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Dragi sopotniki in prijatelji,
dobrodošli pod Palmo, kjer že dobrih 28 let uresničujemo vaše sanje. Veseli smo, da se skupaj
sprehajamo po naši Evropi. V Palminem novem evropskem katalogu se lahko naenkrat mudite v kar
42 državah. Evropa je med prvimi našimi katalogi, ki smo jim nadeli čisto svežo preobleko navzven in
navznoter. Potovanja nas vse pomlajujejo. V vseh evropskih državah smo spletli dobre zveze in dragocena
prijateljstva. Z navdušenjem ustvarjamo programe izletov in potovanj po Evropi, pa naj gre za enodnevni
skok v lepa bližnja mesta, vikend oddih v eni od prestolnic ali krožno potovanje z avtobusom.
Posebna letala iz Ljubljane
Na kar nekaj destinacij bomo tudi v 2019 poleteli s posebnimi letali direktno iz Ljubljane – v Madrid,
Barcelono, Valencijo, Vitorio, Neapelj, na Sicilijo, Ciper, v Atene, Gruzijo in Armenijo, Latvijo in Bukarešto ter
v Rovaniemi.
Moramo jo imeti radi, to našo staro celino. Ne da se drugače. Čeprav se prav zdaj povsod govori, da je
združena Evropa na razpotju tisočletja. Toda pod Palmo verjamemo vanjo. Verjamemo v evropsko tradicijo
in misel. Verjamemo v evropsko eleganco mest z arhitekturo, ki navdihuje in dviguje duha. Verjamemo v
zeleno evropsko podeželje. Verjamemo v evropskega človeka. In verjamemo v staro in novo Evropo.
Pod Palmo je pač vedno sončno. Vsak dan se veselimo, da je ta naša celina po velikosti majhna v primerjavi
z drugimi, po pestrosti pa je takšna šampionka. Ko preizkušamo programe potovanj za vas in za hip
verjamemo, da smo v Evropi že vse doživeli, odkrijemo novo mesto, novo četrt, nov grad, novo galerijo, novo
tržnico, novo kavarno,…
Palmovci vedno damo vse od sebe, da se z nami počutite lepo. Lahkotno in neobremenjeno. Naši
organizatorji se ves čas trudijo, da programi, prevozi in nastanitve omogočajo največ za vaš denar. Naši
prijazni vodniki na poti živijo zato, da bi vi doživljali polne in nepozabne dneve.
Pojdite z nami na potep! V najlepše evropske prestolnice, v slikovita mesta, po ravnicah, hribih in dolinah,
na obale mediteranskih dežel, na sever in jug, v ritmih polke, flamenka, valčka, kola, sirtakija v vse
evropske smeri. Lepo nam bo skupaj med evropskimi cvetkami. In svet se vas dotakne.

NAŠE IKONE
za lažje in hitrejše izbiranje
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Pod Palmo se družimo že 28 let in pletemo uspešne potovalne zgodbe. S svojimi izkušnjami in certifikati odličnosti dokazujemo, da
smo partner na katerega se vedno lahko zanesete. Z nami bodo vaše počitnice ali potovanja vedno uspešno izvedena, saj bo naša ekipa
strokovnjakov v turizmu poskrbela za udobje in optimalno izvedbo na vaši poti.
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TA PALMA JE ČLANICA:

PALMINE POSLOVALNICE

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

Popusti za
zgodnje prijave

PALMA LJUBLJANA TC Tuš - BTC
palma-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 MURSKA SOBOTA
palma-ms@palma.si
Nemčavci 1d • 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 82 80 600
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

PALMINA IZLETNIŠKA
POLETNICA
ZGODNJE PRIJAVE bomo zaključili
31. JANUARJA 2019

8 % popust

na osnovno ceno ob
100% gotovinskem
plačilu takoj ob prijavi

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

4 % popust

na osnovno ceno pri
plačilu 30% akontacije
ob prijavi

POOBLAŠČENE POTOVALNE AGENCIJE
Naše kataloge boste našli tudi na številnih
prodajnih mestih pooblaščenih agencij po vsej
Sloveniji.
Cene so izračunane po pogojih veljavnih na dan 20.12.2018 in so označene z zvezdico ter veljajo za termine, ki so pri posameznem odhodu prav tako označeni z zvezdico. Veljajo
za najmanj 45 udeležencev na posameznem avtobusu, če ni drugače zapisano. V primeru posebnih letal (charter let) je najmanjše število 140 potnikov na letalu in najmanj 45
potnikov na posameznem avtobusu. Na takšnih potovanjih je možnih več programov in več avtobusov, cena pa se preračuna na število potnikov v posameznem avtobusu. Če
je potnikov več kot 49 na istem programu, se uporabita dva avtobusa in se obračuna višja cena za potnike na obeh avtobusih, dokler oba ne dosežeta optimalnega števila
potnikov. V primeru manjšega števila udeležencev so zavedena tudi vsa doplačila in potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen z obema cenama. Najkasneje teden dni pred
potovanjem izvajalci storitev zahtevajo končna števila in poimenske sezname, prav tako letalski prevozniki zahtevajo izdajo letalskih vozovnic. Kot organizator potovanj smo
primorani posredovati vsa imena potnikov in izdati letalske vozovnice ter vrniti neprodane sobe in sedeže. Nizka in visoka cena potovanja tako ni odvisna le od končnega
števila potnikov na potovanju, pač pa tudi od rokov posredovanja končnih seznamov ter izdaje letalskih vozovnic. Prodaja aranžmajev je po roku za izdajo letalskih vozovnic
in potrditev dodatnih sob ali drugih storitev možna na vprašanje. Cene letalskih vozovnic kot tudi ostalih storitev običajno narastejo, zato priporočamo prijavo na potovanje
pravočasno in vsaj 10 pred pričetkom potovanja. Za vse ostale termine so pogoji in cene objavljeni v našem spletnem ceniku. V primeru kakršnih koli sprememb programov
in cen, bodo le te objavljene prav tako na naši spletni stran www.palma.si. V tem primeru preneha veljavnost programov in cen v katalogu. Zato vas vljudno naprošamo, da
programe v katalogu vedno primerjate in preverite tudi z aktualnimi na spletni strani ali skupaj z našimi svetovalci. Za morebitne nenamerne napake se iskreno opravičujemo.
Splošni pogoji in navodila ter podrobne informacije v zvezi s potovanjem so sestavni del programa/pogodbe o potovanju in so vam na voljo kot tiskana priloga v vseh Palminih
poslovalnciah, katalogu in na spletni strani www.palma.si.
POMEMBNO: popusti za zgodnje prijave veljajo za redne cene iz kataloga in spleta za programe objavljene po katalogu Evropa 2019. Popusti za zgodnje prijave se izključujejo
z drugimi popusti ali akcijskimi in posebnimi cenami. Izjema je samo popust iz naslova Palminega kluba. Število mest za zgodnje prijave do 31. januarja 2019 je na posameznih
produktih omejeno, zato se lahko popusti za zgodnje prijave predčasno zaključijo, v primeru, da so ta mesta razprodana.
Komercialna priprava: TA Palma • Slike: Shutterstock, arhiv in lokalni partnerji • Tisk: Salomon print • Kreativna zasnova: Nea Culpa • Izvedbeno oblikovanje: Mediaidea • December 2018

Zakaj s Palmovci
na pot?
•

28 let uspešnih zgodb, izkušenj in trdnih partnerskih vezi po vsem svetu

•

ker nam zaupate, saj smo vas prepričali s svojim znanjem in pozornostjo

•

z nami bo vaše potovanje varno in uspešno izvedeno, saj smo vedno na vaši strani

•

izkušena ekipa strokovnjakov v turizmu bo poskrbela za udobje in optimalno izvedbo na poti

•

da ne pozabite, potovanja in doživetja na njih, nas obogatijo vse življenje

Kam in kako pod Palmo še lahko potujete?
PALMINA SVETOVNA
POTOVANJA IN ARABESKE
Palmina svetovna potovanja in arabeske pripravljamo z veliko
pozornosti in ljubezni do vseh celin. Potujemo v manjših
skupinah, skrbimo za udobje na poti in za nastanitve v
preverjenih hotelih. Trudimo se, da zagotovimo kar najboljše
časovnice poletov, kar pomeni, da vi na poti doživite čim več.
Veseli smo, da uživate v popotniškem duhu in ob druženju
s Palminimi vodniki, ki so sami navdušeni popotniki in
pripovedovalci zgodb.

ADVENTNI
IN NOVOLETNI IZLETI
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POČITNICE IN POTOVANJE V ENEM
Kaj pravite na kombinacijo počitnic
in potovanja v enem? Ta oblika oddiha
je v zadnjih letih postala pravi hit - Palmovci smo jo
poimenovali »pravljica«. Toplo priporočamo Maroško ali
Turško pravljico, Ciper - otok ljubezni in bogov ter Barcelono
in počitnice na Costa Bravi, saj vas povsod čaka ravno
pravšnja mera raziskovanja dežele
v kombinaciji z nekaj dnevnim oddihom v
priljubljenih počitniških krajih. Več potovanj v kombinaciji s
počitnicami boste našli na www.palma.si.

PALMIJADA - PALMINI
MATURANTSKI IZLETI

Veseli smo, da v prazničnem decembru vsako leto z nami
potuje več tisoč gostov – na tradicionalnih potepih z obiskom
najlepših božičnih sejmov, v najlepše okrašenih evropskih
prestolnicah ali v toplih kotičkih stare celine, kamor poletimo
celo s posebnim letalom iz Ljubljane. Energični bodo tudi
letos skoki v novo leto na vseh koncih sveta.

Palmijada je Palmina blagovno znamka, ki je namenjena
mladim. Sestavlja jo skupina energičnih in navdušenih
popotnikov, ki se trudijo mladim približati najlepše kotičke
našega čudovitega planeta. Kakovostni in preverjeni programi
so naša prednost - le tako ustvarjamo nepozabna doživetja
za mlade.
Pišite nam: info@palmijada.si

HOTEL & LET
TER POTOVANJA PO MERI

ZA ZAKLJUČENE
SKUPINE

So potovanja za vas posebna draž in izziv, po svoje uživate v
odkrivanju sveta in se raje družite z domačini kot s sopotniki
v večji in organizirani skupini? Potem so za vas primerna
Potovanja po meri in aranžmaji Hotel & let. Za vas uredimo
letalski prevoz, hotelsko nastanitev ali najem vozila, ob tem
pa poskušamo v kar čim večji meri ugoditi vašim željam in
pričakovanjem.
Pišite na: klicni.center@palma.si
ali pokličite na telefon: 082 80 9000

Pri organizaciji potovanj za zaključene
skupine ponujamo Palmovci najcelovitejši potovalni servis.
Ponosni smo, da smo v 28 - ih
letih ustvarili uspešna sodelovanja z več
sto podjetji, društvi, sindikati, šolami
in fakultetami iz celotne Slovenije in
zamejstva.
Pišite nam: skupine@palma.si
ali pokličite: 031 237 384 ali 051 666 655

Dodatne ugodnosti za PALMINE POTNIKE
Popust za
zgodnje
prijave

Popust za zgodnje prijave do dva meseca pred odhodom
Popust velja za določene programe, podrobnosti najdete ob programu.

Gotovinski popust v višini 3% na osnovno ceno priznamo ob 100% gotovinskem plačilu
ob rezervaciji najmanj 30 dni pred predvidenim odhodom in po izteku Poletnice (zgodnje
prijave). Ne velja za plačila s čeki ali kreditnimi karticami.

Dodatne
ugodnosti

Skozi celo leto vas razveseljujemo s posebnimi ugodnostmi in popusti. Člane Kluba zvestobe
Moja Palma pa nagrajujemo s članskimi popusti in ekskluzivnimi ponudbami. Več informacij
boste našli na www.palma.si.

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

Popusti za
otroke

Gotovinski
popust

plačilo
na
obroke

15 % velja za vse izlete in potovanja, če ni drugače navedeno ob posameznem programu.

klub nagrajevanja zvestobe
Moja Palma
Mo

Cenimo vašo pripadnost in zvestobo, zato smo v
Klubu Moja Palma poskrbeli, da ste člani kluba
deležni številnih pozornosti in ugodnosti.
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Če še niste zasadili »Moje Palme«,
je sedaj najboljša sezona.

Moja P

alma
www.palma.si
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Spoznajte se s
Palmino Evropo
Zavedamo se, da je načrtovanje izleta ali potovanja vedno zahtevna odločitev. Da bi vam jo olajšali, smo vsako od dežel obogatili
z uvodniki, ki postrežejo z dodatnimi informacijami in zanimivostmi. Te vam bodo v pomoč pri načrtovanju vašega potovanja.
Pripravili smo nekaj kategorij, ki vas bodo z nasmehom na obrazu popeljele v svet izbrane dežele.

Dežela je...
V nekaj besedah jo najprej na kratko spoznajte. Tu je nabor sočnih podrobnosti za spogledovanje z deželo iz domačega fotelja.
Znana misel in zvezdni prah
Posladkajte se z mislijo znanih umetnikov te dežele, začutite njihove vrednote, vživite se v legendo, ki je zaznamovala njihovo
zgodovino ali z anekdoto, ki razkriva zabavni utrinek iz življenj znanih osebnosti.
Vročih 5 o prestolnici
Vsaka evropka cvetka žari v drugačnih odtenkih. Vsako krasi svojevrstna lepota in privlačnost. Na potepih pod Palmo smo na
seznam ogledov dodali najbolj vročih 5 kotičkov mesta.
Malo za hec, malo za res
Evropa je res neverjetna! Čisto vsaka dežela v sebi skriva množico bolj ali manj znanih zanimivosti. Da bi vam polepšali branje in
spoznavanje z izbrano deželo, smo naredili krajši nabor, ki vas bo nasmejal in začudil.
Za prste obliznit´
Mešanica okusov, vonjev, začimb... Na poti vedno razvajamo tudi svoje brbončice. Katero specialiteto poskusiti? Morda vam z
našimi idejami pomagamo pri odločitvi.
EVROPA JE majhna celina z velikim številom držav in jezikov, z raznoliko klimo in kulturami, tradicijo in umetnostjo, zgodovino in
mitologijo, močjo in povezanostjo, gospodarstvom in obrtmi, svobodo, odprtostjo in enakopravnostjo.
ZVEZDNI PRAH
Nekoč je božansko lepa Evropa, hči feničanskega kralja Agenorja, lahkotno pohajkovala po svetu. Opazil jo je poglavar vseh bogov
Zeus in se nemudoma zaljubil vanjo. Da bi jo osvojil, se je prelevil v krotkega belega bika, jo omrežil in nesel preko morja.
EVROPSKI PRESEŽNIKI
• Evropa je drugi najmanjši kontinent, ampak tretji najbolj poseljen.
• Evropa je dom velike in trdne zveze 28 držav ali Evropske unije.
• Tu živi dobrih 700 milijonov ljudi. Stopnja rodnosti je nizka, saj je na samem repu po številu rojstev na svetu.
• Dobrodelnim organizacijam največ denarja podari ravno Evropa.
• Nekoč je 80 % do 90 % Evrope pokrival gozd.
• Gorovje Ural je naravna meja, ki deli Evropo od Azije. Druge meje so Atlantski ocean na zahodu, Arktični ocean na severu in
Sredozemsko morje na jugu.
• Države, ki pripadajo Evropi, ne sledijo vedno geografskim mejam. Zaradi zgodovinskih in verskih razlogov spada k celini
Rusija, pod Evropo štejemo tudi Turčijo in predvsem Ciper, ki bi po geografskih merilih moral soditi k Aziji.
• Imela je največ zgodovinskih imperijev.
• Ima najmanjšo in največjo državo na svetu. Vatikan je najmanjša evropska država, ki leži v mestu Rim in zaseda le le 44 km2.
Največja je Rusija, ki zavzema dobrih 17 milijonov km2.
• Evropa je rodila ene najboljših slikarjev, piscev, pesnikov, glasbenikov, matematikov, filozofov, raziskovalcev in znanstvenikov.
ZA DOBER TEK
42 neodvisnih držav, neskončno različnih receptov, okusov, začimb, kombinacij. Vsaka država ima svojo tradicionalno hrano in
svojevrsten karakter kuhinje

PALMINA SVETOVNA POTOVANJA

preverite aktualne ponudbe in opravite rezervacijo
vaših počitnic in potovanj na palmini spletni strani
www.palma.si
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Svetovna potovanja
Maroška pravljica
8 dni, 16.2., 23.2., 27.4., 22.6., 21.9.,12. in
26.10. ter 28.12.2019

Cena:

od

829 €

sprehodite se po največjem trgu v Marakešu,
Djema el-Fna ali kot Afrike, kjer se ob večerih
odvija velika ulična predstava na prostem
potujte prek peščenih sipin v Sahari do
visokogorskih razgledov Atlasa
izkusite pravo multikulturno doživetje v stiku
z Maročani in staroselskimi Berberi

Cena:

od

1.490

€

Iran – čudovita Perzija
8 dni, 15.2., 27.4., 22.6., 26.9., 25.10.2019
bogata perzijska zapuščina, ki nikogar ne pusti
ravnodušnega
živahna prestolnica Teheran, mesto palač,
muzejev, bogate zgodovine, arhitekture in
čarobnih bazarjev
Esfahan velja za najlepše mesto Irana in vam bo
osvežilo dušo in telo
Shiraz je mesto vrtnic, slavčkov in pesnikov
		nepozabna pokrajina in življenje nekega
drugega časa in prostora

Izrael in Jordanija
8 dni, 19.2, 24.2., 16.3, 27.4, 25.6, 26.10,
26.12.2019

Cena:

od

1.489 €

celovit ogled Izraela
		obisk Petre, sedme čude sveta
ogled svetopisemskih krajev - Jeruzalem,
Galilejsko morje, Betlehem in Nazaret
obiski modernega Tel Aviva, Haife ter
razvajanje v ob Rdečem morju
potovanje v manjših skupinah

Cena:

od

899

€

Dubaj in Abu Dhabi z
direktnim letom v Dubaj
8 dni, 19.1, 19.2., 26.2., 27.4, 30.4., 15.5.,
8.6, 21.9., 27.10, 16.11., 26. in 28.12.2019
prosti čas za nakupovanje, samostojno
pohajkovanje in številne aktivnosti, ki jih nudi
mesto
pet nočitev z zajtrkom v odličnem hotelu 4* v
centru mesta
direktni polet v Dubaj s priznano letalsko
družbo Emirates
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Svetovna potovanja
Sultanat Oman –
Arabski biser

Cena:

od

1.489 €

9 dni, 12.1., 23.2., 27.4. in 26.10.2019
doživite potovanje skozi puščavo Wahiba in
obiščite beduine
		obiščite zgodovinsko prestolnico in nekdanje
središče trgovine v Omanu, mesto Nizwa
		možnost plavanja v naravnih bazenih zelenih oaz
		obisk naravnega habitata in rezervata morskih
želv na peščeni plaži

Cena:

od

2.795

€

Japonska - v deželi
Šogunov in Samurajev
11 dni, 8.4, 26.10.2019
program s čudovito kombinacijo zgodovinskih in
naravnih znamenitosti
ogled stometrskih slapov Kegon in znamenitega
rdečega mostu Shinkyo v narodnem parku
Nikko
vključena vožnja s Shinkansenom

Tajska –
dežela smehljajev

Cena:

od

1.560 €

9 dni, 19.2, 16.3, 28.4, 22.6, 26.10,
23.11.2019
živahni Bangkok
vožnja s kolesi po romantičnem
zgodovinskem parku Sukhotai
		raziskovanje skrivnostnega Zlatega trikotnika
jahanje slonov v Chiang Maiju

Cena:

od

2.490

€

Filipinske razglednice
14 dni, 19.1., 2.3., 25.4., 16.11.2019
rajska otoka Palawan in Bohol
najmanjše opice na svetu in orjaški kiti
odlična hrana in prijazni domačini
živahna Manila z okolico
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Svetovna potovanja
Vietnam,
neodkriti biser

Cena:

od

1.859 €

11 dni, 15.2., 23.3., 21.4., 22.6., 26.10.,
23.11.2019
ogled očarljive prestolnice Vietnama - Hanoi
enkratno doživetje vožnje z nočnim vlakom
križarjenje med 3000 otočki, kjer nas čaka
tečaj vietnamske kuhinje in jutranji tečaj Tai
Chi

Cena:

od

1.459

€

Šrilanka in oddih na
Maldivih
8 dni, 19.1., 16.2., 23.3., 24.4., 22.6., 21.9. in
26.10.2019
doživite safari v narodnem parku Yale
		obiščite čajne plantaže in botanične vrtove
vzpnite se na eno najslavnejših gmot na
Zemlji - Sygirio
spoznajte starodavne prestolnice Šrilanke
odlična možnost podaljšanja potovanja na obali
Šrilanke ali na rajskih Maldivih

Zlati Indijski trikotnik
8 dni, 19.2., 23.3., 27.4., 21.9., 26.10. in
25.12.2019

Cena:

od

1.360 €

utrip večmilijonskega Delhija
ogled najlepšega spomenika ljubezni,
marmornatega Tadj Mahala
obisk živopisanih bazarjev
možnost podaljšanja v Amritsar – sveto
mesto Sikhov. Več na www.palma.si.

Cena:

od

2.670

€

Tanzanija - safari in
počitnice na Zanzibarju
12 dni, 18.1., 16.2., 25.4. 29.6., 10.8.,
25.10.2019
odlična kombinacija safarija in počitnic na
Zanzibarju
		obisk edinstvenega kraterja Ngorongoro in
srečanje z Masaji
za ljubitelje naravnih lepot in živalskega sveta
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Svetovna potovanja
Kirgizija - neokrnjena
narava

Cena:

od

1.479 €

10 dni, 24.5., 21.6., 26.7., 20.9.2019
spoznavanje nomadskega načina življenja na
idiličnih planotah ob jezeru Song kol
obisk mavričnega kanjona Skazka in kopanje v
naravnih termalnih vrelcih
		treking po idilični pokrajini in spanje v
tradicionalnih jurtah
prestolnica Biškek z barvitimi parki in prijaznimi
domačini

Cena:

od

1.490

€

Uzbekistan po svileni cesti
9 dni, 26.4., 7.6., 23.8., 20.9., 25.10.2019
čudovita arhitektura zgodovinsko bogatih mest
Svilene ceste
utrip Taškenta in slikovitega Čorsu bazarja
mesto Samarkand in nepozaben pogled na trg
Registan
vožnja s hitrim vlakom Afrosiab

Neodkrita bisera Kazahstan in Kirgizija

Cena:

od

1.820 €

11 dni, 24.5., 21.6., 16.8., 20.9.2019
prostrane stepe, pravljični kanjoni in slikovita
jezera
		treking po idilični pokrajini in spanje v
tradicionalnih jurtah
kopanje v slanem jezeru Issy kul
raziskovanje zanimivih prestolnic Almaty in
Biškek ter velikih azijskih bazarjev

Cena:

od

999

€*

New York
5 ali 6 dni, 18.1.*, 23.2., 29.3., 29.4., 22.6.,
14.8., 20.9., 29.10., 7.12. 2019
enkratno doživetje v »središču vesolja«
sprehod med nebotičniki največjega
ameriškega mesta
odlična lokacija hotela na Manhattnu
sprehod in nakupovanje na razkošni 5. Aveniji
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Svetovna potovanja
Vzhodni trikotnik ZDA
in Kanada

Cena:

od

1.799 €

9 dni, 23.2., 29.3., 29.4., 22.6., 14.8.,
20.9., 29.10., 7.12. 2019
enkratno doživetje v »središču vesolja«
sprehod med nebotičniki največjega
ameriškega mesta
zanimiva dežela Amišev in njihovi nenavadni
običaji
mogočni Niagarski slapovi
prestolnica ZDA Washington in zgodovinsko
pomembna Philadelphia

Cena:

od

2.490

€

Zahodna obala ZDA –
enkratni nacionalni
parki in vrvež velemest
13 dni, 20.2., 16.3., 24.4., 21.6., 8.8., 20.9.,
23.10. 2019
mesto angelov Los Angeles in drugačen ter
samosvoj San Francisco
nacionalni parki s prelivajočimi se naravnimi
barvami in osupljivo lepo naravo
center zabave in igralništva Las Vegas

Kanada –
od morja do morja

Cena:

od

3.999 €*

15 dni, 14.6.*, 19.7., 10.8., 6.9. 2019
dežela svobode in divjine z neokrnjeno
naravo, prostranstvi neskončnih gozdov,
zeleni parki in vinogradi, ledeniki in mesti ter
arktično tundro
osupljiva narava parkov Banff in Jasper
mesta z evropskim šarmom: Vancuver,
Quebec, Montreal

Cena:

od

2.099

€*

Viva la Mexico –
v kraljestvu Aztekov in
Majev
12 dni, 13.3.*, 24.4., 19.9., 24.10. 2019
sprehod po sledeh starodavnih civilizacij
potovanje v deželo starodavnih piramid in
svetišč, raznolike pokrajine in čudovitih mest
v znamenju glasbe, plesa, tekile in veselja do
življenja
na odhodu 13.3. lahko doživite igro svetlobe
in senc v arhitekturi majev – enakonočje v
Chichen Itzi
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Svetovna potovanja
Kuba libre in počitnice v
Varaderu

Cena:

od

1.959 €

9 dni, 2.2., 29.3.,* 27.4., 20.6., 18.7.,
25.10.2019
Kuba – dežela s povsem svojim režimom in
zabava, glasba in rum
naravni parki, kolonialna mesta, peščene plaže
gostujoči domačini

Cena:

od

1.790

€*

Kolumbija - dežela
kave, naravnih lepot,
razvpitega Escobarja
12 dni, 22.2., 29.3., 24.4., 21.6., 24.10., 19.11.
2019
prestolnica Bogota in kolonialna mesta
najboljša kava na svetu
sanjske plaže ob karibski obali
glasba, zabava, šport in tradicija

Peru –
skrivnostni svet Inkov

Cena:

od

3.099 €*

14 dni, 22.2., 26.4., 15.6., 29.7., 29.9.,
19.11. 2019
skrivnostni svet Inkov
		risbe v Nazci, ki burijo duhove
plovba po najvišje ležečem jezeru
		legendarna vožnja z vlakom na Machu Picchu

Cena:

od

2.390

€*

Kostarika in Panama –
nepozabno doživetje
narave
10 dni, 2.2., 29.3., 27.4., 26.10.20.11. 2019
Kostariki ne rečejo zaman Pura Vida – čisto
življenje
neokrnjena, marsikje divja narava ter pester
živalski in rastlinski svet
Panamski prekop – gradbeni čudež, ki povezuje
Atlantik in Tihi ocean
kopanje v naravnih vrelcih
doživetje za vse starosti, primerno tudi za družine
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Svetovna potovanja
Kenija - safari
v edinstvenih
nacionalnih parkih

Cena:

od

2.690 €

8 dni, 2.2., 13.4., 22.6., 19.10.2019
safari v naravnem rezervatu Masai Mare
neverjetni pogledi na neskončne savane
obisk nacionalnega parka Amboseli

Cena:

od

2.099

€

Glasbeni jug ZDA
9 dni, 6.3., 27,4., 27.4., 21.6.,
21.9., 21.10. 2019
mesta s pravo dušo Amerike
		Deep South – glasbeno srce Amerike in rojstvo
jazz-a, bluesa in country-ja
srečanje z mnogimi glasbenimi legendami
(Presley, Jony Cash, BB King…)

Argentina
in Brazilija

Cena:

od

2.680 €

9 dni, 20.2., 25.3., 26.4., 21.6., 22.9.,
24.10., 15.11. 2019
ogled dveh zanimivih prestolnic Južne
Amerike
veličastni slapovi Iguassu
sanjske plaže Ria de Janeira
glasba, zabava, šport in tradicija

Cena:

od

798

€

Hurgada, križarjenje po
Nilu in Kairo
8 dni, 5.1., 2., 9., 16. in 23.2., 2., 9., 16., 23.
in 30.3., 6., 13., 20. in 27.4.2019
udoben direkten polet
preverjeni hoteli in ladje
potovanje v majhnih skupinah
odlična kombinacija kratkih počitnic in ogledov
naravnih, kulturnih in arheoloških presežkov
Egipta
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SVET

kazalo
ITALIJA
20 • Dnevni in nočni Gardaland
20 • Aqualandia - svet vodne zabave v bližini Benetk
21 • Mirabilandija
21 • Canevaworld - Caneva aqua park in Movieland studio
22 • Verona in ZOO safari
22 • Verona, ZOO safari in Gardaland
22 • Nori vikend v Mirabilandiji
23 • Gardsko jezero
23 • Benetke in laguna
23 • Vikend v Benetkah
24 • Verona in Benetke
25 • Verona, mesto Romea in Julije
25 • Rimini - San Marino
25 • Vikend v Firencah
26 • Očarljiva južna Tirolska
26 • Idilična Tirolska in Dolomiti
27 • Gorski zdravnik in Dolomiti
27 • Marmolada – kraljica Dolomitov
28 • Milano in Boromejski otoki - 2 dni
28 • Milano in Boromejski otoki - 3 dni
29 • Čudovita Toskana in Cinque Terre
29 • Cinque Terre - pet pravljičnih vasi
30 • Toskanski biseri
30 • Sončna Toskana in otok Elba
31 • La dolce Vita v Milanu… 
NOVO!
31 • Torino: čudež ob vznožju Alp 
NOVO!
32 • Večni Rim in Vatikan z avtobusom
32 • V Rim z vlakom 
NOVO!
33 • Rim - sprehod skozi čas
33 • Večni Rim in Vatikan z letalom
34 • Rim - Neapelj - Pompeji
34 • Amalfijski zaliv ali Dolce Vita v Neapeljskem zalivu
35 • Capri - otok sonca, pomaranč, razkošnih vil in skrivnostnih jam
35 • Neapelj, Pompeji, (Capri) in Sorrento
36 • Ischia, lepotica Tirenskega morja
37 • Palermo in Eolski otoki 
NOVO!
38 • Klasična Sicilija z letalom
39 • Taormina in počitnice v Letojanniju
39 • Sicilijanska doživetja
40 • Sicilijanske počitnice in biseri južne Italije
41 • Sicilijanske počitnice
41 • Sončna Sicilija
42 • Sicilija - lepa in ponosna
43 • Sicilija z avtobusom 
NOVO!
44 • Sardinija ali potep po evropskih Maldivih
45 • Čudovita Južna Italija z avtobusom
46 • Bazilikata in Apulija, deželi sonca in tradicije
47 • Apulija - skrivnostna južna Italija
48 • Z nahrbtnikom po Dolomitih - 2 dni
48 • Z nahrbtnikom po Dolomitih - 3 dni
49
Z nahrbtnikom po Toskani - 3 dni
49
Z nahrbtnikom po Cinque Terrah - 3 dni
ŠPANIJA
51 • Španija Ole z avtobusom
52 • Španske počitnice
53 • Costa Brava in Barcelona
54 • Barcelona - 4 dni
55 • Slikovita Barcelona in Montserrat
56 • Barcelona in počitnice na Costa Bravi
57 • Barcelona, Carcassone, Toulouse, Lurd in Montserrat
58 • Vikend v Madridu
59 • Madrid in Kastilija 
NOVO!
60 • Segovia, Salamanca, Toledo in Madrid 
NOVO!
61 • Bilbao, Severna Španija in Madrid 
NOVO!
62 • Andaluzija in Madrid
63 • Zaragoza, Valencija in Madrid
64 • Biseri Andaluzuje 
NOVO!
65 • Valencija 
NOVO!
66 • Veliki španski krog
67 • Bilbao in severna Španija
68 • Pamplona, Bordeaux, Lurd in Bilbao
69 • V Santiago de Compostela… 
NOVO!
70 • Otočkanje po Kanarskih otokih
71 • Po sonce na Balearske otoke (Majorka, Ibiza in Menorka)
PORTUGALSKA
73 • Vikend v Lizboni
74 • Od Lizbone do Porta
75 • Madeira - vrt Atlantika
76 • Azori, razkošje v zelenem in nebeška modrina
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FRANCIJA
78 • V Pariz in Disneyland z avtobusom
78 • Pariz I.
79 • Pariz z letalom - vikend v mestu
79 • Pariz z letalom - 4 dni
80 • Pariz z letalom - 5 dni
80 • Strasbourg in šarmantna Alzacija
81 • Romarski Lurd in Provansa
81 • Normandija in Pariz
82 • Pariz in Alzacija
83 • Gradovi ob Loari, Atlantik in jug Francije
83 • Bordeaux - vikend v mestu
84 • Provansa in Azurna obala
84 • Mondena Azurna obala - Cote D’Azzur
85 • Provansa in divja lepota Camargue
86 • Korzika - Napoleonov otok
86 • Korzika in Sardinija - nepozaben duet
87 • Lurd in Pireneji - nepozaben dvojček
87 • Pariz - London z Eurostarom pod rokavskim prelivom
TURČIJA
89 • Istanbul - 4 dni
90 • Istanbul - 5 dni
91 • Veliki turški krog
92 • Čarobna Kapadokija in Istanbul 
NOVO!
93 • Turška doživetja 
NOVO!
AVSTRIJA
95 • Dunaj - 1 dan
95 • Dunaj in živalski vrt
95 • Dunaj - vikend v mestu - 2 dni
96 • Dunaj - vikend v mestu - 3 dni
96 • Čokolada in Gradec
97 • Vulkanlandija in čokolada 
NOVO!
97 • Melk in Linz – muzej prihodnosti 
NOVO!
97 • Salzburg – Passau – Linz 
NOVO!
98 • Salzburg in solni rudnik - 1 dan
98 • Salzburg in Innsbruck 86
99 • Živalski vrt in Salzburg 86
99 • Grossglockner in Zell am See
99 • Grossglockner in Orlovo gnezdo
99 • Celovec, Minimundus in Reptilarij
100 • Po Koroški 
NOVO!
100 • Idilična pokrajina Wilder Kaiser 
NOVO!
101 • Idilična pokrajina Salzkammergut
101 • Največja ledena jama na svetu, Innsbruck in Swarovski
NEMČIJA
103 • Orlovo gnezdno in solni rudnik
103 • Salzburg in Orlovo gnezdo
103 • Munchen - bavarska prestolnica 1 dan
104 • Munchen in živalski vrt Hellabrun
104 • Munchen in zabaviščni park Legoland
105 • Legoland - 1 dan
105 • Zabaviščni park - Europa park in Stuttgart (Mercedes muzej)
106 • Gradovi Ludvika II. Bavarskega - 2 dni
106 • Gradovi Ludvika II. Bavarskega - 3 dni
107 • Po poteh Primoža Trubarja - 3 dni
107 • Nurnberg in mini križarjenje po reki Donavi
108 • V stara nemška mesta in Berlin
108 • Berlin in Dresden
109 • Linz in Passau - 2 dni
109 • Berlin z letalom - 3 dni
110 • Mistični gradovi reke Ren 
NOVO!
110 • Srednjeveška mesta nemške romantične ceste 
NOVO!
111 • Berlin, Kopenhagen in skok na Švedsko
ŠVICA
113 • Švicarska pravljica
113 • Švica express - vikend v Švici
114 • Ženeva in zahodna Švica
114 • Z nahrbtnikom v Švico - 3 dni
115 • Bernina express in italijanska jezera
115 • Glacier express in švicarske Alpe
NIZOZEMSKA IN BELGIJA
117 • Amsterdam in Nizozemska
118 • Nizozemska v znamenju cvetja
119 • Amsterdam z letalom - 3 dni
120 • Amsterdam in Bruselj z busom - 6 dni
121 • Amsterdam in Bruselj z letalom - 4 dni
123 • Mlini na veter in čokolada: Amsterdam in Bruselj
123 • Obisk Beneluksa
MADŽARSKA
126 • Budimpešta - kraljica Donave
126 • Vikend v Budimpešti

127 • Budimpešta in biseri Madžarske
127 • Blatno jezero z okolico
128 • Balaton - madžarsko morje – 3 dni
128 • Budimpešta, Bratislava in Dunaj
ČEŠKA IN SLOVAŠKA
130 • Zlata Praga - 3 dni
130 • Praga in mini križarjenje - 2 dni
131 • Mogočni gradovi Češke in Praga
131 • Čarobna južna Češka
132 • Popotovanje po Češki - KARLOVY VARY, PLZEN IN PRAGA
132 • Zlata Praga in Dresden
133 • Slovaška pravljica - 4 dni
134 • Bratislava in Dunaj
134 • Bratislava in Nežidersko jezero
POLJSKA
136 • Krakow, Auschwitz in rudnik Wieliczka
136 • Varšava in Krakow z avtobusom
137 • Varšava in Krakow z letalom
137 • Bratislava in Krakov
SLOVENIJA
139 • Dolina dvorcev in gradov Vipavske doline 
139 • Martinovanje na Kozjanskem 
140 • Goriška Brda – slovenska Toskana 
140 • Gurmanski Kras, očarljivi Trst 
141 • Pekel, zeleno zlato, Grofje Celjski 
141 • Potep po Prekmurju in Goričkem 
142 • Skrivnostna Notranjska 
142 • S splavom po reki Savinji in Savi 
HRVAŠKA
144 • Gurmansko razvajanje v Istri 
144 • Čudoviti Brioni in antična Pula 
145 • Zagreb in Moslavina
145 • Slavonija, domača in prijazna
146 • Hrvaško Zagorje in Rogatec 
146 • Po sledeh Marka Pola in gusarska brudetijada 
147 • Jesenska zabava v Dalmaciji 
147 • NP Plitnička jezera, Šibenik in Zadar 
148 • Dalmacija in križarjenje po Kornatih 
148 • Park Dalmacije in Šibenik 
149 • Obiranje sladkih Dalmatinskih jagod 
SRBIJA
151 • Beograd in Avala
151 • Beograd - 3 dni
152 • Beograd in Novi Sad
152 • Novi Sad in Vojvodina
153 • Vojvodina in Slavonija
154 • Srbski trojček – 3 dni 
154 • Srbski trojček – 4 dni 
155 • Zlatibor, Tara in Šarganska osmica
155 • Beograd in zahodna Srbija s Šargansko osmico 
156 • Od Beograda do Sarajeva… 
BOSNA IN HERCEGOVINA
158 • Sarajevo - vikend v mestu
158 • Bosanske piramide in Sarajevo
159 • Po Bosni in Hercegovini
159 • Mostar, Sarajevo in Titov bunker
160 • Rafting na Neretvi in Sarajevo
160 • Banja Luka – 2 dni 
161 • Sarajevo, Mostar in Dalmacija – 3 dni 
161 • Sarajevo, Mostar in Dalmacija – 4 dni
162 • Plitvička Jezera, Bihać in rafting na reki Uni 
ČRNA GORA
164 • Potep po Črni gori
164 • Potep po Črni gori in počitnice
165 • Deviška Črna gora 
166 • Črna gora z letalom
166 • Črna gora in Albanija
MAKEDONIJA
168 • Makedonija z avtobusom
168 • Makedonski biseri
169 • Makedonija - super ugodno
169 • Albanija in Makedonija
GRČIJA
171 • Klasična Grčija in Meteora
172 • Med najlepšimi antičnimi mesti, 5 dni
173 • Antene in najlepša antična mesta, 4 dni 
174 • Grški dragulji, 5 dni
175 • Potepanje po najlepših Kikladskih otokih 
176 • Počitnice na Lefkasu ali Zakintosu in klasična Grčija
177 • Kretska pravljica
CIPER
178 • Ciper - otok ljubezni in bogov
179
Grški Ciper

NOVO!
NOVO!
NOVO!
NOVO!
NOVO!
NOVO!
NOVO!
NOVO!
NOVO!
NOVO!
NOVO!
NOVO!

NOVO!
NOVO!
NOVO!
NOVO!

NOVO!
NOVO!
NOVO!

NOVO!

NOVO!
NOVO!

ALBANIJA
181 • Veliki albanski krog
181 • Vikend v Albaniji
MALTA
183 • Malta - otok vitezov
BOLGARIJA
185 • Bolgarija in njena najlepša mesta
186 • Bukarešta in Sofija - dve prestolnici Balkana
186 • Sofija
187 • Bolgarija in severna Grčija
ROMUNIJA
189 • Transilvanija - PO POTI GROFA DRAKULE
190 • Bukarešta in slikovita mesta Transilvanije
191 • Bukarešta in Transilvanija
192 • Od Sofije do Bukarešte
193 • Romunska pravljica in znamenita cesta Transfagarasan
194 • Po poteh romunske dediščine
MOLDAVIJA
196 • Moldavija – dežela vina, konjaka in sončnic 
NOVO!
197 • Romunija in Moldavija – neraziskani lepotici 
NOVO!
198 • Popotovanje po Romuniji in Moldaviji 
NOVO!
VELIKA BRITANIJA
200 • London z avtobusom
200 • London - 4 dni
201 • London - 5 dni
202 • London in angleška doživetja
203 • Anglija in Wales
ŠKOTSKA IN IRSKA
205 • Edinburgh - vikend v mestu
205 • Škotska - vikend v zeleni pokrajini
206 • Škotska - čarobna pokrajina
207 • Dublin - vikend v mestu
207 • Irska - vikend v zeleni pokrajini
208 • Irska - zeleni otok
209 • Škotska in Irska – poletna pravljica
SKANDINAVIJA
211 • Kopenhagen in gradovi Severne Zelandije
211 • Berlin in Kopenhagen
212 • Vikend v Kopenhagnu 
NOVO!
212 • Od Stockholma do Kopenhagna
213 • Na potep po skandinavskih prestolnicah
214 • Stockholm in Helsinki
214 • Stockholm, Helsinki in Talin
215 • Božiček in arktična doživetja
215 • Laponska, dežela polnočnega sonca 
NOVO!
216 • Najlepši norveški fjordi in Oslo
217 • Lofoti, Nordkapp in Finska
218 • Po Skandinaviji do Nordkappa & prestolnice 194
220 • Osupljiva Norveška, Nordkapp in Božičkova dežela
221 • Norveške sanje – fjordi, ledeniki in panoramske ceste 
NOVO!
ISLANDIJA
223 • Obisk Islandije 199
224 • Veliki islandski krog 200
226 • Islandija in polarni sij 
NOVO!
BALTSKE DRŽAVE
228 • Baltske dežele - 6 dni
229 • Velika baltska tura in St. Peterburg
230 • Baltske prestolnice
231 • Varšava in Baltske prestolnice
232 • Riga in Talin s posebnim letalom 
NOVO!
232 • Riga – prestolnica Latvije s posebnim letalom 
NOVO!
UKRAJINA
234 • Vikend v Kijevu, 4 dni 207
234 • Mistični Kijev, 4 dni 
NOVO!
235 • Ukrajina, 6 dni
236 • Vzhodnoevropski dvojček… 
NOVO!
237 • Ukrajina in Moldavija – neodkriti Vzhod Evrope 
NOVO!
238 • Od Minska do Kijeva, 5 dni 
NOVO!
GRUZIJA IN ARMENIJA
240 • Gruzija in Armenija - Zakavkazje
241 • Azerbajdžan in Gruzija 
NOVO!
RUSIJA
243 • Moskva - 4 dni
244 • Velika Ruska avantura: Moskva, St. Peterburg in Zlati Prstan
245 • Moskva in St. Peterburg
246 • Križarjenje od Moskve do St. Peterburga
247 • Moskva, St. Peterburg in Talin
248 • Irkutsk in Bajkalsko jezero
250
251
253

Potovanja po vaši meri
Podrobno o tem in onem…
Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje
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ZAKAJ CORIS?
• CORIS se ukvarja izključno z zavarovanji v tujini.
• CORIS je v Sloveniji prisoten že več kot 25 let. V tem času je CORIS
postal sinonim za asistenčno zavarovanje v tujini z bogatimi
izkušnjami na področju nudenja kakovostnih asistenčnih storitev.
• CORIS je edini v Sloveniji, ki prodaja zavarovanje in obenem
pomaga, ko v tujini potrebujete pomoč. Pri nas boste iz prve roke
izvedeli, kako poteka pomoč v tujini.
• CORIS ima povsod po svetu lastno mrežo pogodbenih zdravnikov
ter ostalih izvajalcev medicinskih storitev.
• CORIS asistenčni center v Ljubljani je z vami neprekinjeno 24 ur
na dan in vse dni v letu.
• CORIS zavarovanje krije stroške pri javnih in zasebnih zdravnikih.
• CORIS krije tudi akutno poslabšanje kroničnih bolezni.
• CORIS stroškov prevoza ne ločuje od ostalih stroškov. POZOR: v
primeru težje bolezni ali poškodbe lahko prevoz v domovino
stane več kot 50.000 €.
• CORIS krije stroške taxija, reševalnega vozila ali helikopterja.
• CORIS krije tudi zdravstvene stroške, ki nastanejo kot posledica
terorizma.
• CORIS nudi zavarovanje odgovornosti na smučiščih.
• CORIS vam stroške, ki ste jih v tujini poravnali sami, povrne v treh
delovnih dneh.
• CORIS vrne tudi stroške nujnih telefonskih klicev, opravljenih z
našim asistenčnim centrom v Ljubljani.
• CORIS zavarovanje lahko sklenete enostavno, hitro in udobno, po
svetu pa potujete le z e-polico.
Vas še vedno nismo prepričali? Našo odzivnost lahko preverite sami.
Pokličite nas ali obiščite našo spletno stran www.coris.si.

Zakaj evropska kartica, ki jo ponuja
ZZZS, ne zadostuje?
• Evropska kartica NE krije stroškov
zdravstvene oskrbe pri zasebnikih.
• Prav tako NE krije stroškov povratka v
domovino.
• Stroški se povrnejo v višini povprečne
cene enakihstoritev v Sloveniji. Strošek
zdravstvenih storitev je v tujini navadno
višji, zato pogosto tudi ni v celoti
povrnjen.
• Tudi ZZZS priporoča sklenitev dodatnega
zdravstvenega zavarovanja za tujino.

Assistance CORIS d.o.o.
Ulica bratov Babnik 10
1000 Ljubljana
Tel: 01 51 33 500 | Mail: coris@coris.si

Kje lahko sklenem zavarovanje?
• Na spletni strani www.coris.si,
• v poslovalnici CORIS-a od poneljka do
petka med 7. in 17 uro,
• po telefonu na 01 51 33 500 (24/7),
• v turističnih zaupanja vrednih agencijah
po Sloveniji.

Celoletno zavarovanje za tujino
Če pogosto potujete v tujino, zasebno ali
poslovno, smo za vas pripravili ugodno ponudbo
celoletnih zavarovanj* za posameznike in družine.
*Celoletno zavarovanje velja za potovanja, ki so krajša od 90 dni.

ITALIJA
»Ljubezen na zemlji je ustvarila mati. «
(znameniti pesnik Francesco Petrarca)

ITALIJA JE DEŽELA
al dente testenin in kapučina, velikih umetnikov,
škandaloznih politikov in prodornih mislecev,
dežela mafije in romantike, oblikovanja in mode,
uživanja v življenju in vere v družino.
ZVEZDNI PRAH
V Milanu je Tita Ricordija, lastnika ene največjih
glasbenih založb, obiskal mlad skladatelj in
ga prosil, naj pregleda njegovo opero. Ko se je
skladatelj čez nekaj dni spet oglasil pri Ricordiju,
mu je ta vrnil partituro in z obžalovanjem rekel,
da je ne more izdati. Razočarani mladenič ga je
žalostno vprašal: »Gospod, kaj pa vam ni všeč?«
»Dragi mladi gospod, nobena primadona na
svetu ne bi privolila, da bi pela arijo, ki se začenja
z besedami: Ko sem bila nekoč mlada«. Skladatelj
je vzel svojo partituro in skrušeno odšel. Bil je
znameniti skladatelj Giacomo Puccini.
VROČIH 6 V RIMU
• Najbolje ohranjen antični tempelj v Italiji
in nekdanje svetišče za čaščenje bogov
Panteon,
• antični vodnjak - Fontana di Trevi, kamor

•
•
•
•

ljudje za srečo zmečejo tudi do 3000 € na
dan v kovancih,
najmanjša država na svetu Vatikan z
Vatikanskim muzejem, Sikstinsko kapelo in
Baziliko Sv. Petra,
največji rimski amfiteater Kolosej,
137 Španskih stopnic, ki so bile prizorišče
mnogih filmov,
Bazilika Marije Snežne - največja cerkev v
mestu posvečena Mariji.

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Italijani so izumili termometer, klavir,
violino, pisalni stroj, vespo, kavni aparat,
anestezijo, očala, opero in parmezan.
• Ime izhaja iz besede »Italia«, kar pomeni
zemlja telet - morda zato, ker je bil simbol
južnih italijanskih plemen bik.
• Državi v državi: znotraj Italije se nahajata še
dve državi, San Marino in Vatikan.
• S skoraj 58 milijoni obiskovalcev je Italija
peta najbolj obiskana dežela na svetu.
• Ima več arhitekturnih in umetniških
mojstrovin na km2 kot katerakoli druga
država na svetu.

• Ima več kot 3000 muzejev, zato ji marsikdaj
pravijo kar veliki muzej na prostem.
• Ima tri aktivne vulkane: Vezuv, Etna in
Stromboli.
• Nacionalni šport je nogomet. Italijani so bili
štirikrat svetovni prvaki, trikrat so gostili
Olimpijske igre.
• Bolonjska univerza je tempelj znanja že od
leta 1083 in je najstarejša evropska univerza.
• Beneški filmski festival je najstarejši filmski
festival na svetu.
• Imajo največ priznanih modnih oblikovalcev.
Hiša Valentino še danes kreira policijske
uniforme.
• Najtežji tartuf na svetu je bil iz Italije in je
tehtal kar 1, 5 kg. Prodali so ga za 333. 000 $.
ZA DOBER TEK
Testenine na tisoč in en način, paradižnik in
bazilika. Vsak prebivalec Italije naj bi v povprečju
pojedel 25 kg testenin v enem letu.

