrok do 12 let, Abu Dhabi 69 € odrasli, 
49 € otrok do 12 let, Dubaj 49 € odrasli, 35 € otrok 
do 12 let, vstop na Burj Khalifo 39 €, Dubaj – Jeep 
safari z večerjo 85 €� Min� število prijavljenih za 
izvedbo izletov je 15 potnikov�

• Costino zavarovanje prtljage 7,3 €/ osebo
• enoposteljna kabina na povpraševanje
• PAKETI PIJAČ

INDIVIDUALNI ODHODI: iz Dubaja vsako soboto od 
21�12�2018 do 2�3�2019� Cene se razlikujejo po odho-
dih�

NAŠI NAMIGI
 neverjetna arhitektura emiratov Dubaj in Abu Dhabi ter 

sultanata Oman
 kopanje na rajskih plažah otoka Sir Bani Yas
 direkten let iz Zagreba s prevoznikom Emirates
 8-dnevno križarjenje in 1x nočitev v hotelu v Dubaju
 pestra ponudba fakultativnih izletov s slovenskim vodnikom 

na destinacijah 
 vsi lokalni transferji
 popolna paketna ponudba že za 1.089 €!

FIRST MINUTE 
za prijave do 15.6.2018 

PALMINA
USPEŠNICA

DIREKTEN 
LET IZ 

ZAGREBA

Muscat

Abu Dhabi

Dubai

Sir Bani Yas Island
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MSC DIVINA, 20�2�2019, 12 DNI

DAN DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
20�2� LETALSKI PREVOZ TRST - MIAMI Transfer do hotela/Nočitev
21�2� MIAMI / Transfer do ladje / Vkrcanje  19:00
22�2� Sproščujoč dan na morju   
23�2� Sproščujoč dan na morju
24�2� ROAD TOWN, Britanski Deviški otoki 8:00 18:00
25�2� ST� JOHN´S, Antigua in Barbuda 8:00 18:00
26�2� BASSETERRE, St� Kitts in Nevis  7:00 18:00 
27�2� FORT DE FRANCE, Martinique 8:00 16:00
28�2� PHILIPSBURG, St� Maarten 7:00 19:00
1�3� Sproščujoč dan na morju
2�3� Sproščujoč dan na morju

3�3�
MIAMI / Izkrcanje / panoramski ogled Miamija

Prihod v Trst 4�3�
LETALSKI PREVOZ MIAMI - TRST

KABINA, LETALSKI PREVOZ, HOTEL, TRANSFERJI REDNA CENA FIRST MINUTE 
NOTRANJA KABINA - BELLA 1.790 € 1.740 €

ZUNANJA KABINA Z OKNOM - BELLA 1.990 € 1.940 €
ZUNANJA KABINA Z BALKONOM - BELLA 2.190 € 2.140 €

3�/4� ODRASLA OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - BELLA 1.720 € 1.720 €
3�/4� ODRASLA OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - FANTASTICA 1.830 € 1.830 €

3�/4�  OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU – OTROK DO 18 LET 990 € 990 €
First Minute velja za rezervacije opravljene do 30.9.

MIAMI IN ČAROBNI 
JUŽNI KARIBI

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Trst – Miami - Trst, 
letališke takse (lahko se spremenijo –  110  € na dan 
13�3�), lokalne transferje letališče – hotel – pristanišče 
– letališče, 1x nočitev v hotelu v Miamiju 3*, križarjen-
je po programu z odlično ladjo MSC Divina, nastanitev 
v kabini izbrane kategorije, pristaniške takse (150 €), 
razširjeni polni penzion, panoramski ogled Miamija in 
slovenskega spremljevalca (pri min� 15 potnikih), orga-
nizacijo in pripravo programa�

DOPLAČILA:
• NAPITNINE (na ladji): odrasli in otroci od 13 let dal-

je 88 USD, otroci 3 do 12 let 44 USD, otroci do 2� leta 
napitnin ne plačajo�

• Doplačilo za manjše število potnikov (15 – 20) 60 € 
po osebi�

MOŽNA DOPLAČILA:
• KABINE FANTASTICA KATEGORIJE: 200 €/ kabino 

notranja kabina, 140 € /kabino zunanja kabina 
z oknom, 280  €/ kabino zunanja kabina z bal-
konom   (prednost pri izbiri turnusa večerje, boljša 
pozicija kabin, brezplačna sobna postrežba 24-ur 

na dan, dodatne animacijske aktivnosti za otroke, 
Kuharske urice Master Chef za otroke z osebjem 
MSC Cruises)

• Povratni transfer iz Ljubljane do letališča v Trstu 
35 € po osebi (pri min� 8 prijavljenih potnikih)

• ESTA (prijava in urejanje) 36 eur po osebi�
• PAKETI PIJAČ

INDIVIDUALNI ODHODI: iz Miamija: 8�11�, 29�11�, 
20�12�, 10�1�, 31�1� Itinerar in se razlikujejo po odhodih�

NAŠI NAMIGI

  Priljubljeno križarjenje po Karibih v času šolskih počitnic

  Fantastične destinacije in rajski otoki

  Zelo primerno tudi za družine z otroci

  Letalski prevoz iz Trsta z odličnimi urami leta

  1x nočitev v hotelu v Miamiju

  Lokalni transferji in panoramski ogled Miamija

  Ugodna First minute paketna cena že od 1.740 €

UGODNO

FIRST MINUTE 
za prijave do 30.9.2018 

PALMINA
USPEŠNICA

VKLJUČEN 
LET IZ TRSTA ODLIČEN 

ITINERAR
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PULLMANTUR ZENITH, 10�3�2019, 8 DNI

DAN PRISTANIŠČE PRIHOD ODHOD

10�3�
Letalski prevoz Benetke - Tenerife

Transfer - panoramska vožnja 
do pristanišča, vkrcanje

TENERIFE, ŠPANIJA Nočitev na ladji
11�3� LA PALMA, ŠPANIJA 9:00 17:00
12�3� MADEIRA, PORTUGALSKA 13:00 22:00
13�3� Dan na morju
14�3� AGADIR, MAROKO 7:00 19:00
15�3� LANZAROTE, ŠPANIJA 13:00 20:00
16�3� GRAN CANARIA, ŠPANIJA 8:00 19:00

17�3�
TENERIFE, ŠPANIJA Izkrcanje

Letalski prevoz Tenerife - Benetke Transfer do letališča 

KABINA, LETALSKI PREVOZ, TRANSFER REDNA CENA FIRST MINUTE 

NOTRANJA KABINA 1.149 € 1.099 €
ZUNANJA KABINA Z OKNOM 1.199 € 1.149 €

ZUNANJA KABINA Z BALKONOM 1.439 € 1.389 €
3/4 DODATNO LEŽIŠČE – NAD 12 LET 

(NOTRANJA in KABINA Z OKNOM) 999 € 949 €

3/4 DODATNO LEŽIŠČE – NAD 12 LET (KABINA Z BALKONOM) 1.189 € 1.139 €
3/4 DODATNO LEŽIŠČE – DO 12 LET 789 € 739 €

First Minute velja za rezervacije opravljene do 30.6. 