Palmina zabavna družinska potepanja

Dnevni in nočni Gardaland

Odhodi dnevni Gardaland: 30.* marec, 6.*, 13.*, 22., 27., ¸28. april, 1., 2., 4., 11., 18., 25. maj, 1., 8., 15., 22 in 29. junij, 2., 9., 16., 20., 23., 27. julij, 6., 13., 20. in 27., 31.
avgust, 7., 14., 21., 28. september, 5., 12., 19.*, 27. in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
Odhodi nočni Gardaland: 25. in 29. junij, 13. in 27. julij, 3., 10., 15. in 17. avgust 2019
• celodnevna zabava v največjem in najbolj
atraktivnem zabaviščnem parku Italije
• na avtobusu bomo poskrbeli za animacije in
nagradne igre
• vse novosti letošnje sezone si lahko ogledate
na www. gardaland. it
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja do Gardskega
jezera, kjer vas čaka nora celodnevna zabava v zabaviščnem parku, ki ga uvrščajo med pet najboljših zabaviščnih parkov na svetu. Več kot 40 različnih atrakcij
je razdeljenih po tematskih sklopih, ki zagotavljajo zabavo za vsako starost in okus: najmlajšim je namenjen
domišljijski svet zmajčka Pateršiljčka in Pujse Pepe,
ljubiteljem avantur svet faraonov in mumij, tobogani,
divje vodne brzice Atlantide in vratolomne vožnje z vla-

ki. Adrenalinski navdušenci lahko uživate na vožnji na
Blue Tornado, vratolomnih,,rollercoasterjih’’ Sequoia
Adventure, X Raptor, Magična gora, Oblivion – črna
luknja …, ki z neverjetnimi obrati, veliko hitrostjo in višinskimi spusti zagotavljajo nepozabno izkušnjo. Ne izpustite novih odrskih postavitev in 4-D doživetij, ki vas
bodo popeljala v neznane svetove. Dan bodo popestrile parade ter nastopi glasbenikov, plesalcev, klovnov
in akrobatov. V zabaviščnem parku so številne trgovine s spominki in restavracije. Obilo zabave, atrakcij in
novosti je dovolj razlogov, da obiska parka ne smete
zamuditi! Povratek iz dnevnega Gardalanda je predviden v zgodnjih večernih urah. Povratek z nočnega Gardalanda je predviden okvirno ob 23. 30 uri, prihod v
Ljubljano ob pribl. 04. 00 uri in v Celje ob pribl. 05. 00
uri zjutraj naslednjega dne.

od 62 €*

najmanj 45 potnikov

otroci do 1 m višine: -

20 €

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vstopnino v
Gardaland, cestnine in ostale pristojbine, stroške
spremstva in organizacije izleta.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: obisk Sea Life 5 €
(možno do 10 dni pred odhodom).
OPOMBA: 31. oktobra je Gardaland v znaku Halloweena. Odprt bo predvidoma do polnoči. Odhod
avtobusa je predviden po zaprtju parka.

Aqualandia - svet vodne zabave v bližini Benetk
Odhodi: 25. junij, 6. in 20. in 27. julij, 3.*, 15, 17., 24. in 31. avgust 2019 ali po želji zaključenih skupin
• številne vodne atrakcije, igre na pesku, glasba
in zabava
• vse atrakcije si lahko ogledate na
www. aqualandia. it
Odhod v jutranjih urah. Vožnja proti Benetkam. Dan v
vodnem zabaviščnem parku Aqualandia bo namenjen
zabavi na 26 atrakcijah, med katerimi sta najvišji bungee jumping stolp v Evropi in najvišji vodni tobogan v
tem delu sveta. Shark bay je edini bazen s peščenim
dnom v Evropi, na karibske otoke pa vas bodo spomnile tudi peščene plaže in palme, ki pod krošnjami skrivajo restavracije in lokale.

Športni navdušenci se lahko pomerite v odbojki na
mivki ali v vodi, za ples pa poskrbijo glasbeni DJ - ji
z najnovejšimi glasbenimi uspešnicami. Funnyland je
svet za najmlajše, kjer so atrakcije prilagojene otrokom. V družbi pravljičnih junakov se obisk parka spremeni v nepozabno dogodivščino. Čez dan se odvijajo
številne glasbene, umetniške, akrobatske, plesne in
cirkuške prestave, med katerimi so bile mnoge nagrajene za izvirnost in izvedbo. Ob 18. uri se park zapre.
Sledi vožnja v Slovenijo, kamor je predviden prihod v
večernih urah.
OPOMBA: v primeru slabega vremena je park zaprt.
Gostje si v primeru slabega vremena ogledajo Benetke.

od 55 €*

najmanj 45 potnikov

otroci do 1,40 m višine: 10

€ POPUSTA

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na navedeni
relaciji, vstopnico za obisk parka, spremstvo in organizacijo izleta.

ZA DRUŽINE

ZABAVNO

Mirabilandija

Odhodi: 22. in 28. april, 1., 2., 11., 25. maj, 8., 25. junij, 6. in 20. julij, 15., 24. in 31. avgust,, 7. in 21. in 28. september, 12.* in 31. oktober 2019
ali po želji zaključenih skupin
• nora zabava v drugem največjem zabaviščnem
parku v Italiji
Vabljeni v Mirabilandijo, drugi največji zabaviščni park
v Italiji, ki se nahaja na kar 250. 000 kvadratnih metrih zelenih površin, hkrati pa ponuja 44 atrakcij in 12
različnih predstav v živo. V nepozabnem spominu vam
bo zagotovo ostala tudi predstava policijske akademije
z neverjetnimi kaskaderji na motorjih, avtomobilih in
tovornjakih.
Odhod iz Celja in Ljubljane v zgodnjih jutranjih urah.
Vožnja v Mirabilandijo, ki se nahaja kar na 250. 000
kvadratnih metrih površine. Celodnevni obisk parka,
20
20

kjer je na voljo 44 atrakcij in 12 predstav v živo. V parku
se nahaja tudi 50 m visok vlak smrti v Evropi – Katun
roller coster, ki doseže hitrost 104 km/h. Najbolj nor
pa je spust po 27 m mokrem slapu Niagara, rafting Rio
Bravo ter številne druge atrakcije. Zagotovo se boste
lahko nasmejali tudi ob predstavi »policijske akademije« v živo in obiskali plažo bogato s številnimi atrakcijami, tobogani, palmami, ležalniki, bari, restavracijami
in celo peskom iz Egipta. Po želji pizza večerja v parku
in nato vožnja proti domu. Predvidena vrnitev v Slovenijo v poznih večernih urah.

od 59 €*



najmanj 45 potnikov

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, vstopnica za Mirabilandijo.
MOŽNO DOPLAČILO na poti: vstopnina na »Mirabilandia plažo« skupinska (od 15 oseb) 10 €, individualna 16 €.

Palmina zabavna družinska potepanja

Canevaworld - Caneva aqua park in Movieland studio 

Odhodi: 30.* marec, 6.*, 13.*, 20., 22., ¸28. april, 1., 2., 4., 11., 18., 25. maj, 1., 8., 15., 22 in 29. junij, 2., 9., 16., 20., 23., 27. julij, 6., 13., 20. in 27., 31. avgust, 7., 14., 21.,
28. september, 5., 12., 19.*, 27. in 31. oktober 2019 po želji zaključenih skupin
• zabava v družbi filmskih junakov in
adrenalinskih atrakcij
• možnost kombinacije z Gardalandom
• vse atrakcije in novosti si lahko ogledate na:
www. canevaworld. it/movieland/
MOVIELAND STUDIJII zagotavljajo nepozaben dan v
družbi filmskih junakov in adrenalinskih atrakcij: simulator podmornice U571 vas popelje v globine morja,
s stolpa Hollywod Tower se s prostim padom spustite
50 metrov globoko. V simulatorju in 5D tehniki bomo
Terminatorju pomagali premagati nasprotnike in se v
divji vožnji pridružili policistom s filma Policijska akademije. Adrenalinska Tomb ryder in hiša strahov sta
preizkušnji za najpogumnejše, v stilu največjih filmskih
zvezd pa dan lahko zaključite na vožnji po znameniti
cesti Route 66.
VODNI PARK - AQUA PARADISE je drugi del parka CANEVAWORLD, kjer so številni tobogani, brzice, adrenalinski spusti, bazeni z razburkanimi in mirnimi vodami
ponujajo odločno osvežitev v vročih poletnih dneh!
Raziskujte enega največjih tematskih vodnih parkov
Evrope: tropski otok z razburljivimi vodnimi atrakcija-

mi, nepredvidljivi vulkan, starodavni svetilnik in pravo
ribiško vasico! Park ponuja 4 različne tematske površine, kjer lahko prav vsak obiskovalec preživi nepozaben
dan v senci palmovih dreves, na belih peščenih plažah
in številnih morskih atrakcijah. POMEMBNO: Vodni
park je odprt od začetka meseca junija do sredine septembra. V ostalih terminih je možen obisk samo Movieland studijev.
Odhod avtobusa iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah.
Vožnja v Italijo in nadaljevanje poti po avtocesti mimo
Benetk do Gardskega jezera. Prosto za zabavo in uživanje ob atrakcijah zabaviščnega parka CANEVAWORLD.
Ob 18. uri odhod avtobusa nazaj v Slovenijo kamor je
prihod predviden v poznih večernih urah. Vstopi so
možni tudi na postajališču Ravbarkomanda, pri okrepčevalnici in v Sežani - pred supermarketom Tuš.
POMEMBNO: v času od konca junija do konca avgusta je odhod avtobusa za izlet MOVIELAND STUDIO IN
VODNI PARK CANEVA AQUA PARK iz Gardalanda ob 23.
30 uri, prihod v Ljubljano je predviden pribl. ob 04. 00
uri in v Celje ob pribl. 05. 00 uri zjutraj naslednjega
dne. Zabaviščna parka CANEVAWORLD (vodni park in
filmski studii) sta julija in avgusta odprta do 19. ure,
v ostalih terminih do 18. ure. Povratek iz Movieland

parka v Gardaland in v Pescheiro je organiziran z lokalnimi avtobusi filmskih studiev Movieland. Pri poletnih odhodih lahko gostje, ki bodo čez dan obiskali
CANEVAWORLD (VODNI SVET in FILMSKE STUDIJE),
ob doplačilu preživijo še nekaj uric v nočnem Gardalandu (doplačilo za vstopnico v Gardaland na blagajni
zabaviščnega parka), ali pa večer preživite v mestecu
Peschiera ob Gardskem jezeru.

od 62 €*

najmanj 45 potnikov

otroci do 1 m višine: -

20 €

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, skupinsko
vstopnico v Movieland studio in vodni park Canevaworld, cestnine in ostale pristojbine, stroške
spremstva in organizacije izleta.
MOŽNO DOPLAČILO na poti: vstopnica za nočni
Gardaland (vstop po 19. uri) pribl. 20 €.

Verona in zoo safari

Odhodi: 23.marec*, 6., 13., 22. in 28. april, 1., 2., 4., 25. maj, 8., 15, in 25. junij, 13. julij, 15., 24., 31. avgust, 7. in 21. september, 5.* in 26. in 31. oktober 2019 ali po želji
zaključenih skupin
• ogled najlepših znamenitosti Verone
• obisk živalskega vrta s safarijem med levi,
žirafami, gazelami in zebrami
• na ogled so makete dinozavrov v naravni
velikosti
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja do
Verone, ki jo zaradi izjemne zgodovine uvrščamo med
umetniško najbolj vabljiva severno italijanska mesta.
Krajši ogled mesta, ki je služilo kot kulisa Shakespearovemu Romeu in Juliji - eni največjih ljubezenskih
zgodb v svetovni literaturi. Med drugim si bomo ogledali trg Bra, čudovito ohranjen rimski amfiteater, se

sprehodili do trga Erbe s tradicionalno tržnico, si ogledali trg Seniorjev in seveda obiskali Julijino hišo z znamenitim balkonom. Po ogledu vožnja proti Gardskemu
jezeru in obisk enega najlepše urejenih evropskih Zoo
safarijev. Vožnja z avtobusom med ogradami in prosto živečimi živalmi daje občutek, kot da bi se udeležili
pravega afriškega safarija, saj bomo srečali leve, nosoroge, nilske konje, pa tudi žirafe, gazele in opice…
Sledi ogled živalskega vrta in maket dinozavrov v naravni velikosti. Pozno popoldne vožnja proti Sloveniji
in prihod domov v večernih urah.

ZA DRUŽINE

ZABAVNO

od 56 €*



najmanj 45 potnikov

Otroci do 12 let: 50%

popust

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, zunanje oglede, vstopnino v
Zoo safari, živalski vrt in park dinozavrov, stroške
spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov: 10 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: morebitne vstopnine
v Veroni.

Verona
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Palmina zabavna družinska potepanja

Verona, zoo safari in Gardaland 

Odhodi: 6.*, 13.*, 27. in 29. april, 1., 2., 4., 18. maj, 1. in 22. junij, 13. julij, 15., 17. in 24. avgust, 7. in 21. september, 5. in 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• najbolj zabaven vikend za otroke
• obisk najbolj priljubljenega zabaviščnega
parka v Italiji
• safari med levi, zebrami in antilopami
• vse novosti si lahko ogledate na gardaland. it
in www. parconaturaviva. it
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - VERONA - ZOO SAFARI - ŽIVALSKI VRT
- SVET PLAZILCEV IN DINOZAVROV
Odhod v jutranjih urah. Vožnja mimo Benetk do Verone, kjer si bomo ogledali glavne znamenitosti mesta Romea in Julije: Arena, Julijina hiša, zelenjavni in
gosposki trg. Nekaj prostega časa in nato vožnja do
zoološkega parka Parco Natura Viva. Park je sestavljen
iz treh vsebinskih delov: najprej se bomo z avtobusom
popeljali skozi savano, kjer se na velikih površinah
prosto sprehajajo levi, žirafe, zebre in druge afriške živali… Sledi obisk živalskega vrta in ogled cele vrste eksotičnih živali iz vseh kontinentov sveta: od sibirskih tigrov in snežnih leopardov, do nilskih konjev, evropskih
bizonov, muflonov, flamingov, črnih labodov, papig,

opic in svizcev… V tretjem delu parka je predstavljena
zgodovina živalskega sveta: razstavo maket dinozavrov
v naravni velikosti dopolnjujeta terarij in akvarij z redkimi vrstami rib. Vožnja v hotel v okolici, nastanitev in
večerja.
2. DAN 
zajtrk
GARDALAND - SLOVENIJA
Po zajtrku sledi vožnja v največji in najbolj priljubljen
zabaviščni park v Italiji. Dan bo v celoti namenjen zabavi v Gardalandu, ki ga sestavljajo tri tematske vasice, 40 atrakcij, trgovinice in številne restavracije.
Zmajček Peteršiljček - maskota Gardalanda, vas bo
popeljal skozi deželo domišljije do vasice ameriškega
divjega zahoda. Naenkrat se bomo znašli v arabskem
svetu, od tu pa vas bo pot vodila med gusarje in egipčanske mumije. Dan v družbi pravljičnih junakov dopolnjujejo različne predstave akrobatov, glasbenikov in
plesalcev. Med številnimi atrakcijami vsakdo najde kaj
zase, za prijeten odmor med številnimi dogodivščinami
pa je poskrbljeno v restavracijah in okrepčevalnicah.
Povratek iz Gardalanda je predviden ob 18. 30 uri, prihod v Slovenijo v poznih večernih urah.

od 149 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci do 12 let na dodatnem ležišču

- 30%
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu,
celodnevno vstopnico za zabaviščni park Gardaland, vstopnino za safari park in živalski vrt s parkom dinozavrov, nastanitev v dvoposteljnih sobah v
hotelu 3*, polpenzion, spremstvo vodnika, cestnine in pristojbine.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 16 €; turistična
taksa v hotelu 2 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: obisk Sea Life akavarija 5 €, enoposteljna soba 25 €.

ZA DRUŽINE

SUPER
CENA ZA
OTROKE

ZABAVNO

Nori vikend v Mirabilandiji

Odhodi: 6.*, 20., 27. in 29. april, 1., 4., 11., 25. maj, 8. in 22. junij, 13. julij, 15., 17. in 24. avgust, 7. in 21. september, 5.* in 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• zares noro doživetje, prepričajte se sami
• v ceni - dvodnevna vstopnica za park
• super ugodno
Preživite vikend v Mirabilandiji, drugem največjem zabaviščnem parku v Italiji, ki se nahaja kar na 250. 000
kvadratnih metrih zelenih površin, hkrati pa ponuja 44
atrakcij in 12 različnih predstav v živo.
V nepozabnem spominu Vam bo zagotovo ostala tudi
predstava policijske akademije z neverjetnimi kaskaderji na motorjih, avtomobilih in tovornjakih.
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - MIRABILANDIJA
Odhod iz Celja in Ljubljane v zgodnjih jutranjih urah.
Vožnja v Mirabilandijo, ki se nahaja kar na 250. 000
kvadratnih metrih površine. Celodnevni obisk parka,
kjer je na voljo 44 atrakcij in 12 predstav v živo. V parku
se nahaja tudi 50 m visok vlaka smrti v Evropi - Katun
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roller coster, ki doseže hitrost 104 km/h. Najbolj nori
pa je spust po 27 m mokrem slapu Niagara, rafting Rio
Bravo ter številne druge atrakcije. Zagotovo se boste
nasmejali lahko tudi ob predstavi »policijske akademije« v živo in obiskali plažo bogato s številnimi atrakcijami, tobogani, palmami, ležalniki, bari, restavracijami
in celo peskom iz Egipta. Po želji pizza večerja v parku
in nato vožnja do hotela. Nočitev.
2. DAN 
zajtrk
MIRABILANDIJA - SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja do Mirabilandije in nadaljevanje celodnevne zabave v parku. Po želji in za doplačilo se
lahko odpravite tudi na Mirabilandia plažo. Zvečer
vrnitev proti Sloveniji s predvidenim prihodom v večernih urah.

od 99 €*

najmanj 45 potnikov

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in ostale pristojbine, ena nočitev z zajtrkom v hotelu 3*,
dvodnevna vstopnica za Mirabilandijo.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov:
16 €; turistična taksa v hotelu pribl. 2 €
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
17 €.
MOŽNO DOPLAČILO na poti: vstopnina na »Mirabilandia plažo« skupinska (od 15 potnikov) 10 €,
individualna 16 €.

ZA DRUŽINE

ZABAVNO

UGODNO

SUPER
CENA

Benetke

Gardsko jezero

Gardsko jezero 

Odhodi: 30*. marec, 22., 27., 28. april, 2., 4., 11., 18., 25. maj, 1., 8., 15.. junij, 2., 16., 23. in 30. julij, 6., 20., 27. in 31. avgust, 14., 28. september, 5., 19. in 31. oktober
2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled romantičnih mestec ob Gardskem jezeru
• idealen potep v poletnih mesecih za celo družino s kopanjem v jezeru

SLOVENIJA - LAZISE – BARDOLINO - SIRMIONE SLOVENIJA
Odhod avtobusa v jutranjih urah in vožnja po Padski
nižini mimo Benetk, Padove ter Verone do Gardskega
jezera. Pot ob jezeru bomo nadaljevali do mesteca Lasize, ki je starodavno pristaniško mestece, katerega
glavna znamenitost je grad iz 10. stoletja z zelo dob-

ro ohranjenim obzidjem. Vožnja v slikovito mestece
Bardolino. Mestece je priljubljeno letovišče, svetovno
znano pa po oljčnem olju ter istoimenskem vinu, ki ga
pridobivajo iz grozdja iz okoliškega hribovja. Ogled in
prosto za odlično italijansko kavico ter sladoled oz.
kopanje v jezeru (poletni meseci). Nato se bomo z
ladjo (doplačilo) odpeljali v mondeni Sirmione, ki se
nahaja na pollotoku ob južni obali Gardskega jezera,
njegov zaščitni znak pa so ozke uličice s številnimi trgovinami spominkov, restavracije in bari. Po želji obisk
Katulove jame, ostankov mogočne rimske vile na rtu
sirmionskega polotoka. Prosto. Vrnitev v Slovenijo

od 45 €*

najmanj 45 potnikov

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, oglede zunanjosti, spremstvo in
organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov: 8 €.
MOŽNO DOPLAČILO ob prijavi: 1 urna vožnja z
ladjico po Gardskem jezeru 10 €.
MOŽNO DOPLAČILO na poti: vstopnine: cca 5 €

Benetke in laguna

Odhodi: 23.* in 31.* marec, 13.,, 27.,28., 29. april, 1., 4., 11. in 25. maj, 8., 23. in 25. junij, 6., 20. in 27. julij, 3., 15., 24. in 31. avgust, 7. in 21. september, 5. in 31. oktober
2019 ali po želji zaključenih skupin
• plovba z ladjico po laguni je vključena v ceno
• ogled otokov Murano in Burano
V jutranjih urah vožnja do pristanišča Punta Sabbioni,
od koder se bomo z ladjico odpeljali v osrčje Benetk.
Na trgu Sv. Marka si bomo ogledali veličastno baziliko
Sv. Marka, astrološka uro, ter zvonik Campanille, ki je
eden od simbolov mesta. Prefinjena zunanjost Doževe
palače spominja na čipko, Most vzdihljajev pa jo povezuje z zaporom, kjer je bil zaprt Giacomo Casanova
- največji zapeljivec v zgodovini mesta. V opoldanskih

urah vožnja na otok Murano, ki slovi po izdelovanju
stekla, bližnji Burano pa po čipkah, ki so jih s filigrasko natančnostjo domačinke izdelovale za premožne
meščane. Nekaj prostega časa za samostojno raziskovanje ali okrepčilo v eni od številnih kavarn. Pozno
popoldan vrnitev v Slovenijo, kamor boste prispeli v
večernih urah.

od 55 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci do 12 let: 6 €

popusta

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, cestne in ostale pristojbine, vožnjo z ladjo po
laguni, zunanje oglede, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov: 9 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: morebitne vstopnine.

Vikend v Benetkah

Odhodi: 30.* marec, 6.*, 20.*, 27. in 29. april, 1., 4., 11., 25. maj, 8. in 22. junij, 13. julij, 15., 17. in 24. avgust, 7. in 21. september, 5. in 26. oktober 2019 ali po želji
zaključenih skupin
• plovbi z ladjo po laguni in na Trg Sv. Marka
vklučeni v ceno
• dvodnevni ogled Benetk ter otokov Murano,
Burano in Torcello
• možnost obiska notranjosti Doževe palače
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - LIDO DI JESOLO - BENETKE
Odhod v jutranjih urah. Vožnja do Punte Sabbioni, kjer
bo čakala ladjica, s katero se bomo peljali do trga Sv.
Marka. Zunanji ogled mestnih znamenitosti: Doževa
palača, Most vzdihljajev, Bazilika Sv. Marka, zvonik,
trg Sv. Marka, most Rialto in astrološka ura. Nekaj
prostega časa za samostojno raziskovanje mesta,
obisk notranjosti Doževe palače ali okrepčilo v eni od
številnih kavarn. Popoldan vrnitev v Lido di Jesolo ter
nastanitev v hotelu v okolici.

2. DAN 
zajtrk
LIDO DI JESOLO - BENEŠKA LAGUNA - SLOVENIJA
Z ladjico se bomo popeljali po beneški laguni do otokov Murano, Burano in Torcello. Otok Murano slovi po
izdelovanju stekla, čipke iz otoka Burano pa so znamenitost mesta Benetk, saj so jih v preteklosti domačinke izdelovale za premožne meščane. Sprehod med
živobarvnimi hišami, kjer se je ustavil čas. Tretji izmed
otokov je Torcello, kamor so se v 5. stoletju zatekli begunci s celine, na njem pa je nekaj časa živel in ustvarjal Ernest Hemingway. Popoldan vrnitev na celino in
odhod domov, kamor bomo prispeli v večernih urah.

od 119 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, cestne in ostale pristojbine, vožnjo z ladjo oba
dneva, en polpenzion v hotelu 3*, zunanje oglede,
stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov:
20 €; turistična taksa v hotelu pribl. 2 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
25 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine v muzeje
na trgu sv. Marka skupaj pribl. 20 €.
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Verona

Benetke

Verona in Benetke

Odhodi: 30.* marec, 6.*, 20.*, 27. in 29. april, 1., 4., 11., 25. maj, 8. in 22. junij, 13. julij, 15., 17. in 24. avgust, 7.* in 21. september, 5.* in 26. oktober 2019 ali po želji
zaključenih skupin
• ogled dveh najbolj romantičnih italijanskih
mestec: Verone; mesta Romea in Julije ter
Benetk s trgom Sv. Marka ter Muranom in
slikovitim Buranom
1. DAN 	
večerja, nočitev
SLOVENIJA – VERONA
Odhod v jutranjih urah. Vožnja skozi Padsko nižino do
najbolj romantičnega mesteca v severni Italiji – Verone. Mesto, ki je živahno preko celega leta vabi obiskovalce od blizu in daleč s pričo neustavljivega šarma
in številnih zgodovinskih, arhitekturnih in umetniških
znamenitosti. Ob znameniti Areni se bomo v mislih podali v prejšnja stoletja in si poskusili preslikati gladiatorske boje in številna druge dogajanja. Nato se bomo
po znameniti nakupovalni ulici podali do zelenjavnega
in gosposkega trga ter seveda Julijine hiše. Pod Julijinim balkonom se bomo vživeli v Shakespearovo dramo
o Romeu in Juliji in po želji pripeli naše najbolj skrite
srčne želje. Nekaj prostega časa za odličen sladoled in

nato vožnja proti Benetkam. Večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk
BENETKE – MURANO – BURANO – SLOVENIJA
Vožnja do pristanišča Punta Sabbioni, od koder se
bomo z ladjico odpeljali v osrčje Benetk.Na trgu Sv.
Marka si bomo ogledali veličastno baziliko Sv. Marka,
astrološko uro ter zvonik Campanille, ki je eden od
simbolov mesta. Prefinjena zunanjost Doževe palače
spominja na čipko, most vzdihljajev pa jo povezuje zaporom, kjer je bil zaprt Giacomo Casanova - največji
zapeljivec v zgodovini mesta. V opoldanskih urah vožnja na otok Murano, ki slovi po izdelovanju stekla,
bližnji Burano pa po čipkah, ki so jih s filigrasko natančnostjo domačinke izdelovale za premožne meščane. Nekaj prostega časa za samostojno raziskovanje ali
okrepčilo v eni od številnih kavarn. V poznih popoldanskih vrnitev v Slovenijo, kamor boste prispeli v večernih urah.

od 119 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, vožnja z ladjico po Beneški laguni, zunanje oglede, en polpenzion v hotelu 3*,
stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 17 €;
turistična taksa v hotelu pribl. 2 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
pribl. 25 €
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji 5
- 30 €.

Verona, mesto Romea in Julije 

Odhodi: 30.* marec, 6.*, 22.*, 27. in 28. april, 1., 4., 11., 25. maj, 8. in 22. junij, 13. julij, 15., 17. in 24. avgust, 7.* in 21. september, 5.* in 31. oktober 2019 ali po želji
zaključenih skupin
balkonom se bomo vživeli v Shakespearovo dramo o
• obisk enega najbolj romantičnih italijanskih
Romeu in Juliji in po želji pripeli naše najbolj skrite
mest
srčne želje. Nekaj prostega časa za odličen sladoled
najmanj 45 potnikov
• sprehod skozi mondeni Sirmione
in nato vožnja proti Gardskemu jezeru. Popoldne obisk
mondenega Sirmiona, ki se nahaja na polotoku ob južni
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestnine in
obali Gardskega jezera, njegov zaščitni znak pa so ozke
cestne pristojbine, zunanje oglede po programu,
Odhod v jutranjih urah. Vožnja skozi Padsko nižino do
uličice s številnimi trgovinami spominkov, restavracije
vodenje in organizacija potovanja.
najbolj romantičnega mesteca v severni Italiji. Mesto,
in bari. Pozno popoldne vrnitev v Slovenijo s prihodom
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
ki je živahno preko celega leta vabi obiskovalce od
v večernih urah.
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov: 9 €.
blizu in daleč s pričo neustavljivega šarma in številMOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji:
nih zgodovinskih, arhitekturnih in umetniških znameArena 6 €, Julijina hiša 6 €.
nitosti. Ob znameniti Areni se bomo v mislih podali v
prejšnja stoletja in si poskusili preslikati gladiatorske
Ne spreglejte posebnega programa »Verona
boje in številna druge dogajanja. Nato se bomo po
in operni festival«
znameniti nakupovalni ulici podali do zelenjavnega in
gosposkega trga ter seveda Julijine hiše. Pod Julijinim

od 42 €*

Sirmione
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Rimini

Rimini - San Marino

R
SUPE
A
N
CE

San Marino

Odhodi: 30.* marec, 6.*, 20.*, 27. in 29. april, 1., 4., 11., 25. maj, 8. in 22. junij, 13. julij, 15., 17. in 24. avgust, 7. in 21. september, 5. in 26. oktober 2019 ali po želji
zaključenih skupin
2. DAN zajtrk
• obisk najmanjše in najstarejše republike na
RIMINI – SAN MARINO – SLOVENIJA
svetu
najmanj 45 potnikov
Najprej bomo raziskali staro mestno jedro Riminija,
• nastanitev na območju obmorskega letovišča
potem
pa
sledi
vožnja
do
žepne
državice
San
Marino,
Rimini, kjer je tudi spomladi in pozno jeseni
Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:
najmanjše in najstarejše še obstoječe republike na
prijetno toplo
svetu. Sprehodili se bomo po slikovitih ulicah isto- 15%
imenskega glavnega mesteca mimo obzidja, vrat Sv.
1. DAN 
večerja, nočitev
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
Frančiška do Trga svobode, vladne palače, bazilike Sv.
SLOVENIJA – RAVENNA
ostale pristojbine, zunanje oglede, en polpenzion
Marina, trdnjave. Prosto za raziskovanje slikovitih ulic,
V zgodnjih jutranjih urah se bomo odpeljali proti biv hotelu 3*, stroške spremstva in organizacije pooglede in nakupe priložnostnih spominkov. Prihod v
seru bizantinske umetnosti Ravenni. Ogled Dantejeve
tovanja.
Slovenijo v poznih večernih urah.
grobnice, Ljudskega trga in za doplačilo ogled bazilike
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
San Vitale ter mavzoleja Gale Placidie z znamenitimi
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 15 €;
OPOMBA: vrstni red ogledov se lahko spremeni, pri
mozaiki. Ostalo nam bo še nekaj časa za raziskovanje
turistična taksa v hotelu pribl. 2 €.
čemer vsebina ogledov ostaja nespremenjena.
slikovitih ulic, dodatne oglede ali nakupe priložnoMOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
stnih spominkov. Pozno popoldan prihod v Rimini, na25 €.
stanitev v hotelu. Po želji in za doplačilo večerni obisk
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnina v baziliko
katerega izmed številnih zabavišč.
San Vitale in mavzolej Galle Placidie pribl. 12 €.
UGODNO

od 95 €*

Vikend v Firencah

Odhodi: 30.* marec, 6.*, 13.*, 27. in 29. april, 1., 4., 25. maj, 8. in 22. junij, 13. julij, 15. in 24. avgust, 7. in 21. september, 5.* in 27. oktober 2019
• potep po mestu, ki se ponaša z razkošnim in
pisanim Duomom z največjo kupolo svojega
časa, veličastnim Giottovim zvonikom in palačo Pitti, ki je splet osmih muzejev in galerij
• doživite utrip živahnih ulic in trgov Toskanske
prestolnice
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - FIRENCE - MONTECATINI TERME
Odhod v zgodnjih jutranjih urah do prestolnice Toskane, Firenc. Z ogledi srednjeveškega in renesančnega
bisera bomo začeli ob cerkvi Santa Maria Novella in
se od tam podali proti mestu: Piazza del Duomo s
krstilnico in izjemno katedralo Santa Maria del Fiore, Giottov zvonik, Dantejeva rojstna hiša, cerkev Sv.
Križa. Ustavili se bomo na trgu Piazza della Signoria,
ki ga krasijo številne palače in spomeniki, si ogledali
cerkev Orsanmichele, značilen primer florentinske gotike in se med stebriščem palače Uffizi sprehodili do
Ponte Vecchio

Ponte Vecchia - znamenitega mostu, ki vas bo pripeljal do palače Pitti. Za najbolj radovedne velja vabilo
na razgledno točko - Piazzale Michelangelo, od koder
se odpre pogled na mesto, stolnico, cerkev Sv. Križa,
zvonik in reko Arno, ki se lenobno vije skozi mesto. Nastanitev v Montecatini termah.

od 119 €*

2. DAN 
zajtrk
MONTECATINI TERME - FIRENCE - SLOVENIJA
Nadaljevanje ogledov in nekaj prostega časa v mestu
ob Arnu. Možnost ogleda galerij (Uffizi - z deli Giotta,
Botticellija, Leonarda, Michelangela, Raffaella, Tiziana in drugih velikih umetnikov), palače Pitti ali sprehod do vrtov Bargello… ali sprehod do vrtov Boboli.
Po želji si bomo lahko ogledali tudi Palazzo Vecchio,
ki hrani veliko umetnin povezanih z družino Medici.
Popoldne vožnja proti Sloveniji, kamor je predviden
prihod v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, en polpenzion v hotelu 3*, zunanje oglede po programu, stroške spremstva in
organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 15 €;
turistična taksa v hotelu pribl. 2 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
25 €, vstopnina za galerijo Uffizi s predrezervacijo: 26 € (priporočamo rezervacijo vsaj 14 dni pred
odhodom)
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Cerkev Sv. Križa 6 €,
Uffizi pribl. 20 € (cena na licu mesta brez rezervacije vhoda), morebitne dodatne vstopnine.

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

Firence
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Bolzano

Renonske piramide

Očarljiva južna Tirolska

Odhodi: 27. april, 11., 25. maj, 1., 8., 22. in 25. junij, 13. julij, 3., 10. in 15. avgust, 7. in 21.* september 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled čudovitih vrtov dvorca Trauttmansdorf
in Renoskih piramid
• vožnji z vzpenjačo in zgodovinskim vlakom
vključeni v ceno
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - TRENTO - MERANO - BOLZANO
Odhod v jutranjih urah. Vožnja s krajšimi postanki
mimo Benetk, Verone do Trenta. Postanek in sprehod po slikovitem mestnem središču. Mesto in okolica sta poznana po pridelavi odličnega vina. Sledila
bo degustacija vin s Tirolskim prigrizkom in vožnja v
Merano, slikovito mestece, ki ga imenujejo tudi biser
Južne Tirolske. Po želji in ob doplačilu ogled gradu
Trauttmansdorff, ki ga obdaja čudoviti botanični vrt.
V grad je zahajala tudi žena avstro-ogrskega cesarja
Franca Jožefa, slavna cesarica Sissi. Po njej so poimenovali tudi sprehajalno pot - "Sissijino sprehajališče",
ki vodi do gradu do mestnega jedra Merana. Sledil bo

sprehod po najlepšem grajskem vrtu v Dolomitih, kjer
bomo videli „rastlinski svet v malem” in kjer uspevajo
nenavadne tropske rastline, zimzeleni grmi ter pisano
cvetje. Vožnja v okolico Bolzana.
2. DAN 
zajtrk
BOLZANO - POGORJE RENON - SLOVENIJA
Po zajtrku sprehod po mestnem središču Bolzana in
po želji obisk slovitega arheološkega muzeja, kjer danes domuje znana mumija Otzi. Z odhodne postaje
vzpenjače se bomo odpeljali do Soprabolzana, ki se
nahaja 1. 220 m visoko na pogorju Renon, sledi vožnja
z zgodovinskim vlakcem do kraja Collabo. Od tu nas
čaka približno 30 minutni sprehod do t. i »Renonskih
piramid«, ki so pravi geološki čudež. Po ogledu peš
povratek v Collalbo in nato z vlakcem ter vzpenjačo
nazaj v Bolzano. V popoldanskih urah vožnja v Slovenijo, kamor je prihod predviden v poznih večernih urah.

od 149 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: prevoz z udobnim turističnim
avtobusom, cestne in ostale pristojbine, en polpenzion v hotelu 3* v okolici Bolzana, povratno vozovnico za vzpenjačo in vlakec na pogorju Renon,
spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 16 €;
turistična taksa v hotelu pribl. 2 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
25 €, degustacija vin s prigrizkom v Trentu 15 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: arheološki muzej v
Bolzanu pribl. 9 €, grad Trauttmansdorf pribl. 10 €.

Idilična Tirolska in Dolomiti

Odhodi: 27. in 30. april, 10., in 24. in 31. maj, 22. in 28. junij, 19. julij, 2. in 23. avgust, 6.* in 20.* september 2019 ali po želji zaključenih skupin

• vožnja po eni nalepših panoramskih cest –
Grossglocknerski visokogorski cesti
• ogled idiličnih vasic, kjer se je snemala
priljubljena serija »Gorski zdravnik«
• ogled biserov Tirolske; mesteca Hall in
Innsbrucka
• obisk najslikovitejšega dela Dolomitov pod
zaščito Unesca
1. DAN 	
večerja, nočitev
SLOVENIJA–HEILIGENBLUT–GROSSGLOCKNER–
WILDER KAISER
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja
po Dravski dolini mimo Spittala po dolini reke Möll do
idilične vasice Heiligenblut. Gorska vasica se nahaja v
osrčju nacionalnega parka Visoke Ture. Po eni strani
vabi z osupljivo kuliso masiva Grossglockner in idiličnim »ansamblom« vasi z razglednic, po drugi strani
pa z vrhunskimi aktivnimi doživetji narave in gora. Po
prihodu krajši sprehod po vasici in ogled ene izmed
najlepših gotskih cerkva Avstrije - cerkve Sv. Vincenca, s čudovitim dvokrilnim olatrjem, ki hrani relikvijo z domnevno Kristusovo sveto krvjo. Nato se bomo
popeljali po visokogorski cesti do razgledne ploščadi
Kaiser Franz Jozef Hohe, od koder je čudovit razgled
na najvišji avstrijski vrh, Veliki Klek (Grossglockner).
Ogled razstave v osrednjem razstavnem prostoru.
Po želji in za doplačilo možnost spusta do ledenika
Pasterze (doplačilo).
V zgodnjih popoldanskih urah bomo zapustili Veliki Klek in naš cilj bo idilična pokrajina Wilder Kaiser,
kjer je bila snemana priljubljena nadaljevanka Gorski
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zdravnik. Postanek v vasici Ellmau in Going, kjer so
številna prizorišča dogajanj tirolskega zdravnika, dr.
Martina Gruberja, ki je po 15 letih dela v New Yorku
prišel domov na mamin rojstni dan. Ogled in nato vožnja do hotela. Večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
HALL – INNSBRUCK – BRENNER - BRIXEN
Po zajtrku vožnja po dolini reke Inn proti Innsbrucku.
Postanek v simpatičnem mestecu Hall in Tirol. Sprehod skozi mestece in ogled mestnih znamenitosti: cerkev Sv. Nikolaja, mestni muzej s prikazom kovanja denarja (vstopnina doplačilo). Nadaljevanje do glavnega
mesta Tirolske - Innsbrucka. Ogled mestnih znamenitosti: staro mestno jedro s stolnico Sv. Jakoba, Zlata
strešica... Sledi prosti čas za sprehode. Na koncu se
bomo zapeljali še do znamenitega Bergisla, kjer stoji
znana smučarska skakalnica, s katere se ponujajo čudoviti razgledi na okoliško pokrajino (vzpon po želji za
doplačilo).
V popoldanskem času vožnja proti prelazu Brenner. Na
poti postanek za ogled mogočnega mostu »EUROPA
Brücke«. Vožnja v Italijo in nočitev v okolici Brixna. Večerja in prenočevanje.
3. DAN
zajtrk, popotniška malica
PASSO FALZAREGO - CORTINA D'AMPEZZO– JEZERO
MISSURINA – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo odpeljali v osrednji del Dolomitov,
ki se razteza na območju severne Italije oziroma Južne
Tirolske in je spričo svoje lepote in edinstvene pokrajine vpisan na Unescov seznam. Postanek na prelazu
Falzarego, kjer si bomo privoščili malico v pravem oko-

lju Dolomitov in v seveda v dobri družbi sopotnikov.
Nadaljevanje poti v mondeno Cortino, kjer bo čas za
kavico in nato vzpon na prelaz, Passo Tre Croci. Cesta nas vodi do čudovitega jezera Misurina. Še zadnji
trenutki za nabiranje zadnjih nepozabnih vtisov. Sledi
slovo od prekrasnih gora in pot proti Dobbiacu, od koder bomo nadaljevali vožnjo proti Sloveniji. Povratek je
predviden v poznik večernih urah.

od 199 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na opisani relaciji, dva polpenziona v penzionu oz. podeželskem
hotelu, cestnine in ostale pristojbine, pristojbina za
Grossglocknersko visokogorsko cesto, popotniška
malica zadnji dan, zunanje oglede po programu
brez vstopnin, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov:
20 €, turistična taksa pribl. 2 € na osebo na noč
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
65 €, na poti: vstopnine: muzej v Hallu (odrasli 8 €,
otroci 6 €), skakalnica Bergisel 8,50 € (otroci 6 - 14
let 4,50 €).

Passo Falzarego

Wilder Kaiser

Gorski zdravnik in Dolomiti 

Odhodi: 27. april, 11., 25. maj, 1., 22. in 25. junij, 13. julij, 3., 10. in 15. avgust, 7. in 21.* september 2019 ali po želji zaključenih skupin ali po želji zaključenih skupin
•		ogled idiličnih vasic, kjer se je snemala
priljubljena serija »Gorski zdravnik«
• obisk ordinacije »Bergdoktorhaus
• postanek v smučarskem središču Kitzbuehl
• obisk najslikovitejšega dela Dolomitov pod
zaščito Unesca
1. DAN 	
večerja, nočitev
SLOVENIJA - WILDER KAISER - KITZBUEHL
V jutranjih urah vožnja po Gorenjski in skozi karavanški
predor proti Avstriji in dalje mimo Beljaka proti severu. Naš prvi cilj bo idilična pokrajina Wilder Kaiser,
kjer je bila snemana priljubljena nadaljevanka Gorski zdravnik. Postanek v vasici Ellmau in Going, kjer
bomo podoživljali dogodivščine tirolskega zdravnika,
dr. Martina Gruberja, ki je po 15 letih dela v New Yorku
prišel domov na mamin rojstni dan. Ogled ordinacije
»Bergdoktorhaus«, ki jo Martin spričo okoliščin podeduje od ostarelega zdravnika in pomaga pri nesrečah
v gorah.
V popoldanskih urah nadaljevanje poti proti Kitzbuehlu. Postanek v majhnem srednjeveškem mestecu, ki je

danes bolj znano kot eno glavnih smučarskih središč
v Avstriji. Tukaj vsako leto priredijo tudi znamenito
tekmo svetovnega pokala z enim najbolj drznih smukov. Popoldne vožnja proti Italiji. Nastanitev, večerja
in prenočevanje.
2. DAN
zajtrk, popotniška malica
PASSO FALZAREGO - CORTINA D'AMPEZZO - JEZERO
MISSURINA - SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo odpeljali v osrednji del Dolomitov,
ki se razteza na območju severne Italije oziroma Južne
Tirolske in je spričo svoje lepote in edinstvene pokrajine vpisan na Unescov seznam. Postanek na prelazu
Falzarego, kjer si bomo privoščili malico v pravem okolju Dolomitov in seveda v dobri družbi sopotnikov. Nadaljevanje poti v mondeno Cortino, kjer bo čas za kavico in nato vzpon na prelaz, Passo Tre Croci. Cesta nas
vodi do čudovitega jezera Misurina. Še zadnji trenutki
za nabiranje zadnjih nepozabnih vtisov. Sledi slovo od
prekrasnih gora in pot proti Dobbiacu, od koder bomo
nadaljevali vožnjo proti Sloveniji. Povratek je predviden
v poznih večernih urah.

od 139 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na opisani
relaciji, en polpenzion v penzionu oz. podeželskem
hotelu, cestnine in ostale pristojbine, vstopnina za
"Bergdoktorhaus", popotniška malica zadnji dan,
zunanje oglede po programu, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov:
20 €, turistična taksa v hotelu pribl. 2 € na osebo
na noč
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
35 €.

Marmolada – kraljica Dolomitov

Odhodi: 25.* maj, 25. junij, 13. in 27. julij, 3., 15., 17. in 31. avgust, 14. september 2019 ali po želji zaključenih skupin
• čudovit poletni izlet v Dolomite, kjer se boste
z gondolo povzpeli na najvišji vrh Dolomitov
- Marmolado 3269m, od koder se ponujajo
čudoviti pogledi vse do Jadranskega morja in
Benetk
SLOVENIJA – MALGA CIAPELA – MARMOLADA –
PASSO FEDAIA IN PORDOI – SLOVENIJA
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah in vožnja po
Padski nižini mimo Conegliana in Vittorio Veneta. Naš
'vzpon' na Marmolado bomo začeli v vasi Malga Ciapela, kjer se bomo najprej dvignili na višino 2.362 m
(Banc), tu prestopili na drugo gondolo in se dvignili še
do višine 2.944 m (Serauta). Tu bomo lahko obiskali
muzej, katerega tematika je vezana na bitke prve sveMarmolada

tovne vojne. Pozicijska vojna v nevzdržnih razmerah
je bila povod za gradnjo t. i. Via Feratt, poti, katerih
namen je zmanjšanje težavnosti vzpona na vrh gore.
Marmolada je bila med vojno mejna gora med Avstrijo
in Italijo, kjer se je oblikovala dolomitska fronta.
Nato se bomo z gondolo povzpeli še do končne višine
na 3.269 m (Punta Rocca). Ob postanku bomo uživali
v razgledu na sosednje vršace in ledenik. Po povratku
v dolino bomo pot nadaljevali preko prelaza Fedaia, ki
doseže vrh na višini 2.057 m, se odpeljali do vasi Canazei. Od tu bomo nadaljevali pot preko enega najlepših
prelazov v Dolomitih Passo Pordoi, kjer bo postanek za
fotografiranje in krajši sprehod. Vožnja proti domu s
prihodom v poznih večernih urah.

od 69 €*

najmanj 45 potnikov

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede po programu, vzpon z gondolo pod vrh Marmolade, turistično vodenje izleta,
organizacijo ter ddv.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov:
10 €.

Dolomiti
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Milano

jezero Maggiore

Milano in Boromejski otoki - 2 dni

Odhodi: 30.* marec, 6.*, 13.* in 27. april, 1., 4., 18. in 25. maj, 8. in 22. junij, 13. julij, 15. in 24. avgust, 7. in 21. september, 5. in 19. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
2. DAN
• plovba z ladjo med otoki je vključena v ceno
BOROMEJSKI OTOKI - SLOVENIJA
zajtrk
najmanj 45 potnikov
potovanja
Izlet z ladjo do Boromejskih otokov: Isola Madre, Isola
• uspešnica 2018
Bella in Isola Pescatori, kjer so urejeni številni botaOtroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:
nični vrtovi, zgrajene prekrasne vile in kjer se nahajajo
- 15%
številni zgodovinski spomeniki. Na otoku Isola Bella
1. DAN 
večerja, nočitev
(doplačilo) si bomo ogledali baročni grad grofov BorCENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
SLOVENIJA - MILANO - LAGO MAGGIORE
romeo in lepe terasaste vrtove z bujnim rastlinjem.
ostale pristojbine, en polpenzion v hotelu 3*, plovOdhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja do Milana,
Palača na otoku Madre vas bo očarala z bogatim intebo z ladjico po jezeru Maggiore, stroške spremstva
poslovnega in mondenega središča Italije. Po prihodu
rierierjem in zbirko raznovrstnih lutk, park ob njej pa z
in organizacije potovanja.
v glavno mesto Lombardije ogled mestnih znamenieksotičnim rastlinjem in živalstvom. Popoldne odhod
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
tosti. Največja je vsekakor milanska stolnica, odličen
proti Sloveniji, kamor je predviden prihod v poznih veposameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 16 €;
primer visoke italijanske gotike, z množico stolpičev.
černih urah.
turistična taksa v hotelu pribl. 2 €/noč.
Grad družine Sforza iz 14. stol., galerija Vittoria EmmaMOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
nuela in operna hiša Scala so znamenitosti, ki bodo še
27 €.
dopolnile vtis o mestu. Nastanitev v okolici.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnina za vrtove
in palače na otokih skupaj: pribl. 19 €.

od 139 €*

Milano in Boromejski otoki - 3 dni

Odhodi: 29. marec, 12.*, 19., 27. in 30. april, 3., 17. in 31. maj, 14. in 22. junij, 12. julij, 9., 15. in 23. avgust, 6. in 20. september, 4. in 18. oktober 2019 ali po želji
zaključenih skupin
mesta nesrečne ljubezni Romea in Julije. Ogled naj2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
pomembnejših znamenitosti. Pozno popoldne vožnja
BOROMEJSKI OTOKI
• vožnja z ladjico po slikovitem jezeru Maggiore
proti Sloveniji, kamor je predviden prihod v poznih
Dan je namenjen sprehodom ob drugem največjem
vključena v ceno
večernih urah.
italijanskem jezeru Maggiore, ki s svojo naravno lepoto
• obisk treh najlepših severno italjanskih jezer:
in številnimi lepo urejenimi turističnimi središči, kot
jezero Como, Maggiore in Gardsko jezero
so Stresa, Belgirate, Bavena, prav gotovo sodi med
najlepša evropska jezera. Zanimiva bo plovba z ladjo
najmanj 45 potnikov
po jezeru z vmesnimi postanki na otokih, ki vas bodo
1. DAN 
večerja, nočitev
prevzeli s svojimi vilami in zelenimi vrtovi. Za doplačilo
SLOVENIJA - MILANO - JEZERO COMO
Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:
si lahko ogledate tudi notranjost nekaterih palač.
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja do Milana,
- 15%
Vrnitev v hotel.
poslovnega in mondenega središča Italije. Po prihodu
v glavno mesto Lombardije ogled mestnih znameniCENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
3. DAN 
zajtrk
tosti. Največja je vsekakor milanska stolnica, odličen
ostale pristojbine, dva polpenziona v hotelu 3*,
GARDSKO JEZERO - SIRMIONE - VERONA primer visoke italijanske gotike, z množico stolpičev.
plovbo z ladjico po jezeru Maggiore, zunanje ogleSLOVENIJA
Grad družine Sforza iz 14. stol., galerija Vittoria Emmade po programu, stroške spremstva in organizacije
Vožnja do največjega italijanskega jezera - jezera
potovanja.
nuela in operna hiša Scala so znamenitosti, ki bodo
Garda. Jezersko pokrajino ob vznožju hribov odlikuje
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
še dopolnile vtis o mestu. Po ogledih nadaljevanje
prijetno mediteransko podnebje. Vinska trta, oljke in
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
do jezera Como, ki velja za enega najlepših in najbolj
limonovci so značilni za to pokrajino, znano po proi20 €; turistična taksa v hotelu pribl. 2 €/noč.
razgibanih italijanskih jezer. Postanek v Comu za inforzvodnji kvalitetnega olivnega olja. Postanek na poloMOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
mativni ogled starega dela mesta. Nastanitev v hotelu
toku Sirmione, ki kot dolg naravni pomol sega proti
54 €.
v okolici.
sredini jezera. Sledila bo vožnja do Verone, mesta s
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnina za vrtove
številnimi kulturnozgodovinskimi znamenitostmi in
in palače na otokih skupaj: pribl. 19 €.

od 199 €*

Milano
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jezero Como

Cinque Terre

Pisa

Čudovita Toskana in Cinque Terre

Odhodi: 22.* in 29.* marec, 12.*, 26., 28. in 30. april, 3., 10., 17 in . 31. maj, 7. in 21. junij, 12. julij, 9., 13., 16. in 23. avgust, 6. in 20. september, 4. in 11., 25., 27. in
30.oktober, 1. november 2019 ali po želji zaključenih skupin
daljši postanek. Popoldanski povratek z vlakom. Na• ogled najlepših toskanskih mestec
stanitev v hotelu, večerja in prenočevanje.
najmanj 45 potnikov
• vključen izlet z ladjico in vlakom

od 159 €*

po Cinque Terrah

1./2. DAN 
nočna vožnja, večerja
SLOVENIJA - ITALIJA
Odhod v večernih urah. Nočna vožnja po Italiji mimo
Benetk, Padove, Bologne proti zahodni italijanski obali. Jutranji prihod v La Spezio, kjer bo nekaj časa za
osvežitev in nato odhod proti Cinque Terram, katerih
barvitost bomo lahko občudovali tudi z ladje. Cinque
Terre so dobile ime po petih slikovitih ribiških vasicah,
ki ležijo vzdolž neokrnjene obale. Področje obkrožajo z
vinogradi porasle gore, zato se tu ponašajo z vinom, ki
je znan po vsem svetu. Vasice pa so prav zaradi težke
dostopnosti ohranile svojo nedotaknjenost, slikovitost
in neobičajno arhitekturo. V dveh vaseh je predviden

2. DAN
zajtrk
PISA - LUCCA - SLOVENIJA
Po zajtrku se odpeljemo do bližnje Pise in si ogledamo Trg čudes, kjer stoji stolnica z znamenitim poševnim
stolpom in krstilnico. Daljši postanek za ogled mesta in
po želji (in v kolikor bo dopuščal čas) vzpon na poševni
stolp. Pot bomo nadaljevali do čudovitega srednjeveškega mesteca Lucce, ki ga krasijo cerkev Sv. Mihaela,
stolnica Sv. Martina, številni stolpi mestnih palač in
mestno obzidje. V poznih popoldanskih urah vrnitev v
Slovenijo.

Cinque Terre - pet pravljičnih vasi 

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, polpenzion v hotelu 3*, zunanje oglede, panoramsko vožnjo z ladjo in vlakom,
spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €; turistična taksa v hotelu pribl. 2 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
pribl. 27 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine pribl. 15 €.
*Vrstni red ogledov je lahko spremenjen, pri čemer
vsebina in izvedba izleta ostajata neokrnjeni.

Odhodi: 22. marec, 12.*, 20., 27. in 30. april, 3., 17. in 31. maj, 14. in 22. junij, 12. julij, 10., 13. in 23. avgust, 6. in 20. september, 4., 18., 26 in 31. oktober 2019 ali po
želji zaključenih skupin
• potep med pravljične vasice, strnjene med
obalo Ligurijskega morja
• ogled Parme, mesta z odlično hrano in
čudovito operno hišo
• ogled srednjeveškega mesta Lucca in Mantove
- mesta jezer in zanimive zgodovine
• panoramski vožnji z ladjo in vlakom vključeni v
ceno
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - BOLOGNA - LUCCA
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja do Bologne.
Ogled najpomembnejših znamenitosti prestolnice
dežele Emilija Romanja: Piazza Maggiore in Piazza del
Nettuno, kjer stojijo Neptunov vodnjak, srednjeveška
palača Palazzo Comunale in cerkev San Petronio ena največjih gotskih cerkva v Italiji. Sledil bo ogled
mestnega jedra v Lucci: cerkev Sv. Mihaela, stolnica
Sv. Martina, trga na prostoru rimskega amfiteatra, ...
Nastanitev v okolici.
Cinque Terre

2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
CINQUE TERRE
Vožnja do La Spezie, od koder se bomo podali na izlet v znamenite Cinque Terre. Ime so dobile po petih
slikovitih ribiških vasicah, ki ležijo vzdolž neokrnjene
obale. Področje obkrožajo gore porasle z vinogradi,
zato se tod ponašajo z vinom, znanim po vsem svetu.
Vasice pa so prav zaradi težke dostopnosti ohranile
svojo nedotaknjenost, slikovitost in neobičajno arhitekturo. V dveh vaseh je predviden daljši postanek. Ob
doplačilu bomo poizkusili izvrstna vina in jedi. Popoldanski povratek z vlakom. Vožnja proti hotelu, večerja
in nočitev.
3. DAN
zajtrk
PARMA - MANTOVA - SLOVENIJA
Vožnja do Parme, mesta, ki mu pravijo spomenik dobremu življenju. Mesto slovi po odlični operni hiši, hrani, elegantnih kavarnah in trgovinah. Naslednji postanek bo v Mantovi, s čudovitim srednjeveškim jedrom,
ki ga obdajajo jezera. Pozen nočni prihod v Slovenijo.

od 199 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, zunanje oglede po programu,
izlet v Cinque Terre - vožnja z ladjo in vrnitev z vlakom, dva polpenziona v hotelu 3*, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €; turistična taksa v hotelu pribl. 2 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
54 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: degustacija vin,
sprehod po poti Via dell' Amore, morebitne dodatne vstopnine.
Portovenere
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San Gimignano

Toskanski biseri

Odhodi: 22.* marec, 12.*,20., 27. in 30. april, 3., 17. in 31. maj, 22. junij, 12. julij, 10., 13. in 23. avgust, 6*. in 20. september, 4., 18. in 26. oktober 2019 ali po želji
zaključenih skupin
• ogled treh najlepših toskanskih mest
• vožnja po gričevnatem podeželju
• po želji degustacija toskanskih vin in
prigrizkov
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - SIENA - SAN GIMIGNANO CHIANCIANO TERME
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja v Sieno, mesto, ki je stoletja tekmovalo s Firencami. Ogled znamenitosti: stolnica, palača Chigi, palača Piccolomini,
polkrožni trg Piazza del Campo - srce Siene in prizorišče znamenite prireditve Palio, mestna hiša z muzejem Civico, stolp Mangia. Po ogledu Siene še obisk
znamenitega srednjeveškega mesteca San Gimignano.
Zaradi številnih srednjeveških stolpov ga imenujejo tudi “srednjeveški Manhattan”. Sprehod po ozkih
mestnih ulicah, obkroženih z najrazličnejšimi trgovinicami, ki ponujajo domače, toskanske specialitete.
Popoldan vožnja v Chianciano terme in večerja.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
ST. ANTIMO - MONTALCINO - PIENZA MONTEPULCIANO
Izlet po južni Toskani. Številni vinogradi, opatije,
zgodovinska mesteca na vrhu gričev in posebno
toskansko ozračje bodo pripomogli k prijetnemu
vzdušju. Najprej se bomo odpeljali do najstarejšega

samostana v Toskani - Sv. Antima, ki ga je v 9. stol.
ustanovil frankovski vladar Karel Veliki. Po ogledu vas
bo pot vodila v Montalcino, domovino brunella, ki velja za najboljše toskansko vino. Sprehod po mestnem
središču. Prihod v Pienzo v opoldanskih urah in ogled
“renesančnega mesteca”, ki ga je dal zgraditi ustanovitelj ljubljanske škofije - Silvius Eneas Piccolomini,
papež Pij II., na griču med dolinama Valdichiana in
Valle dell’ Orcia. V popoldanskem času postanek še v
enem „toskanskem biseru“ - v mestecu Montepulciano iz 16. stoletja, z značilno srednjeveško arhitekturo.
Ob doplačilu degustacija odličnega vina “Vino Nobile
di Montepulciano”. Vrnitev v hotel.
3. DAN 
zajtrk
CHIANCIANO TERME - FIRENCE - SLOVENIJA
Vožnja v prestolnico Toskane, Firence. Z ogledi srednjeveškega in renesančnega bisera bomo začeli ob
cerkvi Santa Maria Novella in se od tam podali proti mestu: Piazza del Duomo s krstilnico in izjemno katedralo Santa Maria del Fiore, Giottov zvonik, Dantejeva rojstna hiša, cerkev Sv. Križa. Ustavili se bomo na
trgu Piazza della Signoria, ki ga krasijo številne palače
in spomeniki, si ogledali cerkev Orsanmichele, značilen primer florentinske gotike in se med stebriščem
palače Uffizi sprehodili do Ponte Vecchia - znamenitega mostu, ki vas bo pripeljal do palače Pitti. Za najbolj
radovedne velja vabilo na razgledno točko - Piazzale

Michelangelo, od koder se odpre pogled na mesto,
stolnico, cerkev Sv. Križa, zvonik in reko Arno, ki se
lenobno vije skozi mesto. V popoldanskih urah vožnja
proti Sloveniji, kamor je predviden prihod v poznih
nočnih urah.

od 199 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, dva polpenziona v hotelu 3*,
zunanje oglede, stroške spremstva in organizacije
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €; turistična taksa v hotelu pribl. 2 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
49 € za dve noči.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: cerkev sv. Križa 6 €,
morebitne dodatne vstopnine, degustacija vin in
lokalnih prigrizkov pribl. 12 €.
ZA GURMANE

Sončna Toskana in otok Elba

Odhodi: 22. marec, 12.*,, 27. in 30. april, 3., 17. in 31. maj, 23. junij, 12. julij, 10., 13. in 23. avgust, 6*. in 20. september, 4., 18., 26. in 29. oktober 2019 ali po želji
zaključenih skupin
• sprehod po "Polju čudes" s poševnim stolpom
v Pisi
• obisk Napoleonove vile na Elbi
• ogled Firenc - svetovnega kulturnega in
zgodovinskega bisera
• vožnja z ladjo na otok Elba vključena v ceno
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - LUCCA - PISA
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja do Lucce, kjer
si bomo ogledali zanimivo srednjeveško mestno jedro:
cerkev Sv. Mihaela, stolnica Sv. Martina, mestno obzidje, trg na mestu antičnega amfiteatra ... Nadaljevanje vožnje do bližnje Pise. Ogled Trga čudes, kjer stoji
stolnica s krstilnico in znamenitim poševnim stolpom,
kjer je Galileo Galilei dokazal, da Aristotelova teorija
o pospešku padajočih teles ni pravilna. Nastanitev v
hotelu v okolici.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
IZLET NA OTOK ELBO
Vožnja do pristanišča Piombino in plovba na otok
Elbo, ki ga mnogi imenujejo »Napoleonov otok«.
Po pristanku v Portoferraiu, ki mu je dalo pečat
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Napoleonovo bivanje v izgnanstvu, ogled Napoleonove
rezidence. Po ogledu vožnja po otoku, ki se ponaša z
bujno vegetacijo in prelepimi zalivi. Ustavili se bomo
na degustaciji lokalnih pijač, obiskali Porto Azzuro in
si ogledali rudnik s poldragimi kamni. V večernih urah
povratek v hotel.
3. DAN 
zajtrk
FIRENCE - SLOVENIJA
Vožnja v prestolnico Toskane, Firence. Z ogledi srednjeveškega in renesančnega bisera bomo začeli ob
cerkvi Santa Maria Novella in se od tam podali proti mestu: Piazza del Duomo s krstilnico in izjemno katedralo Santa Maria del Fiore, Giottov zvonik, Dantejeva rojstna hiša, cerkev Sv. Križa. Ustavili se bomo na
trgu Piazza della Signoria, ki ga krasijo številne palače
in spomeniki, si ogledali cerkev Orsanmichele, značilen primer florentinske gotike in se med stebriščem
palače Uffizi sprehodili do Ponte Vecchia - znamenitega mostu, ki vas bo pripeljal do palače Pitti. Za najbolj
radovedne velja vabilo na razgledno točko - Piazzale
Michelangelo, od koder se odpre pogled na mesto,
stolnico, cerkev Sv. Križa, zvonik in reko Arno, ki se
lenobno vije skozi mesto. V popoldanskih urah vožnja

proti Sloveniji, kamor je predviden prihod v poznih
nočnih urah.

od 229 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, dva polpenziona v hotelu 3*,
izlet na otok Elbo, zunanje oglede, stroške spremstva in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €; turistična taksa v hotelu pribl. 2 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
49 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine Elba: Napoleonova rezidenca, rudnik s poldragimi kamni,
Firence - baptisterij in cerkev Sv. Križa, vstopnine
skupaj pribl. 20 €;

Torino

La dolce vita v Milanu, Parmi, Modeni: kulinarika, moda in hitri avtomobili

Odhodi: 29.* marec, 5.*, 20., 27. in 30. april, 3., 10., 24. maj, 7. in 21. junij, 12. julij, 15. in 23. avgust, 6. in 20. september, 4.* in 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih
skupin
membnejših znamenitosti prestolnice dežele Emilija
ulici Via Napoleone, kjer se boste lahko prepričali
• potovanje, ki bo navdušilo ljubitelje okusne
Romanja: Piazza Maggiore in Piazza del Nettuno, kjer
zakaj Milano velja za modno nakupovalno meko ali
hrane, prestižnih modnih znamk ter hitrih
stojijo Neptunov vodnjak, srednjeveška palača Palazobisk petnadstropne trgovine Ferrari … Nastanitev v
avtomobilov
zo Comunale in cerkev San Petronio - ena največjih
okolici, večerja in nočitev.
• pokušina parmske šunke in parmezana in
gotskih cerkva v Italiji. Vožnja proti Sloveniji.
balzamičnih kisov
2. DAN 
zajtrk, večerja
SORAGNA - PARMA - MODENA
1. DAN 
večerja
V jutranjih urah vožnja v pokrajino Emilijo Romanjo,
LJUBLJANA - MILANO
deželo kjer od nekdaj kraljujeta parmezan in parmska
najmanj 45 potnikov
Odhod iz Ljubljane v zgodnjih nočno jutranjih urah.
šunka. Sprehod skozi Piacenzo, ki jo krasi zanimivo
Vožnja do Milana, poslovnega in mondenega središča
staro mestno jedro ter nato vožnja v Soragno, kjer
Italije. Po prihodu v glavno mesto Lombardije ogled
Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:
bomo v nekdanji sirarni obiskali muzej parmezana
mestnih znamenitosti. Največja je vsekakor milanska
- 15%
in
izvedeli
marsikatero
skrivnost
pridelave
le
tega.
V
stolnica, ki velja za največjo gotsko katedralo v
bližnji Parmi, ki jo imenujemo tudi spomenik dobremu
svetovnem merilu. Ogled veličastnega svetišča, ki
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na navedeni
življenju bomo pokusili lokalne specialitete (parmje kljub svoji veličini tako krhek in zračen, njegova
relaciji, cestnine in parkirnine, zunanje oglede po
sko
šunko
in
parmezan).
V
popoldanskih
urah
prihod
notranjost pa se ob sončnem vremenu prelevi v
programu, 2x polpenzion v hotelu 3*, degustacija
v Modeno, znano po zanimivi zgodovini in slikovitem
kalejdoskop barv. Po želji in doplačilu se boste lahko
specialitet pokrajine Emiglia Romagna (pravi parmestnem
središču
ter
odličnih
balzamičnih
kisih.
V
povzpeli na teraso, od koder se ponujajo čudoviti
mezan, parmska šunka, balzamični kis), spremstvo
muzeju balzamičnih kisov se boste lahko lahko prepripogledi na mesto. Ogled mesta bomo nadaljevali
in organizacijo izleta.
čali, da gastronomija prerašča v umetnost. Nastanitev
z ogledom gradu družine Sforza iz 14. stol., ki velja
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
v
hotelu,
večerja
in
prenočevanje.
za drugo najpomembnejšo mestno znamenitost. V
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
popoldanskih urah se bomo sprehodili skozi galerijo
20 €; turistična taksa v hotelu pribl. 2 €/noč.
3. DAN 
zajtrk
Vittoria Emmanuela, glamurozno s steklom krito
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
MODENA - BOLOGNA - SLOVENIJA
galerijo, ki povezuje dva izmed najpomembnejših
48 €, vstopnina Ferrarijev muzej 16 €.
Zajtrk in obisk slavnega Ferrarijevega muzeja, za katrgov Milana - Piazza del Duomo in Piazza della Scala,
MOŽNA DOPLAČILA na poti: morebitne ostale
terega postavitev so odšteli kar 20 miljonov eurov.
v svoji notranjosti pa so našle svoje mesto trgovine
vstopnine.
Ogled muzeja na več kot 6. 000 m2 razstavne površine,
najpomembnejših svetovnih znamk. Naslednji biser
ki vključuje rojstno hišo Enza Ferrarija ter futuristično
na naši poti bo obisk operne hiše Scala, ki velja N1 v
oblikovano galerijo. Vožnja do Bologne. Ogled najposvetovnem merilu. Predlagamo sprehod po znameniti

od 199 €*

Torino: čudež ob vznožju Alp 

Odhodi: 22. marec, 12.*, 20., 27. in 30. april, 3., 17. in 31. maj, 22. junij, 12. julij, 10., 13. in 23. avgust, 6*. in 20. september, 4., 18. in 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• novost v Palmini ponudbi
• izlet za ljubitelje zanimivih muzejev, naravnih
lepot, nogometa in čokolade
1. DAN 

večerja, nočitev

LJUBLJANA–BERGAMO-TORINO
Odhod v zgodnjih jutranjih urah iz Slovenije. Vožnja po
Padski nižini do Bergama, enega od glavnih središč
pokrajine Lombardije. V zgodovinsko mesto se bomo
po želji podali z mestno vzpenjačo. Ozke ulice, majhne
trgovinice, odlične gostilnice, stari grad in pa cerkveni kompleks brez primere, so samo nekateri od čarov
tega skrivnostnega mesta. Seveda si bomo vzeli nekaj
časa, da poizkusimo »taragano«, slavno bergamsko
polento, ki ji domačini dodajo tudi sir. Pot bomo nadaljevali proti Piedmontu in se najprej ustavili v glavnem mestu, ki ga zaznamuje avtomobilska znamka
Fiat in nogometni klub Juventus. V centru mesta se
bomo sprehodili od Porte Nuove po promenadni ulici
Via Roma, po trgu San Carlo do osrednjega trga Piazza Castello, na katerega se opirata palača Madama in
kraljeva plača. Vožnja proti hotelu v okolici. Večerja
in nočitev.

2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
TORINO
Po zajtrku vožnja na obrobje Torina mimo stadiona
nogometnega kluba Juventus in nato ogled nedavno
obnovljene palače Savojcev - Venaria Reale, ki ji pravijo tudi italijanski Versailles. Po želji obisk palače in
vrtov. Oglede bomo nadaljevali z ogledi stolnice San
Giovanni, ki hrani znano relikvijo Sv. Prta. Po želji si
bomo ogledali muzej Radiotelevizije v 167 m visokem
stolpu Molle Antonelliana, ki je bil zgrajen kot sinagoga in nato predelan v muzej ali pa Egipčanski muzej, ki
hrani eno najbolj popolnih zbirk, ki si jo ogleda več kot
pol milijona ljudi letno. Nekaj prostega časa za nakup
spominkov ali obisk kakšne izmed znamenitih torinskih kavarn ali čokoladnic. Vrnitev v hotel, večerja in
nočitev.
3. DAN 
zajtrk
JEZERO ORTA - SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja do skritega piemontskega bisera jezera Orta, kjer se lahko z ladjo popeljete tudi do otočka San Giulio. Nekaj prostega časa za uživanje v jezerski idili in v popoldanskih urah vrnitev proti domu,
kamor prispemo v poznih večernih urah

od 179 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, zunanje oglede po programu,
dva polpenziona v hotelu 3*, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 25 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
52 €, kombinirana vstopnica za vrtove in palačo
Venaria Reale 25 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Egipčanski muzej
15 €, Muzej radio televizije Molle Antonelliana 11 €,
obisk Allianz stadiona in Muzeja nogometnega
kluba Juventus 22 €, mestna vzpenjača v Bergamu
2 €, ladijski prevoz na otok San Giulio 4 €. Cene se
lahko spremenijo.
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Rim

Večni Rim in Vatikan z avtobusom 

Odhodi: Odhodi: 21.* marec, 11.*, 19., 26. in 29. april, 2., 16. in 30.maj, 20. junij, 11. julij, 14. in 22.* avgust, 5.* in 19. september, 3. in 17., 25 in 29. oktober, 1.* november
2019 ali po želji zaključenih skupin
• Palmina uspešnica
• bogat program in ugodna cena
1. DAN 
nočna vožnja
SLOVENIJA - RIM
Odhod v večernih urah in nočna vožnja proti Rimu.
2. DAN 
večerja, nočitev
CELODNEVNI OGLED RIMA
Ogled kulturno zgodovinskih znamenitosti »Večnega
mesta«. Najprej si bomo ogledali veličasten Kolosej,
kjer so v antiki potekale različne prireditve. Ob njem
stoji Konstantinov slavolok, ki je eden od zadnjih, ki so
jih postavili v Rimu. Ob ogledu ostankov rimskega in
cesarskih forumov se bomo skušali vrniti v burne čase
razprav in pestrega dogajanja na tem mestu. Popoldne nadaljevanje ogledov s poudarkom na spoznavanju znamenitosti baročnega Rima: slikoviti trg Navona
z vodnjakom Štirih rek, Panteon - vrhunska mojstrovina rimskih statikov in arhitektov, Španske stopnice in
vodnjak Trevi, kamor za ponoven povratek v Rim vržete kovanec. Pozno popoldne vožnja v okolico Rima in
nastanitev v hotelu.

3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
RIM - VATIKAN
Vožnja v Vatikan in ogled trga Sv. Petra. Sledi obisk
Bazilike sv. Petra - največje bazilike na svetu, ki so jo
skozi stoletje trajajočo gradnjo okrasili z najlepšimi
izdelki pomembnih avtorjev: od Michelangela in Berninija, do Canove in Pollaiuola. Po želji in za doplačilo
priporočamo vzpon na kupolo, od koder je lep pogled
na zaprti del Vatikana in okolico. V kolikor bo čas dopuščal možnost samostojnega obiska Vatikanskih muzejev, kjer si poleg izjemne zbirke iz različnih umetnostno - zgodovinskih obdobij ogledate tudi edinstveno
Sikstinsko kapelo. Popoldne prosto za samostojne
oglede Rima ali nakupe. Vrnitev v hotel.
4. DAN zajtrk
RIM - ORIVETO - SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja v novi del Rima in po starodavni
Apijski cesti do starokrščanskih podzemnih grobišč
- Kalistovih katakomb. Po ogledu katakomb vožnja v
Oriveto. Ogled očarljivega mesta, ki leži na strmo dvigajočem se pobočju iz vulkanskega tufa. Razpoznavni znak mesta je katedrala, ki je nekoč bila papeška
utrdba. Ogled zunanjosti in nato nekaj prostega časa
in nato vožnja v Slovenijo.

od 219 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, dva polpenziona v hotelu 3*,
zunanje oglede po programu, stroške spremstva in
organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €; turistična taksa v hotelu pribl. 3 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
49 €, Vatikanski muzeji (vstopnina in predrezerva
cija vstopa do 3 tedne pred odhodom) 26 €, mladi
do 18 let: 20 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: kupola bazilike pribl.
8 €, vožnja z metrojem pribl. 5 € na dan, zobata
železnica Oriveto: pribl. 3 €, Kolosej in Rimski forumi: pribl. 15 €, katakombe pribl. 8 €.

V Rim z vlakom

Odhodi: 22. marec, 12.*, 20., 27. in 30. april, 3., 17. in 31. maj, 22. junij, 12. julij, 10., 13. in 23. avgust, 6*. in 20. september, 4., 18. in 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• v večno mesto hitro in udobno z vlakom
• dober izkoristek časa
1. DAN 
nočitev
SLOVENIJA - TRST - RIM
Zbor potnikov na železniški postaji Trst in nadaljevanje
vožnje z vlakom do Rima, ki traja okvirno 5 ur. Prihod
v italijansko prestolnico je predviden v popoldanskih
urah. Namestitev v hotelu. Po kratki osvežitvi bomo
začeli odkrivanje enega najbolj vznemirljivih mest
s sprehodom po rimskih trgih in si ogledali znamenitosti: trg Navona z vodnjakom Štirih rek, Panteon,
Španske stopnice in vodnjak Trevi, kamor ne pozabite
vreči kovanca za srečo in ponoven povratek v najbolj
romantično mesto daleč naokoli … Vrnitev v hotel in
nočitev.
2. DAN 
zajtrk, nočitev
RIM
Zajtrk v hotelu. Dan bomo namenili obisku najmanjše
državice na svetu - Vatikan. Najprej si bomo ogledali
slovite Vatikanske muzeje, ki zajemajo eno najbogatejših umetnostnih zbirk na svetu. Posebno pozornost
bomo namenili ogledu Sikstinske kapele, ki jo krasijo
znamenite Michelangelove freske. Po ogledu se bomo
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sprehodili do trga Sv. Petra ter obiskali baziliko Sv. Petra. Popoldan bomo obiskali svojevrstno cerkev Santa
Maria degli Angeli ter cerkev San Pietro in Vincoli, kjer
je možno videti slovite verige Sv. Petra. Povratek v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN 
zajtrk
RIM-TRST
Ta dan bo namenjen ogledu znamenitosti iz časa viška
moči rimskega cesarstva: Kolosej, Forum Romanum,
Circus Maximus, Kapitol ... Ogledali si bomo antične
slavoloke in v kasnejših umetnostno-zgodovinskih
obdobjih zgrajene palače, spomenike in trge, kjer v
ritmu pravega italijanskega temperamenta poteka živahen vsakdanjik. Še nekaj prostega časa, potem pa
se bomo ponovno vkrcali na vlak in se odpeljali proti
Trstu, kamor je predviden prihod v večernih urah.

od 369 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: prevoz s hitrim vlakom v ekonomskem razredu, zunanje oglede po programu,
dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 25 in 34 potnikov
40 €; turistična taksa v hotelu pribl. 4-6 € na osebo.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
56 €, rezervacija vstopa in vstopnica za Vatikanske
muzeje 26 € (priporočamo vsaj 3 tedne pred odhodom), prevoz na relaciji Celje-Ljubljana-Sežana-železniška postaja Trst in ob povratku nazaj v
obratni smeri 38 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: kupola bazilike Sv.
Petra pribl. 8 €, vozovnica za metro pribl. 5 € na
dan (ogledi Rima se kombinirajo z javnimi prevoznimi sredstvi, ki se doplačajo), morebitne dodatne vstopnine, Kolosej in Rimski forumi: pribl. 15 €.
Cene se lahko spremenijo.

Vatikan

Rim - sprehod skozi čas

Odhodi: 21.* marec, 11.*, 27. april, 1.,9. in 30. maj, 22. junij, 11. julij, 15. in 22. avgust, 5. in 19. september, 3. in 17., 26. in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• dnevna vožnja v Rim
• sprehod po stopinjah rimskih cesarjev med
antičnimi forumi, slavoloki, Kolosejem ...
• ogled renesančnih in baročnih arhitekturnih
biserov ter neprecenljivih umetniških zbirk
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - ORVIETO - RIM
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja v Italijo in vožnja skozi štiri italijanske pokrajine do »najbolj zelene«
italijanske pokrajine - Umbrije. Postanek v Orvietu,
informativni ogled mestnih znamenitosti. Posebej zanimiv bo ogled glavnega trga s stolnico, do katere se
bomo povzpeli z zobato železnico. Nadaljevanje vožnje
proti Rimu. Prihod v hotel v širšem središču mesta, nastanitev in večerja.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
CELODNEVNI OGLED RIMA
Oglede »Večnega mesta« bomo začeli pri Koloseju, sledijo Cesarski forumi, trg Piazza Venezia s spomenikom
Vittoriano, … Popoldan se bomo sprehodili po rimskih
trgih in si ogledali znamenitosti: trg Navona z vodnjakom Štirih rek, Panteon, Španske stopnice in vodnjak
Trevi, kamor ne pozabite vreči kovanec za srečo in po-

noven povratek v najbolj romantično mesto daleč naokoli… Po ogledih povratek v hotel in večerja.
3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
RIM IN VATIKAN
Zajtrk v hotelu. Dan bomo namenili obisku najmanjše
državice na svetu - Vatikan. Najprej si bomo ogledali
slovite Vatikanske muzeje, ki zajemajo eno najbogatejših umetnostnih zbirk na svetu. Posebno pozornost
bomo namenili ogledu Sikstinske kapele, ki jo krasijo
znamenite Michelangelove freske. Po ogledu se bomo
sprehodili do trga Sv. Petra ter obiskali baziliko Sv. Petra. Popoldan bomo obiskali svojevrstno cerkev Santa
Maria degli Angeli ter cerkev San Pietro in Vincoli, kjer
je možno videti slovite verige Sv. Petra. Povratek v hotel, večerja in nočitev.
4. DAN 
zajtrk
RIM - TIVOLI - SLOVENIJA 
Po zajtrku vožnja ob vznožje Tiburtinskih gričev do
mesteca Tivoli. Postanek za ogled Hadrijanove vile ter
renesančne vile D'Este, ki jo obdaja čudoviti park in
številni ognjemeti. V prvih popoldanskih urah povratek
proti domu. Prihod v Slovenijo v poznih večernih urah.

od 269 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, cestne in ostale pristojbine, 3 polpenzione v
izbranem hotelu 3*, zunanje oglede po programu,
vodenje in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
28 €; turistična taksa v hotelu pribl. 4 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
69 €, Vatikanski muzeji (vstopnina in predrezerva
cija vstopa do 3 tedne pred odhodom) 26 €, mladi
do 18 let: 20 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine v katedralo in zobata železnica v Orvietu pribl. 3 €, kupola
bazilike 8 €, vozovnica za metro pribl. 5 € na dan,
morebitne dodatne vstopnine, Kolosej in antični
forumi pribl. 15 €, katakombe pribl. 8 €, Hadrijanova vila pribl. 10 €.

Večni Rim in Vatikan z letalom

Odhodi: 22*. marec, 12., 26. april, 1. in 17. maj, 7. in 25. junij, 12. julij, 15. avgust, 20. september, 4. in 26. oktober, 15*. november 2019 ali po želji zaključenih skupin
• nastanitev v Rimu
• primerno za zaključene skupine
1. DAN nočitev
SLOVENIJA - TRST - RIM
Zbor potnikov na odhodnih mestih v Sloveniji (ali na
letališču v Trstu) v jutranjih urah. Po prihodu v Rim avtobusni panoramski ogled italijanske prestolnice. Obiskali bomo baziliko Sv. Pavla izven obzidja in rimsko
stolnico in baziliko Sv. Janeza (San Giovani in Laterano). Ogled cerkve sv. Petra v verigah, kjer bomo občudovali doprsni kip Mojzesa - delo velikega umetnika
Michelangela in pozno popoldne še ogled cerkve Marije Snežne (Santa Maria Maggiore) - najpomembnejše
cerkve posvečene devici Mariji in najlepše zgodnjekrščanske bazilike v Rimu iz 5. stol. Sprehod do Koloseja z ostanki antičnega Rima, Kapitola in do cesarskih
forumov. Nastanitev v hotelu v mestu.

2. DAN 
zajtrk, nočitev
RIM IN VATIKAN
Dopoldanski obisk najmanjše državice Vatikan in
ogled trga in bazilike Sv. Petra. Ob doplačilu ogled bogate zbirke Vatikanskih muzejev, ki zajemajo različna
zgodovinska obdobja in obisk Sikstinske kapele. Ob
lepem vremenu se lahko povzpnete na kupolo bazilike, od koder se odpira lep razgled na Rim in Vatikan.
Popoldne prosto za samostojne oglede. Po želji večerja v kateri od tipičnih restavracij. Vrnitev v hotel.
3. DAN zajtrk
RIM - TRST - SLOVENIJA
Sprehod po rimskih trgih in ogled znamenitosti: trg
Navona z vodnjakom Štirih rek, Panteon, vodnjak Trevi, kamor vržete kovanec in znamenite Španske stopnice…. Če bo čas dopuščal, bomo pred odhodom na
letališče lahko popili skodelico pravega italijanskega
cappuccina na enem od slikovitih rimskih trgov ali med
sprehodom po rimskih ulicah za spomin na potovanje
kupili izdelek tradicionalne obrti ali katerega od priznanih oblikovalcev. Prevoz na letališče in povratek v Trst.

od 399 €*

najmanj 15 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Trst - Rim Trst, letališke in varnostne pristojbine, prevoz na
letališče in nazaj, zunanje oglede Rima (peš in v
kombinaciji z lokalnimi prevoznimi sredstvi, ki se
doplačajo), prevoz letališče - hotel - letališče,
dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3* v Rimu, stroške
spremstva in organizacije potovanja, vključena
ročna prtljaga.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
55 €, Vatikanski muzeji (vstopnina in predrezervacija) 26 €, mladi do 18 let: 20 €
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vožnja z metrojem
pribl. 5 € na dan, vstopnine v baziliko Sv. Pavla,
baziliko Sv. Janeza, cerkev Marije Snežne, vzpon na
kupolo bazilike Sv. Petra, vstopnine skupaj pribl.
30 €.
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Rim

Rim - Neapelj - Pompeji 

R
PE
SU NA
CE

Pompeji

Odhodi: 21.* marec, 11.*, 19., 26. in 29. april, 2., 16. in 30.maj, 20. junij, 11. julij, 14. in 22.* avgust, 5.* in 19. september, 3. in 17., 25 in 29. oktober, 1.* november 2019
ali po želji zaključenih skupin
• Palmina uspešnica
• obisk večnega mesta, ki so mu dali pečat veliki
antični imperij, Papeška država, italijanska
republika
Orvieto

RIM

Fiuggi

Napoli
1. DAN 
nočna vožnja
SLOVENIJA - RIM
Odhod v večernih urah in nočna vožnja proti Rimu.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
RIM - CASSINO
Prihod v “večno mesto” in ogled najpomembnejših
kulturnozgodovinskih znamenitosti: Kapitol, antični tempelj Panteon z največjo prosto stoječo kupolo

na svetu, Kolosej z ostanki antičnega Rima, mogočni
trg Forum Romanum in cesarski forumi. Sprehodili se
bomo mimo številnih palač, cerkva ter po mogočnih
trgih, ogledali si bomo vodnjak Trevi, znamenite Španske stopnice in trg Navona. Vožnja do hotela, večerja
in nočitev.
3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
CASSINO - NEAPELJ - POMPEJI
Celodnevni izlet v pokrajino Kampanijo. Postanek v
Neaplju, živahnem italijanskem mestu in vzpon na
“vrh pekla, ki se dviga iz raja” - kot je Goethe opisal
Vezuv - vulkan, ki je s svojim izbruhom davno nazaj popolnoma uničil in prekril s pepelom stari rimski mesti
Pompeje in Herculaneum. Proti vrhu Vezuva se bomo
popeljali z minibusi, zadnji vzpon pa bo potrebno opraviti peš. Veličasten je pogled na vulkansko žrelo na
eni strani in Neapelj na drugi. Po ogledu vožnja do
Pompejev in ogled izkopanin starega rimskega mesta.
Vrnitev v hotel.
4. DAN 
zajtrk,
CASSINO - RIM - ORVIETO - SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja v novi del Rima in po starodavni
Apijski cesti do starokrščanskih podzemnih grobišč
- Kalistovih katakomb. Po ogledu katakomb vožnja v
Oriveto. Ogled očarljivega mesta, ki leži na strmo dvi-

gajočem se pobočju iz vulkanskega tufa. Razpoznavni znak mesta je katedrala, ki je nekoč bila papeška
utrdba. Ogled zunanjosti in nato nekaj prostega časa
in nato vožnja v Slovenijo.

od 199 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, dva polpenziona v hotelu 3*,
zunanje oglede po programu, stroške spremstva in
organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €; turistična taksa v hotelu pribl. 2 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
45 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Vezuv 17 € *(vstopnina 10 € + mini bus 7 €), Pompeji 15 €*, cena lokalnega prevoza po Rimu je pribl. 5 € na osebo,
zobata železnica v Orvietu pribl. 3 € na osebo. *Na
arheološkem nahajališču v Italiji so obvezni lokalni
vodniki – strošek pribl. 4-6 € na osebo.

Amalfijski zaliv ali »Dolce Vita« v Neapeljskem zalivu« 

Odhodi: 21*. marec, 11., 26. april, 1. in 16. maj, 6. in 24. junij, 11. julij, 15. avgust, 19. september, 3. in 25. oktober, 14*. november 2019 ali po želji zaključenih skupin

• vožnja po čudoviti amalfijski obali, ki velja
za najlepšo obalnih panoramskih cest v
svetovnem merilu
• odkrivanje lepot Pompejev, Vezuva,
mondenega Sorrentinskega polotoka ter
mondenega Caprija
1. DAN
večerja, nočitev
NEAPELJ - VEZUV - POMPEJI - SORRENTINSKI POLOTOK
V nočno jutranjih urah prevoz do letališča pri Benetkah. Prijava na let proti Neaplju. Po pristanku vzpon
na “vrh pekla, ki se dviga iz raja” - kot je Goethe opisal
Vezuv - vulkan, ki je s svojim izbruhom davno nazaj popolnoma uničil in s pepelom prekril stari rimski mesti
Pompeje in Herculaneum. Proti vrhu Vezuva se bomo
popeljali z avtobusom, zadnji vzpon pa bo potrebno
opraviti peš. Veličasten je pogled na vulkansko žrelo
na eni strani in Neapelj na drugi. Po ogledu vožnja do
Pompejev in ogled izkopanin starega rimskega mesta.
V poznih popoldanskih urah nastanitev v hotelu na
sorrentinskem polotoku. Večerja in prenočevanje.
2. DAN	
zajtrk, večerja, nočitev
SORRENTO (OTOK CAPRI)
Prosto za raziskovanje Sorrenta. Lahko se bomo sprehodili po ozkih mestnih ulicah ali se podali ob vznožje strmih klifov do Marina Grande, kjer je zgrajeno
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mestno pristanišče. Ob doplačilu predlagamo izlet na
slikoviti otok Capri, priljubljeno izletniško točko številnih popotnikov. Otok slovi po izredno blagi klimi in po
naravnih znamenitostih, med katere sodi tudi “Modra
jama”. Po izredno ozkih otoških ulicah se bomo popeljali z mini busi in si ogledali Anacapri ter Capri. Na
voljo bo tudi nekaj prostega časa za obisk znamenite
Ville San Michele in seveda tudi za pokušino pravega
limoncela, ki ga izdelujejo na otoku. Vrnitev v hotel.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
AMALFITANA ALI AMALFIJSKA OBALA
Dan bomo namenili vožnji po čudoviti amalfijski obali. Znamenita obalna cesta Via Litoranea se vije strmo
vrezana nad Tirenskim morjem in nudi nepozabne razglede na neokrnjeno naravo. Popeljali se bomo po njenem najlepšem delu iz avtobusa občudovali Positano
ter med in daljši postanek naredili v svetovno znanem
letoviškem kraju Amalfi, ki navdušuje s svojo impozantno terasasto lego nad razčlenjeno obalo. Postanek in
nato vrnitev v hotel. Večerja in prenočevanje.
4. DAN
zajtrk
NEAPELJ - BENETKE - SLOVENIJA
Po zajtrku še nekaj prostega časa za kavico in nato
vožnja v Neapelj. Sledi panoramski ogled mestnih
znamenitosti, med katerim izstopata grad in galerija
Umberta I.. Obiskali bomo tudi znamenito ulico San
Gregorio Armeno, katera slovi po božičnih figuricah,
ki jih domačini izdelujejo iz voska, bronza, plutovine

in gline. Prevoz na letališče in polet letala proti benetkam in nato organiziran avtobusni prevoz v v Slovenijo.

od 499 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, letališke in varnostne pristojbine, tri polpenzione v hotelih 3*, zunanje oglede
po programu, letalski prevoz Benetke - Neapelj Benetke, stroške spremstva in organizacije potovanja, vključena ročna prtljaga.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
50 €; turistična taksa v hotelu pribl. 2 €/noč, 20kg
prtljage na letu: 30 €, prevoz do letališča pri Benetkah in nazaj: 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
90 €, izlet na Capri 60 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine: Vezuv,
Pompeji, Modra jama, morebitne dodatne vstopnine, skupaj pribl 35 eur

Capri

Rim

Capri - otok sonca, pomaranč, razkošnih vil in skrivnostnih jam
Odhodi: 21*. marec, 27. april, 23. maj, 6. junij, 20. junij, 22. avgust, 5. in 19. september, 10. in 26. oktober 2019
• ekskluzivno pri Palmi
• Capri velja za prestižen otok kamor radi
zahajajo imenitni gosti iz sveta filma, mode in
politike
1. DAN
nočitev
BENETKE - NEAPELJ - CAPRI
Zbirališče potnikov na letališču v Benetkah. Prijava na
polet posebnega letala proti Neaplju. Po pristanku v
Neaplju sledi prevoz do pristanišča Molo Beverello in
vkrcanje na ladjo proti Capriju. Po pristanku v Marini
Grande sledi prevoz do hotela. Prosto in nočitev.
2. - 3. DAN
zajtrk, nočitev
POČITNICE - PO ŽELJI IZLET PO OTOKU
Počitnice. Po želji se lahko udeležite izleta po otoku,
kjer se boste po ozki otoški cesti odpeljali v Anacapri,
kjer je Švedski zdravnik Axel Munte zgradil vilo San Michele, ter z istoimenskim romanom veliko prispeval k

slavi otoka. Prav vila poleg naravnih lepot na otok privablja največ obiskovalcev. Predlagamo tudi vzpon s
sedežnico, s katero se odpeljete 589 m visoko, ponuja
se nam razgled na Faraglioni, do 100 m visoke skale v
morju in obisk Modre jame, prave paše za oči.
4. DAN
zajtrk
CAPRI - NEAPELJ - BENETKE
Po zajtrku še nekaj prostega časa za kavico, nakupe.
Prevoz do pristanišča in prevoz z ladjo do Neaplja.
Prevoz na letališče in polet letala proti Benetkam.

od 539 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Benetke/Trst Neapelj - Benetke/Trst, letališke in varnostne pristojbine, prevoz z ladjo Neapelj - Capri - Neapelj,
avtobusni prevoz letališče - pristanišče - letališče
v Neaplju, tri nočitve z zajtrkom v hotelih 3/4*, asistenco lokalnega predstavnika na otoku, organizacija potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 25 in 34 potnikov:
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
90 €, izlet po otoku: 45 € (avtobusni prevoz, vodenje, vstopnina za modro jamo), 3x večerja v hotelu 38 €, prevoz do letališča pri Benetkah in nazaj:
58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine: po želji.

Neapelj, Pompeji, (Capri) in Sorrento
Odhodi: 28*. marec, 27. april, 23. maj, 6. junij, 20. junij, 22. avgust, 5. in 19. september, 10. in 26. oktober 2019
• ogled Neaplja, mondenega Sorrenta, Pompejev
in vzpon na Vezuv
• po želji izlet na otok Capri ali obisk Amalfijske
obale
1. DAN
nočitev
BENETKE - NEAPELJ
Zbirališče potnikov na letališču. Prijava na polet letala proti Neaplju. Po pristanku v Neaplju sledi ogled
mestnih znamenitosti, med katerim izstopata grad in
galerija Umberta I. Nastanitev v hotelu in nočitev.
2. DAN 
zajtrk, nočitev
NEAPELJ - VEZUV - POMPEJI
Po zajtrku vzpon na »vrh pekla, ki se dviga iz raja« - kot
je Goethe opisal Vezuv - vulkan, ki je s svojim izbruhom davno nazaj popolnoma uničil in s pepelom prekril stari rimski mesti Pompeje in Herculaneum. Proti
vrhu Vezuva se bomo popeljali z avtobusom, zadnji
vzpon pa bo potrebno opraviti peš. Veličasten je pogled na vulkansko žrelo na eni strani in Neapelj na drugi. Po ogledu vožnja do Pompejev in ogled izkopanin
starega rimskega mesta. Nastanitev in nočitev.

Sorrento

3. DAN 
zajtrk, nočitev
SORRENTO (IZLET NA OTOK OTOK CAPRI) - NEAPELJ
Prosto za raziskovanje Sorrenta. Lahko se bomo sprehodili po ozkih mestnih ulicah ali se podali ob vznožje strmih klifov do Marina Grande, kjer je zgrajeno
mestno pristanišče. Ob doplačilu predlagamo izlet na
slikoviti otok Capri, priljubljeno izletniško točko številnih popotnikov. Zvečer vrnitev v Neapelj in nočitev.
IZLET NA OTOK CAPRI: otok slovi po izredno blagi
klimi in po naravnih znamenitostih, med katere sodi
tudi »Modra jama«. Po izredno ozkih otoških ulicah se
bomo popeljali z mini busi in si ogledali Anacapri ter
Capri. Na voljo bo tudi nekaj prostega časa za obisk
znamenite Ville San Michele in seveda tudi za pokušino pravega limoncela, ki ga izdelujejo na otoku. Vrnitev v hotel in nočitev.
4. DAN 
zajtrk
NEAPELJ - BENETKE
Po zajtrku še nekaj prostega časa za kavico, nakupe ali
pokušino in pravo neapeljske pizze... Prevoz na letališče in polet letala.

od 539 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Benetke - Neapelj - Benetke (vključena ročna prtljaga), cestne in
ostale pristojbine, letališke in varnostne pristojbine, tri nočitve z zajtrki v hotelih 3*, zunanje oglede
po programu, letališke in varnoste pristojbine, organizacija potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 25 in 34 potnikov
30 €; turistična taksa v hotelu pribl. 3 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
60 €, 3 x večerja v hotelu 35 €, izlet na Capri: 59 €
min 15 oseb (v ceni avtobusni prevoz do pristanišča, prevoz z ladjo, avtobusni prevoz po otoku, vodenje), prevoz do letališča pri Benetkah in nazaj:
58 €, kos prtljage, ki se odda: 59 € (do 15kg).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine: Vezuv
10 €, Pompeji arheološko najdišče 13 €+ obvezno
lokalno vodenje pribl. 5 - 7 €/osebo, morebitne
dodatne vstopnine po želji.
Pompeji
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Ischia

Ischia, lepotica Tirenskega morja

Odhodi: 28*. marec, 27. april, 23. maj, 6. junij, 20. junij, 22. avgust, 5. in 19. september, 10. in 26. oktober 2019
• ekskluzivno pri Palmi
• Ischia s pričo svojega vulkanskega nastanka
velja za enega najlepših italijanskih otokov in
lepotico Tirenskega morja
• otok znan po številnih termalnih vrelcih in
hotelih s termalno ponudbo
1. DAN
večerja, nočitev
NEAPELJ - ISCHIA
Zbirališče potnikov na letališču v Benetkah. Prijava
na polet posebnega letala proti Neaplju. Po pristanku v Neaplju sledi prevoz do pristanišča in vkrcanje na
ladjo proti Isciji. Po pristanku sledi prevoz do hotela.
Prosto, večerja in nočitev.
2. IN 3. DAN
zajtrk, nočitev
POČITNICE - PO ŽELJI IZLET PO OTOKU
Dnevi namenjeni počitnikovaju in razvajanju v hotelskem wellnesu. V času bivanja se boste lahko odpravili tudi na celodnevni izlet po otoku. Izlet bomo začeli v zgodovinskem mestecu Ischia Ponte, prvotnem
ribiškem naselju, kjer se bomo sprehodili med ozkimi
ulicami do impresivnega gradu castello Aragonese, ki
dominira na svojem vulkanskem otočku. Možnost ogle-

da notranjosti gradu. Po končanem ogledu bo sledila
panoramska vožnja okrog otoka mimo Barana z vmesnimi postanki za fotografije čudovite pokrajine in nepozabnih razgledov. V mestu Fontana bomo naredili
postanek za pokušino lokalnih vin in možnost nakupa.
Pot nas bo dalje vodila v staro ribiško vasico in zdaj
priljubljeno turistično destinacijo Sant'Angelo d'Ischia,
ki je v resnici pravi biser otoka z slavnim trgom in luksuznimi trgovinami, restavracijami in bari. Dan bomo
zaključili v Casamicciolo, kjer bomo obiskali prodajalno
keramike in limončela, katerega bomo lahko tudi degustirali in po želji kupili.
4. DAN
zajtrk
ISCHIA - NEAPELJ - BENETKE
Po zajtrku še nekaj prostega časa za kavico, nakupe.
Prevoz do pristanišča in prevoz z ladjo do Neaplja. Prevoz na letališče in polet posebnega letala proti Ljubljani.

POČITNICE

od 499 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz s posebnim
letalom Benetke - Neapelj - Benetke (vključena
ročna prtljaga), letališke in varnoste pristojbine,
prevoz z ladjo Neapelj - Ischia, Neapelj, avtobusni
prevoz letališče - pristanišče, letališče v Neaplju,
tri nočitve z zajtrkom v hotelu 3*, asistenco lokalnega predstavnika na otoku, organizacija potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 25 in 34 potnikov
20 €; turistična taksa v hotelu pribl. 4 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
90 €, izlet po otoku: 45 € (avtobusni prevoz, vodenje, vinska pokušina - min - 15 oseb), 3x večerja v
hotelu 38 €, prevoz do letališča pri Benetkah: 59 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine: po želji.