OTOKI SONCA 
IN VEČNE POMLADI

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Benetke – Tenerife 
- Benetke, letališke takse (177 € - informativni znesek 
na dan 16�3, takse se lahko spremenijo), transferji (le-
tališče – pristanišče – letališče), križarjenje po progra-
mu z ladjo Pullman Zenith, nastanitev v kabini izbrane 
kategorije, pristaniške takse (200  €), ALL INCLUSIVE 
na ladji (vsi obroki, alkoholne in brezalkoholne pijače 
na kozarec: voda, sokovi, kava, čaj, pivo, hišne znamke 
alkoholnih pijač), animacijski in zabavni program na 
ladji, brezplačna uporaba fitnesa, bazenov, ležalnikov, 
spremljevalca in informacije v slovenskem jeziku pri 
min� 20 prijavljenih potnikih na osnovnih ležiščih�

DOPLAČILA:
• napitnine v višini 77€ po osebi�
• Cene se lahko spremenijo na dan izdaje letalskih 

vozovnic� Veljajo pri min� 25 polnoplačanih pot-
nikih�

• Doplačilo za manjše število potnikov (20-25)  je 
30 €�

MOŽNA DOPLAČILA:
• Povratni transfer iz Ljubljane do letališča v Be-

netkah 50€ po osebi (pri min� 8 prijavljenih pot-
nikih)

• Fakultativni izleti na destinacijah
• enoposteljna kabina (na vprašanje)

INDIVIDUALNI ODHODI: vsako nedeljo iz Tenerife 
in vsako soboto iz Gran Canarie od 18�11�2018 do 
31�3�2019� Cene se razlikujejo po odhodih�

NAŠI NAMIGI
 Čudovit itinerar in atraktivne destinacije 
 5 otokov in Maroko
 Vključen letalski prevoz in transferji
 ALL INCLUSIVE storitev na ladji
 Palmin spremljevalec in informacije v slovenskem jeziku*
 Ugodne cene in odlični FM popusti 100 € na kabino za 

rezervacije do 30.6.

FIRST MINUTE 
za prijave do 30.6.2018 

PALMINA
USPEŠNICA

VKLJUČEN
LETALSKI 
PREVOZ

ODLIČEN 
ITINERAR

VSE
VKLJUČENO
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Individualni odhodi

VZHODNO SREDOZEMLJE

COSTA LUMINOSA, 8 DNI
Odhodi iz Benetk vsako soboto od 26�5� do 

29�9�2018

29�9�, 8 dni POSEBNE CENE PRI PALMI

Notranja kabina:  od 620 €

Zunanja kabina z oknom:  od 700 €

Zunanja kabina z balkonom:   od 780 €

Otrok do 18 let na dodatnem ležišču  od 150 €

Cene veljajo za First Minute rezervacije 

do 30.5.2018

NORWEGIAN STAR, 8 DNI
Odhodi iz Benetk: 10�6� do 14�10�

COSTA DELIZIOSA, 8 DNI
Odhodi iz Benetk 

od 1�4� do 20�5� in 30�9� do 18�11�2018

MSC POESIA, 8 DNI
Odhodi iz Benetk od 5�5� do 6�10�2018

MSC LIRICA, 8 DNI
Odhodi iz Benetk od 6�4� do 26�10�2018

MSC SINFONIA, 8 DNI
Odhodi iz Benetk od 19�5� do 29�9�2018�

Olympia
Katakolon

Mykonos

Benetke

Bari

Kefalonija

Santorini

Bari
Krf

Mykonos

Santorin i

Dubrovnik

Benetke

Bari
Krf

Mykonos

Kreta

Dubrovnik

Benetke

Kotor

Krf

Mykonos

Santorini

Dubrovnik

Benetke

Bari

Olympia
Katakolon

Athens
Piraeus

Dubrovnik

Benetke

Saranda

Mykonos

Ancona Split

Mykonos

Santorini

Dubrovnik

Benetke
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Individualni odhodi

ZAHODNO SREDOZEMLJE

COSTA FAVOLOSA, 11 DNI
Odhodi iz Savone: 22�9�, 2�10�, 12�10�, 1�11�, 11�11�

22�10�   

22�10�, 8 dni POSEBNE CENE PRI PALMI

Notranja kabina:  od 585 €

Zunanja kabina z oknom:   od 760 €

Zunanja kabina z balkonom:   od  870 €

Otrok do 18 let na dodatnem ležišču  150 €

Cene veljajo za First Minute rezervacije 

do 30.5.2018

COSTA DIADEMA, 8 DNI
Odhodi iz Savone do 26�5� in od 3�11�2018 dalje

SYMPHONY OF THE SEAS, 8 DNI
Odhodi iz Barcelone in Rima 

od 21�4� do 14�10�2018
Največja in najnovejša ladja ladjarja Royal 

Caribbean

MSC FANTASIA, 8 DNI
Odhodi iz Genove od 22�4� do 28�10�2018

MSC SEAVIEW, 8 DNI
Odhodi iz Genove od 10�6� do 11�11�
Najnovejša ladja ladjarja MSC

COSTA FAVOLOSA/ FASCINOSA / 
MEDITERRANEA / NEORIVIERA / 

MAGICA
4, 5 in 6 dni, različni itinerarji

Odhodi iz Savone april, maj, september, 
oktober in november 2018

Barcelona

Palma

Rome
Civitavecchia

Savona
Marseille

Palermo

Barcelona

Palma

Rome
Civitavecchia

Genoa
Cannes

Ajaccio

La Spezia

Barcelona

Palma

Rome
Civitavecchia

Genoa
Cannes

Ajaccio

La Spezia

Barcelona

Savona

Marseille

Barcelona

Valencia

Cadiz

Lisbona

Malaga

Savona
Marseille

Barcelona

Neapelj

Rim

Marseille La Spezia

Palma de Mallorca
Malta

La Valletta

Barcelona

Messina

Neapelj

Genoa
Marseille
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Individualni odhodi

KARIBI IN JUŽNA AMERIKA

MSC SEASIDE, 8 DNI
Odhodi iz Miamija čez celo leto

NORWEGIAN SKY, 5 DNI
Odhodi iz Miamija čez celo leto�

FREEDOM OF THE SEAS, 8 DNI
Odhodi iz San Juana od 12�5�2018 do 21�4�2019

MSC ORCHESTRA, 9 DNI
Odhodi iz Buenos Airesa od decembra do 

februarja�

HARMONY OF THE SEAS, 8 DNI 
Odhodi iz Fort Lauderdale-a čez celo leto

MSC OPERA /MSC ARMONIA, 8 DNI
Odhodi iz Havane čez celo leto�

MIAMI
(Florida)

COZUMEL

USA

Mexico

Caribbean Sea

Cayman Islands

Jamaica

GEORGE TOWN

OCHO RIOS CHARLOTTE 
AMALIE

(St Thomas)

NASSAU
Bahamas

Atlantic Ocean

OCEAN CAY 
MSC MARINE RESERVE

USVI

Miami

Nassau

Grand Bahama Island

San Juan Phillipsburg
Sint Maarten

Antigua

St� Lucia

Barbados

Basseterre
St� Kitts

BUZIOS

BUENOS AIRES PUNTA DEL ESTE

ILHABELA

Brazil

Uruguay

Argentina

Atlantic Ocean

ILHA GRANDE
(Angra dos Reis)

Jamajka

Cozumel

Ft� Lauderdale 

Haiti
MEHIKA

ZDA

HAVANA

MONTEGO BAY

COZUMEL

Cuba

Jamaica

Mexico

Caribbean Sea

Cayman Islands
GEORGE TOWN
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Individualni odhodi

SEVER  

NORVEŠKI FJORDI: 
COSTA FAVOLOSA, 8 DNI

Odhodi iz Warnemunde in Copenhagna od maja 
do septembra 2018� Možnost rezervacije z letom 

iz Dunaja in vključenimi transferji letališče – 
pristanišče – letališče�

NORVEŠKI FJORDI, LOFOTI IN 
NORDKAPP: COSTA PACIFICA, 12 DNI
Odhodi iz Hamburga: 6�6�, 17�6�, 28�6�, 9�7�2018

BALTSKE PRESTOLNICE: 
MSC PREZIOSA, 8 DNI

Odhodi iz Kiela in Copenhagna od maja do 
septembra�

NORVEŠKI FJORDI, LOFOTI IN 
NORDKAPP: MSC MERAVIGLIA, 12 DNI

Odhodi iz Hamburga: 24�6� in  29�7�

PRESTOLNICE OB ATLANTIKU: 
MSC MAGNIFICA, 8 DNI

Odhodi iz Hamburga od aprila do oktobra 2018�

ALJASKA: MS NIEUW AMSTERDAM 
/ MS NOORDAM / MS VOLENDAM, 

8 DNI
Odhodi iz Vancouvra od maja do septembra 

2018�

Warnemünde

Copenhagen

Kristiansand

Bergen

Hellesylt

Geiranger

Århus

Bergen
Hellesylt

Geiranger

Alesund
Trondheim

Lofoten Island
Leknes

Tromso

North Cape
Honningsvag

Hamburg

KIEL
(Lubeck)

COPENHAGEN

STOCKHOLM

ST PETERSBURG

TALLINN

North Sea Baltic 
Sea

Norway

Russia

Germany

EstoniaSweden

Denmark

BERGEN

HELLESYLT/GEIRANGER

FLAAM

HAMBURG

AKUREYRI

ISAFJORDUR

REYKJAVIK

INVERGORDON

SEYDISFJORDUR

North 
Sea

Norwegian Sea

Germany

United 
Kingdom

Iceland

LERWICK
(Shetland Is.)

ROTTERDAM

HAMBURG

SOUTHAMPTON
(London)

North Sea

United Kingdom

France

Netherlands

Belgium

Germany

LE HAVRE
(Paris)

ZEEBRUGGE
(Bruges)
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Individualni odhodi

EKSOTIKA IN TRANSATLANTIK

COSTA VICTORIA, 15 DNI
Odhodi iz Mauriciusa in Reuniona od oktobra 

2018 do februarja 2019�

KRIŽARJENJE OKOLI SVETA, 112 DNI
Odhod iz Benetk 5�1�2019� Možna je tudi 

rezervacija posameznih odsekov� 

COSTA NEORIVIERA, 8 IN 15 DNI
Odhodi iz Male (Maldivi) in Bombaja od oktobra 

2018 do februarja 2019�

COSTA FORTUNA, 8 ALI 15 DNI
Odhodi iz Singapura od novembra 2018 do 

februarja 2019

TRANSATLANTIK, 16 – 25 DNI
Odhodi iz Benetk in Savone/ Genove v oktobru 

in novembru�
Odhodi iz Severne in Južne Amerike v Evropo od 

marca do aprila�

SEJŠELI Z MEGA JAHTO: 
M/Y PEGASUS, 12 DNI

Odhodi iz Mahe (Sejšeli) vsako soboto od marca 

do oktobra 2018�

CartagenaPuntarenas Panama Canal

San Francisco

Phuket

Kuala Lumpur-Port Klang

Singapore

Rome-
Civitavecchia

Sydney

Tenerife

Hilo

Barcelona

Casablanca

Marseille

Puerto Vallarta

Colombo

Langkawi
Cochin

Goa-Marmugao
Muscat

Salalah

Lombok

Bali

Semarang

Dubai

Olimpia-Katakolon
Bari

Komodo

Venice

Cairns

Brisbane

Nouméa

San Diego

Los Angeles

Puerto Quetzal

Suez Canal

Mumbai

San Francisco

Puerto Vallarta

Barbados

Tenerife

Dubai

Phuket

Bali

Barbados

St. Lucia

Grenada

Suva

Pago Pago

Casablanca

Aqaba-Petra

Mumbai

Goa
Marmuga o

New Mangalore

Cochin

Colombo

Male

Port Everglades
St� Kitts

San Juan
Antigua Guadeloupe

Lanzarote

Tenerife

Malaga
Messina

Rome
Civitavecchia

Bari
Corfu

VeniceSavona
Marseille

slika je informativna Costa Deliziosa 25.11.)
Réunion

Mauritius

Antsiranana

Mahé

Tamatave

Nosy Be
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Napovedujemo
KRIŽARJENJE Z ANSAMBLOM SAŠA AVSENIKA   - NOVEMBER 2019

PAKETI PIJAČ
COSTA CRUISES
V kolikor ni drugače navedeno, vaše križarjenje vključuje 
vse obroke, pijača pa je vključena glede na tip kabine ki 
ste jo rezervirali (velja za individualne odhode):

BASIC kabine ne vključujejo pijače, razen vode na avtoma-
tu v samopostrežni restavraciji�

COMFORT kabine vključujejo paket pijač:

• Classic kabine: Pranzo & Cena (neomejena konzuma-
cija pijač na kozarec ob kosilu in večerji v restavracijah 
(vino, pivo, sokovi in voda), ni možno izbirati turnusa 
večerje, točke Costa Club

• Premium kabine (tudi mini suite): vključen all inclu-
sive paket pijač Brindiamo (neomejena konzumacija 
pijač hišnih znamk na kozarec v barih in restavracijah)� 