Ne spreglejte aktualne ponudbe paketov počitnikovanja
s poimensko navedbo hotelov na www.palma.si
Cena:

od

1.890 €

Kitajska pravljica
10 dni, 16.3., 27.4., 29.6.
20.9., 26.10.2019
sprehod po simbolu kitajske veličine, več
kot 6000 kilometrov dolgem kitajskem
zidu, edini človeški stvaritvi na Zemlji, ki je
vidna tudi z vesolja
ogled enega izmed najhitreje razvijajočih
azijskih mest - Sanghai
		skodelica čaja v znameniti šanghajski
čajnici Hu Xin Ting, do katere vodi most
z devetimi zavoji, in tako preprečuje zlim
duhovom, da bi stopili vanjo
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Ekskluzivni programi pri Palmi / Posebno letalo na Palermo

Palermo

Eolski otoki

Palermo in Eolski otoki

POSEBNO LETALO

Odhodi s posebnim letalom iz Ljubljane: 26. in 29. april, 2. maj, 26. in 29. oktober, 1. november 2019
Odhodi iz Benetk: 11.* april, 23. maj, 22. junij in 19. september 2019
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
• ogled Palerma in mondene Taormine
LIPARI – STROMBOLI - MILAZZO
• v ceno potovanja dvodnevni izlet na Eolske
Dopoldne bo namenjeno raziskovanju otoka Lipari:
otoke
ustavili se bomo na znanem razgledišču Quattrocchi
• nastanitev na bazi polpenziona
(štiri očesa), videli bomo fumarole in zapuščeni rudnik
kaolina s pisanimi vulkanskimi kamninami, spustili se
1. DAN	
večerja, nočitev
bomo po poti do zahodne obale in se z avtobusom
LJUBLJANA - PALERMO - CATANIJSKA OBALA
odpeljali do severnega dela otoka, kjer se v lavinem
Polet posebnega letala v jutranjih urah iz letališča JP
toku nahajata beli plovec in črni obsidian. Popoldne
Ljubljana proti letališču v Palermu. Po pristanku sledi
težko slovo od otoka in vožnja na Stromboli, najaktivvožnja v bližnje Monreale. Ogled slikovitega mesteca
nejši otok v Eolskem otočju. Po želji sprehod proti vrhu
Monreale, visoko nad Palermom. Ogled slovite saraotoka (urejena turistična pot od morja do nadmorske
censko - normanske stolnice iz 12. stoletja, s čudovivišine približno 750m. Vožnja na kopno, nastanitev v
timi mozaiki. Nadaljevanje poti do Cefaluja, tipičnega
hotelu, večerja in nočitev.
sicilijanskega mesteca, polno tradicije, skritih ulic
in odlične kulinarike. Nastanitev v hotelu, večerja in
4. DAN
zajtrk
sprehod skozi mestece, znano po slikoviti trdnjavi,
PALERMO – LJUBLJANA
sicilijanskih cannolah ter trgovinicah s tradicionalno
Po zajtrku vožnja do Palerma, prestolnice Sicilije.
sicilijansko ročno poslikano keramiko nas bodo navSprehod skozi mesto in ogled mestnih znamenitosti:
dušile bolj kot marsikateri muzej. Nočitev.
fontana Pretoria, Normanska palača, katedrala, teatro massimo… Nekaj prostega časa za obisk živahne
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
tržnice, sprehod po mestnem središču, mimo številnih
MILAZZO – VULKANO - LIPARI
fontan in parkov ali obisk katerega od muzejev, galerij.
Po zajtrku se bomo vkrcali na ladjo in odpluli iz Milazza
Morda si bomo ogledali katakombe ali baročni vrt. Vodo otoka Lipari, kjer bomo preko dneva v hotelu shražnja na letališče in prijava na let proti Ljubljani.
nili svojo prtljago in se nato podali na vožnjo z ladjo
do sosednjega otoka Vulcano, ki je vsem vulkanom dal
tudi ime. Po pristanku, po želji vzpon na vrh kraterja
in sprehod po njegovem robu. Z malček sreče bomo
srečali s fumarolami – skalnimi razpokami iz katerih
se vali dim ter samorodnim rumenim žveplom. Po želji
kopanje v blatnem jezeru s toplimi vrelci ter nato vrnitev na otok Lipari. Večerja in nočitev.

Vulkano

od 569 €*

najmanj 45 potnikov



Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz s posebnim letom: Ljubljana – Palermo oz. Catania - Ljubljana,
letališke in varnostne pristojbine, tri polpenzione
v hotelu 3*, ogled Palerma, Monreala ter 2 dnevni
izlet na Eolske otoke (vključeno: prevoz s hidrogliserjem Milazzo – Vulkano – Lipari – Stromboli – Milazzo, vožnja z minibusom po otoku Lipari), oglede
brez vstopnin, avtobusni prevozi po programu na
Siciliji), stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €, turistična taksa v hotelu pribl. 3 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
28 €/noč, riziko odpovedi, vstopnine v Palermu in
otokih (blatne kopeli etc), po želji in glede na razpoložljivi čas: 20-40 eur
OPOMBA: v primeru odhoda z letališča JP Ljubljana je prevoz na/z letališča v lastni režiji. Potovanje
je lahko realizirano v obratnem vrstnem redu, vsebina se ne spremeni. V primeru poleta iz sosednjih
letališč je prevoz vključen v ceno potovanja.

Lipari

37

Posebno letalo iz Ljubljane / Ekskluzivni programi pri Palmi

Palermo

Etna

Klasična Sicilija z letalom

POSEBNO LETALO

Odhodi s posebnim letalom iz Ljubljane: 26. in 29. april, 2. maj, 25., 28. in 31. oktober 2019
Odhodi iz Benetk: 11.* april, 23. maj, 22. junij in 19. september 2019
• Palmina uspešnica z bogatim programom
• vzpon na Etno
• večerje vključene v ceno
1. DAN	
večerja, nočitev
LJUBLJANA - PALERMO - MONREALE
Polet posebnega letala v jutranjih urah iz letališča JP
Ljubljana proti letališču v Palermu. Po pristanku sledi
vožnja v bližnje Monreale. Ogled mesteca s slikovitimi
pogledi na Palermo in ogled znamenite katedrale. Nadaljevanje vožnje na Catanijsko obalo in nastanitev v
hotelu. Večerja in prenočevanje.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ETNA - TAORMINA
Vožnja do Etne, najvišjega evropskega vulkana in
simbola Sicilije. Posebej zanimivo bo spreminjane
vegetacijskih pasov do višine 1900 metrov. Po želji ob
doplačilu vzpon z gondolo do 2500 m in terenskimi
vozili do višine 2900, kjer se bomo v spremstvu gorskih vodnikov sprehodili okoli trenutno najzanimivejših predelov okoli vulkana. Nadaljevanje v Taormino,
bisera vzhodne obale. Ogled grškega teatra in starega
mestnega jedra. Nekaj časa bo namenjenega individualnim sprehodom ter posedanju v enem izmed številnih gostiln ali barov. Vrnitev v hotel.

za zaključene skupine sta na voljo tudi daljša ali krajša različica

3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
CATANIA - AGRIGENTO - PALERMO
Dan bomo začeli z ogledom znamenitosti Catanie. Mesto, ki ga krasi več lepo ohranjenih baročnih
zgradb, je danes pomembno trgovsko in prometno
središče z univerzo in vrsto znanih meščanov. V popoldanskih urah se bomo mimo Enne (ki jo nekateri
imenujejo tudi balkon Sicilije) v Agrigento in se sprehodili po Dolini templjev. Od nekdanjega antičnega
mesta Akragas, ki je bilo kot grška kolonija Rodii iz
Gele ustanovljeno leta 58 p. n. š., je do danes ostalo
lepo ohranjenih pet dorskih templjev, med katerimi je
najpomembnejši tempelj, posvečen boginji sprave Concordii, ki je najbolje ohranjen antični tempelj na
svetu. Vožnja v okolico Palerma, nastanitev.
4. DAN
zajtrk
PALERMO - LJUBLJANA
Ulice Palerma imajo živahen temperament in zanimivo zgodovino. V mestu, ki so ga ustanovili Feničani
so pustili globoke sledi Arabci, Normani in Španc, je
poseben čar. V enem od najlepših italijanskih mest se
bomo sprehodili po trgih Bellini, Pretoria, Canti in Quattro, mimo številnih fontan, cerkva in veličastne normanske palače. Če nam bo čas dopuščal, si bomo po
ogledu vseh glavnih znamenitosti nekaj časa vzeli še
za pokušino slastnih sicilijanskih slaščic, sladoledov in
kave, ki jih strežejo v številnih mestnih slaščičarnah.
Sledi vožnja na letališče in polet v Ljubljano.

od 579 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na letališče
v Benetkah in nazaj, letalski prevoz Ljubljana - Palermo - Ljubljana oz. Benetke - Palermo - Benetke,
letališke in varnostne pristojbine, tri polpenzioni v
hotelu 3/4*, avtobusne prevoze po Siciliji, zunanje
oglede po programu, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 30 €;
turistična taksa v hotelu pribl. 3 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna 90 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Siracusa 10 €, Etna:
vzpon z gondolo ali jeepi pribl. 64 €, Taormina: grško
gledališče 10 €, Agrigento: 12 €, prevoz do letališča
pri Benetkah in nazaj: 58 €.
OPOMBA: v primeru odhoda z letališča JP Ljubljana je prevoz na/z letališča v lastni režiji. Potovanje je
lahko realizirano v obratnem vrstnem redu, vsebina
se ne spremeni.
Pri odhodih iz bližnjih letališč je prevoz do letališča
vključen v ceno potovanja.

POMEMBNO: V primeru posebnih letal (charter let) je najmanjše število 140 potnikov na letalu in najmanj 45 potnikov na posameznem avtobusu. Na takšnih potovanjih je možnih več programov in več avtobusov, cena pa se preračuna na število potnikov v posameznem avtobusu. Če je potnikov več kot 49 na istem programu, se uporabita dva avtobusa in se obračuna višja cena za
potnike na obeh avtobusih, dokler oba ne dosežeta optimalnega števila potnikov.

Monreale
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Agrigento

Ekskluzivni programi pri Palmi / Posebno letalo na Palermo

Taormina in Etna

Giardini-Naxos

Taormina in počitnice v Letojanniju 

POSEBNO LETALO

Odhodi s posebnim letalom iz Ljubljane: 26. in 29. april, 2. maj, 26. in 29. oktober, 1. november 2019
Odhodi iz Benetk: 11.* april, 23. maj, 22. junij in 19. september 2019
vzhodne obale. Ogled grškega teatra (zunanjost) in
• super ugodno
starega mestnega jedra. Nekaj časa bo namenjenega
• ogled Catanije in mondene Taormine
individualnim sprehodom ter posedanju v enem iz• po želji in doplačilo vzpon na Etno in celodnevni
med številnih gostiln ali barov. Vrnitev v hotel.
izlet na Eolske otoke
• 3x polpenzion v hotelu v letoviškem Letojanniju
3. DAN
zajtrk
1. DAN
nočitev
LJUBLJANA - CATANIJA/PALERMO - LETOJANNI
Zbirališče potnikov na letališču v Ljubljani. Prijava
na polet posebnega letala v jutranjih urah proti Cataniji oz. Palermu. Po pristanku vožnja do živahnega
letovišča Letojanni. Nastanitev v hotelu in prosto za
spoznavanje s prikupnim mestecem in prijaznimi domačini. Večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
LETOJANNI - PO ŽELJI VZPON NA ETNO
Po zajtrku prosti dan za morske radosti in počitnice
v letoviškem središču. Po želji in za doplačilo izlet na
Etno. Vožnja do Etne, najvišjega evropskega vulkana in
simbola Sicilije. Posebej zanimivo bo spreminjane vegetacijskih pasov do višine 1900 metrov. V kolikor pa
ste za malce več adrenalina pa se lahko ob doplačilu
vzpnete tudi z gondolo do 2500 m in terenskimi vozili do višine 2900, kjer se bomo v spremstvu gorskih
vodnikov sprehodili okoli trenutno najzanimivejših
predelov okoli vulkana. V popoldanskih urah se bomo
(vs; ogled v ceni) odpeljali v bližnjo Taormino, biser

POČITNICE – PO ŽELJI IZLET NA EOLSKE OTOKE
Po zajtrku po želji in za doplačilo enodnevni izlet na
Eolske otoke. Z avtobusom se boste odpeljali do Milazza, kjer se boste odpravili na celodnevni potep
z ladjo na otok Lipari in Vulcano. Pravo doživetje bo
odkrivanje skritih kotičkov, manjših zalivov in plaž ter
nepozabno doživetje mazanje z zdravilnim žveplenim
blatom… Vrnitev na celino in vožnja na catanijsko riviero. Večerja in nočitev.

4. DAN
zajtrk
CATANIA OZ. PALERMO - LJUBLJANA
Del dopoldneva še prosto v letoviškem mestecu. Vožnja v Catanijo in ogled znamenitosti Catanije. Mesto,
ki ga krasi več lepo ohranjenih baročnih zgradb, je danes pomembno trgovsko in prometno središče z univerzo in vrsto znanih meščanov… Nekaj prostega časa
in vožnja na letališče. Prijava na let proti Ljubljani.

od 499 €*

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz s posebnim letom: Ljubljana - Catania oz. Palermo - Ljubljana,
letališke in varnostne pristojbine, tri polpenzione v
hotelu 3*, ogled Taormine in Catanije (brez vstopnin), avtobusni prevozi po programu na Siciliji,
stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €; turistična taksa v hotelu pribl. 3 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
28 €/noč, riziko odpovedi, izlet na Eolske otoke
(Lipari in Vulcano), izlet na Etno: 49 € (avtobusni
prevoz do nadmorske višine 1900m). Izleti bodo
izvedeni ob min. 15 prijavljenih potnikih.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji v
Cataniji, vstopnine po želji za kopeli na otoku Vulcano, vstopnina za gledališče v Taormini: 10 €,
vzpon z gondolo in jeepi iz 1900 na 2800m: 64 € - v
sklopu izleta na Etno.
OPOMBA: v primeru odhoda z letališča JP Ljubljana je prevoz na/z letališča v lastni režiji. Potovanje je
lahko realizirano v obratnem vrstnem redu, vsebina
se ne spremeni. Pri odhodih iz bližnjih letališč je prevoz do letališča vključen v ceno potovanja.

Sicilijanska
doživetja
Odhodi: 24*., 27. in 29. april, 2. in 21. maj, 4. in 25. junij, 23., 28. in 31. oktober 2019

POSEBNO LETALO



• odhoda 24. april in 23. oktober - povratek
s posebnim letalom iz Palerma direktno na
Ljubljano!
• odhoda 29. april in 28. oktober - na odhodu
posebno letalo iz Ljubljane direktno na
Palermo
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - CATANIJSKA RIVIERA - SIRACUSA
Vožnja na letališče v Benetke in polet proti Cataniji. Vožnja v Siracuso, staro grško prestolnico Sicilije,
mesto tirana Dionizija Velikega in matematika Arhimeda. Ogled glavnih mestnih znamenitosti: grško
gledališče, Apolonovo svetišče, rimski amfiteater, starogrški kamnolomi z Dionizijevim ušesom, Arethusin
vodnjak, stolnica. Nastanitev v hotelu.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ETNA - CATANIJSKA RIVIJERA
Vožnja do Etne, najvišjega evropskega vulkana in simbola Sicilije. Posebej zanimivo bo spreminjane vegetacijskih pasov do višine 1900 metrov. Po želji ogled
ugaslih kraterjev Silvestri. Po želji ob doplačilu vzpon z
gondolo do 2500 m in terenskimi vozili do višine 2900,
kjer se bomo v spremstvu gorskih vodnikov sprehodili
okoli trenutno najzanimivejših predelov okoli vulkana.
Nastanitev na catanijski rivijeri.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
TAORMINA - AGRIGENTO
Nadaljevanje v Taormino, bisera vzhodne obale. Ogled
grškega teatra in starega mestnega jedra. Nekaj časa

bo namenjenega individualnim sprehodom ter posedanju v enem izmed številnih gostiln ali barov znanih
po odličnih siciljanskih dobrotah. Nadaljevanje poti v
Agrigento. Večerja in nočitev.
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
AGRIGENTO - PALERMO
Obisk Doline templjev, enega največjih arheoloških
najdišč v Evropi. Od nekoč najimenitnejšega mesta Magne Graecie so ostali do danes ohranjeni grški
templji, med njimi tempelj Concordia, ki velja za najbolje ohranjen grški tempelj na svetu. Po ogledu nadaljevanje potovanja proti Palermu. Nastanitev v okolici.
5. DAN
zajtrk, večerja
PALERMO - MONREALE
Obisk bližnjega mesteca Monreale, visoko nad Palermom. Ogled slovite saracensko - normanske stolnice
iz 12. stoletja, s čudovitimi mozaiki. Ogled Palerma,
prestolnice Sicilije: fontana Pretoria, Normanska palača, katedrala, teatro massimo… Nekaj prostega
časa za obisk živahne tržnice, sprehod po mestnem
središču, mimo številnih fontan in parkov ali obisk
katerega od muzejev, galerij. Morda si bomo ogledali
katakombe ali baročni vrt.
6. DAN
zajtrk
PALERMO - BENETKE - LJUBLJANA
Prosto do odhoda na letališče. Po poletu na enega
izmed bližnjih letališč sledi avtobusni prevoz na izhodiščna mesta v Sloveniji.

najmanj 45 potnikov

od 699 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v eno smer s
posebnim letalom iz Ljubljane na Catanijo oz. Palermo ter v eno smer z redno linija iz na Benetke
(vsakokrat avtobusni prevoz do Benetk/iz Benetk
vključen v ceno potovanja) - Catania oz. Palermo
- Benetke, letališke pristojbine, avtobusne prevoze po Siciliji, oglede po programu brez vstopnin,
nastanitev dvoposteljnih sobah v hotelu 3/4*, pet
polpenzionov, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €; turistična taksa v hotelu pribl. 3 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
120 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Etna: vzpon z gondolo ali jeepi pribl. 64 €, Taormina: grško gledališče
pribl. 10 €, Agrigento: Dolina Tempjev pribl. 10 €,
morebitne dodatne vstopnine 12 €.
OPOMBA: v primeru odhoda z letališča JP Ljubljana je prevoz na/z letališča v lastni režiji. V kolikor
odhod ne bo z letališča JP Ljubljana, je v ceni aranžmaja vključen avtobusni prevoz na letališče.
Program lahko poteka v obratnem vrstnem redu.
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Palermo

Sicilijanske počitnice in biseri južne Italije 
Odhodi: 23*. junij, 7., 14. in 21. julij 2019

• odlična kombinacija potovanja z avtobusom in
vrnitev z letalom
• nastanitev v preizkušenem hotelu na
catanijski rivieri
• ogled Pompejev ter sicilijanskih biserov: Etne,
Taormine, Sirakuze in Catanije
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA
Odhod avtobusa v večernih urah. Nočna vožnja proti
jugu Italije.
2. DAN
nočna plovba
NEAPELJ - POMPEJI - VKRCANJE NA LADJO
Jutranji prihod v eno najbolj živahnih italijanskih mest
- Neapelj. Ogled. Vožnja do Pompejev, ki so jih po naključju odkrili leta 1748. Ogled arheološkega nahajališča. Nekaj prostega časa in nato vkrcanje na ladjo,
nastanitev v štiriposteljnih notranjih kabinah in nočna
plovba proti Siciliji.
3. DAN
večerja, nočitev
PALERMO - CATANIJSKA RIVIJERA
V jutranjih urah pristanek v Palermu. Izkrcanje iz ladje
in ogled Palerma, prestolnice Sicilije: fontana Pretoria, Normanska palača, katedrala, teatro Massimo.
Nekaj prostega časa za obisk živahne tržnice, sprehod
po mestnem središču, mimo številnih fontan in parkov
ali obisk katerega od muzejev, galerij. Vožnja na Catanijsko rivijero. Nastanitev v enem izmed letoviških
centrov. Večerja in prenočevanje.

Taormina

Potovanje lahko poteka v obratni smeri in sicer z letom na Sicilijo in vrnitvijo z avtobusom
4. - 6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
POČITNICE NA CATANIJSKI RIVIJERI ALI IZLET NA
EOLSKE OTOKE
Dnevi namenjeni počitnikovanju v letoviškem središču
na Catanijski rivijeri. Dolge peščene plaže, prijazni
gostitelji in toplo morje s pestro ponudbo vodnih
športov. Ob doplačilu predlagamo izlet na Eolske
otoke. Pravo doživetje bo odkrivanje skritih kotičkov,
manjših zalivov in plaž, obisk otočka Vulkano, kjer
bo pravo doživetje mazanje z zdravilnim žveplenim
blatom...
7. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
CATANIJSKA RIVIERA - ETNA - TAORMINA
Vožnja do Etne, najvišjega evropskega vulkana in simbola Sicilije, vzpenjanje mimo številnih ugaslih kraterjev in strjenih bazaltnih kosov lave. Posebej zanimivo
bo spreminjane vegetacijskih pasov do višine 1.900 m.
Po želji ogled ugaslih kraterjev Silvestri. Po želji ob
doplačilu vzpon z žičnico in terenskimi vozili do višine
2.900 in v spremstvu gorskih vodnikov ogled nekaterih zanimivosti vrha Etne. Nadaljevanje v Taormino,
svetovno znano mondeno obmorsko letovišče, ogled
grškega teatra, starega mestnega jedra in stolnice.
8. DAN
zajtrk
SIRAKUZA - CATANIA - BENETKE/TRST
Po zajtrku izlet v Siracuso, staro grško prestolnico Sicilije, mesto tirana Dionizija Velikega in matematika
Arhimeda. Ogled glavnih mestnih znamenitosti: grško
gledališče, Apolonovo svetišče, rimski amfiteater, starogrški kamnolomi z Dionizijevim ušesom, Arethusin
vodnjak, stolnica... Vožnja v Catanijo oz. Palermo in
polet letala v Ljubljano.

od 599 €* 

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, plovba Neapelj - Palermo in nastanitev v štiri
posteljnih TWC kabinah, letalski prevoz Catania Benetke oz. Trst (oziroma odhod 14. in 21.7. Trst/
Benetke) - Catania, pet polpenzionov v hotelu 3*,
zunanje oglede, letališke in varnostne pristojbine,
stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €, turistična taksa v hotelu pribl 2-3 € na noč,
kos prtljage (15kg) ki se odda 48 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
135 €, izlet na Eolske otoke 85 € (vključen avtobusni
prevoz do Milaza in izlet z ladjico na Eolske otoke Lipari in Vulcano; najmanj udeležba 15 oseb).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Pompeji 15 € (+
lokalno vodenje cca 5 - 10 €), Siracusa 10 €, Etna:
vzpon z gondolo ali jeepi pribl. 64 €, Taormina:
grško gledališče 10 €, Agrigento: 12 €, morebitne
dodatne vstopnine.
*OPOMBA: Potovanje na odhodu 14. in 21. julija bo
potekalo v obratnem vrstnem redu - z letom na
Sicilijo in povratkom z avtobusom v Slovenijo.

Sirakuza

Eolski otoki

R
SUPE
CENA

Sicilijanske počitnice 

Odhodi: 30.* junij, 7.,14. in 21. julij 2019

• nastanitev na osnovi polpenziona v enem
izmed največjih letoviških centrov na Siciliji
• v ceni izlet na Etno, največji delujoči ognjenik v
Evropi ter obisk mondene Taormine, ki velja za
eno najbolj mondenih italijanskih mest
1. DAN
večerja
TRST/BENETKE - CATANIA - CATANIJSKA RIVIJERA
Zbor potnikov na letališču Trst oz. Benetke. Prijava
na let proti Cataniji oz. Palermu. Po pristanku letala
prevoz do letoviške Catanijske rivijere, ki se ponaša z
nekaj kilometrov dolgo promenado, polno restavracij
in barov, slovi pa tudi po dolgih in urejenih peščenih
plažah. Nastanitev v hotelu v letoviškem mestu Letojanni. Večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, večerja
CATANIJSKA RIVIERA - IZLET NA ETNO IN TAORMINO
Po zajtrku se boste podali na izlet na Etno in Taormino.
Dan boste namenili obisku Etne, ki je s svojo lego na
3.350 m.n.v. najvišje ležeči evropski vulkan in simbol
Sicilije. Vožnja na nadmorsko višino 1.900m, kjer je
zgornji plato in izhodiščna točka vzponov na sam vrh.
Že tukaj si boste ogledali prve kraterje, za najbolj vztrajne in ob primernih vremenskih pogojih pa ob doplačilu predlagamo vzpon z gondolo in terenskimi vozili do višine 2.900 m. Po ogledih nadaljevanje potovanja v Taormino, svetovno znano obmorsko letovišče.
Ogled grškega gledališča, starega mestnega jedra in

stolnice. Nekaj časa bo namenjenega individualnim
sprehodom ter posedanju v eni izmed številnih gostiln
ali barov.
3. - 7. DAN 
zajtrk, večerja
POČITNICE NA CATANIJSKI RIVIJERI ALI IZLET NA
EOLSKE OTOKE
Dnevni namenjeni počitnikovanju v letoviškem središču na Catanijski rivijeri. Dolge peščene plaže, prijazni gostitelji in toplo morje s pestro ponudbo vodnih
športov. Ob doplačilu predlagamo enodnevni izlet
na Eolske otoke. Z avtobusom se boste odpeljali do
Milazza, kjer se boste odpravili na celodnevni potep
z ladjo na otok Lipari in Vulcano. Pravo doživetje bo
odkrivanje skritih kotičkov, manjših zalivov in plaž ter
pravo doživetje mazanje z zdravilnim žveplenim blatom... Zvečer vrnitev v hotel.
8. DAN
zajtrk
SIRAKUZA - CATANIA - BENETKE/TRST
Po zajtrku izlet v Siracuso, staro grško prestolnico Sicilije, mesto tirana Dionizija Velikega in matematika
Arhimeda. Ogled glavnih mestnih znamenitosti: grško
gledališče, Apolonovo svetišče, rimski amfiteater, starogrški kamnolomi z Dionizijevem ušesom, Arethusin
vodnjak, stolnica... Vožnja v Catanijo oz. Palermo in
polet letala na Trst oz. Benetke.

od 779 €* 

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Trst/Benetke
- Catania - Trst/Benetke, letališke in varnostne
pristojbine (vključena ročna prtljaga), avtobusne
prevoze po programu na Siciliji, sedem polpenzionov v hotelu 3*, stroške spremstva in organizacije
potovanja, v primeru odhoda ali povratka na bližnje letališče je transfer nazaj v Slovenijo vključen
v ceno.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
50 €, turistična taksa v hotelu pribl 2 - 3 € na noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: prtljaga na letu 1
kos prtljage, ki se odda, enoposteljna soba 189 €,
izlet na Eolske otoke 85 € (vključen avtobusni
prevoz do Milaza in izlet z ladjico na Eolske otoke Lipari in Vulcano; min. udeležba 15 oseb).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine, vzpon iz
1900 na 2800 m z jeepi in gondolo: pribl. 64 €.

USPEŠNICA

Sončna Sicilija



Odhodi: 25* in 29. april, 2. maj, 21.* in 25 junij, 24., 28. in 31. oktober 2019
4. DAN
zajtrk, večerja
• ogled Neaplja in Pompejev ter sicilijanskih
CATANIJSKA RIVIERA - ETNA - TAORMINA
biserov
Vožnja do Etne, najvišjega evropskega vulkana in
• kombinacija potovanja z letalom, ladjo in
simbola Sicilije. Posebej zanimivo bo spreminjane
avtobusom
vegetacijskih pasov do višine 1900 metrov. Po želji ob
doplačilu vzpon z gondolo do 2500 m in terenskimi
1. DAN 
nočna vožnja
vozili do višine 2900, kjer se bomo v spremstvu gorSLOVENIJA
skih vodnikov sprehodili okoli trenutno najzanimivejOdhod avtobusa v večernih urah. Nočna vožnja proti
ših predelov okoli vulkana. Nadaljevanje v Taormino,
jugu Italije.
bisera vzhodne obale. Ogled grškega teatra in starega
mestnega jedra. Nekaj časa bo namenjenega individu2. DAN
nočna plovba
alnim sprehodom ter posedanju v enem izmed številNEAPELJ - POMPEJI - VKRCANJE NA LADJO
nih gostiln ali barov. Vrnitev v hotel.
Jutranji prihod v eno najbolj živahnih italijanskih mest
- Neapelj. Ogled. Vožnja do Pompejev, ki so jih po naključju odkrili leta 1748. Ogled arheološkega nahajališča. Nekaj prostega časa in nato vkrcanje na ladjo,
nastanitev v štiriposteljnih notranjih kabinah in nočna
plovba proti Siciliji.
3. DAN
zajtrk, nočna plovba
PALERMO - CATANIJSKA RIVIJERA
V jutranjih urah pristanek v Palermu. Izkrcanje iz ladje
in ogled Palerma, prestolnice Sicilije: Palatinska kapela, fontana Pretoria, stolnica s slovitimi vladarskimi
grobovi... Nekaj prostega časa za obisk živahne tržnice, sprehod po mestnem središču, mimo številnih
fontan in parkov ali obisk katerega od muzejev, galerij.
Vožnja na Catanijsko rivijero. Nastanitev v enem izmed
letoviških centrov. Večerja.

5. DAN
zajtrk
SIRACUSA - CATANIA/PALERMO - SLOVENIJA
Izlet v Siracuso, staro grško prestolnico Sicilije, mesto tirana Dionizija Velikega in matematika Arhimeda.
Ogled glavnih mestnih znamenitosti: grško gledališče,
Apolonovo svetišče, rimski amfiteater, starogrški kamnolomi z Dionizijevem ušesom, Arethusin vodnjak,
stolnica… V popoldanskih urah vožnja v Catanio oz.
Palermo in polet v Slovenijo.

od 459 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, plovba Neapelj - Palermo in nočitev v štiri posteljnih TWC
kabinah, dva polpenziona v hotelu 3*, zunanje
oglede, letalski prevoz Catanija oz. Palermo - Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, stroške
spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €, turistična taksa v hotelu pribl. 3 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
soba, troposteljna in dvoposteljna kabina na ladji.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Pompeji - arheološko
nahajališče 15 €, Etna: vzpon z gondolo pribl. 64 €,
Taormina: grško gledališče 10 €, Siracusa 10 €, arheološki park 10 €, morebitne dodatne vstopnine.
OPOMBA: Potovanje na odhodu 29. april, 2. maj,
25. junij in 28. oktober bo potekalo v obratnem vrstnem redu in sicer boste odpotovali z letalom na
Sicilijo in se vračali z avtobusom

Agrigento

Monreale

Sicilija - lepa in ponosna



Odhodi: 24*. in 29. april, 7.maj, 25. junij, 23. in 28. oktober 2019
• kombinacija ogledov zgodovinskih mest južne
Italije in Sicilije
• vzpon na Vezuv in Etno
Neapelj

okoli trenutno najzanimivejših predelov okoli vulkana.
Nadaljevanje v Taormino, bisera vzhodne obale. Ogled
grškega teatra in starega mestnega jedra. Nekaj časa
bo namenjenega individualnim sprehodom ter posedanju v enem izmed številnih gostiln ali barov. Vrnitev
v hotel.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SIRACUSA - AGRIGENTO
Odhod v Siracuso, staro grško prestolnico Sicilije,
mesto tirana Dionizija Velikega in matematika Arhimeda. Ogled glavnih mestnih znamenitosti: grško
gledališče, Apolonovo svetišče, rimski amfiteater, starogrški kamnolomi z Dionizijevim ušesom, Arethusin
vodnjak, stolnica... Nastanitev v okolici Agrigenta.

Palermo

Agrigento

Etna

Taormina
Catania

Piazza
Armerina

Siracusa

1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - CATANIA/PALERMO - CATANIJSKA
RIVIERA
Polet letala z letališča JP Ljubljana proti Cataniji oz.
Palermu. Vožnja do enega okoliških mest. Nastanitev
v hotelu.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ETNA - TAORMINA
Vožnja do Etne, najvišjega evropskega vulkana in simbola Sicilije. Posebej zanimivo bo spreminjane vegetacijskih pasov do višine 1900 metrov. Po želji ogled
ugaslih kraterjev Silvestri. Po želji ob doplačilu vzpon z
gondolo do 2500 m in terenskimi vozili do višine 2900,
kjer se bomo v spremstvu gorskih vodnikov sprehodili
Taormina

42

4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
AGRIGENTO - PALERMO
Obisk Doline templjev, enega največjih arheoloških
najdišč v Evropi. Od nekoč najimenitnejšega mesta Magne Graecie so ostali do danes ohranjeni grški
templji, med njimi tempelj Concordia, ki velja za najbolje ohranjen grški tempelj na svetu. Po ogledu nadaljevanje potovanja proti Palermu. Nastanitev v okolici.
5. DAN
zajtrk, nočna plovba
PALERMO - MONREALE - NEAPELJ
Obisk bližnjega mesteca Monreale, visoko nad Palermom. Ogled slovite saracensko - normanske stolnice
iz 12. stoletja, s čudovitimi mozaiki. Ogled Palerma,
prestolnice Sicilije: Palatinska kapela, fontana Pretoria, stolnica s slovitimi vladarskimi grobovi... Nekaj
prostega časa za obisk živahne tržnice, sprehod po
mestnem središču, mimo številnih fontan in parkov
ali obisk katerega od muzejev, galerij. Morda si bomo
ogledali katakombe ali baročni vrt. Zvečer vkrcanje na
ladjo, nastanitev v štiri posteljnih TWC kabinah in nočna plovba proti Neaplju.
6. DAN 
zajtrk
NEAPELJ - POMPEJI - VEZUV - SLOVENIJA
Izkrcanje v Neaplju - živahnem italijanskem mestu.
Krajši panoramski ogled mesta in vzpon na “vrh pekla,

ki se dviga iz raja” - kot je Goethe opisal Vezuv - vulkan, ki je s svojim izbruhom davno nazaj popolnoma
uničil in prekril s pepelom stari rimski mesti Pompeje
in Herculaneum. Avtobusna vožnja proti vrhu Vezuva,
zadnji vzpon pa bo potrebno opraviti peš. Veličasten
je pogled na vulkansko žrelo na eni strani in Neapelj
na drugi. Po ogledu vožnja do Pompejev in ogled izkopanin starega rimskega mesta. Vožnja proti Sloveniji.
Predviden prihod v Sloevnijo v jutranjih urah naslednjega dne.

od 629 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana oz.
Benetke - Catania/Palermo, letališke in varnostne
pristojbine, avtobusne prevoze, štiri polpenzioni v
hotelih 3*, plovbo Palermo - Neapelj in nočitev v
štiriposteljnih TWC kabinah, zunanje oglede, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
40 €; turistična taksa v hotelu pribl. 3 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
76 €, tri ali dvoposteljne kabine na ladji.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Pompeji - arheološko nahajlišče 13 €, Vezuv 17 € (vstopnina 10 € +
prevoz 7 €), Etna - vzpon z gondolo ali jeepi: pribl.
64 €, Taormina - grško gledališče 10 €, Piazza Armerina: 12 €, Agrigento: Dolina Templjev: 10 €,
morebitne dodatne vstopnine.
OPOMBA: v določenih terminih bo odhod in/ali
pristanek letala na enem od okoliških letališč. V
tem primeru je v ceni potovanja že vključen avtobusni prevoz iz/v izhodiščna mesta. Program lahko
poteka v obratnem vrstnem redu.

Taormina

Taormina

Sicilija z avtobusom

Odhodi: 26.* februar, 26.* marec, 9. in 30. april, 14. maj, 21. junij, 17. september, 25. oktober 2019

• kombinacija spoznavanja lepot južne Italije in
oddiha na prelepih siciljanskih plažah
• dober izkoristek časa ob nočni vožnji z ladjo

1. DAN 
SLOVENIJA - ITALIJA
nočna vožnja
Odhod avtobusa v večernih urah. Nočna vožnja proti
jugu Italije.
2. DAN 
nočna plovba
NEAPELJ - POMPEJI - VKRCANJE NA LADJO
Jutranji prihod v temperamentni Neapelj. Sprehod
skozi male ulice srednjeveškega dela mesta, ki tvori
srce mesta in ogled mestnih znamenitosti: galerija
Umberto I., trg Plebiscito, Castel Nuvo, gledališče San
Carlo … Prosto za pokušino prave neapeljske pizze,
samostojne oglede ali nakupe. Popoldan vožnja do
Pompejev in ogled izkopanin starega rimskega mesta, ki so ga prekritega zaradi bruhanja lave z bližnjega
Vezuva, po naključju odkrili leta 1748. Nekaj prostega
časa in nato vkrcanje na ladjo, nastanitev v štiriposteljnih notranjih kabinah in nočna plovba proti Siciliji.
3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
PALERMO - CATANIJSKA RIVIJERA
V jutranjih urah pristanek v Palermu. Izkrcanje z ladje
in ogled Palerma, prestolnice Sicilije: Palatinska kapela, fontana Pretoria, stolnica s slovitimi vladarskimi
grobovi ... Nekaj prostega časa za obisk živahne tržnice, sprehod po mestnem središču, mimo številnih
fontan in parkov ali obisk katerega od muzejev, galerij.
Vožnja na Catanijsko riviero. Nastanitev v enem izmed
letoviških centrov. Večerja in nočitev.
4. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
CATANIJSKA RIVIERA – PO ŽELJI VZPON NA ETNO
Po zajtrku prost dan za morske radosti in počitnice v
letovišču. Po želji in za doplačilo pa bomo organizirali
izlet na Etno in v Taormino. Vožnja do Etne, najvišjega
evropskega vulkana in simbola Sicilije. Posebej zaniPalermo

mivo bo spreminjanje vegetacijskih pasov do višine
1900 metrov. Po želji ob doplačilu vzpon z gondolo
do 2500 m in terenskimi vozili do višine 2900, kjer se
bomo v spremstvu gorskih vodnikov sprehodili okoli
trenutno najzanimivejših predelov okoli vulkana. Nadaljevanje v Taormino, bisera vzhodne obale. Ogled
grškega teatra in starega mestnega jedra. Nekaj časa
bo namenjenega individualnim sprehodom ter posedanju v eni izmed številnih gostilnic ali barov. Vrnitev
v hotel.

pogledali Kraljevo palačo Burbonov. Palačo v baročnem stilu, ki je bila zgrajena po vzoru Versillesa obkroža velik, lepo urejen park, v palači pa je bila poleg
številnih soban tudi knjižnica in gledališče. V popoldanskih urah sledi vožnja proti Sloveniji, kamor bomo
prispeli v nočnih urah.

5. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
CATANIJSKA OBALA – PO ŽELJI IZLET NA EOLSKE
OTOKE
Po zajtrku prost dan ali po želji in za doplačilo enodnevni izlet na Eolske otoke. Z avtobusom se boste
odpeljali do Milazza, kjer se boste odpravili na celodnevni potep z ladjo na otok Lipari in Vulcano. Pravo
doživetje bo odkrivanje skritih kotičkov, manjših zalivov in plaž ter nepozabna terapija z zdavilnim žveplenim blatom ... Vrnitev na celino in vožnja na catanijsko
riviero. Večerja in nočitev.

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

6. DAN 
zajtrk,degustacija siciljanskih dobrot,

nočna vožnja
CATANIJSKA RIVIERA - SIRACUSA/ORTIGIA –
PALERMO
Izlet v Siracuso, staro grško prestolnico Sicilije, mesto tirana Dionizija Velikega in matematika Arhimeda.
Ogled glavnih mestnih znamenitosti: grško gledališče,
Apolonovo svetišče, rimski amfiteater, starogrški kamnolomi z Dionizijevem ušesom, Arethusin vodnjak,
stolnica … Ko se bomo poslovili od mesta, kjer so
snemali znani italijanski film Malena, pa nas čaka še
okušanje dobrot Sicilije na turistični kmetiji. Po okušanju Sicilije z vsemi čutili, se bomo od tega lepega
otoka poslovili, se vkrcali na trajekt. Nočna vožnja do
Neaplja.

od 469 €*

najmanj 45 potnikov

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na navedeni relaciji, cestnine in ostale pristojbine, zunanje
oglede po programu, povratna plovba Neapelj-Palermo-Neapelj z nočitvijo v štiriposteljnih TWC
kabinah, tri polpenzione in nastanitev v hotelu 3*,
stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
40 €; turistična taksa v hotelu pribl. 3 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
soba: 75 €, degustacija siciljanskih dobrot 15 €, izlet na Eolske otoke (Lipari in Vulcano) 85 €, izlet na
Etno pribl. 64 € (vzpon z gondolo ali jeepi). Izleti
bodo izvedeni ob min. 15 prijavljenih potnikih.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Pompeji - arheološko nahajališče 15 €, Taormina - grško gledališče
10 €, Agrigento - dolina Templjev: 10 €, vstopnina
v Palazzo Reale v Caserti 12 €, morebitne dodatne
vstopnine. Navedba cen je informativne narave,
saj se le te tekom leta spremenijo.

7. DAN 
zajtrk
NEAPELJ-CASERTA-SLOVENIJA
V jutranjih urah bomo prispeli v Neapelj in potem nadaljevali vožnjo z avtobusom do Caserte, kjer si bomo
Ortigia
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Sardinija

Sardinija

Sardinija ali potep po evropskih Maldivih
Odhodi: 26. in 27. april, 22. maj, 21. junij, 17. julij, 25. september, 26. oktober in 19.* november 2019 oz. po želji zaključenih skupin
• kristalno morje in osupljive skrite plaže
• odkrivajte z nami lepote otoka, ki ga pogosto
imenujemo tudi evropski Maldiv
• krožno potovanje od severa proti jugu
1. DAN	
večerja, nočitev
BENETKE – OLBIA - SMARAGDNA OBALA
Zbirališče potnikov na letališču v Benetkah, od koder
bomo poleteli na Sardinijo. Pristali bomo na severu
tega lepega otoka, v živahnem obmorskem mestecu
Olbia. Odpeljali se bomo proti Smaragdni obali, ki velja za enega najlepših italijanskih obmorskih kotičkov.
Svoj čar mu dajejo skale nenavadnih oblik, peščene
plaže in seveda kristalno modro morje. Obiskali bomo
eno izmed mondenih središč, kot so Porto Rotondo,
Porto Cervo, Baia Sardinia. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ST. TERESA DI GALLURA - CASTELSARDO - SASSARI
- ALGHERO
Vožnja v mesto St. Teresa di Gallura in ogled Capo
Testa, ene najlepših sardinskih naravnih čudes. Po
slikovitem sprehodu odpotujemo proti naslednjemu
sardinskemu biseru, mestecu Castelsardo. Kot že njegovo ime pove, nad njim kraljuje grad. Tu bomo okoli
starega mestnega jedra našli obzidje, ki obdaja tudi
stolnico sv. Antona. Ogled in nadaljevanje poti v izredno zanimivo mestece Sassari, kjer nas pozdravi prelepo staro mestno jedro z ozkimi uličicami in mnogimi
kulturnimi spomeniki. V večernih uricah nastanitev v
hotelu v Algheru, večerja in nočitev. Večerni sprehod
skozi mestece, ki jo pogosto imenujemo mini Barcelona.

Castelsardo
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3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ALGHERO - CAPPO CACCIA - GROBNICE
VELIKANOV
Po zajtrku se bomo v primeru lepega vremena odpeljali po čudovit pokrajini do rta Capo Caccia, od
koder je izhodišče za spust do slovitih kraških Neptunovih jam, še ene od številnih naravnih znamenitosti
otoka. Naš naslednji cilj bo mestece Palmavera, ki je
bila zgrajena iz belega kamna in stoji na obali. Ogled
prazgodovinskega spomenika Nuraga in grobnice velikanov pri Anghelu Ruiu. V popoldanskih urah vožnja
skozi Oritsano proti južnemu delu otoka. Večerja in
nočitev.
4. DAN
zajtrk, večerja
CAGLIARI
Po poznem zajtrku se bomo podali na ogled Cagliarija, lepega obzidanega srednjeveškega mesteca z
obrambnimi stolpi, razgledno ploščadjo, katedralo in
plemiškimi palačami.... Cagliari je najpomembnejše
mesto otoka s skoraj pol milijona prebivalcev z bogatim kulturnim življenjem, zgodovino, naravo ter pestrim nočnim življenjem…. Zagotovo zanimivo mesto,
kjer bo vsakdo našel nekaj za svojo dušo. V večernih
urah vrnitev v hotel in nočitev.
5. DAN
zajtrk
CAGLIARI – BENETKE
Prosto. Popoldne vožnja v center Cagliarija, po želji
dodatni ogledi oz prosto za zadnje nakupe spominkov.
Težko slovo in vožnja na letališče in prijava na popoldanski let proti Benetkam

od 599 €*

najmanj 35 potnikov



Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Benetke – Olbia
in Cagliari – Benetke (vključena ročna prtljaga), letališke in varnostne pristojbine, avtobusni prevoz
po programu na Sardiniji, štiri polpenzione v hotelih 3*, oglede zunanjosti po programu, vodenje in
organizacija potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
40 €, turistična taksa v hotelu pribl. 3 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
soba: 79 €, 20kg prtljage ki se odda: 35 €, avtobusne prevoz iz Celja in Ljublajne do letališča v Benetkah in nazaj 59 €.
POMEMBNO: cena za doplačilo prtljage ki se odda
velja LE OB PRIJAVI. V primeru doplačila naknadno
(pred odhodom in na licu mesta) je cena lahko bistveno višja.

Rim

Caserta - palača

Čudovita Južna Italija z avtobusom

Odhodi: 26.* februar, 19.* marec, 17. in 30. april, 22. maj, 21. junij, 17. september, 25. in 30. oktober, 19.* november 2019
• ogled čudovite kraljeve palače Burbonov italijanske različice Versailesa
• izlet na otok Capri vključen v ceno
• ogled "večnega mesta Rim", antičnih Pompejev in vulkana Vezuv
1. DAN 
SLOVENIJA - ITALIJA
Odhod v večernih urah, nočna vožnja.

nočna vožnja

2. DAN 
večerja, nočitev
RIM
Prihod v “večno mesto” in ogled najpomembnejših
kulturnozgodovinskih znamenitosti: Kapitol, antični
tempelj Panteon z največjo prosto stoječo kupolo na
svetu, Kolosej z ostanki antičnega Rima, mogočni trg
Forum Romanum in Cesarski forumi. Sledi sprehod
mimo številnih palač, cerkva in trgov do vodnjaka Trevi, znamenitih Španskih stopnic in trga Navona. Vožnja
v zdraviliško mestece Fiuggi, nastanitev v hotelu.
3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
FIUGGI - CASERTA - NEAPELJ
Vožnja v Caserto in ogled impozantne Kraljeve palače
Burbonov. Palačo v baročnem stilu, ki je bila zgrajena
po vzoru Versillesa obkroža velik, lepo urejen park,
v palači pa je bila poleg številnih soban tudi knjižnica in gledališče. V popoldanskih urah sledi vožnja v
Neapelj, mesto s svojevrstnim utripom in pravim italijanskim temperamentom. Ob spoznavanju mestnih
znamenitosti bomo spoznavali ostanke italijanske
umetnosti, ki je v Neaplju pustila najmočnejši pečat v
baročnem času. Skupaj se bomo sprehodili mimo mogočnega gradu Castel Nuovo in operne hiše San Carlo

do slikovitega trga Piazza del Plebiscito, ki ga krasita
dva konjeniška spomenika, mojstrovini Canove. Sledi
obisk monumentalne Kraljeve palače - Palazzo Reale,
ki so jo Burbonski kralji dali zgraditi v 17. stoletju. Zvečer vožnja v hotel v okolici in večerja.
4. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
OTOK CAPRI
Zajtrk v hotelu, nato vožnja v pristanišče od koder sledi plovba na otok Capri, priljubljeno izletniško točko
številnih popotnikov. Otok slovi po izredno blagi klimi, bujni vegetaciji in po naravnih znamenitostih. Po
izredno ozkih otoških ulicah se bomo popeljali z mini
busi v Anacapri, kjer je švedski zdravnik Axel Munte
zgradil vilo San Michele, ter z istoimenskim romanom
veliko prispeval k slavi otoka. Prav vila poleg naravnih
lepot na otok privablja največ obiskovalcev. Po ogledu
vile in pred vrnitvijo na kopno se bomo še nekaj časa
zadržali v mestecu Capri in uživali v njegovem vrvežu.
Sledi vožnja v hotel in večerja.
5. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
POMPEJI - VEZUV - CASSINO
Zajtrk v hotelu, nato vožnja do Pompejev. Slovito antično mesto je ob izbruhu Vezuva leta 79 po Kr. popolnoma prekrila nepregledna masa vulkanskega pepela, pod katerim so se vse do danes ohranile številne
upravne stavbe in vile bogatih meščanov. Nato sledi,
vzpon na “vrh pekla, ki se dviga iz raja” - kot je Goethe
opisal Vezuv. Proti vrhu Vezuva se bomo popeljali z
mini busi, zadnji vzpon pa bo potrebno opraviti peš.
Vzpon na vulkan je nagrajen z veličastnim pogledom
na vulkansko žrelo na eni in Neapelj na drugi strani.
Vožnja v hotel in večerja.

6. DAN 
zajtrk
PERUGIA - SLOVENIJA 
Vožnja v Perugio, kjer si bomo na osrednjem trgu ogledali slikovito Fontano Maggiore, videli bomo gotsko
stolnico in palačo dei Priori, ki velja za enega najlepših
primerov posvetnega gotskega stavbarstva. V mestu
se lahko posladkate z čokoladnimi izdelki, ki so ime
mesta ponesle daleč po svetu. V popoldanskih urah
nadaljevanje vožnje v Slovenijo, kamor je prihod predviden v poznih večernih urah.

od 399 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na navedeni relaciji, cestnine in ostale pristojbine, zunanje
oglede po programu, štiri polpenzione in nastanitev v hotelu 3*, izlet na otok Capri, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
40 €; turistična taksa v hotelu pribl. 3 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
soba: 90 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine v Caserta
Palazzo Reale, Pompeje, na Vezuv ... Vstopnine
skupaj znašajo približno 48 €, vozovnice za metro
v Rimu približno 5 €, morebitne dodatne vsebine.

PO ŽELJI IN ZA DOPLAČILO VAM UREDIMO PROGRAM S POTOVANJEM Z LETALOM V OBE SMERI.