• DELUXE kabine (suite): vključen all inclusive paket 
pijač Intenditore (neomejena konzumacija pijač na 
kozarec do 9€ v restavracijah in barih, voda v kabini 
in mini bar)

V kolikor ste rezervirali Basic kabino ali skupinski odhod, 
kjer nimate vključene pijače lahko izbirate med paketi z 
doplačilom� Pri all inclusive paketih se cena paketa zara-
čuna za vsak dan križarjenja, za celotno križarjenje, razen 
za dan izkrcanja� Paket ne more biti kupljen na dnevni 
osnovi� Paket morajo imeti vsi potniki, ki potujejo skupaj 
v kabini in želijo večerjati skupaj pri mizi, tudi otroci od 
3� leta dalje, ki morajo imeti paket za otroke� Paket lahko 
uporablja samo oseba, katera ga je vplačala in lahko na-
roči samo eno pijačo naenkrat� V primeru zlorabe lahko 
ladjar zavrne postrežbo za celotno križarjenje brez povra-
čila plačila� Paket je na voljo na križarjenjih, ki trajajo vsaj 
5 dni�

BRINDIAMO PAKET: od 26 € po osebi / dan

Paket vključuje izbor alkoholnih in brezalkoholnih pijač na 
kozarec čez cel dan� Pijače lahko naročate tako v samopo-
strežni kot glavni restavraciji (v času kosila in večerje) kot 
v barih�

PIU GUSTO PAKET: od 28 € po osebi / dan

Paket vključuje izbor alkoholnih in brezalkoholnih pijač na 
kozarec čez cel dan� Pijače lahko naročate tako v samopo-
strežni kot glavni restavraciji (v času kosila in večerje) kot 
v barih� Paket je namenjen predvsem ljubiteljem koktajlov, 
saj vključuje še 34 različnih vrst alkoholnih in brezalkohol-
nih koktajlov, mešanih pijač in zmrznjenih pijač�

INTENDITORE PAKET: od 46 € po osebi / dan

Paket vključuje neomejeno ponudbo pijač na kozarec čez 
cel dan, postreženo v restavracijah, barih ter pijač iz mini 
bara ter v kabini� Premium znamke žganih pijač in šam-
panjcev na kozarec za prave poznavalce�* 

*Vse pijače iz barske liste do 9 €, postrežene na kozarec� 

GIOVANI PAKET ZA OTROKE 4 – 17 LET: od 16 € po osebi 
/ dan

Paket se obvezno rezervira v kombinaciji z enim od pake-
tov za odrasle (Brindiamo, Piu gusto, Intenditore)� Paket 

vključuje izbor brezalkoholnih pijač na kozarec, z izjemo 
pijač iz mini bara� 

All inclusive pakete pijač morajo rezervirati vsi potniki, ki 
potujejo skupaj v kabini in/ali želijo sedeti skupaj pri ve-
čerji�

Druga možnost so paketi, ki vključujejo določeno število 
pijač in jih lahko kupite na kos:

PAKET VODE: 13 steklenic (L): 36 € (cena na paket)

100% ALCOL ZERO MEDIUM – 20 brezalkoholnih pijač: 
65 € (cena na paket) vključuje sokove, sveže stisnjene sad-
ne sokove, ledeni čaj, mlečne napitke, razne sirupe 100% 

ALCOL ZERO LARGE  – 40 brezalkoholnih pijač: 110  € 
(cena na paket) vključuje sokove, sveže stisnjene sadne 
sokove, ledeni čaj, mlečne napitke, razne sirupe

PAKET PIVA  – 20 kozarcev točenega piva 0,4 l: 94  € 
(cena na paket) 

MSC CRUISES 
KRIŽARJENJA PO EVROPI

V kolikor ni drugače navedeno, vaše križarjenje vklju-
čuje vse obroke in vodo na avtomatih v samopostrežni 
restavraciji� Druge pijače niso vključene, ladjar pa ponuja 
veliko različnih paketov za doplačilo� 

Pri all inclusive paketih se cena paketa zaračuna za vsak 
dan križarjenja, za celotno križarjenje, razen za dan izkr-
canja� Paket ne more biti kupljen na dnevni osnovi� Paket 
morajo imeti vsi potniki, ki potujejo skupaj v kabini in že-
lijo večerjati skupaj pri mizi, tudi otroci od 3� leta dalje, ki 
morajo imeti paket za otroke� Paket lahko uporablja samo 
oseba, katera ga je vplačala in lahko naroči samo eno pi-
jačo naenkrat� V primeru zlorabe lahko ladjar zavrne po-
strežbo za celotno križarjenje brez povračila plačila� Paket 
je na voljo na križarjenjih, ki trajajo vsaj 5 dni�

ALL-INCLUSIVE DELUXE PAKET PIJAČ - ODRA-
SLI (421N7S18) od 50 € po osebi/ dan

Neomejena konzumacija koktajlov, vino na kozarec, žgane 
pijače, točeno pivo in pivo v steklenici, energijski napitki, 
sokovi in sodavice, premium mineralna voda, espresso in 
kapučin, brezalkoholni koktajli , pijače in prigrizki iz mi-
nibara, pijače naročene v sobo – room service, dobrote 
iz tematskih barov , hrana iz room service menija�  Pijače 
lahko naročate v vseh barih in restavracijah, tudi v spe-
cializiranih restavracijah� Boteljke vina in šampanjca niso 
vključene, v primeru nakupa na ladji pa se prizna 30% 
popust�

Paket ne vključuje: cigaret, boteljk vina in šampanjca, 
suvenirnih kozarcev in hrane strežene v specializiranih 
restavracijah

ALL-INCLUSIVE DELUXE PAKET PIJAČ - 
OTROCI (422N7S218) od 21 € po osebi/ dan

Neomejena poraba brezalhokolnih pijač, energijski napit-

ki, širko izbor napitkov s kavo, vroča čokolada, mineralne 
vode, sadnih sokov, sveže iztisnjenih sadnih sokov, toplih 
napitkov, brezalkoholnih koktejlov, osvežujočih napitkov iz 
sadja in mleka ter sladoled v kornetu ali skodelici, pre-
mium mineralna voda, brezalhokolne pijače in prigrizki iz 
mini bara, sveže iztisnjeni sokovi, pijača in hrana narčena 
v sobo� Pijače lahko naročate v vseh barih in restavracijah, 
tudi v specializiranih restavracijah� Paket pijač se lahko 
naroči samo za otroke od 3� do 20� leta starosti�

ALL-INCLUSIVE RESTAURANT & BAR PAKET PIJAČ - OD-
RASLI (431N7S18) od 26 € po osebi/ dan