Capri

Perugia

Matera

Monopoli

Bazilikata in Apulija, deželi sonca in tradicije
Odhodi: 25. in 27. april, 21. maj, 22. junij, 26. in 31.* oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• lepote neokrnjene in divje narave
• ogled apnenčastih hišic Truli v Alberobelu
• ogled Matere - nenavadnega kompleksa v
steno izklesanih cerkva

San Marino

Rim
Termoli

Gargano

Trani
Napoli
Matera
Sorento

Bari
Ostuni

1. DAN
nočitev
LJUBLJANA OZ. BENETKE - RIM OZ. NEAPELJ
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana (oz prevoz do
letališča pri Benetkah. Polet v Rim oz. Neapelj in po
pristanku vožnja proti Neaplju. Prihod v hotel v okolici, nastanitev.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
NEAPELJ - ALTAMURA - MATERA
Vožnja po slikoviti pokrajini do Altamure, kjer bo prvi
daljši postanek. Informativni ogled mestnega središča
in impozantne romanske katedrale. Nadaljevanje do
bisera Basilicate in hkrati njene največje znamenitosti
- mesta Matera. Ogled zanimivih jamskih bivališč. Globok kanjon s številnimi jamami imprevisnimi stenami je
bil idealni prostor za naselitev takratnega človeka. Lahko je živel v jamah, ki jih je lahko širil v notranjost, kanjon pa mu je dajal zavetje pred različnimi nevarnostmi.
To je prostor kjer si lahko prikličemo zgodovino vse od
Alberobello
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paleolitika do mestnih naselij »Civita« in »Sassi«. Podzemno mesto se je širilo in danes se lahko sprehodite
med več kot 120 cerkvami z bizantinskimi freskami, številnimi obnovljenimi hišami, danes spremenjenimi v hotele in restavracije. Veliki filmski umetniki so tu posneli
filme, tudi »Kristusov pasijon«. Zaradi svoje izjemnosti
je mesto že od 1993 pod zaščito UNESCA. Nastanitev v
hotelu v okolici Matere.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
MATERA - ALBEROBELLO - LOCOROTONDO - OSTUNI
Vožnja po notranjosti do Alberobella ter Locorotonda,
kjer se bomo lahko sprehodili po slikovitih uličicah,
ki jih obdajajo značilne bele apnenčaste hiške okroglih oblik s stožičastimi strehami, imenovane “Trulli”.
Popoldan vožnja do “belega mesta” Ostuni, ki je poznan po belih fasadah hiš v mestnem središču. Ogled
mestnega središča: mestni trg, katedrala, Karmeličanski samostan, cerkev Sv. Marije Magdalene z barvano kupolo... Nastanitev v hotelu.
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
OSTUNI - MONOPOLI - BARI CASTEL DEL MONTE - TRANI
Vožnja do pristaniškega mesteca Monopoli, krajši
postanek in nato naprej v Bari, prestolnico Apulije.
Sprehod po srednjeveških uličicah lepo ohranjenega
starega mestnega središča in ogled sodobnega dela
mesta, ki ga odlikujejo mogočne stavbe, široke avenije in lepe obmorske promenade. Po ogledih vožnja do
najlepšega apulijskega spomenika, imenovanega tudi
»krona Apulije«, do skrivnostne trdnjave Friderika II.
- Castel del Monte. Poizkušali bomo odkriti tančice
skrivnosti, ki še danes obdajajo eno največjih srednjeveških stavb iz 13. stol. v Evropi. Za zaključek dneva še
krajši postanek v obmorskem mestecu Trani, poznanem predvsem po svoji mogočni stolnici, ki se nahaja
tik ob morju. Nastanitev v hotelu v okolici.
5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
POLOTOK GARGANO
Vožnja na “ostrogo” italijanskega škornja, na divji polotok Gargano, obrobljen s skalnimi pečinami, belimi
vasmi in širokimi peščenimi plažami. Krajši postanek
v Sipontu in nadaljevanje potovanja do Monte Sant’

Angela, mesta vrh hriba, ki je bilo stoletja eno najbolj
čaščenih krščanskih svetišč v Italiji. Po ogledu spust v
Vieste, najživahnejše gargansko letovišče, nato naprej
do slikovitih mestec Peschici, Rodi Garganico in Termoli. Nastanitev v okolici..
6. DAN 
zajtrk
TERMOLI - SAN MARINO - SLOVENIJA
Vožnja po avtocesti mimo Pescare in Riminija do žepne
državice San Marino. Postanek za kosilo in ogled istoimenskega glavnega mesteca in njegovih znamenitosti.
Pozno popoldne nadaljevanje potovanja proti domu.
Prihod v Slovenijo v poznih nočnih urah.

od 599 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana oz.
Trst oz. Benetke - Rim oz. Neapelj (vključena ročna
prtljaga), letališke in varnostne pristojbine, avtobusni prevoz, cestne in ostale pristojbine, eno
nočitev z zajtrkom in štiri polpenzione v hotelih 3*,
zunanje oglede po programu, stroške spremstva in
organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
50 €; turistična taksa v hotelu pribl. 3 €/noč, 20kg
prtljage na letu: 17 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
soba.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: podzemna jamska
bivališča, Castel del Monte, Karmaličanski samostan - vstopnine pribl. 15 €, morebitne ostale
vstopnine.
POMEMBNO: program se lahko izvaja v obratnem
vrstnem redu. V določenih terminih bo odhod organiziran iz sosednih letališč. V temu primeru je
vključen v ceno avtobusni prevoz do letališča.

Ostuni

Puglia

Alberobello

Apulija - skrivnostna južna Italija 
Odhodi: 25. in 27. april, 21. maj, 22. junij, 26. in 31.* oktober 2019 oz. po želji zaključenih skupin
• odkrivanje lepot neokrnjene in divje narave
Južne Italije
• ogled apnenčastih hišic Truli v Alberobelu,
obisk temperamentnih južoitalijanskih
mestec: Bari, Matera, Ostuni, Altamatura in
bisera Bazilikate - Mater
1. DAN nočitev
BENETKE/TRST – BARI
Zbirališče potnikov na letališču v Bentkah ali Trstu.
Prijava na večerni let. Po pristanku prevoz do hotela
in nočitev.
2. DAN 
zajtrk, nočitev
BARI - MONOPOLI - OSTUNI
Po zajtrku informativni ogled Barija. Po pristanku
v prestolnici Apulije krožna avtobusna vožnja skozi
mesto in nato vožnja do Monopolija, simpatičnega
obmorskega mesteca s starim gradom. Krajši ogled in
nato nadaljevanje poti do »belega mesta« Ostuni, ki
je poznan po belih fasadah hiš v mestnem središču.
Ogled: mestni trg, katedrala, Karmeličanski samostan, cerkev Sv. Marije Magdalene z barvano kupolo.
Nastanitev v hotelu in nočitev.
3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
LOCOROTONDO - ALBEROBELLO
Vožnja po notranjosti do Alberobella, vasico pod zaščito UNESCOa, ki se nahaja v regiji Murge, na »peti«
italijanskega škornja. Kraj je poznan po posebno oblikovanih kamnitih hišicah s kupulastimi strehami, poznanimi pod imenom »trulli«. Ob sprehodu skozi vasico bomo lahko občudovali res nenavaden kraj, in si
ogledali nenavadno cerkev Sv. Antonia, ki nima prime-

re na svetu. Popoldne nadaljevanje poti do Locorotonda, romantičnega mesteca s številnimi umetnostno zgodovinskimi zakladi. Nastanitev, večerja in nočitev.
4. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
MATERA - ALTAMURA - BARI
Vožnja po slikoviti pokrajini do bisera Bazilikate: mesteca Matera. Ogled zanimivih jamskih bivališč. Globok kanjon s številnimi jamami imprevisnimi stenami
je bil idealni prostor za naselitev takratnega človeka.
Lahko je živel v jamah, ki jih je lahko širil v notranjost,
kanjon pa mu je dajal zavetje pred različnimi nevarnostmi. To je prostor kjer si lahko prikličemo zgodovino vse od paleolitika do mestnih naselij »Civita« in
»Sassi«. Podzemno mesto se je širilo in danes se lahko
sprehodite med več kot 120 cerkvami z bizantinskimi freskami, številnimi obnovljenimi hišami, danes
spremenjenimi v hotele in restavracije. Veliki filmski
umetniki so tu posneli filme, tudi »Kristusov pasijon«.
Zaradi svoje izjemnosti je mesto že od 1993 pod zaščito UNESCA.. Krajši postanek še v Altamaturi. Večerja
in nočitev.

od 599 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Trst/Benetke
- Bari in Bari - Trst/Benetke, letališke in varnoste
pristojbine, avtobusni prevoz po programu, cestne
in ostale pristojbine, ena nočitev z zajtrkom in tri
polpenzioni v hotelu 3/4*, zunanje oglede po programu, organizacija potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €; turistična taksa v hotelu pribl. 3 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: 20kg prtljage, ki
se odda: 30 €, enoposteljna soba 90 €, prevoz
do letališča v Trstu in nazaj: 39 € po osebi (min 15
oseb)
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine: pribl 25 €

5. DAN 
zajtrk
BARI - BENETKE/TRST
Po zajtrku ogled Barija in sprehod po srednjeveških uličicah lepo ohranjenega starega mestnega središča in ogled sodobnega dela mesta, ki ga
odlikujejo mogočne stavbe, široke avenije in lepe
obmorske promenade. Prosto popoldne za samostojne oglede ali nakupe. Prevoz na letališče
in prijava na večerni let proti Trstu ali Benetkam.

Altamura
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Z nahrbtnikom po Dolomitih - 2 dni

Odhodi: 27. april, 18. maj, 15. junij, 13. in 27. julij, 10. in 24. avgust, 7.* in 14. september 2019 ali po želji zaključenih skupin
• za rekreativce in aktivne pohodnike
• obisk ene najbolj slikovitih gorskih pokrajin
Dolomitov
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - BRUNICO - CORVARA - CANAZEI
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja
mimo Spittala in Lienza do Brunica, kjer vstopamo v
slikovit svet Dolomitov. Po slikoviti dolini reke Moll in
zgornji dolini reke Drave bomo pot nadaljevali do Corvare, kjer bo čas za jutranjo kavo. Nadaljevanje poti
čez prelaz Passo Gardena na Passo Sella, kjer se prvič
v živo srečamo z Dolomiti. Daljši pohod v prekrasnem
objemu gora. Pozno popoldan vožnja po čudoviti panoramski cesti v Canazei. Sledi nastavitev v okolici in
večerja.

2. DAN 
zajtrk, malica
POHOD PO DOLOMITIH (PASSO PORDOI - ARRABA PASSO FALAREGO)
Po zajtrku ponovno v gore. Pot nas bo vodila na Passo Pordoi, kjer bo krajši postanek za fotografiranje in
sprehod. Po sprehodu bomo pot nadaljevali v zimski
smučarski center Arraba, kjer bo krajši postanek in
naprej na Passo Falzarego. Gorsko okolico bomo spoznavali in raziskovali med daljšim pohodom. Malico si
bomo v dobri in veseli družbi sopotnikov privoščili v
pravem okolju Dolomitov. Popoldan bo sledil spust po
gorski cesti v Cortino d'Ampezzo. Med sprehodom po
mestu se boste lahko ustavili še na zadnjem več kot
zasluženem kapučinu. Sledi slovo od prekrasnih gora
in vožnja proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v nočnih
urah.

USPEŠNICA

AKTIVNI
S PALMO

od 135 €*

najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom, cestne in ostale pristojbine, pristojbino za
vožnjo po ledeniški cesti, en polpenzion v hotelu 3*,
pohodniško malico, zunanje oglede po programu,
stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 12 €;
turistična taksa v hotelu pribl. 2 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
26 €.
POMEMBNO: priporočamo pohodniško opremo,
vsak dan se hodi približno 4 ure. V primeru zelo
slabega vremena si pridržujemo možnost do spremembe programa.

Z nahrbtnikom po Dolomitih - 3 dni
Odhodi: 22. junij, 12. julij, 9. in 23. avgust, 6. in 13.* september 2019 ali po želji zaključenih skupin
• odličen izlet za rekreativne pohodnike in
ljubitelje gora
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - BRUNICO - CORVARA - CANAZEI
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja
mimo Spittala in Lienza do Brunica, kjer vstopamo v
slikovit svet Dolomitov. Po slikoviti dolini reke Moll in
zgornji dolini reke Drave bomo pot nadaljevali do Corvare, kjer bo čas za jutranjo kavo. Nadaljevanje poti
čez prelaz Passo Gardena na Passo Sella, kjer se prvič
v živo srečamo z Dolomiti. Daljši pohod v prekrasnem
objemu gora, med katerim se bomo ustavili za malico
iz popotne torbe. Pozno popoldan vožnja po čudoviti
panoramski cesti v Canazei. Sledi nastavitev v okolici
in večerja.
2. DAN 
malica, večerja, nočitev
POHOD PO DOLOMITIH (PASSO PORDOI ARRABA - PASSO FALAREGO)
Po zajtrku ponovno v gore. Pot nas bo vodila na Passo Pordoi, kjer bo krajši postanek za fotografiranje in
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sprehod. Pot nas bo vodila v zimski smučarski center
Arraba, kjer bo postanek za kavico in naprej na Passo
Falzarego. Gorsko okolico bomo spoznavali in raziskovali med daljšim pohodom. Malico si bomo privoščili
v pravem okolju Dolomitov in v seveda v dobri družbi
sopotnikov. Popoldan spust po gorski cesti v Cortino
d'Ampezzo, nočitev in večerja v okoliških krajih.
3. DAN 
zajtrk
CORTINA D'AMPEZZO - PASSO TRE CROCI JEZERO MISURINA - SLOVENIJA
Jutranji sprehod po mondeni Cortini, kavica, nato
vzpon na četrti veliki prelaz na naši poti, Passo Tre
Croci. Cesta nas vodi do čudovitega jezera Misurina.
Peš bomo raziskali ta izredno umirjen del Dolomitov in
uživali ob pogledu na masiv Tre Cime. Nabirali bomo
zadnje vtise enkratne narave. Sledi slovo od prekrasnih gora in pot proti Dobbiacu, od koder bomo nadaljevali vožnjo proti Sloveniji. Povratek je predviden v
nočnih urah.

od 179 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na navedeni relaciji, cestnine in cestne pristojbine, zunanje
oglede po programu, dva polpenziona v hotelu 3*,
malica na poti, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €; turistična taksa v hotelu pribl. 2 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
49 €.
POMEMBNO: priporočamo pohodniško opremo,
vsak dan se hodi približno 4 ure. V primeru zelo
slabega vremena si pridržujemo možnost do spremembe programa.

Aktivni s Palmo / Z nahrbtnikom po Italiji

Montefioralle

Cinque Terre

Z nahrbtnikom po Toskani - 3 dni

Odhodi: 23. junij, 12. julij, 9., 13. in 23. avgust, 13. september, 11.* oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
· spoznajte Toskano z drugačnega zornega kota:
s 3 do 4 urnimi pohodi/lažjimi trekingi po
razgibani pokrajini
· nastanitev v preizkušenem lokalnem penzionu
v osrčju pokrajine Chianti, ki slovi po odličnih
vinih ter najboljšem oljčnem olju
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - CHIANTI - SAN GIMIGNANO
Zgodaj zjutraj vožnja skozi Padsko nižino, mimo Bologne in Firenc proti osrčju Toskane.
V okolici San Gimignana nastanitev v penzionu, nekaj
časa za osvežitev in priprave na prvi pohod.
Sprehodili se bomo skozi vinograde do San Gimignana,
ki ima slikovito lokacijo nad čudovito toskansko pokrajino, ter velja za enega pomembnejših Toskanskih
biserov. Zaradi številnih srednjeveških stolpov ga
imenujejo tudi “srednjeveški Manhattan”. Sprehod po
ozkih mestnih ulicah, obkroženih z najrazličnejšimi
trgovinicami, ki ponujajo domače, toskanske specialitete. Vrnitev v penzion, kjer bo že dišalo po domačih
dobrotah. Večerja in nočitev.

2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
IZLET V GORSKO VASICO MONTEFIORALLE IN
LAMOLE
Po zajtrku se bomo podali na pohod v tipično
toskansko vasico Montefioralle, s scenskimi razledi in
slikovito srednjeveško arhitekturo. Sprehod skozi mestece in nato nadaljevale v Lamole, toskansko vasico
znano po vinogradništvu in odlični kulinariki. Počitek v
priznanem gostišču, kjer bomo ob prigrizku pokušali
odlična vina. Po želji tudi obisk domačije, kjer pridelujejo odlično oljčno olje … Vrnitev v naš toskanski dom.
Toskanska večerja in nočitev.
3. DAN 
zajtrk
PASSO DEL SUGAME - CASTELLO DI VOLPIA
Zadnji dan našega potepa se bomo odpeljali na prelaz Passo del Sugame na nadmorski višini 530m višine. Od tu se bomo podali na trekking na naš najvišji
pohodniški izlet do srednjeveške vasice Castello di
Volpaia, ki se nahaja na n. v. 900 m in se razprostira
na več kot 360 ha, razdeljena med vinograde, nasade
oljk in gozdove … Ogled mesteca ter nato pokušina
najboljšega deviškega oljčnega olja ter vina Chianti ter nato vrnitev z avtobusom nazaj v Slovenijo.

od 199 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, dva polpenziona v lokalnem
penzionu, 2x degustacija vin in lokalnih prigrizkov,
zunanje oglede, stroške spremstva in organizacije
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €; turistična taksa v hotelu pribl. 2 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
pribl. 49 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: morebitne vstopnine.

USPEŠNICA

AKTIVNI
S PALMO

Z nahrbtnikom po Cinque Terrah - 3 dni
Odhodi: 23. junij, 12. julij, 9. in 16. avgust, 13. september, 11.* oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• obisk pravljičnih »petih vasic« ob lahkotnem
trekingu in prijetni družbi pohodnikov
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - CINQUE TERRE
Odhod v jutranjih urah. Vožnja z vmesnimi postanki
do La Spezie, kjer se bomo vkrcali na razgledni vlak
in odpeljali do nacionalnega parka Cinque Terre. Prvi
treking bo minil v duhu odkrivanja romantičnosti in
pristnosti vasic Cinque Terre. Pot nas bo peljala od čarobne vasice Corgnilia do pravljične Vernazze, kjer si
bomo po 4 urah prijetne hoje privoščili pravo italijansko kavico. Preden nas ujame noč se ponovno vkrcamo na vlak, ki nas bo popeljal do La Spezie. Nastanitev
v hotelu v okolici.

2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
CINQUE TERRE
Po zgodnjem zajtrku nas čaka vožnja z vlakcem do
zadnje v sklopu petih vasic, in sicer do Monterossa,
kjer pričnemo s prijetnim nezahtevnim trekingom ob
vznožju nacionalnega parka Cinque Terre. Kmalu nas
bodo spremljali dah jemajoči pogledi na modrino
morja in čarobnost vseh petih vasic. Lahkotni trekking
do vasice Madonna di Soviore. V popoldanskih urah
vrnitev z vlakcem do La Spezie.
3. DAN 
zajtrk
PARMA - MANTOVA - SLOVENIJA
Vožnja do Parme, mesta, ki mu pravijo spomenik dobremu življenju. Mesto slovi po odlični operni hiši, hrani, elegantnih kavarnah in trgovinah. Naslednji postanek bo v Mantovi, s čudovitim srednjeveškim jedrom,
ki ga obdajajo jezera. Pozen nočni prihod v Slovenijo.

od 239 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, zunanje oglede po programu,
dva polpenziona v hotelu 3*, stroške spremstva in
organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO:
na posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 20 €; turistična taksa v hotelu pribl. 2 €/noč,
vstopnina za trekking poti in vlak: pribl. 29 €
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
49 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: morembitne dodatne vstopnine.
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ŠPANIJA
»Današnji svet nima nikakršnega pomena,
zakaj bi torej jaz slikal slike, ki ga imajo?«
(veliki slikar Pablo Picasso)

ŠPANIJA JE DEŽELA
Fieste in sieste, raziskovalcev in pomorščakov,
kastanjet in flamenka, nogometa in filma, sangrie
in paelle.
ZVEZDNI PRAH
Salvador Dali je nekega dne vstopil v knjigarno in
prosil za izvod svoje knjige »Skrivnostno življenje
Salvadorja Dalija«. Mlad blagajničar je prepoznal
slavno
stranko, vendar ni ničesar rekel. Medtem, ko je
zavijal knjigo, ga je Dali vprašal, če jo je prebral.
Ko je odvrnil, da ne, mu jo je Dali podpisal in podaril. Šele ko je umetnik zapustil trgovino, se je
mladenič zavedal, da mu jo je pozabil plačati.
Morda je bila to Dalijeva posebna učna ura, saj bi
mladenič lahko podaril knjigo slavnemu umetniku, ta pa bi dober glas o prijazni knjigarni lahko
ponesel po celi Evropi.
VROČIH 5 V MADRIDU
• Kraljeva palača španskega kralja Juana
Carlosa, ki je z 2800 sobanami največja palača v Evropi,
• trg Plaza de Cibeles z znamenito fontano,
trg Plaza de la España s kipom Don Kihota in
Sanča Panse in najlepši renesančni trg Plaza
Mayor,
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• veličastni muzej El Prado, ki združuje najboljša dela Goye, Velazqueza, El Greca in
drugih velikanov umetnosti,
• neverjetni El Rastro, največja evropska tržnica na prostem v srcu starega Madrida,
• mestni park Buen Retiro - dobesedno Dober počitek, ki gosti številne prireditve in
festivale.
VROČIH 5 V BARCELONI
• La Rambla je glavna ulica, ki vodi do morja
in kjer se zabava nikoli ne konča. Ne spreglejte pisane tržnice La Boqueria.
• Dela znamenitega arhitekta Gaudija - Sagrada Familia, Park Guell, Casa Mila.
• Camp Nou stadion in muzej, dom nogometnega kluba Barcelona.
• Hrib Montjuich, ki ponuja idiličen panoramski pogled na mesto.
• Muzeja velikanov nadrealizma Picassa in
Miroja.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Ime izhaja iz besede Ispania, ki pomeni »dežela zajcev«.
• Španija ima več kot 8000 km plaž in največje število barov v EU.

• Španija proizvede 45 % olivnega olja na
svetu, kar je trikrat več kot Italija in štirikrat
več kot Grčija.
• Španci ne poznajo t. i. zobne miške, ampak
zobno miš z imenom Ratoncito Perez.
• Nihče zares ne ve, kje je bil rojen in kje je
živel Krištof Kolumb, Španci pa ga imajo za
svojega. Pokopan naj bi bil v katedrali v Sevilli.
• Pravi Madridčani se imenujejo gatos ali
mačke.
• Šeri in kokakola sta bila nekoč ena pijača z
imenom Nuez de Kola Coca in sta španskega izvora.
ZA DOBER TEK
Paella - rižota, ki se pripravlja v posebni ponvi,
nad odprtim ognjem. V njej se družijo vse dobrote
od mesa do zelenjave in morskih sadežev, Katalonci pa dodajo celo pikantno klobasico. Najboljšo pregovorno pripravijo v Valencii.

Barcelona

Španija Ole z avtobusom

Odhodi: 22.* marec, 5.*, 19., 26. in 28. april, 17. in 31. maj, 12. in 26. junij, 17. julij, 14. in 28. avgust, 18. in 25. september, 25. in 27. oktober 2019 ali po želji zaključenih
skupin
• polpenzion vključen v ceni potovanja
• postanek v mondenem Monte Carlu
• izlet v Barcelono, živahno katalonsko
prestolnico
• počitnice na Costa Bravi
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - ITALIJA - FRANCIJA
Zbor potnikov v popoldanskih urah in vožnja z vmesnimi postanki čez Italijo, Azurno obalo in Provanso
proti Španiji.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
FIGUERES - COSTA BRAVA
V dopoldanskih urah prihod v Španijo. Postanek v
Figueresu, rojstnem mestu Salvadorja Dalija, enega
največjih in najbolj ekscentričnih umetnikov 20. stoletja. Po želji ogled njegovega nenavadnega muzeja ter
vožnja do letoviškega središča na obali Costa Brava
- divji, strmi in skalnati obali, ki se vleče od Francije
proti Barceloni, ter ustvarja slikovite in skrite zalive.
Nastanitev ter prosto popoldne za sprostitev in raziskovanje letoviškega središča.
3. DAN
zajtrk,večerja, nočitev
IZLET V BARCELONO
Izlet v prestolnico Katalonije, v Barcelono. Z avtobusom se bomo zapeljali mimo glavnih znamenitosti.
Ustavili se bomo pri simbolu mesta, znameniti cerkvi
Sagrada Familia (zunanji ogled), ki jo gradijo že več
kot 100 let, nadaljevali po aveniji Diagonal mimo zanimivih hiš znanega arhitekta Gaudija do največjega evropskega stadiona Camp Nou (po želji notranji
ogled). Nato se bomo zapeljali na grič Montjuich, kjer
stojijo objekti z olimpijskih iger 1992, končali pa v cen-
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tru. Tu se bomo sprehodili po glavni ulici La Rambla s
številnimi bari in uličnimi umetniki. V prostem času po
želji obisk La Boquerie, ene najlepših tržnic v Evropi,
mestnega akvarija ali nakupovalnega središča Mare
Magnum. Zvečer povratek na Costa Bravo.
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
POČITNICE NA COSTA BRAVI (MONTSERRAT,
MARINELAND)
Dan namenjen kopanju, sprehodom in druženju.
Predlagamo izlet na katalonsko sveto goro Montserrat, v idilični naravi. Obiskali bomo benediktinski
samostan, kjer hranijo kipec črne Marije in predstavlja simbol Katalonije. Ustavili se bomo tudi v eni od
vinskih kleti, kjer pridelujejo peneče katalonsko vino,
Cava. Dan lahko preživite bolj ležerno in se odločite za
obisk vodnega parka Marineland, v večernih urah pa si
ogledate predstavo viteških iger ali predstavo tradicionalnega flamenka.
5. DAN
zajtrk
COSTA BRAVA - MONAKO - ITALIJA
Prosto dopoldne in slovo od Costa Brave ter vožnja
skozi Francijo proti domu. Krajši ogled oziroma nočni
sprehod skozi eno najmanjših državic na svetu, kneževino Monako, ki je dom številnih bogatašev in gosti
eno najbolj priljubljenih dirk Formule 1. Ogled mondenega Monte Carla s številnimi luksuznimi hoteli, restavracijami, klubi … Sprehod do znamenitega Casina.
Nočna vožnja proti Sloveniji.
6. DAN 
nočna vožnja
ITALIJA - SLOVENIJA
Prihod v Slovenijo predvidoma v jutranjih oz. dopoldanskih urah.

od 259 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, trije polpenzioni v hotelu 3* na Costa Bravi,
zunanje oglede, izlet v Barcelono, spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
60 €, izlet na Montserrat in kleti s pokušnjo: 35 €;
vstopnina v Camp Nou: 27 €
MOŽNA DOPLAČILA na poti: mestna turistična
pristojbina: 3 - 5 € (plačilo v recepciji hotela),
Dalijev muzej 14 €, vodni park Marineland (samo
poleti) 39 €, viteške igre 42 €, predstava flamenka
32 €, ogled akvarija v Barceloni 20 €.
OPOMBA: Posamezni izleti na destinaciji se lahko
kombinirajo z ostalimi potniki oz skupinami, prav
tako se lahko spremeni vrstni red ogledov. Cene
doplačil so informativne narave, saj na povišanja
cen ponudnikov in odpiralni čas žal ne moremo
vplivati. Obisk Marinelanda je možen samo v poletnih mesecih.
Doplačilo za manjšo skupino se nanaša na osnovno potovanje oz število potnikov, ki potujejo na
osnovnem programu in ni vezano na dodatne izlete
na destinaciji.

Montserrat
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Costa Brava

Barcelona

Španske počitnice 

Odhodi: 26. april, 26. junij, 17. julij, 14. in 28. avgust, 25. september*, 25. oktober* 2019 ali po želji zaključenih skupin
• počitnice na sončni Costa Bravi
• veliko možnosti dodatnih izletov z
raziskovanjem slikovite okolice
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - ŠPANIJA
Zbor potnikov v popoldanskih urah in vožnja z vmesnimi
postanki čez Italijo in Azurno obalo proti Španiji.
2. DAN
večerja, nočitev
FIGUERES - COSTA BRAVA
V dopoldanskih urah prihod v Španijo. Postanek v Figueresu, rojstnem mestu Salvadorja Dalija, enega največjih in najbolj ekscentričnih umetnikov 20. stoletja.
Po želji ogled njegovega nenavadnega muzeja ter vožnja
do letoviškega središča na obali Costa Brava - divji, strmi in skalnati obali, ki se vleče od Francije proti Barceloni, ter ustvarja slikovite in skrite zalive. Nastanitev
v hotelu, prosto popoldne za sprostitev in raziskovanje
letoviškega središča.
3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
POČITNICE NA COSTA BRAVI (IZLET V BARCELONO)
Izlet v prestolnico Katalonije, v Barcelono. Z avtobusom
se bomo popeljali mimo glavnih znamenitosti. Ustavili
se bomo pri simbolu mesta, znameniti cerkvi Sagrada Familia (zunanji ogled), ki jo gradijo že več kot 100
let, nadaljevali po aveniji Diagonal mimo zanimivih hiš
znanega arhitekta Gaudija do največjega evropskega
stadiona Camp Nou (po želji notranji ogled). Nato se
bomo zapeljali na grič Montjuich, kjer stojijo objekti z
olimpijskih iger 1992, končali pa v centru. Tu se bomo
sprehodili po glavni ulici La Rambla s številnimi bari
in uličnimi umetniki. V prostem času po želji obisk La
Boquerie, ene najlepših tržnic v Evropi, mestnega akvarija ali nakupovalnega središča Mare Magnum. Povratek
na Costa Bravo.
Lloret de Mar

52

4. - 6. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
POČITNICE NA COSTA BRAVI (MONTSERRAT,
MARINELAND, …)
Dan namenjen kopanju, sprehodom in druženju.
Predlagamo izlet na katalonsko sveto goro Montserrat,
v idilični naravi. Obiskali bomo benediktinski samostan,
kjer hranijo kipec črne Marije in predstavlja simbol Katalonije. Ustavili se bomo tudi v eni od vinskih kleti, kjer
pridelujejo peneče katalonsko vino, Cava. Dan lahko
preživite bolj ležerno in se odločite za obisk vodnega parka Marineland, v večernih urah pa si ogledate
predstavo viteških iger ali predstavo tradicionalnega
flamenka.
7. DAN
zajtrk
COSTA BRAVA – MONAKO - ITALIJA
Dopoldne slovo od Costa Brave in vožnja po Franciji
proti domu. V nočnih urah krajši ogled oziroma sprehod skozi eno najmanjših državic na svet, kneževino
Monako, ki je dom številnih bogatašev in gosti tudi eno
najbolj priljubljenih dirk Formule 1. Ogled mondenega
mesta Monte Carla s številnimi luksuznimi hoteli, restavracijami, klubi... Sprehod do znamenitega Casina.
Nočna vožnja proti Sloveniji.
8. DAN
nočna vožnja
PRIHOD V SLOVENIJO
Prihod v Slovenijo predvidoma v jutranjih oz. dopoldanskih urah.

od 329 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, pet polpenzionov v hotelu 3* v dvoposteljni
sobi na Costa Bravi, zunanji ogledi, spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
90 €; izlet v Barcelono: 25 €; izlet na Montserrat in
kleti s pokušnjo: 35 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: mestna turistična
pristojbina: 3 - 5 € (plačilo v recepciji hotela), Dalijev muzej 14 €, vstopnina v Camp Nou: 27 €, vodni
park Marineland (samo poleti!) 39 €, viteške igre
42 €, predstava flamenka 32 €, ogled akvarija v
Barceloni 20 €.
OPOMBA: posamezni izleti na destinaciji se lahko
kombinirajo z ostalimi potniki oz skupinami, prav
tako se lahko spremeni vrstni red ogledov. Cene
doplačil so informativne narave, saj na povišanja
cen ponudnikov in odpiralni čas žal ne moremo
vplivati. Obisk Marinelanda je možen samo v poletnih mesecih. Doplačilo za manjšo skupino se
nanaša na osnovno potovanje oz število potnikov,
ki potujejo na osnovnem programu in ni vezano na
dodatne izlete na destinacii. To je počitniški program in so odhodi na dodatne izlete prilagojeni
ostalim skupinam na destinaciji.

UGODNO

Figueres

Montserrat

Costa Brava

Costa Brava in Barcelona

Odhodi: 23.* marec, 6.*, 18., 26., in 30. april, 18. maj, 1., 13., in 20. junij,18. julij, 15. in 29. avgust, 19. in 26. september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• odlična kombinacija potovanja z letalom in
avtobusom
• ogled živahne katalonske prestolnice,
Barcelone
• vključen izlet na Montserrat in kleti penečega
vina, Cava
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA – FRANCIJA – MONAKO
Odhod v popoldanskih urah in vožnja proti Franciji. V
nočnih urah krajši ogled oziroma nočni sprehod skozi
eno najmanjših državic na svet, kneževino Monako, ki
je dom številnih bogatašev in gosti eno najbolj priljubljenih dirk Formule 1. Ogled mondenega mesta Monte
Carla s številnimi luksuznimi hoteli, restavracijami,
klubi. Sprehod do znamenitega Casina. Nočna vožnja
proti Španiji.
2. DAN
večerja, nočitev
FRANCIJA - FIGUERES - COSTA BRAVA
V dopoldanskih urah prihod v Španijo in postanek v Figueresu, rojstnem mestu Salvadorja Dalija, ki velja za
enega največjih in najbolj ekscentričnih umetnikov 20.
stoletja. Po želji ogled njegovega nenavadnega muzeja, nato pa vožnja do letovišča na obali Costa Brava
- divji, strmi in skalnati obali, ki se vleče od Francije
proti Barceloni, ter ustvarja slikovite in skrite zalive.
Nastanitev ter prosto popoldne za sprostitev in prvo
odkrivanje Costa Brave.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
IZLET V BARCELONO
Izlet v prestolnico Katalonije, v Barcelono. Z avtobusom se bomo zapeljali mimo glavnih znamenitosti.
Ustavili se bomo pri simbolu mesta, znameniti cerkvi
Sagrada Familia (zunanji ogled), ki jo gradijo že več
kot 100 let, nadaljevali po aveniji Diagonal mimo zanimivih hiš znanega arhitekta Gaudija do največje-

ga evropskega stadiona Camp Nou (po želji notranji
ogled). Nato se bomo zapeljali na grič Montjuich, kjer
stojijo objekti z olimpijskih iger 1992, končali pa v centru. Tu se bomo sprehodili po glavni ulici La Rambla s
številnimi bari in uličnimi umetniki. V prostem času po
želji obisk La Boquerie, ene najlepših tržnic v Evropi,
mestnega akvarija ali nakupovalnega središča Mare
Magnum. Zvečer povratek na Costa Bravo.
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
IZLET NA MONTSERRAT
Izlet na katalonsko sveto goro Montserrat, v idilični
naravi. Obiskali bomo benediktinski samostan, kjer
hranijo kipec črne Marije in predstavlja simbol Katalonije. Ustavili se bomo tudi v eni od vinskih kleti, kjer
pridelujejo peneče katalonsko vino, Cava. V večernih urah si lahko ogledate predstavo viteških iger ali
predstavo tradicionalnega flamenka (doplačilo).
5. DAN
zajtrk
COSTA BRAVA - SLOVENIJA
Dopoldne še nekaj prostega časa za uživanje na obali
Costa Brave. Sledi prevoz na letališče v Gironi ali Barceloni in polet proti Sloveniji ali na bližnje letališče.
OPOMBA:
Program Costa Brava in Barcelona na posameznih
terminih (vezano na letalski prevoz) poteka v obratnem zaporedju dni:
• polet v Barcelono ali Girono
• izlet v Barcelono
• možen izlet na Montserrat
• ogled galerije dali v Figuerasu
• nočni ogled Monaka in nočna vožnja v Slovenijo.

od 369 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, letalski prevoz Barcelona/Girona – Ljubljana (ali obratno),
letališke in varnostne pristojbine, tri polpenzione
v hotelu 3* na Costa Bravi, izleta v Barcelono in na
Montserrat/kleti penečega vina Cava, spremstvo in
organizacijo potovanja.
DOPLAČILO: na posameznem avtobusu za manjšo
skupino med 35 in 44 potnikov 20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
60 €; vstopnina v Camp Nou: 27 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: mestna turistična
pristojbina: 3 - 5 € (plačilo v recepciji hotela), Dalijev muzej 14 €, vodni park Marineland (samo poleti!) 39 €, viteške igre 42 €, predstava flamenka 32 €,
ogled akvarija v Barceloni 20 €.
OPOMBA: program lahko poteka v obratnem zaporedju dni (z letalom iz Slovenije in povratek z avtobusom), vsebina in cena potovanja pa je ostajata
nespremenjena. Posamezni izleti na destinaciji se
lahko kombinirajo z ostalimi potniki oz skupinami in
vrstni red po dnevih se lahko spremeni. Cene doplačil so informativne narave, saj na povišanja cen
ponudnikov in odpiralni čas žal ne moremo vplivati.
Obisk Marinelanda je možen samo v poletnih mesecih. Doplačilo za manjšo skupino se nanaša na
osnovno potovanje oz število potnikov, ki potujejo
na osnovnem programu in ni vezano na dodatne
izlete na destinacii.

USPEŠNICA

Monako
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Na posameznih datumih s posebnim letalom iz Ljubljane

Barcelona

Barcelona - 4 dni

Odhodi: 21. februar, 23.* marec, 6.*, 18., 26., in 30. april, 18. maj, 13., in 20. junij,18. julij, 15. in 29. avgust, 19. in 26. september, 26. in 30. oktober 2019
ali po želji zaključenih skupin
• obisk živahne katalonske prestolnice
• možnost izleta na sveto goro Montserrat
• možnost obiska posebnega muzeja Salvadorja
Dalíja v njegovem rojstnem mestu Figueres
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - BARCELONA
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali na bližnjem
letališču (Benetke/Trst– odvisno od datuma odhoda) in
polet v Barcelono. Po pristanku sledi avtobusna panoramska vožnja in ogled glavnih mestnih znamenitosti.
Čez trg Plaza Espana se bomo povzpeli na grič Montjuich, prizorišče poletnih olimpijskih iger leta 1992. Popeljali se bomo mimo znanih meščanskih hiš Case Batllo
in La Pedrere, del arhitekta Gaudija ter do parka Guell
(zunanji ogled) ter mimo starega pristanišča Port Vell
in mestne marine Port Olimpic. Nastanitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
BARCELONA
Po zajtrku raziskovanje središča mesta (peš/z javnim
prevozom). Sprehodili se bomo po znameniti ulici La
Rambla, s številnimi lokali in uličnimi umetniki, od
Katalonskega trga do spomenika Krištofu Kolumbu.
Obiskali bomo staro gotsko četrt (Barrio Gotico) in katedralo, poiskali skrite trge in si privoščili postanek na
enem izmed njih. Sprehod ne bo minil brez obiska ene
najlepših evropskih tržnic, La Boqueria. Po želji in ob
doplačilu predlagamo tipično špansko kosilo: paello.
Popoldne predlagamo obisk trgovsko - zabaviščnega
središča Mare Magnum, kjer je eden najlepših evropskih akvarijev ali sprehod po boemski četrti El Born s
številnimi majhnimi trgovinicami, bari in »morsko katedralo«, cerkvijo Santa Maria del Mar. Zvečer ob doplačilu predlagamo obisk tipičnega lokala s programom
tradicionalnega flamenka.

3. DAN
zajtrk, nočitev
BARCELONA (OBISK MUZEJEV ALI IZLET PO COSTA
BRAVI)
Dan bo namenjen raziskovanju številnih muzejev v
mestu. Morda ogled enega od glavnih simbolov mesta, cerkve Sagrada Familia ali znamenitega stadiona
Camp Nou, domu kluba FC Barcelona ali katerega drugega muzeja: Picassov muzej, Pomorski muzej, galerija Tapies, … Lahko pa se odpravite na izlet po Costa
Bravi (doplačilo). Obiskali bomo Figueres, rojstni kraj
ekscentričnega španskega umetnika Salvadorja Dalija
in si ogledali njegovo galerijo. Pot bomo nadaljevali v
eno večjih katalonskih mest Girona z lepo ohranjenim
srednjeveškim mestnim jedrom. Girona ima eno najbolje ohranjenih židovskih četrti v Evropi, v središču
mesta pa dominira mogočna gotska stolnica. Zvečer
priporočamo večerjo v ribji restavraciji (doplačilo).
4. DAN
zajtrk
BARCELONA (IZLET NA MONTSERRAT IN KLETI) –
SLOVENIJA
Dan lahko izkoristimo za zadnje sprehode, nakupe ali
oglede. Ob doplačilu predlagamo izlet na katalonsko
sveto goro Montserrat, v idilični naravi. Obiskali bomo
benediktinski samostan, kjer hranijo kipec črne Marije
in predstavlja simbol Katalonije. Ustavili se bomo tudi v
eni od vinskih kleti, kjer pridelujejo peneče katalonsko
vino, Cava. Ob koncu obiska sledi pokušina in po želji
nakup. Vožnja na letališče in polet proti Sloveniji ali na
bližnje letališče (Benetke/ Trst – odvisno od datuma
odhoda).

od 529 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

USPEŠNICA

Barcelona
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CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, prevoz letališče
- hotel - letališče z avtobusnim ogledom mesta, tri
nočitve z zajtrki v hotelu 3* v Barceloni ali okolici,
zunanje oglede brez vstopnin, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 25
in 34 potniki 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
120 €; izlet na Montserrat: 35 €, izlet po Costa Bravi
z vključeno vstopnino v galerijo Dali: 45 €, prevoz na
letališče v obe smeri: 58 €, enosmerni prevoz na letališče: 29 €, vstopnina v Camp Nou: 27 €, Sagrada
Familia: 16 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: mestna turistična pristojbina: 3 - 5 € (plačilo v recepciji hotela), predstava flamenka 35 €, ogled akvarija v Barceloni 20 €,
strošek vstopnin in javnega prevoza.
PRIPOROČAMO: zaradi izredno velikega obiska
spomenikov v Barceloni priporočamo rezervacijo za
ogled Sagrade Familie in stadiona Camp Nou že ob
prijavi.
OPOMBA: v primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in
vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko enak,
prilagojen letalskemu prevozu. V primeru poleta iz
bližnjih letališč je možno doplačilo za prevoz do letališča (enosmerni ali povratni prevoz – odvisno od
odhodnega letališča). Posamezni izleti na destinaciji
se lahko kombinirajo z ostalimi potniki oz skupinami;
vrstni red izletov po dnevih se lahko spremeni. Za
organizacijo posameznega dodatnega izleta je potrebnih najmanj 15 potnikov. Cene doplačil so informativne narave, saj na povišanja cen ponudnikov in
odpiralni čas žal ne moremo vplivati. Možnost kombinacije 3., 4. in 5. dnevnega programa (v primeru
manjšega števila potnikov). Doplačilo za manjšo
skupino se nanaša na osnovno potovanje oz število
potnikov, ki potujejo na osnovnem programu in ni
vezano na dodatne izlete na destinaciji.

Montserrat

Na posameznih datumih s posebnim letalom iz Ljubljane

Slikovita Barcelona in Montserrat

Barcelona

Odhodi: 21. februar, 23.* marec, 6.*, 18., 26., in 30. april, 18. maj, 13., in 20. junij, 18. julij, 15. in 29. avgust, 19. in 26. september, 26. in 30. oktober 2019
ali po želji zaključenih skupin
• program z letalom v obe smeri
• polpenzion v ceni potovanja
• počitnice na obali Costa Brava in zanimivi
ogledi
• vključen izlet v Barcelono
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA – COSTA BRAVA
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali na bližnjem
letališču (Benetke/Trst – odvisno od datuma odhoda)
in polet v Barcelono/Girono. Po pristanku sledi prevoz do letoviškega središča na obali Costa Brava, kjer
bomo preživeli naslednjih nekaj dni. Nastanitev v hotelu in spoznavanje letoviškega središča ter sprehod
med številnimi lokali, trgovinicami in mogoče že prvi
skok v morje.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
IZLET V BARCELONO
Izlet v prestolnico Katalonije, Barcelono. Z avtobusom
se bomo zapeljali mimo glavnih znamenitosti. Ustavili
se bomo pri simbolu mesta, znameniti cerkvi Sagrada Familia (zunanji ogled), ki jo gradijo že več kot 100
let, nadaljevali po aveniji Diagonal mimo zanimivih hiš
znanega arhitekta Gaudija do največjega evropskega
stadiona Camp Nou (po želji notranji ogled). Nato se
bomo zapeljali na grič Montjuich, kjer stojijo objekti z
olimpijskih iger 1992, končali pa v centru. Tu se bomo
sprehodili po glavni ulici La Rambla s številnimi bari
in uličnimi umetniki. V prostem času po želji obisk
La Boquerie, ene najlepših tržnic v Evropi, mestnega
akvarija ali nakupovalnega središča Mare Magnum.
Zvečer povratek na Costa Bravo.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
POČITNICE NA COSTA BRAVI (IZLET NA
MONTSERRAT)
Izlet na katalonsko sveto goro Montserrat, v idilični
naravi. Obiskali bomo benediktinski samostan, kjer
hranijo kipec črne Marije in predstavlja simbol Katalonije. Ustavili se bomo tudi v eni od vinskih kleti, kjer

pridelujejo peneče katalonsko vino, Cava. V večernih
urah si lahko ogledate predstavo tradicionalnega flamenka (doplačilo).
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
POČITNICE NA COSTA BRAVI (IZLET PO COSTA BRAVI)
Dan bo namenjen raziskovanju in uživanju v letoviškem središču. Lahko pa se odpravite na izlet po Costa
Bravi (doplačilo). Obiskali bomo Figueres, rojstni kraj
ekscentričnega španskega umetnika Salvadorja Dalija
in si ogledali njegovo galerijo. Pot bomo nadaljevali v
eno večjih katalonskih mest Girono z lepo ohranjenim
srednjeveškim mestnim jedrom. Girona ima eno najbolje ohranjenih židovskih četrti v Evropi, v središču
mesta pa dominira mogočna gotska stolnica. Zvečer
predlagamo obisk zabavnih viteških iger v srednjeveškem slogu, kjer bomo lahko navijali za svojega viteza
(doplačilo).
5. DAN
zajtrk
COSTA BRAVA (IZLET V TOSSO DE MAR) – SLOVENIJA
Dopoldne se lahko udeležite kratkega izleta z ladjico v bližnje, srednjeveško mestece Tossa del Mar,
ki vas bo očaralo z živahnim vrvežem, arhitekturo in
temperamentom. Sledi prevoz do letališča Girona ali
Barcelona, od koder bomo poleteli proti Sloveniji ali
bližnjemu letališču (Benetke/Trst – odvisno od datuma odhoda).

od 499 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, prevoz letališče hotel - letališče, štirje polpenzioni v hotelu 3* na Costa Bravi, izlet v Barcelono brez vstopnin, spremstvo
in organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 20 €, mestna turistična pristojbina:
3 - 5 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
120 €, izlet na Montserrat: 35 €, izlet po Costa Bravi
z vključeno vstopnino v galerijo Dali: 45 €, prevoz
na letališče v obe smeri: 58 €, enosmerni prevoz
na letališče: 29 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: predstava flamenka
35 €, ogled akvarija v Barceloni 20 €, vstopnina v
Camp Nou: 27 €, Sagrada Familia: 16 €, mestna
turistična pristojbina: 3 - 5 € (plačilo v recepciji
hotela).
OPOMBA: v primeru, da nam letalski prevoznik
ne potrdi predvidenega letalskega prevoza, si
pridružujemo pravico do spremembe kraja in
časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja
vsebinsko enak, prilagojen letalskemu prevozu. V
primeru poleta iz bližnjih letališč je možno doplačilo za prevoz do letališča (enosmerni ali povratni
prevoz – odvisno od odhodnega letališča). Večina
odhodov (predvsem poleti) je predvidenih vsaj v
eno smer iz Ljubljane, v drugo pa na letališče pri
Benetkah/Trstu; natančne informacije boste našli
na www.palma.si. Posamezni izleti na destinaciji
se lahko kombinirajo z ostalimi potniki oz skupinami; vrstni red izletov po dnevih se lahko spremeni.
Za organizacijo posameznega dodatnega izleta
je potrebnih najmanj 15 potnikov. Cene doplačil
so informativne narave, saj na povišanja cen ponudnikov in odpiralni čas žal ne moremo vplivati.
Možnost kombinacije 3., 4., in 5. dnevnega programa (v primeru manjšega števila potnikov).
Doplačilo za manjšo skupino se nanaša na osnovno potovanje oz število potnikov, ki potujejo na
osnovnem programu in ni vezano na dodatne izlete
na destinaciji.
USPEŠNICA

Montserrat

BARCELONA in PROVANSA, 30. april od 439 €.