Neomejena konzumacija žganih pijač (Premium znamke 
so izključene), širok izbor koktajlov, vina na kozarec, piva, 
sokovi in sodavice, mineralna voda, širok izbor napitkov s 
kavo in sladoled v kornetu ali skodelici�  Pijače lahko na-
ročate v vseh barih in restavracijah, tudi v specializiranih 
restavracijah� 

Paket ne vključuje: cigaret, boteljk vina in šampanjca, Pre-
mium znamke žganih pijač, pijače iz mini bara ter vode v 
kabini, suvenirnih kozarcev in hrane postrežene v specia-
liziranih 

ALL-INCLUSIVE RESTAURANT & BAR PAKET PIJAČ - 
OTROCI (432N7S18) od 12 € po osebi/ dan

Neomejena poraba brezalhokolnih pijač,  sadnih sokov, 
mineralne vode, širok izbor  toplih napitkov, brezalkohol-
nih koktejlov, osvežujočih napitkov iz sadja in mleka ter 
sladoled v kornetu ali skodelici� Pijače lahko naročate v 
vseh barih in restavracijah, tudi v specializiranih restavra-
cijah� Paket pijač se lahko naroči samo za otroke od 3� do 
17� leta starosti�

MEALTIME RESTAURANT PAKET PIJAČ - ODRA-
SLI (704N7S18) od 16,5 € po osebi/ dan

Neomejena pijača v času obrokov (samopostrežna in glav-
na restavracija)� Neomejena poraba vina na kozarec (izbor 
ladjarja), mineralne vode, točenega piva in brezalkoholnih 
pijač v glavni in samopostrežni restavraciji v času kosila 
in večerje� Ni ga možno koristiti v specializiranih restavra-
cijah�

MEALTIME RESTAURANT PAKET PIJAČ - OTRO-
CI (709N7S18) od 9 € po osebi / dan

Neomejena poraba brezalkoholnih pijač in mineralne vode 
v glavni in samopostrežni restavraciji v času kosila in ve-
čerje� Ni na voljo v specializiranih restavracijah� 

Druga možnost so paketi, ki vključujejo določeno število 
pijač in jih lahko kupite na kos:

VINO IN VODA PAKET CLASSIC (423S18) - 7 steklenice 
vina + 7 steklenic mineralne vode� Pijačo iz tega paketa 
lahko konzumirate samo v glavni restavraciji� Steklenice, 
ki jih ne boste spili, vam bodo v glavni restavraciji pospra-
vili za naslednji dan:  119 € (cena na paket)

VINO IN VODA PAKET EASY (520S18) - 4 steklenice vina 
+ 7 steklenic mineralne vode� Pijačo iz tega paketa lahko 
konzumirate  v glavni restavraciji, samopostrežni restavra-
ciji in barih� Steklenice, ki jih ne boste spili, vam bodo v 
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glavni restavraciji pospravili za naslednji dan:  69 € (cena 
na paket)

PAKET KAVE (435S18) - 15 kavnih napitkov: vključeni 
kapučino, kava z mlekom, espresso, brezalkoholni kavni 
napitki, ledena kava, vroča čokolada in čaj� 

Konzumacija v barih: 26  € (cena na paket)PAKET PIVA  
(436S18) - 14 steklenic, pločevink ali točenih piva� Pivo 
lahko konzumirate v restavracijah in barih: 59 € (cena na 
paket)

SOFT DRINKS (512S18) -14 sodavic v pločevinki in/ali sad-
nih sokov� Konzumacija v baru in restavracijah: 34 € (cena 
na paket)

PAKET VODE (514S18) - 14 steklenic mineralne vode (1 
liter)� Konzumacija v baru in restavracijah: 27 € (cena na 
paket)�

KRIŽARJENJA PO KARIBIH IN JUŽNI AMERIKI

V kolikor ni drugače navedeno, vaše križarjenje vklju-
čuje vse obroke in vodo na avtomatih v samopostrežni 
restavraciji� Druge pijače niso vključene, ladjar pa ponuja 
veliko različnih paketov za doplačilo� 

Pri all inclusive paketih se cena paketa zaračuna za vsak 
dan križarjenja, za celotno križarjenje, razen za dan izkr-
canja� Paket ne more biti kupljen na dnevni osnovi� Paket 
morajo imeti vsi potniki, ki potujejo skupaj v kabini in že-
lijo večerjati skupaj pri mizi, tudi otroci od 3� leta dalje, ki 
morajo imeti paket za otroke� Paket lahko uporablja samo 
oseba, katera ga je vplačala in lahko naroči samo eno pi-
jačo naenkrat� V primeru zlorabe lahko ladjar zavrne po-
strežbo za celotno križarjenje brez povračila plačila� Paket 
je na voljo na križarjenjih, ki trajajo vsaj 5 dni�

ALL-INCLUSIVE CLASSIC PAKET PIJAČ - ODRASLI (534N7)

• od 43 € /dan (8-dnevna križarjenja)

• od 34,5 € / dan (10 in več dnevna križarjenja)

Neomejena konzumacija koktajlov po ceni do 8$, vino na 
kozarec do 7,5 $, žgane pijače hišnih znamk, točeno pivo, 

pivo v pločevinki in steklenici do 5$, energijski napitki, 
sokovi in sodavice, mineralna voda, širok izbor napitkov 
s kavo, vroča čokolada, sladoled� Pijače lahko naročate v 
vseh barih in restavracijah, tudi v specializiranih restavra-
cijah�

Paket ne vključuje: žgane pijače premium znamk, cigare-
ti, boteljke vina in šampanjca, suvenirnih kozarcev, sveže 
stisnjenih sokov, pijač iz minibara ter vode v kabini, pijača 
dostavljena v kabino – room service, ter hrana v speciali-
ziranih restavracijah in tematskih barih�

ALL-INCLUSIVE DELUXE PAKET PIJAČ - ODRASLI (536N7)

• 50 € /dan  (8-dnevna križarjenja)

• od 40 € /dan (10 in več dnevna križarjenja)

Neomejena konzumacija koktajlov, vino na kozarec, žga-
ne pijače hišnih znamk, točeno pivo, pivo v pločevinki in 
steklenici, energijski napitki, sokovi in sodavice, premium 
mineralna voda, širok izbor napitkov s kavo, vroča čo-
kolada, sladoled, brezalkoholni koktajli, smoothiji, milk 
shake-i, pijače in prigrizki iz minibara, pijače naročene v 
sobo – room service, dobrote iz tematskih barov, sveže 
stisnjeni sokovi in koktajli, hrana iz room service menija�   
Pijače lahko naročate v vseh barih in restavracijah, tudi v 
specializiranih restavracijah� Boteljke vina in šampanjca 
niso vključene, v primeru nakupa naladji pa se prizna 30% 
popust�

Paket ne vključuje: žgane pijače premium znamk, cigareti, 
boteljke vina in šampanjca, suvenirnih kozarcev

ALL-INCLUSIVE BREZALKOHOLNI PAKET PIJAČ  – OD 12. 
LETA DALJE (662N7)

• od 26 € / dan (8-dnevna križarjenja)

• od 21 € / dan (10 in več dnevna križarjenja)

Neomejena konzumacija brezalkoholnih koktajlov, 
smuthijev, milkshakeov, energijski napitki, sokovi in so-
davice, premium mineralna voda, širok izbor napitkov s 
kavo, vroča čokolada, sladoled� Pijače lahko naročate v 
vseh barih in restavracijah, tudi v specializiranih restavra-

cijah� Paket je možno rezervirati za odrasle in otroke od 
12� leta, ki so del družine in se kombinirajo z all inclusive 
paketi za odrasle�

ALL-INCLUSIVE   SODA PAKET     – OD 12. LETA DALJE 
(663N7)

• od 11 / dan (8-dnevna križarjenja)

• od 9 € / dan (10 in več dnevna križarjenja)

Neomejena konzumacija sodavic� Pijače lahko naročate v 
vseh barih in restavracijah, tudi v specializiranih restavra-
cijah�

Paket je možno rezervirati samo za otroke 3 – 11 let, ki so 
del družine in se kombinirajo z all inclusive paketi za od-
rasle�

Cena po osebi

ALL-INCLUSIVE   BREZALKOHOLNI PAKET   – ZA OTROKE 
3 – 11 LET (661N7)

Neomejena konzumacija brezalkoholnih koktajlov, 
smuthiejev, milkshake-ov, sokov, energijskih napitkov, 
mineralne vode, sadnih sokov, sladoleda, toplih napitkov� 
Pijače lahko naročate v vseh barih in restavracijah, tudi v 
specializiranih restavracijah�

Paket je možno rezervirati samo za otroke 3 – 11 let, ki so 
del družine in se kombinirajo z all inclusive paketi za od-
rasle�

YOUR CHOICE PAKET VINA  -7 STEKLENIC (551)

7 steklenic iz širokega izbora vin, posebej izbranih iz strani 
someljeja� Vino lahko konzumirate samo v glavni – streženi 
restavraciji ob večerji: 145 € (cena na paket)

PAKET VODE (514US)

14 steklenic 1 L mineralne vode (gazirane ali negazirane), 
za konzumacijo v barih, samopostrežni in glavni restavra-
ciji: 34 € (cena na paket)

POMEMBNE INFORMACIJE PRED KRIŽARJENJEM
REZERVACIJA KRIŽARJENJA

V katalogu so zbrana samo Palmina skupinska križarjen-
ja in nekaj primerov individualnih odhodov� Razširjeno 
ponudbo najdete na naši spletni strani www�palma�si/
krizarjenja, ali se obrnete na Palmine svetovalce in po-
trudili se bomo poiskati ponudbo po vaših željah, kjer 
je potrebno tudi ustrezne letalske prevoze, hotelsko na-
stanitev, transferje in druge storitve�

Ob rezervaciji izberete željeni tip in kategorijo kabine, 
nekatere višje kategorije že vključujejo tudi pijače in 
številne druge ugodnosti, kot je izbira turnusa večerje, 
zbiranje točk kluba, itd…

Popusti

V kolikor ste že križarili in ste član kluba določenega 
ladjarja o tem obvestite svetovalca ob rezervaciji, saj 
nekateri ladjarji za svoje člane glede na število točk po-

nujajo popuste ali druge ugodnosti, npr� za mladoporo-
čence, otroke na dodatnem ležišču, otroka ki potuje z 
eno odraslo osebo, obletnice poroke, pa tudi večje sku-
pine, družine, in tiste ki potujejo sami� 

Transferji

Potnikom, ki gredo na križarjenje lahko uredimo transfer 
do odhodnega pristanišča ali letališča preko prevoznika 
Goopti� V kolikor potujete z lastnim vozilom svetujemo 
rezervacijo parkirišča v pristanišču ali v bližini� Več in-
formacij o tem dobite pri svojem agentu�

Pred odhodom na potovanje preverite točno uro od-
hoda ladje, da boste pravočasno prišli na vkrcanje� V 
pristanišču bodite vsaj 3 ure pred odhodom ladje� Pri 
potovanju z letalom upoštevajte dodaten čas (zamude 
letal, čakanje na prevzem prtljage, morebitni zastoji na 
cesti���)�

Nosečnost in dojenčki na ladji

Večina ladjarjev nosečnicam do 24 tedna dovoli potovati 
z ustreznim zdravniškim potrdilom� od 24 oz� 25 tedna 
dalje vkrcanje ni dovoljeno, saj zdravniška oskrba na 
ladji ni prilagojena� Večinoma ladjarji ne dovolijo poto-
vanj dojenčkom do dopolnjenega 6 meseca starosti (na 
daljših križarjenjih tudi do 1 leta)� Nekateri ladjarji ni-
majo omejitev, svetujemo pa da imate s seboj potrebno 
prehrano za vašega dojenčka, saj na ladji morda ni na 
voljo� 

Zdravje

Vsi potniki z zdravstvenimi in psihičnimi težavami potu-
jejo na lastno odgovornost ali na odgovornost njihovih 
spremljevalcev� Opozorite agenta ob rezervaciji na vaše 
težave in ta vam bo svetoval kako postopati� V kolikor 
jemljete kakšna zdravila ali ste na zdravljenju, imejte s 
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seboj pismo osebnega zdravnika z opisom vašega stanja 
in načinom zdravljenja (v angleškem jeziku)� V kolikor je 
potrebno zdravila hraniti v hladnem prostoru vas prosi-
mo, da o tem obvestite vašega agenta vsaj ob rezervaciji 
in s seboj vzemite zadostno količino zdravil� 

Storitve ladijskega zdravnika so plačljive, zato pripo-
ročamo, da si pred odhodom uredite dodatno zdrav-
stveno zavarovanje v tujini ter zavarovanje rizika odpo-
vedi za primere, ko zaradi zdravstvenega stanja nebi bili 
zmožni potovati� 

POTOVALNI DOKUMENTI

Na potovanju morate imeti s seboj potovalne doku-
mente, ki ste jih dobili v vaši potovalni agenciji: karto 
za križarjenje (Boarding form), voucherje, razna navo-
dila, program fakultativnih izletov, zavarovalne police 
in veljavni osebni dokument, ki ste ga navedli ob prijavi 
(osebno izkaznico ali potni list, veljaven še vsaj 6 mese-
cev po povratku)�

Na karti je razvidna številka rezervacije in ime križar-
jenja, ime ladje, kraj in ura odhoda, številka kabine, ka-
tegorija in ime palube na kateri se nahaja Vaša kabina� 
Naveden je tudi naslov in telefonska številka pooblašče-
nega agenta, na katero se obrnete v nujnih primerih – 
npr� zamude� Boarding form pregledate in podpišete že 
pred odhodom� V primeru napak ustrezno popravite oz� 
se obrnite na vašega agenta� 

Pomembno je, da pred potovanjem od vašega 
potovalnega agenta pridobite vse informacije v zvezi 
s potrebnimi dokumenti za vaše potovanje� Prosimo 
poskrbite, da imate urejene ustrezne vizume, v kolikor 
so potrebni za obisk določene države� V primeru, da vize 
nimate, je v določenih pristaniščih izkrcanje na kopno 
nemogoče, ladjar pa ima tudi pravico zavrniti potnika 
pri vkrcanju na samo križarjenje� Osebne dokumente 
imejte pri sebi oziroma v ročni prtljagi, saj jih boste 
potrebovali na letališču in ob vkrcanju� 

VKRCANJE 

Prtljaga

Priporočamo vam, da zavarujete svojo prtljago� Svetuje-
mo vam, da uporabljate kovčke z varnostno ključavnico� 
V ročno prtljago vedno shranite vašo osebno lastnino, 
kot so zdravila, vrednostni predmeti, potovalni doku-
menti, osebni dokumenti in stvari, ki bi jih nujno potre-
bovali ob prihodu na ladjo� Obvezno označite prtljago z 
oznako z vašim imenom in številko kabine, ki je del vaših 
potovalnih dokumentov� Nekateri ladjarji (Costa) po-
nujajo tudi zavarovanje za slučaj poškodb prtljage proti 
doplačilu� Družba ne odgovarja za izgubo ali poškodbo 
vaše prtljage ob vkrcanju in izkrcanju iz ladje� V primeru 
izgube ali poškodbe, od uslužbencev na ladji oz� termi-
nalu pridobite potrdilo o poškodbi� Svetujemo, da imate 
s seboj ročno prtljago, kamor boste spravili stvari, ki jih 
boste potrebovali zadnji večer, kovček morate namreč 
zadnji večer oddati, da lahko ladjar pravočasno pripravi 
prtljago za izkrcanje iz ladje� Kovček vas bo čakal na ter-
minalu po izkrcanju iz ladje�

Vnos alkoholnih pijač, hrane, ostrih predmetov (nožev, 
škarij,…), likalnikov, zaradi varnosti ni dovoljen� Ob vkr-
canju vam lahko take predmete odvzamejo in vam jih 
zadnji dan ob izkrcanju vrnejo�

Postopek vkrcanja

Vkrcanje potnikov se prične približno 4 ure pred odho-
dom in se zaključi navadno 1 uro pred odhodom� Pred 
pristaniško zgradbo oddate prtljago opremljeno z etike-
tami za prtljago (št� kabine) pooblaščenim nosačem, v 
kolikor etiket niste prejeli priloženo vozovnici, ali bi po-
trebovali dodatne, jih boste prejeli v pristanišču� Ob od-
daji prtljage boste prejeli zaporedno številko za vkrcanje 
na ladjo (boarding number)� Odpravite se v pristaniško 
zgradbo ter počakate da bo na vrsti vaša številka� Prav 
tako bo nujno potrebno izpolniti nekaj obrazcev� Na ta 
način bodo vse formalnosti potekale hitro in preprosto� 
Ko ste na vrsti se pomaknete k vhodu in sledite navodi-
lom za vkrcanje� Pri sebi morate imeti osebni dokument 
in Boarding form� Ko pridete na ladjo poiščete svojo 
kabino (1� številka kabine je št� palube (deck)� V kabini 
boste prejeli ladijsko kartico, katera vam bo služila kot 
vaša identifikacijska kartica med potovanjem� Oddana 
prtljaga bo dostavljena v vašo kabino v največ treh urah 
po vašem prihodu� Če potujete z letalom, prosimo eti-

kete ne nameščate na prtljago pred poletom, da se ne 
poškodujejo�

Reševalna vaja

Pred izplutjem bo ladjar organiziral reševalno vajo, ki je 
obvezna za vse potnike� Ko boste zaslišali pet glasnih 
signalov preko ladijske sirene, se takoj odpravite v svojo 
kabino, iz omare vzemite rešilni jopič, si ga nadenite ter 
si oglejte navodila na notranji strani vrat, v vaši kabini� 
Na ladijski kartici boste našli oznako vašega zbirnega 
mesta (ponavadi velika črka A, B, C…)� Glede na ozna-
ko ter navodila na vaših vratih, se odpravite na zbirno 
mesto� Sledite navodilom, ki vam jih bodo predali preko 
zvočnika�

ŽIVLJENJE NA LADJI

Dnevni program

Na križarjenju Vsak večer boste v kabino prejeli program 
za naslednji dan »Diario di bordo«� V njem bodo zapisa-
ne točne ure odhodov in prihodov fakultativnih izletov, 
ure odhodov in prihodov v pristanišča, časovni razpored 
obrokov, delovni čas lokalov in trgovin na ladji, pripo-
ročila za večerno toaleto in mnogo koristnih informacij� 
Svetujemo vam, da program vsak večer natančno pre-
berete� Ladijsko osebje vam bo z veseljem pomagalo in 
odgovorilo na vaša vprašanja� Ladijska recepcija je od-
prta 24 ur na dan�

Plačevanje

Na ladji se plačuje vsa individualna potrošnja s t�i� la-
dijsko kartico (Cruise Card)� Znesek poravnate na koncu 
potovanja z gotovino ali kreditno kartico� Če boste upo-
rabili slednjo, morate najkasneje 2� dan križarjenja na 
ladji registrirati vašo kreditno kartico na za to namenje-
nih avtomatih na ladji oz� na ladijski recepciji�

Osebna poraba

Na ladji velja brezgotovinski plačilni sistem z izjemo la-
dijske igralnice� Vsak nakup ali potrošnja je zabeležena 
na vašo ladijsko kartico, ki jo prejmete po vkrcanju na 
ladjo� Kartico aktivirate z gotovinskim pologom ali z re-
gistracijo kreditne kartice� Dan pred koncem potovanja 
se stroški obračunajo, razliko pa se vrne v gotovini ali pa 
se bremeni potnikovo kreditno kartico, katero je regis-
triral ob vkrcanju� 

Napitnine

Doplačilo za napitnine je vnaprej določeno in je pri ve-
čini ladjarjev fiksno in obvezno, poravna pa se ob koncu 
križarjenja� Višina napitnine je določena glede na trajan-
je križarjenja� Napitnine bodo enakovredno razdeljene 
med kabinskim, restavracijskim in barskim osebjem� 