Poiščite na www.palma.si!
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Barcelona

Barcelona in počitnice na Costa Bravi

Odhodi: 13*., 20*., 27., junij, 4., 11., 18. in 25. julij, 1., 8., 15., 22. in 29*. avgust, 5*., 12*., 19*. september 2019 ali po želji zaključenih skupin
• odlična kombinacija izletov in počitnic na Costa
Bravi
• vključeni izleti v Barcelono in Montserrat
• direktni leti iz Ljubljane
• številne možnosti dodatnih izletov
• po želji lahko izberete hotel 3* ali 4*
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - ŠPANIJA/COSTA BRAVA
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana predvidoma v
popoldanskih urah in polet proti letališču Barcelona ali
Girona (odvisno od termina). Po pristanku sledi prevoz
do hotela in nastanitev v enem od letovišč na Costa
Bravi (Blanes, Lloret de Mar, Santa Susanna, Tossa de
Mar ...).
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
COSTA BRAVA
Dan bo namenjen spoznavanju živahne Costa Brave.
Priporočamo obisk plaže ali sprehod po vedno živahnem letovišču. V hotelu vas bo obiskal tudi vaš predstavnik, ki vam bo na voljo za vsa vprašanja in informacije glede vaših počitnic.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
IZLET V BARCELONO
Danes se bomo z avtobusom odpravili na raziskovanje
katalonske prestolnice Barcelone. Ogledali si bomo
glavne znamenitosti (zunanji ogledi): znamenite Sagrade Familie, najbolj znanega dela arhitekta Gaudija,
ki jo gradijo že več kot 100 let, zapeljali se bomo mimo
tipičnih Gaudijevih hiš Casa Mila in Casa Batlo, se ustavili pri največjem evropskem stadionu Camp Nou (po
želji ob doplačilu notranji ogled), se zapeljali čez grič
Montjuich, kjer stojijo olimpijski objekti od Olimpijskih
iger leta 1992 in od koder so čudoviti razgledi na mesto, na konec pa se zapeljali tudi v staro mestno jedro
mesta. Tu se bomo sprehodili po glavni ulici La Rambla

La Boqueria, Barcelona
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s številnimi bari in uličnimi umetniki. V prostem času
po želji obisk La Boquerie, ene najlepših tržnic v Evropi, mestnega akvarija ali nakupovalnega središča Mare
Magnum. Zvečer povratek na Costa Bravo.
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SKRIVNOSTNI MONTSERRAT IN KLETI
Danes se bomo odpravili na izlet na nenavadno
oblikovano pogorje Katalonije, kjer bomo podrobneje
spoznali zgodovino Katalonije. Ogledali si bomo
Marijino svetišče, ki je zgrajeno čisto pod vrhom
te nazobčane gore in kjer se v tamkajšnjem
benediktinskem samostanu nahaja kipec črne Marije.
Postanek v eni izmed številnih kleti katalonskega
penečega vina Cava in pokušina. Povratek na Costa
Bravo.
5. - 7. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
POČITNICE NA COSTA BRAVI IN DODATNI IZLETI
Prosti dnevi, ki jih boste lahko preživeli ob sproščanju
na plažah Costa Brave. Po želji se boste lahko dodatno
odločili še za katerega izmed dodatnih izletov
(doplačilo). Odpravite se lahko na izlet z ladjico v
Tosso de Mar, na adrenalinske vodne tobogane ali na
predstavo z delfini v park Marineland... Zvečer vas
bomo povabili na noč flamenka, kjer bomo spoznali ta
temperamenten španski ples ali pa na Viteške igre, kjer
bomo navijali za svojega viteza.
8. DAN 
zajtrk
COSTA BRAVA - SLOVENIJA
Prosto do prevoza na letališče v Gironi ali Barceloni, od
koder boste poleteli proti Sloveniji.

od 669 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Girona/Barcelona - Ljubljana po programu, sedem
polpenzionov v hotelu 3* na Costa Bravi, izlet v Barcelono, Montserrat, slovensko spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
120 €, doplačilo za hotel 4*: 105 €
MOŽNA DOPLAČILA na poti: mestna turistična
pristojbina pribl 1 €/ noč na osebo (plačilo v recepciji hotela), Dalijev muzej 14 €, vodni park Marineland (samo poleti!) 39 €, viteške igre 42 €, predstava flamenka 35 €, izlet z ladjico v Tosso de Mar:
25 €, ogled stadiona Camp Nou pribl. 27 €, akvarij
Barcelona pribl 20 €.
OPOMBA: razpored izletov in ogledov po dnevih se
lahko spremeni (končna informacija na destinaciji
pri predstavniku). Na Costa Bravi potnike sprejme
Palmin predstavnik in poskrbi za informacije in vodenje izletov. Poleti so predvideni v Girono in Barcelono (razpored poletov bo objavljen na spletni
strani www.palma.si)

USPEŠNICA

Tossa de Mar

Carcassonne

Toulouse

Barcelona, Carcassonne, Toulouse, Lurd in Montserrat

Odhodi: 21. februar, 23.* marec, 18., 26., in 30. april, 18. maj, 20. junij, 15. in 29. avgust, 19. in 26. september, 26. in 30. oktober 2019 ali po želji zaključene skupine
• Carcassonne, mesto z zanimivo srednjeveško
utrdbo
• dve romarski središči: Lurd in Montserrat
• razigrana Barcelona
• 18.4. posebno letalo iz Ljubljane
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA- BARCELONA- CARCASSONNE
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali na bližnjem
letališču (Benetke/Trst– odvisno od datuma odhoda)
in polet v Barcelono/Girono. Po pristanku vožnja proti
špansko-francoski meji v Carcassonne ter čas za ogled
srednjeveške utrdbe, ki so jo leta 1997 uvrstili na seznam Unescove dediščine. Za tri kilometre dolgim
obzidjem z 52 stolpi se skrivajo ozke mestne uličice,
trgi in trgovinice ter restavracije. Sprehodili se bomo
skozi stari del mesta, vse do katedrale Sv Mihaela,
Grofovskega gradu, bazilike sv. Nazareja. Mesto nas
bo navdušilo z mistiko in arhitekturo srednjega veka.
Nadaljevanje poti v Toulouse, mestu velikih industrij,
kot mu pravijo (Airbus). Drži se ga tudi vzdevek rožnato mesto, zaradi toulouške bazilike in drugih stavb
grajenih iz rožnate opeke. Natanitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
TOULOUSE–LURD –ANDORA-MONTSERRAT
Vožnje v romarski Lurd, ki je od leta 1858, ko se je Marija prikazala Bernardki, postal kraj številnih čudežev in
upanja. Do danes so v Lurdu našteli že preko 200 milijonov obiskovalcev. Sprehod do osrednjega lurškega
trga Esplanade in votline, kjer se je Marija prvič prikazala pastirički Bernardki leta 1858. Ogled zgornje in
spodnje bazilike ter ostalih zanimivosti. Nadaljevanje
vožnje v Španijo in krajši postanek v Andori. Nočitev
v okolici.

3. DAN
zajtrk, nočitev
MONTSERRAT-BARCELONA
Vožnja na Montserrat, na katalonsko sveto goro, kjer
stoji samostan s čudovitimi razgledi na pokrajino, tu
pa hranijo kipec črne Marije. Ogled cerkve benediktinskega samostana in možnost vzpona do puščavniških
jam (doplačilo). Popoldne vožnja v Barcelono in krajši panoramski ogled mesta in ogled glavnih mestnih
znamenitosti. Čez trg Plaza Espana se bomo povzpeli
na grič Montjuich, prizorišče poletnih olimpijskih iger
leta 1992. Popeljali se bomo mimo znanih meščanskih
hiš Case Batllo in La Pedrere, del arhitekta Gaudija ter
do parka Guell (zunanji ogled) ter mimo starega pristanišča Port Vell in mestne marine Port Olimpic. Nastanitev. Zvečer ob doplačilu predlagamo obisk tipičnega lokala s programom tradicionalnega flamenka.
4. DAN
zajtrk
BARCELONA-SLOVENIJA
Po zajtrku raziskovanje središča mesta (peš/z javnim
prevozom). Sprehodili se bomo po znameniti ulici La
Rambla, s številnimi lokali in uličnimi umetniki, od
Katalonskega trga do spomenika Krištofu Kolumbu.
Obiskali bomo staro gotsko četrt (Barrio Gotico) in
katedralo, poiskali skrite trge in si privoščili postanek
na enem izmed njih. Sprehod ne bo minil brez obiska
ene najlepših evropskih tržnic, La Boqueria. Popoldne
vožnja na letališče pri Barceloni/Gironi in polet v Ljubljano ali bližnje letališče.

od 529 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v Barcelono/Girono, tri nočitei z zajtrki v hotelu 3*, spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
119 €, prevoz na letališče: 58 €, enosmerni prevoz
na letališče: 29 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: mestna turistična
pristojbina: 3 - 5 € (plačilo v recepciji hotela),
predstava flamenka 35 €, strošek vstopnin in lokalnega prevoza pribl 40 €.
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko
enak, prilagojen letalskemu prevozu.

NOVO

Lurd
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Madrid

Vikend v Madridu 

Odhodi: 22.* marec, 5. april*, 31. maj, 22. junij, 15. avgust, 20. september, 11. in 26., in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• raziskovanje španske prestolnice
• možnost dodatnih izletov: Toledo ali El
Escorial & Segovia
• priporočamo obisk Muzeja Prado, Reina Sofia
ali Thyssen - Bornemisza
1. DAN
nočitev
BENETKE - MADRID
Zbor potnikov na letališču pri Benetkah in polet predvidoma v dopoldanskih urah v Madrid. Ob doplačilu
možnost prevoza do letališča. Po pristanku bomo
spoznali prestolnico Španije. Z ogledi bomo začeli na
najdaljši mestni aveniji - Paseo de la Castelana, ki jo
obdajajo številne visoke zgradbe, muzeji in stadion
nogometnega kluba Real – Santiago Bernabeu. Pot
nas bo vodila mimo najbolj znanega madridskega prizora - trg Cibeles z vodnjakom Kibele, mimo mestnih
vrat Alcala in arene za bikoborbe - Las Ventas, do
Plaza de España - trga s kipom Don Kihota in Sanča
Panse, čez glavno poslovno ulico Gran Via in mimo
mestnega parka Retiro. Po ogledih nastanitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
MADRID
Dopoldne ogled starega mestnega jedra peš in z metrojem (doplačilo za javni prevoz). Obiskali bomo
Kraljevo palačo (doplačilo), ki je zgrajena v neoklasicističnem slogu z 2800 sobami in jo danes uporabljajo
za državne sprejeme. Ustavili se bomo na največjem in
najlepšem renesančnem trgu s številnimi kavarnami,
tapas bari in restavracijami - Plaza Mayor, ki ga obkrožajo znamenite arkade.

Popoldne predlagamo obisk muzeja Prado, ki predstavlja eno največjih znamenitosti španske prestolnice.
Tu je shranjenih več kot 7.000 slik, med njimi je največ Goyevih, Rubensovih, Velazquezovih, Brueglovih,
Tizianovih in El Grecovih. Obiščemo lahko tudi Muzej
sodobne umetnosti Reina Sofia, Muzej Thyssen - Bornemisza ali pa se predamo vzdušju na vedno živahnih
madridskih ulicah. Zvečer po želji ogled predstave flamenka (doplačilo).
3. DAN
zajtrk, nočitev
MADRID (PO ŽELJI IZLET V SEGOVIO IN EL
ESCORIAL)
Prost dan za samostojno raziskovanje španske prestolnice. Po želji priporočamo izlet v pokrajino Kastilja
in Leon. Obiskali bomo simpatično kastiljsko mestece
Segovio, znano predvsem po odlično ohranjenem rimskem akveduktu, vpetem v staro mestno jedro. Segovia se ponaša tudi s čudovitim Alcázarjem, ugnezdenim na robu pečine na koncu mesta. Po ogledu vožnja
do veličastnega El Escoriala, kraljevskega samostana,
palače in grobnice iz 16. stoletja, ki se ponaša s številnimi presežki. Ogromna zgradba je zgrajena v granitnem pogorju Sierra de Guadarrama. V samostanu
so pokopani španski kralji. Povratek v Madrid.
4. DAN
zajtrk
MADRID (PO ŽELJI IZLET V TOLEDO) - BENETKE
Prost dan za samostojno raziskovanje španske prestolnice. Ob doplačilu predlagam izlet v Toledo, glavno mesto pokrajine Castilla - La Mancha, ki je znano
po odlično ohranjenem srednjeveškem jedru. Po slikovitih in skrivnostnih uličicah se bomo sprehodili do
ene najlepših gotskih stolnic v Španiji, si ogledali njeno zakladnico in glavni oltar. Santo Tome je cerkvica, v
kateri si bomo ogledali El Grecovo delo »Pogreb grofa

iz Orgaza«. Vredni ogleda sta prav tako tamkajšnja sinagoga in cerkev sv. Marije Snežne. Povratek v Madrid
ter vožnja na letališče in polet v Benetke. Možnost prevoza v Slovenijo (doplačilo).

od 569 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, tri nočitve z zajtrki v hotelu 3*, avtobusne prevoze po programu,
zunanje oglede po programu, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
99 €, izlet v Toledo 49 €, izlet v El Escorial in Segovio 59 €, vstopnina v Kraljevo palačo: 15 €, prevoz
do letališča Benetke 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: predstava flamenka
39 €, javni prevoz po Madridu (skupaj pribl. 15 €),
ostale vstopnine po želji 10 - 15 € na ogled.
OPOMBA: v primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko
enak, prilagojen letalskemu prevozu. Za organizacijo posameznega dodatnega izleta je potrebnih
najmanj 15 potnikov. Razpored po dnevih se lahko
spremeni.

1. MAJ MADRID IN KASTILJA, 5 DNI S POSEBNIM LETALOM IZ LJUBLJANE
od 669 €
več na www.palma.si
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Posebno letalo iz Ljubljane

Madrid

Madrid in Kastilja - 5 dni 

Odhod: 1. maj, 4. december* 2019 s posebnim letalom iz Ljubljane
• raziskovanje španske prestolnice
• možnosti dodatnih izletov: Toledo in El Escorial
& Segovia
• direktni polet iz Ljubljane
• priporočamo obisk Muzeja Prado, Reina Sofia ali
Thyssen-Bornemisza
1. DAN
nočitev
LJUBLJANA - MADRID
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana in polet predvidoma v jutranjih urah v Madrid. Po pristanku bomo
spoznali prestolnico Španije. Z ogledi bomo začeli na
najdaljši mestni aveniji - Paseo de la Castelana, ki jo
obdajajo številne visoke zgradbe, muzeji in stadion
nogometnega kluba Real – Santiago Bernabeu. Pot
nas bo vodila mimo najbolj znanega madridskega prizora - trg Cibeles z vodnjakom Kibele, mimo mestnih
vrat Alcala in arene za bikoborbe - Las Ventas, do
Plaza de España - trga s kipom Don Kihota in Sanča
Panse, čez glavno poslovno ulico Gran Via in mimo
mestnega parka Retiro. Po ogledih nastanitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
MADRID-(TOLEDO)-MADRID
Prost dan v Madridu za samostojno raziskovanje španske prestolnice. Ob doplačilu predlagamo izlet v Toledo, glavno mesto pokrajine Castilla - La Mancha,
ki je znano po odlično ohranjenem srednjeveškem
jedru. Po slikovitih in skrivnostnih uličicah se bomo
sprehodili do ene najlepših gotskih stolnic v Španiji, si
ogledali njeno zakladnico in glavni oltar. Santo Tome
je cerkvica, v kateri si bomo ogledali El Grecovo delo
»Pogreb grofa iz Orgaza«. Vredni ogleda sta prav tako
tamkajšnja sinagoga in cerkev sv. Marije Snežne. Povratek v Madrid. Po želji in za doplačilo priporočamo
ogled tradicionalne predstave flamenca.
3. DAN
zajtrk, nočitev
MADRID (SEGOVIA IN EL ESCORIAL)-MADRID
Prost dan za samostojno raziskovanje španske prestolnice. Po želji priporočamo izlet v pokrajino Kastilja
in Leon. Obiskali bomo simpatično kastiljsko mestece
Segovio, znano predvsem po odlično ohranjenem rimskem akveduktu, vpetem v staro mestno jedro. Segovia se ponaša tudi s čudovitim Alcázarjem, ugnezde-

nim na robu pečine na koncu mesta. Po ogledu vožnja
do veličastnega El Escoriala, kraljevega samostana,
palače in grobnice iz 16. stoletja, ki se ponaša s številnimi presežki. Ogromna zgradba je zgrajena v granitnem pogorju Sierra de Guadarrama. V samostanu
so pokopani španski kralji. Povratek v Madrid.
4. DAN
zajtrk, nočitev
MADRID
Dopoldne bomo namenili sprehodu po parku Retiro,
zatočišču mnogih Madridčanov in uživanju ob pogledu
na umetno jezerce, številne kipe in kipce ter po lepo
urejenih zelenicah in sprehajalnih poteh. V parku je
zanimiva tudi palača Palacio de Cristal. Uživanje ob
kavici in tapasih ali sladici, ki vas mamljivo opozarjajo nase izza lično urejenih vitrin barov. Raziskovanje
mesta za ta dan seveda ni zaključeno, potep nadaljujemo po eni najbolj poznanih in pomembnih ulic mesta, Gran Via. Pravijo ji tudi madridski Brodway, saj si v
številnih gledališčih lahko ogledamo svetovno znane
predstave in muzikale. Gran Via, ki je bila zgrajena v
začetku 20. stoletja na kar nas opozarja tudi arhitektura. Možnost sprehoda tudi po živahni soseski Chueca, ki ji pravijo madridski Soho. Popoldne prosti čas
in možnost, da obiščemo Muzej sodobne umetnosti
Reina Sofia ali Muzej Thyssen-Bornemisza. Največja
umetniška dela 20 stoletja so zbrana prav v Centru
umetnosti Reina Sofia, kjer se od leta 1992 nahaja tudi
Picassojeva Guernica. Seveda pa se lahko le predamo
vzdušju na vedno živahnih madridskih ulicah in uživamo.
5. DAN
zajtrk
MADRID - LJUBLJANA
Dopoldne bomo obiskali znameniti bolšji sejem El
Rastro. V predelu La Latina, eni najstarejših madridskih četrti vsako nedeljo organizirajo tradicionalni
bolšji sejem. Ulice so polne stojnic, na katerih prodajajo oblačila, nakit, starine, preproge... in četudi ne
boste ničesar našli, je sprehod med stojnicami izredno
zanimiv. Sledi ogled starega mestnega jedra peš in z
metrojem (doplačilo za javni prevoz). Obiskali bomo
Kraljevo palačo (doplačilo), ki je zgrajena v neo klasicističnem slogu z 2800 sobami in jo danes uporabljajo
za državne sprejeme. Ustavili se bomo na največjem in

najlepšem renesančnem trga s številnimi kavarnami,
tapas bari in restavracijami - Plaza Mayor, ki ga obkrožajo znamenite arkade. Popoldne predlagamo obisk
muzeja Prado, ki predstavlja eno največjih znamenitosti španske prestolnice. Tu je shranjenih več kot
7.000 slik, med njimi je največ Goyevih, Rubensovih,
Velazquezovih, Brueglovih, Tizianovih in El Grecovih.
Popoldne vožnja na letališče ter predvidoma v popoldanskih urah polet v Ljubljano.

od 499 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 13%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, štiri nočitve z
zajtrki v hotelu 3*, avtobusne prevoze po programu, zunanje oglede po programu, spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
119 €, izlet v Toledo 49 €, izlet v El Escorial in Segovio 59 € (z vključenimi vstopninami v katedralo in
cerkvico Santo Tome v Toledu ter palačo El Escorial), vstopnina v Kraljevo palačo: 12 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: predstava flamenka
39 €, javni prevoz po Madridu (skupaj pribl. 15 €),
ostale vstopnine po želji 10-15 € na ogled.
OPOMBA: v primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in
vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko enak,
prilagojen letalskemu prevozu. Za organizacijo posameznega dodatnega izleta je potrebnih najmanj
15 potnikov. Razpored ogledov po dnevih se lahko
spremeni.

POMEMBNO: V primeru posebnih letal (charter let) je najmanjše število 140 potnikov na letalu in najmanj 45 potnikov na posameznem avtobusu. Na takšnih potovanjih je možnih več programov in več avtobusov, cena pa se preračuna na število potnikov v posameznem avtobusu. Če je potnikov več kot 49 na istem programu, se uporabita dva avtobusa in se obračuna višja cena za
potnike na obeh avtobusih, dokler oba ne dosežeta optimalnega števila potnikov.

El Escorial

Madrid
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Posebno letalo iz Ljubljane

Madrid

Salamanca

Segovia, Salamanca, Toledo in Madrid
Odhodi: 1. maj, 4 december* 2019

• ogled pokrajine v osrčju Španije z veličastnimi
gradovi
• sprehod skozi nepozabno Salamanco, Caceres,
Trujillo in Toledo
• Enkratna Unescova dediščina Kastilje, La
Manche in Extramadure
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA-MADRID-SEGOVIA−GRAD COCA-ÁVILA
Zbirališče potnikov na letališču JP Ljubljana in polet
letala v Madrid predvidoma v jutranjih urah. Po pristanku vožnja v pokrajino Castilla y León, kjer bomo
obiskali simpatično kastiljsko mestece Segovio, znano
predvsem po najbolje ohranjenem rimskem akveduktu v Španiji, ki je vpet v staro mestno središče. Segovia
se ponaša tudi s čudovitim Alcázarjem, ugnezdenim
na robu pečine na koncu mesta. Nadaljevanje vožnje
do enega najznamenitejših gradov v Kastilji, zgrajenega v 15. stoletju pod okriljem družine Fonseca. Uporabljali so ga predvsem kot rezidenčno palačo in ne
kot obrambno trdnjavo, čeprav so stolpi in zidovi lep
primer vojaške arhitekture v slogu mudejar. Po ogledu
nadaljevanje vožnje do Ávile, znane po odlično ohranjenem 2500 m dolgem obzidju z 88 stolpi iz 11. stoletja, ki velja za eno najbolj ohranjenih srednjeveških
obzidij v Evropi. Zanimiva za ogled je tudi katedrala,
ki je del obzidja in spominja na trdnjavo, krasijo pa jo
podbe zveri in divjih mož. Mesto je dom svetnice Tereze Ávilske ter znano po lokalni sladici yemas de Sta.
Teresa. Vožnja v hotel in nastanitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
ÁVILA−SALAMANCA−PLASENCIA−CACERES
Vožnja v Salamanco, kjer si bomo ogledali najlepše
primerke renesančne arhitkture v Španiji. Mesto velja
za enega najstarejših univerzitetnih središč v Evropi,
ki ga je leta 1218 tu ustanovil kralj Kastilje in Leóna Alfonz IX. Od leta 1988 je staro mestno jedro na seznamu Unescove svetovne dediščine. Spehod po mestu
je prava paša za oči in duha; od harmonično oblikovanega glavnega trga (Plaza Mayor) se boste odpravili
proti reki Tormes in si spotoma ogledali staro in novo
katedralo ter sedež Univerze. Plaza Mayor ali glavni
trg je iz 18. stoletja in je eden najimenitnejših baročnih
trgov v Španiji, stara in nova katedrala pa predstavljata nenavadno arhitekturo in se kljub razliki v arhitekturnih slogih lično spajata. Nova katedrala zanimivo ni
nadomestila stare, pač pa je bila zgrajena poleg nje.
Pročelje Univerze s filigranskim reliefnim okrasjem,
je čudovit primer sloga plateresco, v srednjem veku
pa je veljala za eno najpomembnejsih v Evropi, poleg
Oxforda, Pariza in Bologne. Ustanovljena je bila kot “
Mater kreposti, znanosti in umetnosti”. Prav tako zelo
zanimiva je hiša školjk, kjer je lastnik palače s školjkami na procelju, izrazil svojo pripadnost redu svetega
Jakoba. Nadaljevanje vožnje mimo mesta Plasencie, z
mogočnim obzidjem, ki nam veliko pove o vojaški zgodovini mesta do neokrnjene narave nacionalnega parka Monfrage, ki je znan po številnih zaščitenih ptičjih
vrstah. Postanek pri Garganti de los Infiernos za ogled
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čudovitih slapov in nadaljevanje vožnje v Caceres, kjer
se je čas ustavil že davno nazaj. V mestu so ohranjeni
starodavno obzidje, vijugaste uličice in čudovite plemiške hiše. Nastanitev v okolici.
3. DAN
zajtrk, nočitev
CACERES-TRUJILLO-GUADALUPE
Zajtrk v hotelu. Po osvojitvi mesta Alfonza IX. Leonskega je mesto vzcvetelo in pritegnilo številne trgovce in
aristokrate. Kmalu so med seboj tekmovali v gradnji
razkošnih palač in domov, ki so jih varovali obrambni
stolpi. Danes večina arhitekture sega v 15. in 16. stoletje. Ogled gotsko – renesančne stolnice, številnih
mestnih stolpov, mestnega obzidja ter lepo ohranjene židovske četrti z ozkimi uličicami in belimi pročelji hišic. Caceres je mesto, kjer si lahko najbolj v živo
predstavljamo obdobje rekonkviste in velikih odkritij.
Vožnja v srednjeveški Trujillo, kjer so še vedno žive
zgodbe o konkvistadorjih, še posebej o Pizarru, ki je
rojen v mestu. Ogled mesta in vožnja v Guadalupe, ki
velja za eno najbolj znanih romarskih središč Španije
s kraljevim samostanom Santa Maria de Guadalupe.
Črno madono naj bi izklesal sveti Luka. Ko so Kristjani
bežali pred Mavri, so jo izkopali na bregu reke Guadalupe. V 13 stoletju jo je po naključju odkril neki ovčar
in najdišče je kmalu postalo najpomembnejša Marijina
romarska pot v Španiji. Samostan kjer hranijo sloveči
kipec, pa je pomembno središče visoke učenosti. Kolumb je celo po samostanu poimenoval otok v Karibih.
Vožnja v hotel in nastanitev.
4. DAN
zajtrk, nočitev
GUADALUPE−TOLEDO−MADRID
Vožnja v Toledo in ogled glavnega mesta pokrajine
Castilla−La Mancha, znanega po slovitem toleškem
jeklu. Mesto se nahaja na visoki pečini nad reko Tejo in
prav zaradi ugodne lege, je bil dolga stoletja politično,
gospodarsko in kulturno središče Španije. V mestu,
ki je pod zaščito UNESCA, se bomo po srednjeveških
uličicah sprehodili do ene najlepših gotskih stolnic v
Španiji in nadaljevali do cerkvice Santo Tomé, za katero je v Toledu živeči manieristični slikar El Greco narisal svoje mojstrsko delo, »Pogreb grofa iz Orgaza«.
Vožnja do kraja Campo de Criptana, kjer na slemenu
nad planjavo stoji 11 mlinov na veter, ki predstavljajao
najstarejše mline v La Manchi. Eden izmed mlinov je
še vedno delujoč in ga poženejo vsako leto med kraljevim praznovanjem jesenske žetve žafrana. Postanek
v El Tobosu, ki je med vsemi vasmi najbolj povezana z
don Kihotom. Cervantes je prav ta kraj izbral za rojstni
kraj Dulcineje, ljubezni don Kihota. Postanek tudi pri
čudovitem gradu Belmonte, ki je kljub izgradnji v 15.
stoletju odlično ohranjen. Vožnja v Madrid, ki slovi kot
najvišje ležeča evropska prestolnica na peščenih gričih Sierra de Guadarrama. Spoznali bomo danes kozmopolitansko in moderno mesto. Nastanitev. Zvečer
priporočamo obisk tradicionalnega plesa flamenka
(doplačilo).

5. DAN
zajtrk
MADRID-SLOVENIJA
Ogled mesta, ki ga je šele leta 1561 izbral za prestolnico kralj Filip II. Sprehod mimo Kraljeve palače, veličastnega doma burbonske dinastije, zgrajene v neoklasicističnem slogu z 2800 sobami. Današnji kraj in
kraljica živita v palači Zarzuela zunaj Madrida, to palačo pa uporabljata za državne namene. Nadaljevanje
sprehoda mimo madridske operne hiše (Teatro Real),
trga Mayor, največjega in najlepšega renesančnega
trga s številnimi kavarnami, bari tapas in restavracijami, ki vabijo mimoidoče. Prav na trgu se obiskovalec zave, da je v prestolnici Španije. Krajši postanek in
nadaljevanje sprehoda do »srca Madrida«, kot pravijo
trgu Puerta del Sol s sedežem madridske regionalne
vlade ter kipom medvedke z jagodičnico − simbolom
mesta. Popoldne si boste še z avtobusom ogledali Passeo de la Castellana, najdaljšo ulico v mestu s
številnimi visokimi stolpnicami, muzeji in stadionom
nogometnega kluba Real – Bernabéu, najbolj znan
madridski prizor trg Cibeles z vodnjakom Kibele, mestna vrata Alcalá, areno za bikoborbe Las Ventas, Plaza España − trg s kipom Don Kihota in Sanča Panse,
glavno poslovno ulico Gran Via, mestni park Retire …
Zvečer vožnja na letališče Barajas, predviden odhod
letala v Ljubljano je v večernih urah.

od 599 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, avtobusni prevozi po programu, štiri nočitve z zajtrki v hotelu
3*, zunanje oglede po programu brez vstopnin,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
soba €, predstava flamenka 39 €, paket vstopnin
(Kraljeva palača v Madridu, katedrala v Salamanci,
samostan v Guadalupe): 49 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek dodatnih
vstopnin in javnega prevoza.
OPOMBA: Pridržujemo si pravico do spremembe
časa odhoda in vrnitve, če nam letalski prevoznik
ne potrdi zahtevanega voznega reda. Vsebinsko program ostaja nespremenjen, prilagojen letalskemu
prevozu. Zaradi velikega zanimanja za ogled spomenikov/cerkva v Španiji priporočamo prijavo že na
prodajnem mestu. Zaradi velikega obiska rezervacija
na licu mesta lahko ne bo možna.
NOVO

Posebno letalo iz Ljubljane

La Rioja

Segovia

Bilbao, Severna Španija in Madrid

Odhodi: 1. maj, 30. oktober, 4. december* 2019
•
•
•
•

Bilbao in unikatni Muzej Guggenheim
Romantični zeleni in gričevnati sever Španije
posebno letalo iz Ljubljane
pokrajina La Rioja, dežela najboljšega
španskega vina

1. DAN
nočitev
SLOVENIJA-MADRID-BURGOS-LA RIOJA-BILBAO
Zbirališče potnikov na letališču JP Ljubljana in polet
letala v Madrid predvidoma v jutranjih urah. Po pristanku vožnja v Burgos in ogled mesta, zgodovinskega
središča Kastilje in Leon na romarski poti v Santiago
de Compostela. Mesto se ponaša z veličastno katedralo pod Unescovo zaščito, ki sodi med najlepše
primere španske gotske arhitekture. Je tudi rojstni
kraj znanega španskega junaka El Cid−a. Sprehod po
starem mestnem središč med spomeniki, ki so tesno
povezani z mnogimi slavnimi imeni iz španske zgodovine (most Santa Maria in most sv. Pavla, mestne palače, katedrala...). Pokrajina La Rioja slovi po najboljših
rdečih vinih v Španiji, vina pa izvažajo po celem svetu.
Najprej do mesteca Santo Domingo de la Calzada, ki
slovi kot najpomembnejša postaja romarjev, namenjenih v Kampostelo mimo utrjene vasice Laguardia, za
katero so značilne majhne vinske kleti in sušene paprike, ki visijo z balkonov, do vinske prestolnice, mesteca Haro ob reki Ebro. Ogled vinske kleti Marques
de Riskal, ki jo je drzno zasnoval arhitekt F. O. Gehry
s pokušnjo regionalnih vin ter prigrizkom. Marques de
Riskal ni samo klet, pač pa tudi butični hotel, spa center in klet, kjer organizirajo različne dogodke (poroke,
modne revije)… Vožnja v Bilbao.
2. DAN
zajtrk, nočitev
BILBAO (IZLET PO BASKIJI)
Prost dan za samostojno raziskovanje. Ob doplačilu
izlet po Baskiji. Najprej bomo obiskali mesto Gernika,
ki so jo Nemci leta 1937 bombardirali in je Picasso naslikal svoje največje delo. Gernika je tudi eden izmed
štirih svetih krajev, kjer so španski monarhi prisegali,
da bodo spoštovali pravice Baskov. Sprehod po mestu, ogled hrasta, pod katerim so potekala zasedanja,
ogled ene izmed kopij Picassove Guernice. Nato se
bomo peljali ob divji in razčlenjeni kantabrijski obali
s številnimi zalivi in vasicami. Postanek za ogled ene
najbolj slikovitih in največkrat fotografiranih točk severne Španije: otočka Gaztelugatxe, na katerem stoji
samoten samostan San Juan in do katerega vodi eno
najlepših svetovnih stopnišč na prostem. Ustavili se
bomo tudi v ribiški vasici Bermeo, ki se ponaša z več
kot 75% vseh svetovnih ribiških ladij namenjenih lovu
tune. Sprehod in nekaj prostega časa v slikovitem pristanišču. Popoldne povratek v Bilbao.
3. DAN
zajtrk, nočitev
BILBAO (IZLET V KANTABRIJO)
Prost dan za samostojno raziskovanje. Po želji izlet v
pokrajino Kantabrija. Obiskali bomo glavno mesto
Santander. Zapeljali se bomo mimo dolge peščene

plaže El Sardinero in polotoka Magdalena v center,
kjer bomo obiskali tamkajšnjo živahno tržnico. Po obisku bomo nadaljevali v Altamiro, slovito jamo, ki sodi
med najpomembnejše kamenodobne kulturnozgodovinske spomenike na svetu. V njej so našteli 260 jamskih risb, ki izvirajo iz starejše kamene dobe in so stare
vsaj 14.500 let. Ogled muzeja in kopije jamskih slikarij.
Za kosilo bo čas v srednjeveškem mestecu Santillana
del Mar. Pravijo, da je to mesto treh laži, saj ni sveto
(»santi«), ni ravno (»llana«) in ne leži povsem ob morju (»del mar«). Obiskali bomo tlakovan glavni trg Plaza
Mayor de Ramon y Pelayo, si ogledali muzej inkvizicije
in se sprehodili do nekdanjega samostana Colegiata
de Santa Juliana. Povratek v Bilbao.
4. DAN
zajtrk, nočitev
BILBAO-SEGOVIA-MADRID
Ogled mesta Bilbao, danes najbolj modno mesto v
Španiji. Navdušila nas bo glavna mestna znamenitost,
muzej Guggenheim, izjemno delo arhitekta F.O. Gehry-ja. Muzej predstavlja drzni primer avantgardne arhitekture v obliki kovinskega cveta, ki spreminja barve
glede na letni čas, uro dneva in vremenske razmere.
Mojstrovina iz stekla in titanija privablja množice ljubiteljev umetnosti in arhitekture. Ob doplačilu obisk
muzeja. Nato si bomo ogledali stari del mesta, Casco
Viejo s katedralo, trgom Nueva, tržnico in slikovitimi,
pisanimi zgradbami ob reki. Zgodaj popoldne vožnja v
Segovio, simpatično kastiljsko mestece, znano predvsem po najbolje ohranjenem rimskem akveduktu
v Španiji, ki je vpet v staro mestno središče. Segovia
se ponaša tudi s čudovitim Alcázarjem, ugnezdenim
na robu pečine na koncu mesta. Vožnja v Madrid in
nastanitev.
Ob doplačilu možnost ogleda predstave španskega
nacionlanega plesa, flamenca (doplačilo).
5. DAN
zajtrk
MADRID-SLOVENIJA
Ogled mesta, ki ga je šele leta 1561 izbral za prestolnico kralj Filip II. Sprehod mimo Kraljeve palače, veličastnega doma burbonske dinastije, zgrajene v neoklasicističnem slogu z 2800 sobami. Današnji kraj in
kraljica živita v palači Zarzuela zunaj Madrida, to palačo pa uporabljata za državne namene. Nadaljevanje
sprehoda mimo madridske operne hiše (Teatro Real),
trga Mayor, največjega in najlepšega renesančnega
trga s številnimi kavarnami, bari tapas in restavracijami, ki vabijo mimoidoče. Prav na trgu se obiskovalec zave, da je v prestolnici Španije. Krajši postanek in
nadaljevanje sprehoda do »srca Madrida«, kot pravijo
trgu Puerta del Sol s sedežem madridske regionalne
vlade ter kipom medvedke z jagodičnico − simbolom
mesta. Popoldne si bomo še z avtobusom ogledali Passeo de la Castellana, najdaljšo ulico v mestu s
številnimi visokimi stolpnicami, muzeji in stadionom
nogometnega kluba Real – Bernabéu, najbolj znan
madridski prizor trg Cibeles z vodnjakom Kibele, mestna vrata Alcalá, areno za bikoborbe Las Ventas, Plaza España − trg s kipom Don Kihota in Sanča Panse,
glavno poslovno ulico Gran Via, mestni park Retire …

Zvečer vožnja na letališče Barajas, predviden odhod
letala v Ljubljano je v večernih urah.

od 549 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, avtobusni prevozi po programu, avtobusni ogled mesta, štiri
nočitve z zajtrki v hotelu 3*, zunanje oglede po
programu brez vstopnin, ogled kleti in pokušnja,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
129 €, predstava flamenka 39 €, izlet v Kantabrijo:
49 €; izlet po Baskiji: 39 €, paket vstopnin (Kraljeva palača v Madridu, katedrala v Burgosu, muzej
Guggenheim): 45 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek dodatnih
vstopnin in javnega prevoza.
OPOMBA: Pridržujemo si pravico do spremembe
časa odhoda in vrnitve, če nam letalski prevoznik
ne potrdi zahtevanega voznega reda. Vsebinsko
program ostaja nespremenjen, prilagojen letalskemu prevozu. Za organizacijo posameznega izleta je potrebnih najmanj 20 prijav. Zaradi velikega
zanimanja za ogled spomenikov/cerkva v Španiji
priporočamo prijavo že na prodajnem mestu. Zaradi velikega obiska rezervacija na licu mesta lahko ne bo možna.
NOVO

Burgos
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Posebno letalo iz Ljubljane

Cordoba

Sevilla

Andaluzija in Madrid
Odhodi: 1. maj, 4 december* 2019

• direktni letalski prevoz s posebnim letalom iz
Ljubljane
• polni dnevi
• odlična kombinacija tradicionalnega
španskega juga in prestolnice
1. DAN
nočitev
LJUBLJANA - MADRID - GRANADA
Zbirališče potnikov na letališču JP Ljubljana predvidoma v jutranjih urah in polet posebnega letala v
Madrid. Po pristanku v Madridu bomo potovanje nadaljevali na tradicionalni jug Španije, v Andaluzijo. Na
poti postanek v Campo de Criptana, kjer na slemenu
nad planjavo stoji 11 mlinov na veter, ki predstavljajao
najstarejše mline v La Manchi. Eden izmed mlinov je še
vedno delujoč in ga poženejo vsako leto med kraljevim
praznovanjem jesenske žetve žafrana. V kolikor bo čas
tudi postanek v El Tobosu. Cervantes je prav ta kraj
izbral za rojstni kraj Dulcineje, ljubezni don Kihota.
Nadaljevanje poti do slikovite Granade, ki sta jo leta
1492 za kastiljsko krono zasedla Katoliška kralja Ferdinand in Isabela. Nastanitev v hotelu. Možnost ogleda
predstave pristnega flamenka – tradicionalnega andaluzijskega plesa (doplačilo).
2. DAN
zajtrk, nočitev
GRANADA – SEVILLA
Po zajtrku si bomo ogledali, po mnenju mnogih, najlepši zaklad Andaluzije−trdnjavo Alhambra z vrtovi
Generalife. Sprehod še skozi staro mestno središče
Granade in ogled kraljeve kapele − grobnice “katoliških vladarjev” Ferdinanda in Izabele. Popoldne nadaljevanje vožnje v prestolnico Andaluzije – Sevillo. Prosto popoldne za individualne oglede ali nakupe. Možnost plovbe z ladjico po reki Guadalquivir (doplačilo).
3. DAN
zajtrk, nočitev
SEVILLA – CORDOBA
Zajtrk in avtobusni ogled Seville (Isla Cartuja−prizorišče svetovne razstave leta 1992, Španski trg ...) ter
ogled stolnice, Španskega trga, palače Alcázar. Prav
gotovo bo posebno doživetje tudi sprehod po viju-

Campo de Criptana
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gastih ulicah Barrio de Santa Cruz. Zgodaj popoldne
bomo nadaljevali vožnjo po dolini reke Guadalquivir
do Córdobe. Ogledali si bomo biser arabske arhitekture iz časa kalifata, eno največjih mošej na svetu,
imenovano Mezquita. Sprehod po vijugastih ulicah
Barrio de la Judería, poznanih tudi po zanimivih notranjih dvoriščih − “patio”. Vožnja do hotela na poti v
smeri Toleda.
4. DAN
zajtrk, nočitev
TOLEDO – MADRID
Zajtrk. Ogled glavnega mesta pokrajine Castilla–La
Mancha, znanega po slovitem toleškem jeklu. V mestu, ki je pod zaščito Unesca, se boste po srednjeveških
uličicah sprehodili do ene najlepših gotskih stolnic v
Španiji in nadaljevali do cerkvice Santo Tomé, za katero je v Toledu živeči manieristični slikar El Greco
narisal svoje mojstrsko delo, »Pogreb grofa iz Orgaza«. Popoldne vožnja v Madrid in avtobusni ogled
prestolnice. Ogledali si bomo Passeo de la Castellana,
najdaljšo ulico v mestu s številnimi visokimi stolpnicami, muzeji in stadionom nogometnega kluba Real
– Bernabéu, najbolj znan madridski prizor trg Cibeles
z vodnjakom Kibele, mestna vrata Alcalá, areno za bikoborbe Las Ventas, Plaza España- trg s kipom Don
Kihota in Sanča Panse, glavno poslovno ulico Gran Via,
mestni park Retire … Nastanitev.
5. DAN
zajtrk
MADRID – LJUBLJANA
Sprehod do Kraljeve palače, veličastnega doma burbonske dinastije, zgrajenega v neoklasicističnem
slogu z 2800 sobami. Današnji kraj in kraljica živita
v palači Zarzuela zunaj Madrida, to palačo pa uporabljata za državne namene. Nadaljevanje sprehoda mimo madridske operne hiše (Teatro Real), trga
Mayor, največjega in najlepšega renesančnega trga s
številnimi kavarnami, bari tapas in restavracijami, ki
vabijo mimoidoče. Prav na trgu se obiskovalec zave,
da je v prestolnici Španije. Krajši postanek in nadaljevanje sprehoda do »srca Madrida«, kot pravijo trgu
Puerta del Sol s sedežem madridske regionalne vlade

ter kipom medvedke z jagodičnico – simbolom mesta. Predvidoma popoldne vožnja na letališče Barajas,
predviden odhod letala v Ljubljano je v večernih urah.

od 599 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, avtobusni prevozi po programu, avtobusni ogled mesta, štiri
nočitve z zajtrki v hotelu 3*, zunanje oglede po
programu, vstopnina v Alhambro, spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
129 €, predstava flamenka 35 €, paket vstopnin (Kraljeva palača, katedrala v Sevilli, Mesquita v Cordobi): 49 €
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek dodatnih
vstopnin in javnega prevoza
OPOMBA: Pridržujemo si pravico do spremembe
časa odhoda in vrnitve, če nam letalski prevoznik
ne potrdi zahtevanega voznega reda. Vsebinsko program ostaja nespremenjen, prilagojen letalskemu
prevozu. Zaradi velikega zanimanja za ogled spomenikov/cerkva v Španiji priporočamo prijavo že na
prodajnem mestu. Zaradi velikega obiska rezervacija
na licu mesta lahko ne bo možna.

USPEŠNICA

Posebno letalo iz Ljubljane

Zaragoza

Albarracin

Zaragoza, Valencija in Madrid - Nepozabno doživetje španskih mest
Odhod: 30. oktober 2019

• direktni letalski prevoz iz Ljubljane –
ekskluzivno pri Palmi
• polni dnevi
• kombinacija zanimivih španskih mest, njihove
kulture, tradicije in kulinarike
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA – ZARAGOZA
Predvidoma v dopoldanskih urah zbor potnikov na
letališču JP Ljubljana in polet proti Zaragozi. Po pristanku sledi vožnja v Zaragozo in ogled mestnih znamenitosti: Bazilika de Nuestra Senora del Pilar, Trg Pilar z
rimskim Forumom, cerkvijo La Seo, La Lonjo, mestno
hišo in Aljaferio (največji ostanek muslimanov izven
Andaluzije). Vožnja do predela, kjer so leta 2008 organizirali Svetovno razstavo EXPO, katere glavna tema
je bila voda in v okviru te tematike se je predstavilo
več kot 100 držav. Maskota Expa 2008 je bil Fluvi, ki
je dobil celo svojo risanko. Fluvi je delo katalonskega
oblikovalca Lopeza, ki ga je navdihnila kaplja vode,
kateri je dodal osebnost.
2. DAN
zajtrk, nočitev
ZARAGOZA-ALBARRACIN-TERUEL-VALENCIJA
Vožnja v vasico Albarracin, ki velja za najlepšo špansko vasico. Človek ima občutek, da se je prestavil v
srednjeveško pravljico, v kateri princesa Blanca igra
glavno vlogo. Zanimiva nespremenjena in neokrnjena
vasica na n. v 1.180 m z ozkimi in strmimi uličicami ter
srednjeveško arhitekturo, si je prislužila tudi mesto
na seznamu UNESCA. Nadaljevanje v mesto Teruel,
ki velja za mesto polno življenja in živahnih barv ter
dramatične zgodbe iz 13. stoletja dveh zaljubljencev,
ki veljata za španska Romea in Julijo. Dva protagonista zgodbe sta bila Izabel de Segura in Juan Diego
Martínez, čigar romanca je bila takrat nemogoča zaradi ogromnih gospodarskih in razrednih razlik med
njima. Poleg očarljive zgodbe so v mestu vredni ogleda katedrala, znameniti trg Plaza Del Torico in številni
stolpi ter cerkve z elementi mudejar. Vožnja v Valencijo, tretje največje špansko mesto, ki si je ime "mesto
rož" prislužila s številnimi vrtovi in parki. Nastanitev v
hotelu. V kolikor bo čas dopuščal, še večerni sprehod
po enem najbolj živahnih mediteranskih mest.

3. DAN
zajtrk, nočitev
VALENCIJA -MADRID
Vožnja skozi moderni del mesta, kjer so urbano celoto
spremenili v eno evropskih najmodernejših mest. Želja, da bi v mestu oblikovali učinkovito povezavo med
starim in novim, se je uresničila z izvedbo načrtov
najpomembnejšega arhitekta Valencije Santiaga Calatrava. Na bregovih nekdanje reke Turie je postavljen
mogočen kompleks, ki pa nima le estetskega, ampak
povsem praktičen značaj; vsebuje vse od Muzeja znanosti, palače umetnosti, Oceanografskega muzeja.
Zunanji ogled stavb: l`Hemisferic, Muzeja znanosti
princa Filipa, l`Umbracle, l`Oceanografic, Operne hiše
in center za umetnost, l`Agora – prostor za koncerte in
športne prireditve, mostu l`Assut. Za slovo še sprehod
skozi staro mestno jedro, ki je ohranilo klasično špansko podobo. Osrednji del zapolnjuje katedrala, zgrajena v gotskem stilu z izjemnim portalom in osmero
kotnim zvonikom - mestnim simbolom. Poleg katedrale je zanimivo staro poslopje borze La Lonja, izjemno
poznogotsko trgovsko središče iz 15. stoletja in pokrita
tržnica Central iz leta 1928, ena najlepših in največjih
evropskih tržnic s 350 lično urejenimi stojnicami. Pozno popoldne vožnja v prestolnico Španije- enkratni
Madrid, ki slovi kot najvišje ležeča evropska prestolnica na peščenih gričih Sierra de Guadarrama.
4. DAN
zajtrk, nočitev
MADRID
Po zajtrku sledi sprehod skozi mestno središče, mimo
Kraljeve palače, veličastnega doma burbonske dinastije, zgrajene v neoklasicističnem slogu z 2800 sobami. Današnji kraj in kraljica živita v palači Zarzuela
zunaj Madrida, to palačo pa uporabljata za državne
namene. Nadaljevanje sprehoda mimo madridske
operne hiše (Teatro Real), trga Mayor, največjega in
najlepšega renesančnega trga s številnimi kavarnami,
bari tapas in restavracijami, ki vabijo mimoidoče. Prav
na trgu se obiskovalec zave, da je v prestolnici Španije. Krajši postanek in nadaljevanje sprehoda do »srca
Madrida«, kot pravijo trgu Puerta del Sol s sedežem
madridske regionalne vlade ter kipom medvedke z jagodičnico – simbolom mesta. Čas za ogled katerega
izmed muzejev ali samostojno raziskovanje.

5. DAN
zajtrk
MADRID – ZARAGOZA - LJUBLJNANA
Po zajtrku panoramski ogled Madrida, ki ga je šele leta
1561 izbral za prestolnico kralj Filip II. Z avtobusom si
bomo ogledali Passeo de la Castellana, najdaljšo ulico v mestu s številnimi visokimi stolpnicami, muzeji
in stadionom nogometnega kluba Real – Bernabéu,
najbolj znan madridski prizor trg Cibeles z vodnjakom
Kibele, mestna vrata Alcalá, areno za bikoborbe Las
Ventas, Plaza España- trg s kipom Don Kihota in Sanča
Panse, glavno poslovno ulico Gran Via, mestni park
Retire… Popoldne slovo od prestolnice in vožnja nazaj
v Zaragozo. Polet letala predvidoma v popoldanskih
urah in pristanek v Ljubljani v večernih urah.

699 €

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana-Zaragoza-Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine,
4 nočitve z zajtrki v dvoposteljnih sobah v hotelih
3/4*, prevoze po programu, vse zunanje oglede po
programu, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
119 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek dodatnih
vstopnin in javnega prevoza.
OPOMBA: V primeru, da nam letalki prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda
in vrnitve. Program vsebinsko ostaja vsebinsko ostaja enak, prilagojen letalskemu prevozu. Vrstni red
ogledov se lahko po dnevih spremeni.

NOVO

Teruel
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Sevilla

Biseri Andaluzije 

Odhodi: 15. marec*, 24. maj, 22. junij, 14. avgust, 20. september, 11. in 29. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin zaključenih skupin
• obisk čudovite mavrske palače Alhambre in
vrtov Generalife
• domovina romantičnega plesa flamenka in
odličnih tapasov
1. DAN
nočitev
BENETKE - MALAGA
Zbor potnikov na letališču Benetke ali bližnjem letališču (ob doplačilu prevoz iz Slovenije) in polet v Malago, letoviško mesto na Sončni obali Španije in rojstno
mesto slikarja Pabla Picassa. Po pristanku vožnja do
centra mesta in sprehod po očarljivih ulicah mesta vse
do muzeja Picasso in katedrale. Nekaj prostega časa
bo za prva spoznavanja Andaluzijcev, nato pa nastanitev v hotelu.
2. DAN
zajtrk, nočitev
MALAGA - GRANADA
Po zajtrku bomo nadaljevali vožnjo v Granado, mesto
zadnje trdnjave islama v Evropi. Sprehodili se bomo
po starem mestnem središču, sledi ogled ene največjih znamenitosti Španije čudovite mavrske trdnjave
Alhambra in pripadajočih vrtov Generalife. Alhambra,
zgrajena v 14. stoletju, predstavlja eno najlepših del
arabske arhitekture. Po ogledu nastanitev v hotelu.
Zvečer priporočamo obisk predstave temperamentnega andaluzijskega plesa flamenka v jamah nad
Granado (doplačilo).
3. DAN
zajtrk, nočitev
CORDOBA - SEVILLA
Vožnja mimo neskončnih oljčnih nasadov do Cordobe.
Obiskali (doplačilo) bomo eno najlepših in največjih
mošej na svetu - Mezquito, biser arabske arhitekture v času kalifata, ki so jo deloma spremenili v katedralo. Sprehodili se bomo po starem delu mesta,
kjer bomo odkrivali skrita notranja dvorišča - patios
v stari židovski četrti Barrio de la Juderia in se ustavili
na starem rimskem mostu čez najdaljšo andaluzijsko

reko Guadalquivir. Po ogledih vožnja v Sevillo, glavno
andaluzijsko mesto, kjer bomo obiskali staro mestno
jedro s slovito stolnico, se sprehodili čez Španski trg
in si ogledali mogočni Alcazar. Sprehodili se bomo še
po tipični andaluzijski mestni četrti Barrio de Santa
Cruz. Zvečer si bomo vzeli čas za nakupe spominkov
in vrček sangrie.
4. DAN
zajtrk, nočitev
SEVILLA – GIBRALTAR – MARBELLA IN COSTA DE
SOL
Pot nas bo vodila proti skrajnem jugu Španije, v angleško kolonijo Gibraltar, kjer bo čas za sprehod in
nakupe v slikovitem mestnem središču. Po želji se
bomo povzpeli na vrh gibraltarske »skale« (The Rock),
od koder bomo deležni čudovitega razgleda na špansko obalo in severno Afriko, videli pa bomo lahko tudi
tamkajšnjo kolonijo opic. Pot bomo nadaljevali po
Sončni obali (Costa del Sol), v mondeno in očarljivo
Marbello, kjer so dom našli številni filmski zvezdniki in
milijonarji. Nastanitev v širši okolici.
5. DAN
zajtrk
MIJAS - MALAGA – BENETKE
Zadnji dan bomo izkoristili še za obisk tipične andaluzijske vasice Mijas, ki se dviga visoko nad morjem.
Mijas, bela vasica, ima vse kar je značilno za jug Španije, areno za bikoborbe, male rokodelske delavnice,
cerkvico in številne trgovinice in lokale. Sledil bo prevoz na letališče v Malagi in polet v Benetke ali bližnje
letališče (po želji prevoz do Slovenije).

od 769 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, avtobusne prevoze po programu, štiri nočitve z zajtrki v hotelih 3*, zunanje
oglede, vstopnino v Alhambro, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 25 in 34 potniki 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
120 €, povratni prevoz do Benetk 58 €, paket vstopnin (katedrala v Sevilli, Mezquita v Cordobi, mini
busi na Gibraltarju): 59 €
MOŽNA DOPLAČILA na poti: predstava flamenka
32 €, Alcazar 11 €, morebitne vstopnine na poti in
stroški javnega prevoza
OPOMBA: Pridržujemo si pravico do spremembe
časa odhoda in vrnitve, če nam letalski prevoznik
ne potrdi zahtevanega voznega reda. Vsebinsko program ostaja nespremenjen prilagojen letalskemu
prevozu.
Zaradi velikega zanimanja za ogled spomenikov/
cerkva v Španiji priporočamo prijavo že na prodajnem mestu. Zaradi velikega obiska rezervacija na
licu mesta lahko ne bo možna.

POMEMBNO: V primeru posebnih letal (charter let) je najmanjše število 140 potnikov na letalu in najmanj 45 potnikov na posameznem avtobusu. Na takšnih potovanjih je možnih več programov in več avtobusov, cena pa se preračuna na število potnikov v posameznem avtobusu. Če je potnikov več kot 49 na istem programu, se uporabita dva avtobusa in se obračuna višja cena za
potnike na obeh avtobusih, dokler oba ne dosežeta optimalnega števila potnikov.

Gibraltar
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Alhambra - Granada

Valencija

Valencija

Odhodi: 21. februar*, 7. marec*, 5., in 30. april, 3. in 24. maj, 21. junij, 26. julij, 23. avgust, 20. september, 25. oktober, 1. november 2019
ali po želji zaključenih skupin
v eno evropskih najmodernejših mest. Želja, da bi v
13. stoletja in so jih uporabljali vse do 17. stoletja, ko
• tretje največje špansko mesto
mestu oblikovali učinkovito povezavo med starim in
je bila večina hiš porušenih. Popoldne prevoz do le• direktni polet iz Trsta ali Benetk
novim, se je uresničila z izvedbo načrtov najpomembtališča, od koder bomo predvidoma v večernih urah
• moderna futuristična arhitektura umetnika
nejšega arhitekta Valencije Santiaga Calatrava. Na
poleteli v Trst ali bližnje letališče (po želji prevoz do
Calatrave
bregovih nekdanje reke Turie je postavljen mogočen
Slovenije).
• mesto najboljše paelle in sočnih pomaranč
kompleks, ki pa nima le estetskega, ampak povsem
praktičen značaj; vsebuje vse od Muzeja znanosti,
1. DAN
nočitev
palače umetnosti, Oceanografskega muzeja. Zunanji
TRST/BLIŽNJE LETALIŠČE - VALENCIJA
ogled stavb: l`Hemisferic, Muzeja znanosti princa Filinajmanj 35 potnikov
V popoldanskih urah zbor potnikov na letališču pri Trpa, l`Umbracle, l`Oceanografic, Operne hiše in center
stu ali bližnjem letališču (ob doplačilu prevoz iz Sloza umetnost, l`Agora – prostor za koncerte in športne
venije) in polet v Valencijo, tretje največje špansko
prireditve, mostu l`Assut… Futuristične promenade
mesto, ki si je ime "mesto rož" prislužilo s številnimi
Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:
kažejo pot do steze Formule 1, teniških igrišč za medvrtovi in parki. Večerni pristanek, prevoz do hotela in
- 10%
narodna tekmovanja. Prosto popoldne.
nastanitev.

od 419

2. DAN
zajtrk, nočitev
VALENCIJA
Ogled (z metrojem in peš) starega mestnega jedra
Valencije, ki je ohranilo klasično špansko podobo.
Osrednji del zapolnjuje katedrala, zgrajena v gotskem
stilu z izjemnim portalom in osmero kotnim zvonikom
- mestnim simbolom. Poleg katedrale si boste ogledali
tudi staro poslopje borze La Lonja, izjemno poznogotsko trgovsko središče iz 15. stoletja ter zanimive mostove. Postanek in sprehod skozi pokrito tržnico Mercado
Central iz leta 1928, eni najlepših in največjih evropskih
tržnic s 350 lično urejenimi stojnicami. Mercado Colon
je danes eden najznamenitejših modernističnih spomenikov mesta, danes pa služi tudi kot mondeno središče s številnimi trgovinicami, kavarnami in restavracijami. Sprehod po živahnih ulicah Barrio del Carmen.
Prosto popoldne za samostojno raziskovanje mesta.
Zvečer priporočamo tipično špansko večerjo - paello,
ki so jo »izumili« prav v Valenciji (doplačilo). Prenočevanje.
3. DAN
zajtrk, nočitev
VALENCIJA
Prepustili se bomo nepozabnemu vzdušju v enem
najbolj živahnih mediteranskih mest. Vožnja skozi
moderni del mesta, kjer so urbano celoto spremenili

4. DAN
zajtrk, (pokušina in degustacija)
VALENCIJA –(IZLET V EDINSTVENO VAS REQUENA
Z DOLGO VINOGRADNŠKO TRADICIJO) - TRST/ BLIŽNJE LETALIŠČE
Še zadnji sprehodi ali razvajanje v Valenciji: Arena na
Plaza de Toros je ena izmed večjih kulturnih in arhitekturnih znamenitosti mesta, glavna železniška postaja
Estacion del Norte je poznana po svojih bogatih ornamentih, Kolumbov trg… Valencijo lahko raziščemo
tudi s kolesi, ki veljajo za enega najbolj priljubljenih
prevoznih sredstev v mestu. Za doplačilo priporočamo izlet v Requeno in uživanje v valencijskem vinu,
lokalni kulinariki in bogati kulturni dediščini. Slabo
uro vožnje, zahodno od Valencije se nahaja edinstvena vasica Requena, ustanovljena v iberskem času, z
imenom samozavestna oz močna (beseda Rakana).
Requena je že kmalu postala sinonim za vinogradništvo in španska vina z oznako DO ter jamstvo za najbolj
kvalitetna in prestižna vina. Obiskali bomo eno izmed
številih kleti, spoznali kulturo in tradicijo proizvodnje
vin in Cave (peneče špansko vino) ter okusili lokalno
kulinariko. Sprehod skozi najstarejši del La Villa je posebno doživetje - potovanje po srednjeveških jamah.
Hiše Requne imajo namreč svojo lastno jamo, ki so jo
uporabljali kot klet, shrambo, silos ali zatočišče. 22
jam pod glavnim trgom je iz časa muslimanov iz 12 in

€*

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
1 kos ročne prtljage z dimenzijami 40 x 20 x 25 cm
(manjša torba ali manjši nahrbtnik)/osebo, avtobusni prevozi po programu, tri nočitve z zajtrki v hotelu
3*, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 25 in 34 potniki 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna
soba 59 €, 1 x večerja s paello v lokalni restavraciji
30 €; izlet v Requeno s pokušino in prigrizkom: 49 €,
doplačilo za 1 kos ročne prtljage do 10 kg: 15 €*, ali
en kos prtljage za oddajo na letalu in max težo 20 kg:
60 € za obe smeri, prevoz na letališče in nazaj: 38 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: prevoz z lokalnimi
prevoznimi sredstvi pribl. 8 €, Oceanografski muzej
(v kombinaciji z ostalimi muzeji) od 25 - 35 €, katedrala 4 €, La Lonja 2 €, vožnja s kolesi od 10 €, ogled
stadiona Mestalla 11 €, muzej bikoborbe 2 €.
* priporočamo doplačilo ob prijavi saj je število doplačil za drugi kos ročne prtljage na posameznem
letu omejeno.

OPOMBA: prevozi z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki Nizkocenovni letalski prevozniki potniku dovoljujejo predvidoma 1 kos ročne prtljage (nahrbtnik/kovček), ki ga potnik lahko nese na letalo, in
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 (predvidoma 60 €/oddani kos prtljage za
povratni let). Za posameznega prevoznika je natančna dovoljena teža (tako za ročno prtljago kot za prtljago, ki se odda), ki je vključena v ceno, navedena v obvestilu pred odhodom na potovanje. Na
letih hrana in pijača nista všteta v ceno, prav tako sedežni red praviloma ni določen. Ob prijavi je potrebno obvezno navesti TOČNO IME IN PRIIMEK (kot je napisano v veljavnem potovalnem dokumentu
potnika, s katerim namerava potovati (osebna izkaznica ali potni list). Pri nekaterih prevoznikih je potrebno ob prijavi posredovati tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, ter rojstne
podatke potnika. Vsaka sprememba napačno navedenih podatkov ima za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice. Strošek nosi potnik. V primeru, da nam letalski prevoznik ne potrdi
predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko enak, prilagojen letalskemu prevozu. Za organizacijo posameznega dodatnega izleta je potrebnih najmanj 15 potnikov. * Priporočamo doplačilo za 2 kos ročne prtljage ob prijavi, saj je število doplačil za drugi kos ročne prtljage na posameznem letu omejeno
in tik pred potovanjem lahko ne bo več možno.

Requena
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Na posameznih datumih s posebnim letalom

Tarragona

Veliki španski krog 

Odhodi: 16. februar*, 15. marec, 30. april, 24. maj, 13. in 20. junij, 18. julij, 15. avgust*, 19. in 26. september, 10. in 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• vključena vstopnina v palačo Alhambro in
slikovite vrtove Generalife
• čarobna Andaluzija in državica Gibraltar
• kraljevi Toledo in svetovljanski Madrid
• v poletnem času poleti iz Ljubljane – točne
informacije najdete na www.palma.si
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - BENETKE – BARCELONA– TARRAGONA
Predvidoma v jutranjih urah zbor potnikov na letališču
pri Benetkah ali bližnjem letališču (možnost doplačila
za prevoz). Po pristanku sledi prevoz do mesta Tarragona, drugega največjega središče v Kataloniji, ki velja
za eno najprivlačnejših večjih mest na katalonski obali.
Rimljani so v 3. stol. prestolnico Tarraconensus uporabljali za utrdbo ob obrambi polotoka. Je odprto, veselo,
v nekaterih delih prijetno moderno, hkrati pa ima nekaj najlepših rimskih ostankov v Španiji. Sprehodili se
bomo po moderni ulici Rambla Nova, ki vodi do razgledišča, imenovanega Balco de Mediterrani. V bližini
mesta se nahaja ostanek rimskega akvadukta. Nočitev
v enem izmed letovišč na obali Costa Daurada.
2. DAN
zajtrk, nočitev
VALENCIJA - ALICANTE
Zjutraj vožnja v Valencijo, tretje največje špansko mesto s številnimi vrtovi in parki. Leži na Costa del Azahar,
obali pomarančnih cvetov, sredi nasadov pomarančevcev in limonovcev. Sprehodili se bomo po mestnem
središču, ki zaradi čudovite gotske arhitekture spada
na Unescov seznam kulturne dediščine. Obiskali bomo
največjo pokrito tržnico v Španiji, se ustavili pri katedrali in La Lonji, borzi iz 15. stoletja. V prostem času
priporočamo kosilo - paello, ki so jo »izumili« prav v
Valenciji. Popoldne se bomo zapeljali še mimo Mesta
umetnosti in znanosti, futurističnega kompleksa s številnimi muzeji, nato nadaljevali ob Costa Blanci proti
Alicantu, pomembnemu pristanišču. Nočitev v mestu
ali okolici.
3. DAN
zajtrk, nočitev
ALICANTE - GRANADA
Zjutraj vožnja po slikoviti španski pokrajini proti čarobni
Andaluziji. Pot nas bo vodila do vznožja najvišjega španskega gorovja Sierra Nevada v Granado, nekdaj zadnjo
trdnjavo Mavrov na španskih tleh. Velika trdnjava in
palača uteleša staro Andaluzijo kot noben drug kraj v
Španiji. Alhambra obiskovalca uroči. Ob ogledu soban
se vrnemo v 14. stoletje, ko je Granadi vladala družina
Nasridov in zgradila palačo iz »kamnitih čipk«. Sprehodili se bomo tudi po pripadajočih »visečih» in cvetočih vrtovih Generalife. Dan bomo zaključili v starem
mestnem jedru, ki ga zaznamujejo številne zavite ulice
z mavrskim pridihom. V Granadi je tudi kraljeva kapela
– grobnica katoliških vladarjev Ferdinanda in Izabele.
Nastanitev v hotelu in zvečer po želji obisk predstave
flamenka v avtentičnem okolju pečin nad Granado.
4. DAN
zajtrk, nočitev
GRANADA - RONDA - GIBRALTAR / LA LINEA DE LA
CONCEPCION
Zjutraj vožnja do Ronde, mesta z eno najbolj spektakularnih leg nad globoko sotesko reke Guadalevin. Ponaša se z drugo najstarejšo areno za bikoborbe v Španiji,
tremi veličastnimi kamnitimi mostovi, ki se pnejo visoko
nad sotesko. Zanimive za ogled so tudi stare arabske
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kopeli in v živo skalo izklesano navpično stopnišče.
Vožnja na skrajni jugu Španije, do angleške kolonije Gibraltar. Po prihodu se bomo sprehodili po starem delu
mesta in spoznali zgodovino kolonije. Po želji se bomo
s prilagojenimi mini avtobusi povzpeli na vrh znamenite
gibraltarske skale (the Rock), od koder se odpira čudovit razgled na špansko obalo in severno Afriko, srečali
pa bomo tudi njihove najstarejše prebivalce, opice. Sledi nastanitev v širši okolici na španski strani.
5. DAN
zajtrk, nočitev
GIBRALTAR – SEVILLA
Zjutraj vožnja v Sevillo, prestolnico Andaluzije. Mesto v
sebi skriva mešanico različnih kultur, od ostankov iberskih naseljencev do arabske kulture (iz časov mavrske
vladavine) in sodobne arhitekture. Ogled mesta ob reki
Guadalquivir (Isla Cartuja – prizorišče svetovne razstave leta 1992), ogled stolnice, Španskega trga, palače
Alcázar. Prav gotovo bo posebno doživetje tudi sprehod
po vijugastih ulicah Barrio de Santa Cruz. Blodnjak ozkih uličic vzhodno od katedrale in Alcázarja je najbolj
strjen in romantičen prikaz Seville s skrivnimi trgi in
cvetočimi dvorišči ter številnimi bari tapas in uličnimi
kitaristi. Posebej veličasten je ogled katedrale, ki stoji
na mestu nekdanje velike mošeje Almohadov iz 12. stoletja. Prav zvonik La Giralda in vrt pomarančevcev sta
zapuščina mavrske zgradbe. Sprehodili se bomo mimo
Indijskega arhiva, ki priča o vodilni vlogi Seville v času
kolonizacije Novega sveta ter palače Alcázar, ki so jo
zgradili almohadski mestni vladarji, Peter I. pa jo je leta
1364 ukazal preurediti v svojo kraljevo palačo. Popoldne
nekaj prostega časa in vožnja do hotela ter nastanitev v
mestu ali okolici.
6. DAN
zajtrk, nočitev
SEVILLA - CORDOBA – TOLEDO
Po zajtrku vožnja po široki in rodovitni dolini reke Guadalquivir do vroče Cordobe. Obiskali bomo (doplačilo)
eno najlepših in največjih mošej na svetu - Mezquito,
biser stare arabske arhitekture na evropskih teh, ki je
deloma spremenjena v katedralo. Na sprehodu po stari
židovski četrti Barrio de Juderia, srcu Cordobe s prepletom ozkih in vijugastih uličic, bomo spoznavali pisana in cvetoča notranja dvorišča hiš – patios. Četrt daje
občutek, da se je od 10. stoletja, ko je bilo mesto eno
najpomembnejših mest zahodnega sveta le malo spremenilo. Ustavili se bomo tudi na starem rimskem mostu
ki povezuje bregova najpomembnejše andaluzijske reke
Guadalquivir. Nadaljevanje poti v Toledo. Nastanitev v
mestu ali okolici.
7. DAN
zajtrk, nočitev
TOLEDO - MADRID
Dopoldne si bomo ogledali Toledo, nekdanjo špansko
prestolnico, ki je znana po čudovitem srednjeveškem
jedru. Sprehodili se bomo do ene najlepših gotskih
stolnic v Španiji, si ogledali njeno zakladnico in glavni
oltar. Santo Tome je cerkvica, v kateri si bomo ogledali
El Grecovo delo »Pogreb grofa iz Orgaza. Pot nas bo dalje vodila do naše zadnje postaje, španske prestolnice
Madrid. Najprej se bomo podali na avtobusni ogled:
zapeljali se bomo po najdaljši mestni aveniji, Paseo de
la Castelana in videli nekatere glavne mestne znamenitosti kot so trg Cibeles, areno za bikoborbe Las Ventas,
trg Plaza de Espana s kipom Don Kihota, glavno poslovno ulico Gran Via ter znani stadion Santiago Bernabeu.

Sledi nastanitev. Zvečer se bomo podali do največjega
in najlepšega renesančnega trga s številnimi kavarnami, tapas bari in restavracijami - Plaza Mayor, ki ga
obkrožajo znamenite arkade.
8. DAN
zajtrk
MADRID - BENETKE - SLOVENIJA
Dopoldne se bomo podali na raziskovanje starega
mestnega jedra (peš in z metrojem). Obiskali bomo
živahno tržnico San Miguel, se ustavili pred znamenito madridsko Opero, končali pa pri Kraljevi palači, ki
jo obkrožajo vrtovi. Po želji notranji ogled palače, ki je
zgrajena v neoklasicističnem slogu s kar 2800 sobami.
Sledi prosti čas za samostojno raziskovanje ali obiske
muzejev (prosti čas glede na letalski prevoz): obiščete
lahko muzej Prado, ki predstavlja eno največjih znamenitosti španske prestolnice. Tu je shranjenih več kot
7.000 slik, med njimi je največ Goyevih, Rubensovih,
Velazquezovih, Brueglovih, Tizianovih in El Grecovih.
Obiščemo lahko tudi Muzej sodobne umetnosti Reina
Sofia ali Muzej Thyssen - Bornemiszapa ali pa čas preživite v vedno živahnem mestnem središču. Predvidoma
popoldne prevoz do letališča, od koder bomo poleteli
proti Benetkam ali bližnjemu letališču (ob doplačilu
prevoz do Slovenije).

od 979 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, avtobusne prevoze po programu, sedem nočitev z zajtrki v hotelih 3*, zunanje oglede, vstopnino v Alhambro&Generalife,
lokalne vodnike, kjer je to potrebno, spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med za manjšo skupino
med 25 in 34 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
169 €, polpenzion v hotelih/restavracijah: 140 € (ob
prijavi najmanj 15 potnikov); povratni prevoz do Benetk 58 €, enosmerni prevoz 29 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vožnja z minibusi v
Gibraltarju 32 €, predstava flamenka 32 €, stolnica
v Toledu 10 €, Alcazar 9 €, katedrala v Sevilli 11 €,
Mezquita v Cordobi 11 €, Kraljeva palača v Madridu:
12 €; morebitne ostale vstopnine 8 - 12 €, ogled stadiona Bernabeu: 23 €.
OPOMBA: v primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in
vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko enak,
prilagojen letalskemu prevozu. V primeru poleta iz
bližnjih letališč je možno doplačilo za prevoz do letališča (enosmerni ali povratni prevoz – odvisno od
odhodnega letališča). Nekaj odhodov (predvsem
poleti) je predvidenih vsaj v eno smer iz Ljubljane, v
drugo pa na letališče pri Benetkah/Trstu; natančne
informacije boste našli na www.palma.si.

Posebno letalo iz Ljubljane

Bilbao

Bilbao in severna Španija



Odhodi: 18. april (posebno letalo iz Ljubljane) 25. maj*, 22. junij, 15. julij, 23. avgust, 28. september in 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• odhod 18.4. - posebno letalo iz Ljubljane v
Vitorio
• ogled Muzeja Guggenheim, enkratne
mojstrovine moderne arhitekture
• odlična kulinarika severne Španije
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - BENETKE - BILBAO
V jutranjih urah zbor potnikov na letališču pri Benetkah ali bližnjem letališču (odhod 18. 4. iz Ljubljane) in
polet v Bilbao. Ob doplačilu možnost prevoza iz Slovenije. Po pristanku ogled baskovskega Bilbaa, danes
najbolj modnega mesta v Španiji. Navdušila nas bo
glavna mestna znamenitost, Muzej Guggenheim, izjemno delo arhitekta F.O. Gehry - ja. Predstavlja drzni
primer avantgardne arhitekture v obliki kovinskega
cveta, ki spreminja barve glede na letni čas, uro dneva
in vremenske razmere. Mojstrovina iz stekla in titanija
privablja množice ljubiteljev umetnosti in arhitekture.
Ob doplačilu obisk muzeja. Nato si bomo ogledali stari del mesta, Casco Viejo s katedralo, trgom Nueva,
tržnico in slikovitimi, pisanimi zgradbami ob reki. Nastanitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
BILBAO (IZLET PO BASKIJI)
Prost dan za samostojno raziskovanje. Ob doplačilu
izlet po Baskiji. Najprej bomo obiskali mesto Gernika,
ki so jo Nemci leta 1937 bombardirali in je Picasso naslikal svoje največje delo. Gernika je tudi eden izmed
štirih svetih krajev, kjer so španski monarhi prisegali,
da bodo spoštovali pravice Baskov. Sprehod po mestu, ogled hrasta, pod katerim so potekala zasedanja
in ogled ene izmed kopij Picassove Guernice. Nato se
bomo peljali ob divji in razčlenjeni kantabrijski obali
s številnimi zalivi in vasicami. Postanek za ogled ene
najbolj slikovitih in največkrat fotografiranih točk severne Španije: otočka Gaztelugatxe, na katerem stoji
samoten samostan San Juan in do katerega vodi eno
najlepših svetovnih stopnišč na prostem. Ustavili se
bomo tudi v ribiški vasici Bermeo, ki se ponaša z več
kot 75% vseh svetovnih ribiških ladij namenjenih lovu
tune. Sprehod in nekaj prostega časa v slikovitem pristanišču. Popoldne povratek v Bilbao.
3. DAN 
zajtrk, nočitev
BILBAO (IZLET V KANTABRIJO)
Prost dan za samostojno raziskovanje. Po želji izlet v
pokrajino Kantabrija. Obiskali bomo glavno mesto
Santander. Zapeljali se bomo mimo dolge peščene

plaže El Sardinero in polotoka Magdalena v center,
kjer bomo obiskali tamkajšnjo živahno tržnico. Po obisku bomo nadaljevali v Altamiro, slovito jamo, ki sodi
med najpomembnejše kamenodobne kulturnozgodovinske spomenike na svetu. V njej so našteli 260 jamskih risb, ki izvirajo iz starejše kamene dobe in so stare
vsaj 14.500 let. Ogled muzeja in kopije jamskih slikarij. Čas za kosilo v srednjeveškem mestecu Santillana
del Mar. Pravijo, mu tudi mesto treh laži, saj ni sveto
(»santi«), ni ravno (»llana«) in ne leži povsem ob morju (»del mar«). Obiskali bomo tlakovan glavni trg Plaza
Mayor de Ramon y Pelayo, si ogledali muzej inkvizicije
in se sprehodili do nekdanjega samostana Colegiata
de Santa Juliana. Povratek v Bilbao.
4. DAN
zajtrk, nočitev
BILBAO (BURGOS IN VINSKA POKRAJINA LA RIOJA)
Prost dan za samostojno raziskovanje. Po želji izlet v
Burgos in La Riojo. Vožnja v Burgos in ogled mesta,
zgodovinskega središča Kastilje in Leon na romarski
poti v Santiago de Compostela. Mesto se ponaša z veličastno katedralo pod Unescovo zaščito, ki sodi med
najlepše primere španske gotske arhitekture. Je tudi
rojstni kraj znanega španskega junaka El Cid - a. Sprehod po starem mestnem središču med spomeniki, ki
so tesno povezani z mnogimi slavnimi imeni iz španske zgodovine (most Santa Maria in most sv. Pavla,
mestne palače, katedrala...). Pokrajina La Rioja slovi
po najboljših rdečih vinih v Španiji, vina pa izvažajo
po celem svetu. Najprej do mesteca Santo Domingo
de la Calzada, ki slovi kot najpomembnejša postaja
romarjev, namenjenih v Kampostelo, mimo utrjene
vasice Laguardia, za katero so značilne majhne vinske
kleti in sušene paprike, ki visijo z balkonov, do vinske
prestolnice, mesteca Haro ob reki Ebro. Ogled vinske
kleti Marques de Riskal, ki jo je drzno zasnoval arhitekt
F. O. Gehry s pokušnjo regionalnih vin ter prigrizkom.
Marques de Riskal ni samo klet, pač pa tudi butični
hotel, spa center in klet, kjer organizirajo različne dogodke (poroke, modne revije)… Povratek v Bilbao.
5. DAN
zajtrk
BILBAO – (IZLET V SAN SEBASTIAN - PAMPLONO) SLOVENIJA		
Prost dan v Bilbau ali možnost izleta v mondeni San
Sebastián in Pamplono (doplačilo). San Sebastian, za
mnoge najlepše mesto Baskije se nahaja ob zaokroženem zalivu, prav na sredini pa leži otoček Santa Clara.
Sprehod mimo glavnih mestnih zanimivosti: skulpture
Peine del Vento, čudovite plaže Concha, palače Miramar, sprehodili pa se bomo tudi po starem delu Casco

Viejo. Po želji vzpon na trdnjavo nad mestom, od koder
se ponuja čudovit razgled. Posebnost San Sebastiána
je odlična hrana – v barih strežejo raznovrstne pinchose, obložene kruhke in morsko hrano. Po ogledu se
bomo zapeljali v prestolnico Navare in mesta, ki je
znano po teku pred biki, Pamplono. Pamplonsko praznovanje s tekom bikov po ulicah prirejajo vsako leto
v juliju v čast mestnega zavetnika San Fermina. Ogled
starega mestnega središča, obdanega z obzidjem in
gotske stolnice, mestne hiše, cerkve San Saturnio z
dvema zvonikoma. Popoldne prevoz do letališča pri
Bilbau in polet proti Benetkam (pri odhodu 18.4. povratek na Ljubljano).

od 579 €* 

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, 4 nočitve z zajtrki v hotelu 3*, prevoze po programu, ogled Bilbaa, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 25 in 34 potniki 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
159 €, prevoz na letališče 58 € izlet po Baskiji 35 €,
izlet v San Sebastian in Pamplono 45 €, izlet v Kantabrijo (vklj. vstopnino v kopijo jame Altamira in
muzej inkvizicije) 45 €, izlet v Burgos in La Riojo
(vklj. ogled kleti in pokušina) 49 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnina v Muzej
Guggenheim 15 €, ostale morebitne vstopnine in
strošek za javni prevoz.
OPOMBA: v primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in
vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko enak,
prilagojen letalskemu prevozu. Za organizacijo posameznega dodatnega izleta je potrebnih najmanj
15 potnikov.
Vrstni red ogledov se po dnevih lahko spremeni.

POMEMBNO: V primeru posebnih letal (charter let) je najmanjše število 140 potnikov na letalu in najmanj 45 potnikov na posameznem avtobusu. Na takšnih potovanjih je možnih več programov in več avtobusov, cena pa se preračuna na število potnikov v posameznem avtobusu. Če je potnikov več kot 49 na istem programu, se uporabita dva avtobusa in se obračuna višja cena za
potnike na obeh avtobusih, dokler oba ne dosežeta optimalnega števila potnikov.

La Rioja

Pamplona

ODHOD 18.4. - POSEBNO LETALO
IZ LJUBLJANE V VITORIO
(programe najdete
na www.palma.si)
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Bilbao

Kantabrijska obala

Palmplona, Lurd, Bordeaux in Bilbao



Odhod: 18. april 2019 s posebnim letalom iz Ljubljane
• posebno letalo iz Ljubljane
• Lurd in slikovite srednjeveške vasice v
Pirenejih
• San Sebastian in Bilbao – trenutno najbolj
modni španski mesti
• Bordeaux in najboljša francoska vina
• slikovita obala Atlantika
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - PAMPLONA-SLIKOVITI PIRENEJI-LURD
Predvidoma v jutranjih urah polet z letališča JP Ljubljana v Vitorio, prestolnico Baskije. Po pristanku vožnja
proti znamenitemu romarskem središču Lurd v francoskih Pirenejih. Na poti krajši postanek v Pamploni,
prestolnici Navare in mestu, ki je znano po teku pred
biki. Ogled starega mestnega središča, obdanega z
obzidjem in gotske stolnice, mestne hiše, cerkve San
Saturnio z dvema zvonikoma. Enkratna pokrajina s
prepletom visokih vrhov, zelenih dolin, dramatičnih
sotesk, nedotaknjenih jezer in številnih slapov nas bo
spremljala na poti v znano romarsko središče. Krajši postanek v mestecu Saint-Jean-Pied-de-Port ter
Sauveterre-de-Beam in Orthez ter mimo kraja Pau v
Lurd. Sprehod do osrednjega lurškega trga Esplanade
in votline, kjer se je Marija prvič prikazala pastirički
Bernardki leta 1858. Ogled zgornje in spodnje bazilike
ter ostalih zanimivosti. Prenočevanje v okolici.
2. DAN
zajtrk, nočitev
LURD-BORDEAUX
Vožnja v Bordeaux s krajšim postankom v vasici Aire-sur-l'Adour, Bordeaux velja za eno najlepših francoskih mest in biser evropske arhitekture. Bordeaux z
več kot 2000–letno zgodovino in središče trgovanja,
je pod Unescovo zaščito. Sprehod po starem mestnem
jedru z Le Grand Théatre, trg Borze in vodno ogledalo,
v katerem je čudoviti odsev Borze, renesančni slavolok zmage Porte Cailhau, gotska katedrala St André
... Najnovejša pridobitev pa je La Cité du vin – edinstven muzej posvečen vinskim kulturam. Priporočamo
obisk, ki ga boste zaključili na belvederu s kozarcem
vina in čudovitim razgledom na mesto (doplačilo).
Nastanitev v hotelu.

3. DAN 
zajtrk, nočitev
BORDEAUX-SAINT EMILION-BAYONNE-SAN
SEBASTIAN
Vožnja v Saint Emilion, lepo ohranjeno srednjeveško
mesto, na desnem bregu reke Garone, kar pomeni, da
v vinih prevladuje merlot. Postanek v eni od vinskih
kleti in pokušina (doplačilo). Po ogledu nadaljevanje
vožnje v okolico mesta Biarritz. Tamkajšnja plaža je
od nekdaj privabljala francosko plemstvo, obiskovali
pa so jo tudi zvezdniki kot sta Gary Cooper ali Frank
Sinatra. Ogled mesta Bayonne, ki se nahaja na najsevernejši točki francoske Baskije in mu pravijo baskovski Amsterdam. Postanek za ogled in vožnja do
francosko–španske meje in prenočevanje na poti v
San Sebastian.
4. DAN
zajtrk, nočitev
SAN SEBASTIAN-BILBAO
Obiskali bomo mondeni San Sebastián, najlepše mesto Baskije. Nahaja se ob zaokroženem zalivu, prav
na sredini pa leži otoček Santa Clara. Sprehod mimo
glavnih mestnih zanimivosti: skulpture Peine del Vento, čudovite plaže Concha, palače Miramar, sprehodili
se bomo tudi po starem delu Casco Viejo. Nadaljevanje v Bilbao, danes najbolj modno mesto v Španiji.
Navdušila nas bo glavna mestna znamenitost, muzej
Guggenheim, izjemno delo arhitekta F.O. Gehry-ja.
Mojstrovina iz stekla in titanija privablja množice ljubiteljev umetnosti in arhitekture. Ob doplačilu obisk
muzeja. Nato si bomo ogledali stari del mesta, Casco
Viejo s katedralo, trgom Nueva, tržnico in slikovitimi,
pisanimi zgradbami ob reki. Nastanitev v hotelu.

698 € 

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana-Vitoria-Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine,
4 nočitve z zajtrki v dvoposteljnih sobah v hotelu
3*, prevozi in ogledi po programu brez vstopnin,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 25 in 34 potniki 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
159 €, Cite du Vin, Bordeaux; 20 €; obisk kleti in
pokušina 3 vrst vina: 18 €
DOPLAČILO PO ŽELJI, na poti: strošek vstopnin in
javnega prevoza pribl. 40 €
PRIPOROČAMO: zaradi velikega zanimanja za
ogled muzeja Cite du Vin, BORDEAUX in vinske kleti v Saint Emilion priporočamo doplačilo o prijavi.
OPOMBA: pridržujemo si pravico do spremembe
časa in kraja odhoda in vrnitve, če nam letalski
prevoznik ne potrdi zahtevanega voznega reda.
Vsebinsko program ostaja nespremenjen, prilagojen letalskemu prevozu.

USPEŠNICA

5. DAN
zajtrk
BILBAO-VITORIA-SLOVENIJA
Dopoldne bomo nadaljevali z ogledom starega dela
mesta, Casco Viejo s katedralo, trgom Nueva, tržnico
in slikovitimi, pisanimi zgradbami ob reki. Nekaj prostega časa in popoldne vožnja v glavno mesto Baskije,
Vitorio. V mestu se nahaja sedež baskovskega parlamenta, zgrajen na temeljih starega mesta Gasteiz na
griču, ki predstavlja najvišjo točko dežele. Vožnja na
letališče in predvidoma zvečer polet v Ljubljano.

POMEMBNO: V primeru posebnih letal (charter let) je najmanjše število 140 potnikov na letalu in najmanj 45 potnikov na posameznem avtobusu. Na takšnih potovanjih je možnih več programov in več avtobusov, cena pa se preračuna na število potnikov v posameznem avtobusu. Če je potnikov več kot 49 na istem programu, se uporabita dva avtobusa in se obračuna višja cena za
potnike na obeh avtobusih, dokler oba ne dosežeta optimalnega števila potnikov.

Bordeaux
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Saint Emilion

Posebno letalo iz Ljubljane - ekskluzivno pri Palmi

Santiago de Compostela

Oviedo

V Santiago de Compostela ter enkratna narava in
mesta severne Španije


Odhod: 18.april 2019

• Semana Santa in največji španski praznik ter
zanimive in nepozabne velikonočne procesije
• pokrajina La Rioja, dežela najboljšega
španskega vina
• mistični Santiago de Compostela in del
znamenite Jakobove poti
• čudovita arhitektura Leona, Burgosa in
Ovieda
• potovanje skozi pokrajine Kastilja in Leon,
Galicija, Asturija, Kantabrija in Baskija
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA -VITORIA-LA RIOJA-BURGOS
Zbirališče potnikov na letališču JP Ljubljana predvidoma v zgodnjih jutranjih urah. Polet letala v Vitorio,
glavno mesto Baskije. Po pristanku vožnja v Burgos.
Pot nas bo vodila do utrjene vasice Laguardia, za katero so značilne majhne vinske kleti in sušene paprike, ki
visijo z balkonov, do vinske prestolnice, pa vse do mesteca Haro ob reki Ebro v pokrajini La Rioja, ki slovi po
najboljših rdečih vinih v Španiji, vina pa izvažajo po celem svetu. Ogled vinske kleti Marques de Riskal, ki jo
je drzno zasnoval arhitekt F. O. Gehry s pokušnjo regionalnih vin ter prigrizkom. Marques de Riskal ni samo
klet, pač pa tudi butični hotel, spa center in klet, kjer
organizirajo različne dogodke (poroke, modne revije).
Naprej v mestece Santo Domingo de la Calzada, ki slovi kot najpomembnejša postaja romarjev, namenjenih
v Kampostelo in ogled mesta, zgodovinskega središča
Kastilje in Leon na romarski poti v Santiago de Compostela. Popoldne ogled Burgosa. Mesto se ponaša
z veličastno katedralo pod Unescovo zaščito, ki sodi
med najlepše primere španske gotske arhitekture.
Že kralj Filip II. je nekoč dejal da je poznogotska katedrala v Burgosu “delo angelov”; in res je zunanjost
stolnice pravo razkošje koničastih zvonikov, stolpov in
stolpičev. V notranjosti je grob El Cida in njegove žene
Jimene, za arhitekturni vrhunec pa velja dvojno stopnišče oz. “Escalera Dorada” (Zlato stopnišče) Vožnja
v hotel na poti proti mestu Leon.
2. DAN
zajtrk, nočitev
FROMISTA-LEON-ASTORGA
Potovali bomo po delu Francoske ali Jakobove poti,
kakor se imenuje tradicionalna romarska pot od Pirinejev do Santiaga de Compostela. Razvila se je v eno
najpomembnejših prometnih poti, ki povezujejo Francijo in Iberski polotok. Pot je dolga približno 750 km
in vodi skozi 116 krajev z več kot 1800 zgodovinskimi
arhitekturnimi spomeniki ter predstavlja pomemben
del evropske kulturne zgodovine. Romarje v Santiago
so imenovali Pelegrinos in Jakobitos. Vožnja do najlepše romanske cerkvice Sv. Martina v Frómisti. Krajši
postanek in nadaljevanje poti v nekdanjo prestolnico
province, v mesto s posebnim značajem in velikim

številom spomenikov od antike naprej, León. Današnji najbolj priljubljeni točki sta trga Plaza de Santo
Domingo in Plaza San Marcelo. Ogledali si bomo tudi
stolnico Santa María de la Regla, ki predstavlja čudovit primer zgodnje gotske arhitekture, prebivalci pa jo
imenujejo kar “leonska lepotica” po srednjeveški pesmi ter baziliko San Isidro, ki je v resnici del mestnega
obzidja in jo zaradi čudovitih fresk imenujejo španska
Sikstinska kapela. Vožnja v Astorgo, kjer je mladi Gaudi zgradil nadškofijsko palačo in prav to delo je napoved arhitektovih mojstrovin v Barceloni. Vožnja v hotel
na poti v smeri Santiaga.
3. DAN
zajtrk, nočitev
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Santiago de Compostela je slavni romarski kraj, ki so
ga nekoč imenovali “luč krščanstva”. Čeprav danes romanje ni več tako razširjeno, kraj ni nič manj znan. Ob
današnjem hitenju in pomanjkanju se mnogi odločijo
in pot prehodijo ter si ta čas zapomnijo za vse življenje. Mnogim je celo spremenil življenje. Z več višjih
točk v okolici mesta se ponuja razgled na stolnico in
mesto, zgrajeno iz sivega galicijskega granita. Ogled
starega mestnega jedra. Velika stolnica Sv. Jakoba je
bila cilj in nagrada za vse nadloge na najznamenitejši
evropski romarski poti, ki je doživela svoje velike dni v
11. stol. V notranjosti katedrale, ki je večinoma končana v 12. stol. hranijo grob apostola Jakoba starejšega,
zunanjost, ki je baročna pa krasita 76 metrov visoka
stolpa in sta postala zaščitni znak mesta. Mesto je že
od nekdaj središče obrti, na številnih stolnicah prodajajo izdelke iz srebra, rezbarske izdelke, izdelke iz
kovanega železa, keramike, sveče in lutke.
4. DAN
zajtrk, nočitev
CORUNA-OVIDEO-SANTANDER
Vožnja v La Coruño. Staro mesto leži na zemeljski ožini s pristaniščem na eni in plažo na drugi strani. Še
naprej na polotoku pa leži La Ciudad – mesto s svetilnikom in utrdbami. Mesto krasijo zastekljeni balkoni,
ki gledajo na moderno pristanišče. Vredna ogleda sta
tudi romarska cerkvica Santa Maria in svetilnik Torre
de Hércules, ki velja celo za najstarejši svetilnik na
svetu. Nadaljevanje poti po slikoviti gričevnati pokrajini pokrajini Galicije v naslednjo pokrajino Asturijo
in prestolnico le te – mesto Oviedo. Mesto ima zanimivo stolnico, katere začetki segajo v 8. stol. Največji
zaklad pa je Camara Santa, ki hrani izjemne relikviarije in druge dragocenosti. Sprehod po simpatičnem
mestnem jedru, kjer so posebnost zanimive bele verande. Simbol za Asturijo je pijača cider ali jabolčnik
in velja za regionalno posebnost, s katero se prebivalci
identificirajo. Posebnost je tudi pravilno točenje pijače. Vožnja v hotel na poti v Santander.

5. DAN
zajtrk
SANTANDER -BILBAO-VITORIA-SLOVENIJA
Vožnja skozi pokrajino Kantabrija ob obali do Santandra - središča Kantabrije. Mesto se razteza ob obali
okrog Peninsule de la Magdalena, kjer stoji palača Magdalena, ki jo je zgradil Alfonzo XIII. leta 1912 in park
z manjšim živalskim vrtom. Kratek postanek pri palači
in nadaljevanje vožnje po slikoviti pokrajini med gorami in vasicami v smeri navdihujočih gora Picos de Europa, ki so jih »Vrhovi Evrope« poimenovali mornarji,
ko so se vračali domov z odprtega morja. Nadaljevanje
v Bilbao, danes najbolj modno mesto v Španiji. Navdušila nas bo glavna mestna znamenitost, muzej Guggenheim, izjemno delo arhitekta F.O. Gehry-ja. Muzej
predstavlja drzni primer avantgardne arhitekture v
obliki kovinskega cveta, ki spreminja barve glede na
letni čas, uro dneva in vremenske razmere. Mojstrovina iz stekla in titanija privablja množice ljubiteljev
umetnosti in arhitekture (zunanji ogled). Nato si bomo
ogledali stari del mesta, Casco Viejo s katedralo, trgom Nueva in slikovitimi, pisanimi zgradbami ob reki.
Popoldne vožnja na letališče pri mestu Vitoria in polet
v Ljubljano predvidoma v večernih urah.