Oblačila

Na ladji čez dan priporočamo „Casual“ oziroma šport-
no-elegantna oblačila� V javne prostore in jedilnice ni 
dovoljeno vstopati v kopalkah� Bolj sproščeno vzdušje je 
v samopostrežni bife restavraciji, kamor lahko vstopate 
tudi v lažjih oblačilih�

V dnevnem ladijskem programu boste obveščeni o pri-
mernih večernih oblačilih� Na vsakem križarjenju bodo 
organizirani različni večeri: običajni (casual), neformalni 
in formalni – gala večer, ko naj bi gospodje imeli večerno 
obleko, gospe pa večerne obleke ali hlačne kostime� Na 
neformalnih večerih za gospode priporočamo srajco, ali 
suknjič, za gospe pa „cocktail“ obleko, krilo ali kostim� 
Ob običajnih (casual) večerih so priporočena udobnej-
ša oblačila - hlače, jeans, majice, obleke za ženske, itd� 
Zaradi razlike v temperaturi med klimatiziranimi in od-
prtimi prostori priporočamo, da imate pri roki jopico oz� 
pulover� Večina ladjarjev ponuja tudi možnost večerje v 
samopostrežni restavraciji, kjer je vzdušje bolj sprošče-
no�

Na izhodih iz ladje so priporočena lahka, bombažna 
oblačila – takšna, da ustrezajo podnebju obiskanih dr-
žav ter udobna obutev, saj izleti vključujejo tudi hojo� 
S seboj vzemite tudi lahko vetrovko v primeru slabega 
vremena� Če boste na izletu obiskali posvetne stavbe 
ne smete imeti kratkih hlač ali krila, ter golih ramen� Za 
obisk plaže si lahko na ladji izposodite bazensko brisa-
čo, katero po povratku vrnete�

Vredni predmeti

Sefi so na razpolago v kabinah za vaše vredne pred-
mete, nakit, denar in dokumente� Priporočamo, da jih 
uporabljate, saj družba ne odgovarja za izgubljene ali 

ukradene osebne predmete, ki niso bili shranjeni v var-
nostnem sefu� Družba prav tako ne odgovarja za ukra-
dene ali izgubljene fotoaparate, video kamere, polnilce 
in druge električne aparate, za katere odgovarjate in 
skrbite sami�

Komunikacije

Na ladji je na voljo satelitska fax in telefonska poveza-
va ter WiFi� Med plovbo je možno preko »roaminga« 
uporabljati tudi mobilne telefone, vendar to zaradi 
velikega stroška, ki je s tem povezan svetujemo samo 
v nujnih primerih� Ladjarji navadno ponujajo Wi-fi pake-
te z različnimi zakupi podatkov� Potniki lahko med sabo 
komunicirajo preko ladijskih telefonov, ki se nahajajo v 
kabinah in na različnih delih ladje, nekateri pa ponujajo 
tudi posebne aplikacije ki omogočajo povezavo preko 
pametnih mobilnih telefonov�

Izleti

Izleti v pristaniščih so plačljivi, a niso obvezni� Na sku-
pinskih odhodih so navadno ob prijavi zadostnega šte-
vila potnikov organizirani izleti s slovenskim spreml-
jevalcem� Izleti vključujejo storitve, ki so navedene v 
programu, aporedje obiskov posameznih znamenitosti 
se lahko spremeni� Na izlete, ki vključujejo kopanje na 
plažah, vzemite kopalke in brisačo� Udeležbo na izletu 
rezervirajte na ladji do roka, ki je naveden v dnevnem 
programu� Če se ne prijavi minimalno število udeležen-
cev, lahko izlet odpade, pri čemer potnike pravočasno 
obvestijo in povrnejo denar� Cene in termini izletov se 
lahko spremenijo iz tehničnih, operativnih ali drugih 
razlogov, kot je na primer velika sprememba dnevnega 
tečaja določene valute, vremenske razmere,… V prista-
niščih, ki so oddaljena od centra mesta ladjar poleg izle-
tov, organizira tudi posebne prevoze do središča mesta� 
Karte za transfer je navadno mogoče kupiti večer pred 
prihodom v posamezno pristanišče�

Če se boste odpravili na individualen ogled mesta, 
morate upoštevati pravočasen prihod nazaj na ladjo� V 
dnevnem programu, ki ga dobite večer prej v kabino, 
je zapisana ura odhoda ladje iz pristanišča in ura, ko 
morate biti nazaj na ladji (30 min prej)� Zapisane pa 
so tudi na posebnih tablah ob izhodu z ladje� Obvezno 
upoštevajte uro prihoda, saj vas ladja ne bo čakala� Če 
boste ostali v pristanišču, si boste stroške prevoza do 
naslednjega pristanišča ali domov krili sami� 

Kajenje

Kajenje na večini ladij ni dovoljeno, tako v kabinah kot v 
javnih prostorih, oz� samo na za to namenjenih površi-
nah� Nekateri ladjarji dovolijo kajenje na balkonih kabin�

Električna napetost

Na ladjah je napetost električnega toka 220V� V kabinah 
je prepovedna uporaba likalnika� Sušilec za lase je v 
vseh kabinah� 

Zabava, animacija, fitnes in nakupovanje 

Praviloma je uporaba fitnesa brezplačna, druge športne 
storitve pa se razlikujejo glede na tip in velikost ladje�  
Nekatere ladje imajo wellness centre, storitve katerih se 
plačajo po ceniku� Različne animacije, ki se organizirajo 
čez dan so brezplačne, prav tako vstop v bare, casino in 
diskoteko ter teater� Nekatere predvsem novejše ladje 
ponujajo potnikom veliko dodatne ponudbe (kino, razne 
igrice za otroke, drsališče, bowling, zipline,…), nekateri 
od teh so za doplačilo� Prefinjen izbor izdelkov lahko do-
bite v ladijskih trgovinah� Od toaletnih torbic, parfumov, 
alkoholnih pijač, cigaret in seveda spominkov� Ladijske 
trgovine so odprte samo v času plovbe ladje�

Na večini ladij je organizirana animacija za otroke po 
starostnih skupinah od 3� leta dalje�

IZKRCANJE

Zadnji večer na ladji boste označeno prtljago postavili 
pred kabino (oznake boste dobili na večer pred 
izkrcanjem v kabino, tiste ki ste jih uporabili ob vkrcanju 
zavržete), od koder jo bodo nosači odnesli� Le-ta Vas 
bo pričakala naslednji dan ob izkrcanju v pristanišču� 
Priporočamo, da s seboj vzamete manjšo ročno prtljago 
v katero boste spravili najnujnejše stvari, ki jih boste 
potrebovali za zadnjo noč na ladji� Kabine je potrebno 
zapustiti zgodaj zjutraj ter počakati na določenem 
mestu na ladji, da vas povabijo k izkrcanju� Podrobnejše 
informacije o izkrcanju dobite na ladji�
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