749 €* 

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 13%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, avtobusni prevozi po programu, avtobusni ogled mesta, štiri
nočitve z zajtrki v hotelu 3*, zunanje oglede po
programu brez vstopnin, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
149 €, tradicionalna večerja v Asturiji 39 €, pokušina lokalne pijače cider: 15 €
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek dodatnih
vstopnin in javnega prevoza pribl. 40 €.
OPOMBA: Pridržujemo si pravico do spremembe
časa odhoda in vrnitve, če nam letalski prevoznik
ne potrdi zahtevanega voznega reda. Vsebinsko
program ostaja nespremenjen, prilagojen letalskemu prevozu.
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La Gomera

El Teide

Otočkanje po Kanarskih otokih
(Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Fuerteventura)

Odhodi: 8. februar, 15.* marec, 4.* in 27. april, 31. maj, 22. junij, 19. julij, 23. avgust, 21. september in 27. oktober, 22. november, 12. december 2019
ali po želji zaključenih skupin
• raziskovanje Kanarskih otokov - odlična
kombinacija potovanja in počitnic
• 4 otoki, vsak »planet« zase
• večna pomlad in prijetne temperature za
raziskovanje skozi celo leto
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - TENERIFE
Zbor potnikov predvidoma v jutranjih urah na letališču
pri Benetkah ali bližnjem letališču (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
zajtrk, nočitev
IZLET PO TENERIFI: PICO DEL TEIDE - VILAFLOR PLAYA DE LAS AMERICAS
Podali se bomo proti najvišjemu vrhu Tenerife in Španije - vulkanu Pico del Teide. Bujna vegetacija na začetku naše poti bo postopoma z vzponom in vsakim
metrom višine spreminjala svojo podobo in nas po
vijugastih, a vseeno urejenih cestah, pripeljala do čudovite vulkanske pokrajine na 1200 m n.v. Pod krater
snežne kape 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
zajtrk, nočitev
IZLET PO TENERIFI: CANDELARIA - SANTA CRUZ PUERTO DE LA CRUZ
Po zajtrku sledi celodnevni izlet po zahodnem delu
otoku, na katerem si bomo ogledali: klife v Los Gigan
- tes, spektakularni razgled na Garachico, Icod de los
Vinos in “Zmajevo drevo”. Ogled Loro Parka - „Loro parque“ (doplačilo), „sodobnega živalskega parka“ z
velikim številom živali v sodobnem naravnem okolju
je prav posebno doživetje. V parku nas bodo razveseljevali cesarski in drugi pingvini, delfini, tjuljni, morski
psi, tropske ribice in papagaji … Ogledali si bomo čudovito razstavo orhidej in ostalih tropskih rastlin. Na
povratku v hotel še postanek v vasici Candelaria.
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4. DAN
zajtrk, nočitev
PO ŽELJI IZLET NA LA GOMERO
Po želji in za doplačilo celodnevni izlet na sosednji
otok La Gomera. Vulkanski otok slovi bo 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 bomo ustavili na eni izmed razglednih točk
in opazovali vso lepoto otoka. Nadaljevanje poti do
vasic Rosas in Agulo, kjer bo čas za kosilo. Povratek
do San Sebastiana in ogled grofovskega stolpa Torre
del Conde in La Case de Colon, kjer naj bi bival Krištof
Kolumb. Povratek na Tenerife.
5. DAN
zajtrk, nočitev
TENERIFE –GRAN CANARIA
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 po želji prvi obisk
starega mestnega jedra, ki tako kot v vseh mestih po
Španiji, najbolj zaživi ravno zvečer.
6. DAN
zajtrk, nočitev
GRAN CANARIA - FUERTEVENTURA
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. Glavna znamenitost je pas veličastnih peščenih sipin, ki
na trenutke spominjajo na Saharo in velja za naravni
rezervat. Na tradicionalni farmi bomo poskusili 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
zajtrk, nočitev
POČITNICE (OASSIS PARK)
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 boste 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 tu
spremljamo v živo. Posebnost parka je tudi Camel Safari.
8. DAN
zajtrk
FUERTEVENTURA – SLOVENIJA
Prosto do odhoda avtobusa na letališče in polet do
enega bližnjih letališč. Ob doplačilu prevoz do Slovenije.

od 999 €* 

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, sedem nočitev z
zajtrki v hotelih 3/4*, izlete in prevoze po programu,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 25 in 34 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
152 €, prevoz na letališče 58 €, polpenzion v hotelih
99 €, izlet na Fuertaventuri: 49 €; izlet na La Gomero: 79 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vzpon z žičnico na Pico
del Teide 25 € vstopnina v Loro Park: 35 €.
OPOMBA: v primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in
vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko enak,
prilagojen letalskemu prevozu. Za organizacijo posameznega dodatnega izleta je potrebnih najmanj
15 potnikov. Razpored izletov po dnevih se lahko
spremeni.
USPEŠNICA

Loro park, Tenerife

Ciutadella

Ibiza

Po sonce na Balearske otoke (Majorka, Ibiza in Menorka)

Odhodi: 14.* februar, 22.* marec, 5.* april, 10.* in 24. maj, 21. junij, 19. julij, 20. september in 11. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
3. DAN
zajtrk, nočitev
jedra Ibize. Zaščiteno območje plaž, solin, gozdov in
• raziskovanje Balearskih otokov
PALMA - (IZLET V VALLDEMOSO IN SOLLER)
sipin zavzema 1.788 ha. Postanek na eni izmed plaž in
• odlična kombinacija potovanja in počitnic
Prost dan za uživanje ali kopanje, sprehode. Za doplačas za kopanje. Vožnja mimo najbolj obiskane plaže
• 3 raznoliki otoki, vsak s svojo zgodbo
čilo priporočamo izlet v Valldemoso in Soller ValldePlaya d’en Bossa, na kateri se nahaja svetovno znan
• svetovljanska Majorka in samosvoja Ibiza
mosa je kraj, ki bo za vedno ostal povezan s pisatebar Bora Bora do glavnega mesta Ibiza (Eivissa), ki je
ljico George Sand, saj je tu preživela zimo 1838/39. Za
prav tako na seznamu Unescove kulturne dediščine.
1. DAN
nočitev
mnoge pa bolj znan in zanimiv Frederic Chopin, ki je
Po vzponu do trdnjave, ki kraljuje nad mestom bomo
SLOVENIJA –PALMA
skupaj s pisateljico bival v kartuzijanskem samostanu.
nagrajeni s čudovitim razgledom na pristanišče in
Zbor potnikov predvidoma v jutranjih urah na letališču
Ogled samostanu v katerem najbolj navduši lekarokolico. Sprehod mimo glavnih mestnih zanimivosti
(ob doplačilu možnost prevoza iz Slovenije) ter polet
na iz 17. stoletja z zanimivimi medicinskimi pripravki.
in popoldne nekaj prostega časa za raziskovanje v
preko enega izmed evropskih letališč na otok Majorko.
Sprehodili se bomo tudi do Sancheve palače, skromne
lično urejenih trgovinicah in stojnicah ali razvajanje
Po pristanku si bomo ogledali glavno mesto otoka, ki
cerkvice in rojstne hiše majorške svetnice Santé Cav številnih restavracijah in barih. Zvečer povratek na
preseneča s svojo izjemno kulturno dediščino, vidno v
talane Tomas. Ustavili pri bomo pri zalivu, kjer se je
Majorko.
razkošnih cerkvah, veličastnih javnih zgradbah in čuizkrcala Sissy, in obiskala Ludvika Habzburškega, ki si
dovitih zasebnih graščinah. Palma je vrveče, živahno
je nedaleč stran postavil palačo. Vožnja v Soller, kjer
5. DAN
zajtrk, večerja
svetovljansko mesto, kjer živi polovica otoških prebiso od nekdaj živeli od oljk in sadja, v 19 stoletju pa so
PALMA - SLOVENIJA
valcev. Ogledali si bomo nekdanjo borzo La Lonjo, kip
pomaranče in vino menjali za francosko blago in meDan za uživanje in prosto do odhoda na letališče. Po
majorškega svetnika Ramona Llula, enkratno katedralo
stece je dobilo rahlo francoski meščanski pridih. Še
dogovoru z vodnikom možnost različnih aktivnosti.
iz 14 stoletja, palačo Almudaina, danes v lasti španske
danes so znani po najboljšem pomarančnem soku in
Polet na bližnje letališče in možnost prevoza v Slovekraljeve družine, mestno hišo, trg Mayor ter Španski trg.
sladoledu na otoku. Posebnost mesteca je stara ženijo (doplačilo).
Na glavni mestni ulici si bomo vzeli čas za razvajanje. V
lezniška postaja in ozkotirna železnica s starinskimi
eni izmed številnih kavarn, lahko pokusite tudi lokalno
lesenimi vagoni z malim muzejem, kjer hranijo nekaj
specialiteto – ensaimado. Katedrala Sa Seuena preddel Picassa in Miroja. S tramvajem iz leta 1913 se bomo
stavlja eno najlepših gotskih zgradb v Španiji in verjapopeljali do Port Soller in od tam nazaj avtobusom v

najmanj 35 potnikov
memo, da bo navdušila tudi vas. Nekaj prostega časa in
hotel. Zvečer priporočamo ogled predstave »Es fogupopoldne nastanitev.
ero«, odlično predstavo flamenka, v katero so vključili
tudi predstavo Don Kihota. (doplačilo).
Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:
2. DAN
zajtrk, nočitev
- 10%
PALMA - (IZLET NA MENORKO)
4. DAN
zajtrk, nočitev
Zajtrk v hotelu. Za doplačilo priporočamo izlet na otok
PALMA - (IZLET NA IBIZO)
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
Menorka, najbolj oddaljen od vseh Baleraskih otokov.
Zajtrk v hotelu. Za doplačilo priporočamo izlet na
letališke in varnostne pristojbine, 1 kos ročne prVožnja od pristanišča Alcudia na severni strani otoka,
majhen otok Ibiza, poln nasprotij. To je Balearskimi
tljage do 10 kg, štiri nočitev z zajtrki v hotelih 3*,
kjer se bomo vkrcali na hitro ladjo in popeljali do mesotoki z bleščečo belo arhitekturo, eksotično
izlete in prevoze po programu, spremstvo in orgata Ciutadella de Menorka. Menorka, znana kot biser
atmosfero glavnega mesta Eivisse, številnimi obalnimi
nizacijo potovanja.
Balearov, je izjemno priljubljena turistična destinacija
zalivčki in prečudovitimi plažami, v notranjosti otoka
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
s številnimi peščenimi plažami, majhnimi zalivi, kvapa nasadi figovcev, mandljevcev, oljk in vinogradov.
posameznem avtobusu med 25 in 34 potniki 50 €.
litetnimi hoteli in odličnim podnebjem ter izvrstno
Vožnja s trajektom na Ibizo, imenovano tudi bel otok,
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
kulinariko. Po izkrcanju sledi sprehod po mestu, ki je
poln življenja. Ibiza je postala sinonim za drugačnost.
soba €, 1 kos oddane prtljage na letalu 60 €, prevoz
bil prestolnica vse do leta 1722, dokler Angleži niso odŽe v 60 letih prejšnjega stoletja so se umetniki in vsi
na letališče 58 €, polpenzion v hotelu/restavraciji:
ločili, da prestolnico prestavijo v Mao z večjim pristadrugače misleči zatekali na otok, ki je bil ravno dovolj
89 € (ob prijavi najmanj 15 potnikov), izlet na Ibizo:
niščem. Staro mestno jedro je prepredeno s številnimi
oddaljen od celine in so lahko svobodno in v miru
69 € ; izlet na Menorco: 69 €, izlet po Majorki: 40 €,
ozkimi uličicami in trgi ter prijetnimi bari, kavarnami
živeli in ustvarjali. Po izkrcanju vožnja na jugovzhodni
(izleti bodo organizirani ob prijavi najmanj 15 poin restavracijami. Ogled katedrale, mestne hiše… Za
del Ibize, do Naravnega parka Las Salinas, ki se
tnikov), doplačilo za odhode v juniju in juliju: 40 €
kosilo si privoščite tradicionalno juho iz svežih rib –
razteza med otočji Ibiza in Formentera. Naravni park
(visoka sezona).
Caldareta in popoldne mogoče gin, katerega imajo
je uvrščen na seznam Unescove kulturne dediščine
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek vstopnin:
domačini raje kot vino. Popoldne čas za kopanje in
in predstavlja dober primer interakcije morskega in
pribl. 30 - 45 €.
zvečer povratek na Majorko.
obalnega ekosistema. Na otoku proizvajajo sol že
več tisoč let in v preteklosti so prav s temi prihodki
NOVO
pomagali pri financiranju gradnje starega mestnega

od 599 €*

OPOMBA: prevozi z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki Nizkocenovni letalski prevozniki potniku dovoljujejo predvidoma 1 kos ročne prtljage (nahrbtnik/kovček), ki ga potnik lahko nese na letalo, in 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 (predvidoma 60 €/oddani kos prtljage za povratni let). Za posameznega prevoznika je natančna dovoljena
teža (tako za ročno prtljago kot za prtljago, ki se odda), ki je vključena v ceno, navedena v obvestilu pred odhodom na potovanje. Na letih hrana in pijača nista všteta v ceno, prav tako sedežni red praviloma ni določen. Ob prijavi je
potrebno obvezno navesti TOČNO IME IN PRIIMEK (kot je napisano v veljavnem potovalnem dokumentu potnika, s katerim namerava potovati (osebna izkaznica ali potni list). Pri nekaterih prevoznikih je potrebno ob prijavi posredovati
tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, ter rojstne podatke potnika. Vsaka sprememba napačno navedenih podatkov ima za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice. Strošek nosi potnik. V primeru,
da nam letalski prevoznik ne potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko enak, prilagojen letalskemu prevozu. Za organizacijo
posameznega dodatnega izleta je potrebnih najmanj 15 potnikov.

Palma de Majorka
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PORTUGALSKA
»Uspeh je uspeti in ne le imeti potenciala za uspeh.
Velik kos zemlje je idealno mesto za palačo, ampak je
tam ne bo, dokler je ne zgradijo. «
(Fernando Pessoa, portugalski pesnik, pisatelj in kritik)

PORTUGALSKA JE DEŽELA
otožnosti in zasanjanosti, prvih raziskovalcev in
pomorščakov. Je pestra in slikovita, obdana z
visokimi klifi in neskončnimi plažami, zavita v vinograde in pisane hiše, samostane in legende ter
v zvoke nežnega fada.
ZVEZDNI PRAH
Legenda pravi, da so samostan v Alcobaçi zgradii,
ker je prvi portugalski kralj Alfonso obljubil, da
bo ustanovil samostan, če bo iztrgal mesto Santarém iz rok Mavrov. Uspelo mu je in v samostanu
se je dobro živelo. Odlična hrana je povzročala
sive lase menihom. Na poti v jedilnico so morali
skozi posebno ozka vrata. Če jim to ni uspelo, je
sledil post, ki jim je pomagal, da so se lahko prerinili skozi ozko nišo.
VROČIH 6 V LIZBONI
• Samostan Jerónimos, kjer počiva tudi raziskovalec Vasco de Gama,
• stolp Belem iz začetka 16. stoletja je simbol
mesta in simbol dobe raziskovanja,
• grad St. George z enim najlepših razgledov
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na mesto v družbi pavov,
• zasebna umetniška zbirka priznanih slikarjev v muzeju Calouste Gulbenkian,
• park das Nacoes - nov, moderen park, ki je
v popolnem nasprotju z najstarejšo četrtjo v
okolici,
• najdražja kapelica na svetu - kapela Janeza
Krstnika, skrita v cerkvi São Roque.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Nekoč je Portugalcem pripadala polovica
Novega sveta. Bili so prvi svetovni imperij v
zgodovini.
• Portugalska je najstarejša nespremenljiva
država na svetu, saj ima že od leta 1139 iste
meje.
• V Lizboni je najstarejša knjigarna na svetu
Bertrand iz leta 1732.
• Portugalska je največja proizvajalka plute
na svetu.
• Most Vasco de Gama je s 17 km najdaljši
most v Evropi.
• Ena najstarejših univerz v Evropi je portugalska Coimbra iz leta 1290.

• Z Anglijo imajo najstarejše diplomatsko zavezništvo na svetu vse od leta 1373.
• Portugalska ima 800 km obale, ki je ena
najbolj znanih in priljubljenih za surfanje in
kajtanje.
• Kot prvi v Evropi so ukinili suženjstvo.
• Princ Henry Navigator je ustvaril prvo navtično karto in prvo šolo za oceansko navigacijo.
• Prvi so naredili jadrnico caravel, ki jim je
pomagala doseči afriški kontinent.
• Veljajo za izumitelje marmelade.
• V Evropo so pripeljali čaj.
ZA DOBER TEK
Nacionalna jed je namaz bakalar ali polenovka, ki
jo znajo za vsak dan v letu pripraviti na drugačen
način. Poskusite ribjo juho caldeirado, morsko rižoto arroz de marisco, mesno obaro cozido a Portuguesa, znamenite klobase chouriç ali linguiça.

Nazare

Fatima

Lisbona
Cabo da
Roca

Lizbona

Vikend v Lizboni

Odhodi: 23. februar*, 4., 30. april, 31. maj, 22. junij, 12. julij, 10. avgust, 20. september, 4 in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled „Belega mesta”, kot imenujejo Lizbono
• možnost ogleda predstave fada v najstarejši
mestni četrti Alfama
• možnost izleta na najbolj zahodno točko Evrope – Cabo da Roca
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - LIZBONA
Zbor potnikov na letališču v Benetkah ali bližnjem
letališču in polet v Lizbono, predvidoma v dopoldanskih urah (za doplačilo možnost prevoza do letališča).
Avtobusni ogled portugalskega glavnega mesta, ki
leži na sedmih gričih ob obali reke Tejo in mu večkrat
pravijo tudi zasanjano mesto. Vožnja v predel Belem in
ogled dveh draguljev pod Unescovo zaščito, Belemski
stolp iz 16. stoletja in samostan sv. Jeronima s cerkvijo, v kateri so grobnice portugalskih kraljev in sarkofaga pesnika Camoesa ter pomorščaka Vasca da Game.
Ustavili se bomo tudi pri spomeniku slavnih pomorščakov – raziskovalcev in po želji pokusili belemsko
sladico Pasteis de Belem. Popoldne bomo nadaljevali
z ogledom Lizbone in njenega čarobnega labirinta uličic. Sprehod po živahni četrti Baixa in njenih številnih
trgov, ki jih je mesto dobilo v času velike prenove po
uničujočem potresu v 18. stoletju (trg Rossio, Comercio,..). Stari del se razteza na sedmih gričih in v ta namen je v mestu kar nekaj vzpenjač in dvigal. Ena najbolj znanih v mestu je Santa Justa in povezuje Baixo s
četrtjo Chiado, znano po živahnem nočnem življenju
ter trgovinicah, restavracijah in barih. Nastanitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
LIZBONA - (CABO DE ROCA - SINTRA) – LIZBONA
Prost dan v Lizboni. Priporočamo poldnevni izlet v Sitro in okolico Lizbone (doplačilo). Vožnja v Sintro, staro
kraljevsko prestolnico, ki upravičeno velja za eno najlepših mest na Portugalskem. Ogled nacionalne palače Sintra, kraljeve palače iz 15. stoletja, ki so jo kra-

lji uporabljali vse do 19. stoletja kot poletno palačo.
Popoldne vožnja skozi Park Pena, očarljivo mešanico
zelenih gozdov ter nasadov mimoz ter drugih eksotičnih rastlin in cvetic v okolici Sintre do najzahodnejše
točke Evrope - Cabo da Roca. Po ogledu povratek v
Lizbono skozi mondeni letovišči Estoril in Cascais, ki
se nahajata ob obalni cesti priližno 30 km od Lizbone.
Cascais se je razvil iz ribiške vasice in leži ob mirnem
zalivu; Estoril pa je letovišče z igralnico in uveljavljenim golf klubom. Ob doplačilu priporočamo obisk
lokala s tipičnim, otožno hrepenečim portugalskim
fadom in večerjo.
3. DAN
zajtrk, nočitev
LIZBONA
Oglede bomo nadaljevali peš in deloma z javnim prevozom, sprehodili se bomo do živahne četrti Baxia,
mimo baročnih trgov Rossio in Comercio, ki ju obdajajo zanimivi opera in železniška postaja, stari mestni
četrti Alfama, ki je duša stare Lizbone in si vzeli prosto
dopoldne za ogled katerega izmed muzejev, sprehod
po mestu ali morebitne nakupe. Glavna nakupovalna
ulica Augusta povezuje čudoviti trg Praça do Comercio in osrednji del mesta. Možnost tudi ogleda nogometnega stadiona Benfica ali pa čas za nakupovanje v
največjem nakupovalnem centru v Lizboni Colombo.
4. DAN
zajtrk
LIZBONA-SLOVENIJA
Za slovo še postanek v Parku Narodov, ki je bil prizorišče svetovne razstave EXPO leta 1998, na kateri so
Portugalci počastili spomin na pomorščaka Vasca da
Gamo. Čas za obisk Akvarija, kjer so uspeli na zelo
zanimiv način predstaviti podvodni svet vel kontinentov. Sprehod tudi mimo ostalih objektov, ki so služila
razstavi z naslovom »Oceani – dediščina prihodnosti«
in vožnja na letališče ter polet v Benetke. Možnost prevoza v Slovenijo (doplačilo).

od 579 €*



najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Benetke - Lizbona - Benetke, tri nočitve z zajtrki v hotelu 3* v
Lizboni, avtobusni ogled Lizbone brez vstopnin,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 30 €
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: izlet v Sintro 59 €
(vključena vstopnina v Sintro), prevoz na letališče
58 €, enoposteljna soba 109 €, večerja s programom
Fado 55 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek vstopnin in
javnega prevoza pribl. 30 - 40 €, mestna turistična
pristojbina: 1 €/noč (v recepciji hotela).
OPOMBA: v primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko
enak, prilagojen letalskemu prevozu. Za organizacijo posameznega dodatnega izleta je potrebnih
najmanj 15 potnikov. Možnost kombinacije 4. in 6.
dnevnega programa (v primeru manjšega števila
potnikov).

Lizbona
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Porto

Aveiro

Od Lizbone do Porta

Odhodi: 23. februar*, 4., 27. april, 31. maj, 22. junij, 12. julij, 10. avgust, 20. september, 4 in 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• obisk slikovitih portugalskih mest: Obidos,
Nazare, Coimbra in prestolnica Lizbona
• desertno vino Portovec in znamenite kleti ob
reki Douro
• možnost izleta na najbolj zahodno točko
Evrope – Cabo da Roca
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - LIZBONA
Zbor potnikov na letališču v Benetkah ali bližnjem
letališču in polet v Lizbono, predvidoma v dopoldanskih urah (za doplačilo možnost prevoza do letališča).
Avtobusni ogled portugalskega glavnega mesta, ki
leži na sedmih gričih ob obali reke Tejo in mu večkrat
pravijo tudi zasanjano mesto. Vožnja v predel Belem in
ogled dveh draguljev pod Unescovo zaščito, Belemski
stolp iz 16. stoletja in samostan sv. Jeronima s cerkvijo, v kateri so grobnice portugalskih kraljev in sarkofaga pesnika Camoesa ter pomorščaka Vasca da Game.
Ustavili se bomo tudi pri spomeniku slavnih pomorščakov – raziskovalcev in po želji pokusili belemsko
sladico Pasteis de Belem. Popoldne bomo nadaljevali
z ogledom Lizbone in njenega čarobnega labirinta uličic. Sprehod po živahni četrti Baixa in njenih številnih
trgov, ki jih je mesto dobilo v času velike prenove po
uničujočem potresu v 18. stoletju (trg Rossio, Comercio,..). Stari del se razteza na sedmih gričih in v ta namen je v mestu kar nekaj vzpenjač in dvigal. Ena najbolj znanih v mestu je Santa Justa in povezuje Baixo s
četrtjo Chiado, znano po živahnem nočnem življenju
ter trgovinicah, restavracijah in barih. Nastanitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
LIZBONA - (CABO DE ROCA - SINTRA) – LIZBONA
Prost dan v Lizboni. Priporočamo poldnevni izlet v
Sitro in okolico Lizbone (doplačilo). Pozno dopoldne
vožnja v Sintro, staro kraljevsko prestolnico, ki upravičeno velja za eno najlepših mest na Portugalskem.
Ogled nacionalne palače Sintra, kraljeve palače iz 15.
stoletja, ki so jo kralji uporabljali vse do 19. stoletja
kot poletno palačo. Popoldne vožnja skozi Park Pena,
očarljivo mešanico zelenih gozdov ter nasadov mimoz
ter drugih eksotičnih rastlin in cvetic v okolici Sintre
do najzahodnejše točke Evrope - Cabo da Roca. Po
ogledu povratek v Lizbono skozi mondeni letovišči
Estoril in Cascais, ki se nahajata ob obalni cesti priližno 30 km od Lizbone. Cascais se je razvil iz ribiške
vasice in leži ob mirnem zalivu; Estoril pa je letovišče
z igralnico in uveljavljenim golf klubom. Ob doplačilu
priporočamo obisk lokala s tipičnim, otožno hrepenečim portugalskim fadom in večerjo.
Cabo de Roca, Sintra
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3. DAN
zajtrk, nočitev
LIZBONA - ÓBIDOS - NAZARÉ - BATALHA - FATIMA
Slovo od Lizbone in vožnja po zahodni obali Portugalske, imenovani Costa de Prata do “poročnega mesta”
Obidosa. Dona Isabela Aragonska je namreč mesto
dobila za poročno darilo. Sprehod po slikovitem, s
srednjeveškim obzidjem obdanim mestom, ki leži na
vrhu apnenčaste pečine. Značilne belo pobarvane hišice in tlakovane uličice večkrat služijo kot kulisa za
filme. Krajši postanek v nepozabni in slikoviti ribiški
vasici Nazare, danes letoviškem središču na obali
Atlantskega oceana. Prebivalke mesta še vedno nosijo
tradicionalna oblačila, prav tako pladnji s sardelami
niso popolnoma izginili z nabrežja. Z zgornjega dela
mesta Sito, na 110 m visokem vrhu pečine se odpira
čudovit razgled. Popoldne vožnja v Batalho, mesto, ki
predstavlja ponos in čustva Portugalske z eno najlepših gotskih cerkva Santa Maria de Victoria in samostanom ter znamenito nedokončano kapelo iz časa vladanja Joaa I. Po ogledu vožnja v Fatimo, romarski kraj, ki
ga imenujejo oltar Portugalske. Sprehod po središču,
ki je za milijone romarjev kraj skrivnosti in svetosti ter
prizorišče šestih čudežnih prikazovanj Device Marije iz
leta 1917. Nastanitev v okolici.
4. DAN
zajtrk, nočitev
COIMBRA - AVEIRO - PORTO
Ogled najstarejšega univerzitetnega mesta in nekdanje prestolnice Portugalske. Sprehod po slikovitih, ozkih in strmih uličicah Coimbre, je razlog, da se zaljubiš
v Portugalsko. Univerza je najbolj častitljiva in najuglednejša učna ustanova, ki tudi sicer narekuje ritem
življenja v mestu. Ogled univerze in knjižnice, katedrale in starega mestnega jedra, ki predstavlja pravi labirint ozkih ulic, ki se vijejo okoli strmega griča. Po ogledu nadaljevanje vožnje do Aveira, ki ga mnogi imenujejo portugalske Benetke. Navdušila nas bo laguna s
sipinami in obdana z vasmi. Naprej v Porto in ogled
mesta, katerega ime je sinonim za pristanišče, vino in
lepo reko, ki se vije proti mestu. V številnih vinskih kleteh ob bregu reke Douro v Villa Nova de Gaia obiskovalci pokušajo desertno vino portovec, tradicionalne
stare ladje pa krasijo pristanišče. Zgodovina kleti sega
nazaj v začetek 18. stoletja, najbolj znane kleti pa so
Sandeman, Croft, Dow, Warre, Graham.. Pokušnja desertnega Porta - tipičnega portugalskega vina v znamenitih vinskih kleteh ob reki Douro. Nastanitev.

5. DAN
zajtrk,nočitev
PORTO
Ogled stolnice Se, cerkvice in samostana Svetega
Frančiška ter borze za vrednostne papirje zgrajene že
leta 1843… Sprehod po najznamenitejšem delu Porta
Ribeira s starimi hišami, zanimivo tržnico ter številnimi bari, restavracijami, ki zaživijo predvsem zvečer.
Nad reko in starim mostom se pne najznamenitejši od
petih mostov nad reko Douro, Ponte Dom Luis iz leta
1886, od koder bomo imeli prelep razgled na »Zlato
reko« s slikovitimi barkami s plitvim ugrezom, ki so
služile za transport vina po reki. Možnost vožnje z ladjico po reki Douro (doplačilo) in prosto popoldne za
samostojno raziskovanje.
6. DAN
zajtrk
PORTO - LIZBONA - SLOVENIJA
Prevoz na letališče od koder bomo preko Lizbone poleteli proti bližnjemu letališču (predvidoma Benetkam). Prevoz v Slovenijo (doplačilo).

od 789 €*



najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Benetke - Lizbona - Benetke, pet nočitev z zajtrki v hotelih 3*,
avtobusne prevoze po programu, oglede brez
vstopnin, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: prevoz na letališče
58 €, enoposteljna soba 129 €, obisk lokala s programom Fado in večerjo 55 €, doplačilo za 4 večerje
98 € (ob prijavi najmanj 15 oseb), izlet v Sintro 59 €
(vključena vstopnina v palačo Sintra).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek vstopnin in
javnega prevoza pribl. 40 - 50 €, mestna turistična
pristojbina: 1 €/noč (plačilo v recepciji hotela).
OPOMBA: v primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko
enak, prilagojen letalskemu prevozu. Za organizacijo posameznega dodatnega izleta je potrebnih
najmanj 15 potnikov.

Fatima

Funchal

Pico Do Arieiro

Madeira - vrt Atlantika

Odhodi: 29. marec*, 28. april, 30. maj, 21. junij, 12. julij, 10. avgust, 19. september, 27. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
Brave, kjer bo krajši postanek v ribiški vasici, nato pa
se bomo dvignili do prelaza Ecumeada, od koder se
v jasnem dnevu vidita tako severna kot južna obala.
Nadaljevanje do Porta Moniza, kraj slovi po bazenih,
izklesanih v lavo. Kosilo bo organizirano v lokalni restavraciji pri naravnih bazenih (doplačilo). Povratek v
Funchal preko 1.400 metrov visokega prelaza Paul da
Serra. Povratek v hotel in nočitev.

• obisk otoka večne pomladi - cvetoče in
šarmantne Madeire
• vključeni izleti po otoku
Porto Moniz

Sao Vicente

Machico
Tabua

Nossa Senhora
do Monte
Santa Cruz

Funchal

1. DAN
nočitev
SLOVENIJA /BLIŽNJE LETALIŠČE– LIZBONA –
FUNCHAL
Zbor potnikov na letališču v Benetkah ali bližnjem letališču in polet v Lizbono, ter naprej na Madeiro, do
glavnega mesta Funchal. (za doplačilo možnost prevoza do letališča). Nastanitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
FUNCHAL IN MONTE
Po zajtrku bo sledil poldnevni ogled glavnega mesta,
kjer je raslo toliko janeža, da so po njem poimenovali glavno mesto. Sprehod po ulicah polnih zelenja in
tlakovanih z malimi črnimi in belimi kamenčki. Glavni
postanek bomo naredili na znameniti tržnici z izjemno
raznoliko ponudbo sadja, zelenjave in cvetja. Velik
del zavzema ribarnica, kjer prodajajo različne vrste
rib, predvsem tune in jegulje. V bližini bomo obiskali
delavnico slavnih madeirskih čipk in vezenine, kjer bo
možnost ogleda izdelave in nakupa. Ogledali si bomo
tudi druge znamenitosti v starem delu mesta. Sledil
bo obisk vasice Monte, najljubše destinacije obiskovalcev Madeire. Na vrhu stoji romarska cerkev in grobnic cesarja Karla Habsburškega. Po želji ob doplačil se
bomo v povratku na lesenih sankah popeljali v dolino.
Prosto popoldne za zadnje nakupe in oglede. Povratek
v hotel in nočitev.
3. DAN
zajtrk, nočitev
IZLET PO ZAHODNEM DELU OTOKA
Ves dan namenjen izletu po zahodnem delu otoka. Izlet bomo pričeli v ribiškem naselju Camari de Lobos,
kjer se bomo sprehodili med številnimi lokali in restavracijami, sem je rad zahajal tudi Winston Churchill.
Pot bomo nadaljevali do najvišjega rta v Evropi in
drugega najvišjega na svetu, Cabo Girao, kjer se klifi
dvigajo skoraj 600 metrov visoko. Vožnja do Ribeire

4. DAN
zajtrk, nočitev
FUNCHAL - (PORTO SANTO) - FUNCHAL
Prosto za samostojne oglede in počitek. Možnost izleta z ladjo »Lobo Marinho« na sosednji otok Porto Santo, približno 40 km oddaljen od Madeire in njen pravi
kontrast. Znan je namreč po čudovitih peščenih plažah in simpatičnih ribiških vasicah. Najprej se bomo
podali na razgledno ploščad Portela in od koder bomo
deležni prekrasnega razgleda na zaliv ter peščeno plažo. Po bomo nadaljevanje do Serra de Fora in Serra de
Dentro na severni obali otoka. Kosilo in prosto popoldne do odhoda ladje na Madeiro.
5. DAN
zajtrk, nočitev
IZLET PO VZHODNEM DELU OTOKAV
Ves dan namenjen izletu po vzhodnem delu otoka. V
jutranjih urah bomo najprej obiskali vasico Camacha,
ki slovi po pletenih izdelkih iz vrbovih šib. Ogledali si
bomo potek izdelave in na koncu še kaj kupili. Nadaljevanje vožnje do tretjega najvišjega vrha Madeire,
Pico do Arieiro. Cesta vodi skozi evkaliptusove in lovorove gozdove po vulkanski pokrajini, ki omogoča lepe
razglede. Postanek v kraju Ribeiro Frio, kjer se nahaja
valilnica postrvi. Možnost pokušnje tipične madeirske
pijače – poncha iz brandya, sladkornega trsa, limone
in medu. Nadaljevanje poti v Santano, vasico znano
po značilnih belih trikotnih hišah, kritih s slamo, kjer
so vsa vrata in okna pobarvana v žive barve. Vožnja v
Portelo, od koder so lepi razgledi na skalnato formacijo Penha d’Aguia. Povratek ob obali mimo Machica,
drugega najbolj obiskanega in ribiškega mesteca na
otoku.
6. DAN
zajtrk, nočitev
FUNCHAL - (LEVADA) - FUNCHAL
Prosto za samostojne oglede in počitek. Priporočamo
izlet/treking oz sproščujoč sprehod Levada Rabacal
(doplačilo).Levada je portugalska beseda, ki prihaja
iz besede levar in pomeni nositi oz. »na grobo« prevedeno vozišče ali mini kanal. Mini kanali so namakalni
sistemi za dovajanje vode iz severnih vlažnih v južne
sušne predele in skrbijo za dovajanje vode v nasade
bananovcev, vinogradov, sadovnjakov, vrtov in hidroelektrarne po celem otoku. Njihova skupna dolžina je

2500 km mnogi so bili urejeni že v 16. stoletju. »Levada
sprehodi« so sprehajalne poti urejene ob vzdrževanih
mini kanalih, ki se danes uporabljajo tudi v turistične
namene in omogočajo enkratne sprehode v neokrnjeni naravi. Vožnja do planote Paul da Serra; od tam pa
boste pot nadaljevali peš. Naprej se boste sprehodili
do gostišča Rabacal in po kratkem odmoru pot nadaljevali v čudoviti naravi do slapov Risco. Spust in nadaljevanje hoje po vzdrževanih poteh imenovanih »Levada 25 slapov« do manjšega jezera na dnu pečine po
kateri se spušča 25 naravnih slapov. Kratek odmor za
uživanje v enkratni naravi. Ob vrnitvi do vašega vozila
hoja skozi tunel, s pomočjo katerega dovajajo vodo na
južno stran otoka. Levade na Madeiri nikakor ne smemo zamuditi. Povratek v hotel.
7. DAN
zajtrk
FUNCHAL – LIZBONA - BENETKE - SLOVENIJA
Prosto do odhoda na letališče in preko Lizbone polet v
Benetke ali bližnje letališče, od koder bo po želji organiziran prevoz v Slovenijo.

od 1.098 €*



najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Benetke - Lizbona - Funchal - Lizbona - Benetke, letališke in
varnostne pristojbine, šest nočitev z zajtrki v hotelu 3/4*, ogledi po programu, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: prevoz na letališče
58 €, enoposteljna soba 149 €, tradicionalna večerja
s folkloro 45 €, doplačilo za 6 večerje 129 €, izlet/
treking Levada 39 €, izlet na Porto Santo s kosilom
in prevozom 139 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek morebitnih
dodatnih vstopnin pribl. 20 €.
OPOMBA: v primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko
enak, prilagojen letalskemu prevozu.
Vrstni red ogledov po dnevih se lahko spremeni.

75

Sao Miguel

Faial

Azori, razkošje v zelenem in nebeška modrina
Odhodi: 29. marec*, 5. maj, 23. junij, 23. julij, 24. september in 29. oktober 2019
• potepanje po različnih otokih (Sao Miguel,
Terceira, Faial in Pico)
• enkratna narava in bujna vegetacija
• letalski prevozi vključeni v ceni potovanja
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA – LIZBONA - SAO MIGUEL
Zbor potnikov na bližnjem letališču in polet proti Lizboni. Možnost prevoza na letališče (doplačilo).
Polet preko Lizbone na otok Sao Miguel, največji otok
Azorov, ki ga poznamo tudi kot zeleni otok zaradi obilice zelenih površin. Azorski otoki so vulkansko otočje
sredi Atlantskega oceana, od Portugalske jih loči 1.500
kilometrov. Otočje sestavlja devet glavnih otokov, ki
imajo čudovito klimo, temperature se skozi vse leto
gibljejo med 15 in 25 stopinj in otočje ne pozna zime,
zato je prav vsak mesec v letu primeren za obisk. Dih
jemajoča vulkanska pokrajina z bujno cvetočo vegetacijo –zaščitni znak so hortenzije - plantaže čaja in ananasa, nasadi vinske trte. Otočje nas bo navdušilo… Po
pristanku vožnja v hotel.
2. DAN
zajtrk, nočitev
SAO MIGUEL (PONTA DELGADA, SETE CIDADES)
Sprehod po simpatičnem glavnem mesti Ponta Delgada, ki slovi po ohranjeni tradicionalni arhitekturi, romantičnih vrtovih, ozkih tlakovanih uličicah, majhnih
trgih in kozmopolitanski atmosferi. Sprehod do cerkvice Sv. Sebalda iz 15 stoletja, mestnih vrat, mestne hiše
in Trga Republike ter ostalih mestnih zanimivosti. Popoldne se bomo podali v narodni park Sete Cidades,
ki velja za eno največjih lepot Azorskih otokov. Iz Ponte
Delgade bomo krenili do razgledne točke Vista do Rei,
od koder se odpira čudovit razgled na ugasli vulkanski
krater, kjer se nahajata dve jezeri, modro in zeleno. V
kraterju se nahaja vasica Sete Cidades, na poti pa še
postanek na plantaži ananasa, kjer nas bodo poučili o vsem kar je povezano s pridelavo ananasa. Sledi
degustacija ananasovega likerja. Popoldne povratek v
Ponta Delgado.
3. DAN
zajtrk, nočitev
SAO MIGUEL (LAGOA DO FOGO IN FURNAS)
Nadaljujemo z raziskovanjem otoka. Po južnem delu
otoka se bom zapeljali do razgledne točke Caloura in
nadaljevali do Vila Franca do Campo, ki je bila prva
prestolnica otoka. Krajši postanek in vožnja v Furnas,
kjer se nahaja jezero in vroči vulkanski vrelci, ki jih
domačini uporabljajo kot pečice za pripravo hrane.
Po želji in ob doplačilu si bomo lahko za kosilo privo-

Lagoa do Fogo

ščili slavni »Cozido«, pripravljen v »vulkanski pečici«.
Nato bomo obiskali najlepši botanični vrt Azorov Terra
Nostra, v katerem se nahaja vroče vulkansko jezero.
Nekaj prostega časa bo na voljo za plavanje v jezeru
(po želji in glede na vremenske razmere). Popoldne se
bomo po severni strani vračali nazaj v smeri hotela in
na poti obiskali tovarno čaja Gorreana, kjer bo na vrsti
degustacija črnih in zelenih čajev. Za konec postanek
na razgledni točki, od koder je prekrasen pogled na
Lagoa do Fago.
4. DAN
zajtrk, nočitev
SAO MIGUEL - TERCEIRA
Zjutraj polet na otok Terceira, kjer so Španci postavili eno največjih utrdb na Atlantiku. Po pristanku se
bomo sprehodili po mestu Angra do Heroismo, glavnemu mestu otoka, ki se zaradi neverjetno lepe arhitekture dvorcev in palač nahaja na listi kulturne dediščine UNESCA. Slikovite uličice, majhne hišice in trgi
ter čarobni vrtovi prevzamejo vsakega obiskovalca.
5. DAN
zajtrk, nočitev
TERCEIRA
Vožnja do Algar do Carvao – zanimive vulkanske tvorbe oz velikega vulkanskega dimnika, globokega 100
m, ki za čuda ni blokiran s polnili ali plazovi. To je
osupljivo lepa jama z izjemnimi stalaktiti. Ustavili se
bomo tudi v pokrajini Biscoitos, znani po vinogradih in
vinskih kleteh ter naravnih vulkanskih bazenov. Obisk
Muzeja vinogradništva, kjer bomo izvedeli vse o posebnem vinu otoka - vinu »verdelho«. Na izletu ne bo
manjkalo spektakularnih razglednih točk in čudovitih
plaž. Otok je pravi kalejdoskop tradicije, kulture in
narave.
6. DAN
zajtrk, nočitev
TERCEIRA-FAIAL
Vožnja na letališče in polet na otok Faial, za katerega
se je uveljavilo romantično ime Otok modrih hortenzij.
Velja za najbolj svetovljanskega med Azorskimi otoki,
saj se na otoku ustavlja večina čezoceanskih ladij. Največje mesto na otoku Horte se ponaša s slikovito lego
med dvema vulkanoma in dvema zalivoma. Caldeira
do Faial je kot katedrala lepote in tišine, ugasli ognjenik iz katerega je pravzaprav otok nastal. Bujna vegetacija in slikovita narava sta del naravnega rezervata,
ki predstavlja najlepši del otoka. Vožnja do ognjenika
Capelinhos, ki je nazadnje bruhal leta 1957/58. Okolica
ognjenika jasno kaže na nedavno vulkansko dejavnost.
Vožnja v hotel in nastanitev.

7. DAN
zajtrk, nočitev
FAIAL-PICO-FAIAL
Vožnja s trajektom na bližnji otok Pico, ki je ime dobil po vulkanu, namreč njegova konica Pico se vidi po
vsem otoku. Obiskali bomo kraj San Roque, ki je veljal
za središče kitolova, obiskali bomo tudi muzej, kjer
se bomo seznanili s to dejavnostjo. Otok slovi tudi po
vinski trti in je od leta 2004 zaradi posebnega načina in obdelovanja otoška posebnost. Vino z otoka je
bilo v 18. in 19. stoletju poznano na mnogih kraljevskih
dvorih po Evropi. Popoldne plovba nazaj na otok Faial.
8. DAN
zajtrk
FAIAL-LIZBONA-SLOVENIJA
Vožnja na letališče in polet preko Lizbone na bližnje
letališče. Ob doplačilu možnost prevoza v Slovenijo.

od 1.449 €*

 najmanj 25 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalske prevoze po programu,
letališke in varnostne pristojbine, 7 nočitev v z zajtrki v dvoposteljni sobi v hotelih ¾* na omenjenih
otokih, poldnevni izlet v Siete Cidades na otoku
Sao Miguel, celodnevni ogled otoka Sao Miguel,
celodnevni ogled otoka Terceira, vožnja s trajektom na otok Pico, degustacija ananasovega likerja na Sao Miguel, vstopnina v Botanični vrt Terra
Nostra na Sao Miguel, obisk tovarne čaja na Sao
Miguel, obisk Muzeja vina na Terceiri, spremstvo,
in organizacija potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
15 in 24 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
269 €, doplačilo za polpenzion: 196 €, povratni
prevoz na bližnje letališče od 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: morebitne dodatne
vstopnine in strošek javnega prevoza.
OPOMBA: V primeru, da nam letalki prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko
ostaja, prilagojen letalskemu prevozu.

FRANCIJA
»Ko me ponese na svojih rokah, ko mi nežno
govori, vidim svet skozi rožnata očala«
(Edith Piaf v pesmi La vie en Rose)

FRANCIJA JE DEŽELA
šansona in baretk, čudovitih pokrajin in očarljivih
mest, umetniškega naboja in mode, café crème in
piškotov macarons, kabaretov, muzejev, galerij in
promenad, gurmanskih užitkov in rujne kapljice.
ZVEZDNI PRAH
Francoskega renesančnega kralja, kot so pravili
Francoisu I, velikemu zaščitniku umetnosti,
literature in znanosti, je dvorni norec hudo
razžalil in so ga zato obsodili na smrt. Kralj, ki
je upošteval njegovo dolgoletno službo, mu je
milostno dovolil, da si sam izbere način smrti.
»Če mi res dopuščate pravico, da sam izberem
način, kako naj umrem, naj bo to zaradi starosti«.
Kralja je bistroumen odgovor razveselil, zato je
kazen preklical in mu podaril življenje.
VROČIH 7 V PARIZU
• Eifflov stolp - svetovno znana silhueta
iz železa, ki letno privabi 220 milijonov
obiskovalcev,
• največji muzej na svetu Louvre in muzej
impresionistov Orsay,
• Elizejske poljane, ena najznamenitejših
avenij na svetu, poimenovana po antičnih
nebesih,

• reka Sena, nekoč glavna prometna žila
Pariza, danes glavna mestna zvezda z
nabrežji, mostovi in promenadami,
• gotska katedrala Notre Dame, srce mesta
na Mestnem otoku Ile de la Cité,
• levi breg Sene z znamenito Latinsko četrtjo
in univerzo Sorbonne iz 13. st., danes znan
kot najbolj užitkarski del Pariza,
• umetniški grič Montmartre z baziliko Sacre
Coeur.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Francija je najbolj obiskana država v Evropi
s 75 milijoni obiskovalcev v enem letu.
• Ulico Victorja Hugoja imajo v vsakem
francoskem mestu.
• Charles VIII je imel 6 prstov na eni nogi, kar
je zakril in rešil tako, da je naredil modne
čevlje s štirioglatim sprednjim delom.
• Francozi se lahko pohvalijo več kot 400
vrstami sira.
• L. 2004 so v Franciji proizvedli 56, 6
milijonov hektolitrov vina.
• Francoski poljub v Franciji imenujejo poljub
duš.
• Francija ima največje število smučarskih
središč.
• Francozi so dobili več Nobelovih nagrad za
književnost, kot katerikoli drug narod na
svetu.

• Ustvarili so prvo splošno deklaracijo o
človekovih pravicah leta 1789.
• Imeli so drugi največji kolonialni imperij na
svetu.
• Pariz imenujejo tudi mesto luči zaradi
števila izobražencev, ki tam živijo.
• Francozi veljajo za izumitelje oboe, padala,
Brailove pisave, nadzvočnega potniškega
letala concorde in majhne črne oblekice, ki
jo je prva oblikovala Coco Chanel.
• Francozi so zakrivili bolšji trg, ki je bil
domislica francoskih kraljev in plemstva.
Enkrat letno so prodajali svoje stare obleke,
ki so bile zaradi slabih higienskih razmer
polne bolh, zato so semenj imenovali kar
bolšji.
ZA DOBER TEK
Za Francoze pravijo, da živijo zato, da jejo.
Francoska kuhinja slovi kot ena najbolj izbranih
na svetu. Vsako območje je razvilo svoje
kulinarične posebnosti, ki vključujejo perutnino,
teletino, ostrige, škampe, žabje krake ter
predvsem različne vrste sira in vina, ne moremo
pa niti mimo slavne francoske baguette. Miza ni
francoska brez naribanega sira, bagete in vina.

Pariz

V Pariz in Disneyland z avtobusom



Odhodi: 13. in 20. februar*, 27. marec, 26. in 30. april. in 30. april, 1. in 22. maj 12. in 21. junij, 3. in 17. julij, 14. in 27. avgust, 12. in 26. september,
9., 25 in .30. oktober, 2019 ali po želji zaključenih skupin
• obisk k Miki Miški v Disneyland
• vožnja v Disneyland vključena v ceno
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - FRANCIJA
Odhod v poznih popoldanskih urah. Nočna vožnja v
Francijo.
2. DAN
nočitev
VES DAN PARIZ
Dopoldanski prihod v Pariz in vožnja do hotela, kjer
bomo oddali prtljago. Nadaljevanje ogledov z metrojem. Pri veličastni palači Chaillot bomo naredili prve
fotografije, nato se bomo sprehodili do Ecole Militaire
(Vojaška šola) in Hotel des Invalides... Zvečer po želji
vzpon na Eifflov stolp in možnost panoramske vožnje z
ladjo po reki Seni.

XIV. Zvečer sprehod do Montmartra in bazilike Sacre
Coeur ali obisk katerega od kabarejev na radoživem
Pigallu...
4. DAN
zajtrk, nočna vožnja
PARIZ EURODISNEY
Ljubitelji zabave in avantur se bomo odpravili do zabaviščnega parka Eurodisney in preživeli dan poln zabave ter norih doživetij... Če bomo ostali v mestu in si
privoščiti prost dan, se bomo sprehajali, klepetali ob
kavici v čisto pravem “cafeju”. Mogoče se boste poglobili v slikarstvo in kiparstvo v katerem od muzejev.
Pozno popoldan se boste z vodnikom s hitro železnico
pridružili skupini v Disneyu.
5. DAN
NEMČIJA - SLOVENIJA
Po nočni vožnji prihod v Slovenijo.

3. DAN
zajtrk, nočitev
PARIZ - VERSAILLES
Nadaljevanje s podrobnejšimi ogledi in sicer predela
kjer so: muzej Louvre, ki je eden najstarejših muzejev
in tretji največji na svetu, slavolok zmage, opera, mestna hiša, mestni otok s katedralo Notre Dame, boulevard St. Germain in St. Michel z Latinsko četrtjo, kjer
boste imeli čas za kosilo. Popoldan po želji izlet v Versailles in ogled znamenitega sončnega dvorca Ludvika

od 239 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, zunanje oglede, dve nočitvi z
zajtrkom v hotelu 2/3*, vožnjo v Eurodisney, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
75 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vzpon na Eifflov
stolp 25 €, križarjenje z ladjico po Seni 15 €, izlet v
Versailles 25€ (min 15 potnikov), vstopnina v dvorec
v Versaillesu 18€, vstopnina na vrtove 10€,, vstopnina v Eurodisney 79 €odrasli,71 € otroci, podzemna
že - leznica 15 € /10 vozovnic, obisk varieteja 80 110 €, vstopnine po izbiri 10 - 15 € (posamezni obroki
18 - 25 €. Mladi do 26. leta imajo v nekatere muzeje
prost vstop.
Zaporedje ogledov se lahko spremeni.

Pariz I. 

ali

Odhodi: 13. in 20. februar*, 27. marec, 26. in 30. april. in 30. april, 1. in 22. maj 12. in 21. junij, 3. in 17. julij, 14. in 27. avgust, 12. in 26. september,
9., 25 in .30. oktober, 2019 ali po želji zaključenih skupin
• odlična kombinacija bus - letalo ali obratno
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - PARIZ
Odhod v poznih popoldanskih urah. Vožnja s krajšimi
postanki proti Franciji.
2. DAN
nočitev
PARIZ
Dopoldanski prihod v Pariz in vožnja do hotela, kjer
bomo oddali prtljago. Nadaljevanje ogledov z metrojem. Na ta način bomo z lahkoto prepoznavali mesto
in Parižane. Pri veličastni palači Chaillot bomo naredili
prve fotografije. Po želji se bomo povzpeli na Eifflov
stolp, ali se popeljali z ladjico po Seni.
3. DAN
zajtrk, nočitev
PARIZ
Nadaljevanje ogledov mesta s podrobnejšimi ogledi:
muzej Louvre, ki je eden najstarejših muzejev in tretji
največji na svetu, opera, mestna hiša, mestni otok s
katedralo Notre Dame, boulevard St. Germain in St.
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Michel z Latinsko četrtjo, kjer boste imeli čas za kosilo. Popoldan po želji izlet v Versailles in ogled znamenitega sončnega dvorca Ludvika XIV. Zvečer sprehod
do Montmartra in bazilike Sacre Coeur ali obisk katerega od kabarejev na radoživem Pigallu...
4. DAN
zajtrk, polet z letalom
PARIZ - SLOVENIJA
Po zajtrku sprehod ob Seni, obisk priljubljene galerije. Nato vožnja mimo poslovne četrti La Defense, kjer
se boste seznanili z moderno arhitekturo XX. stoletja.
Prevoz na letališče in polet proti domu.

od 378 €*

najmanj 45 potnikov

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, letalski prevoz v eno smer, letališke in varnostne pristojbine, dve nočitvi z zajtrkoma v hotelu 2/3*, zunanje oglede po programu, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 40€.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
75 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vzpon na Eifflov stolp
25 €, križarjenje z ladjico po Seni 15 €, izlet v Versail
les 25 € (min 15 potnikov), vstopnina v dvorec v Versaillesu 18 €, vstopnina na vrtove 10 €, vstopnina v
Eurodisney 79 €odrasli,71 € otroci, podzemna že leznica 15 € /10 vozovnic, obisk varieteja 80 - 110 €,
vstopnine po izbiri 10 - 15 € (Louvre 15 €, posamezni
obroki 18 - 25 €. Mladi do 26. leta imajo v nekatere
muzeje prost vstop.

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

KRATKO IN
SLADKO

Pariz

Pariz z letalom - vikend v mestu


Odhodi: 16 in 22. februar*, 29.marec,12., 19. in 27. april, 1., in 3. maj.,10. in 24. maj 14. in 22. junij, 5 in 12. julij, 16. in 23. avgust, 6. in 27. september, 4., 16. in 26. oktober
2019 ali po želji zaključenih skupin
• doživite nepozaben konec tedna v ''mestu luči''
v družbi odličnih vodnikov, ki vam bodo na zanimiv način približali življenje Parižanov
• za vas lahko rezerviramo cabaret, opero ali romantično večerjo na Seni
1. DAN 
nočitev
SLOVENIJA - PARIZ
Polet v Pariz. Po pristanku panoramski avtobusni
ogled mesta, kjer bomo spoznali vse najpomembnejše
znamenitosti mesta luči: Opera Garnier, muzej Louvre,
katedrala Notre Dame, Luxemburški vrtovi, trg Concorde, Elizejske poljane. Postanek ob Palači Chaillot
za prve fotografije Eifflovega stolpa. Nastanitev v hotelu in nadaljevanje ogledov z metrojem in peš. Zvečer
po želji vzpon na Eifflov stolp in kasneje možnost vožnje ladjo po reki Seni, najlepši pariški aveniji.
2. DAN
zajtrk, nočitev
PARIZ
Podroben ogled mesta z metrojem in peš: muzej Louvre, ki je eden najstarejših in največjih muzejev na svetu, kjer bomo občudovali znamenito sliko Mona Lise.
Odpravili se bomo na mestni otok s katedralo Notre
Dame, boulevard St. Germain in St. Michel z Latinsko

četrtjo. Tu bomo imeli nekaj prostega časa za individualna potepanja ali kosilo. Zvečer sprehod do Montmartra in bazilike Sacre Coeur imenovanega tudi Bela
golobica. Možen je tudi obisk katerega od kabarejev
na radoživem Pigallu.
3. DAN
zajtrk
PARIZ - SLOVENIJA
Dopoldan se bomo po želji sprehodili do Muzeja parfumerije, ki je v razkošnem stanovanju, kjer je bivala
tudi Maria Callas, gre za enega najbolj »ženskih muzejev«, ki vam bo razkril zgodovino parfumske industrije. Ob doplačilu se bomo v opoldanskih urah odpravili
do Versaillesa in si ogledali sončni dvorec, ki ga je na
vrhuncu svojega vladanja dal zgraditi francoski kralj
Ludvik XIV. Ogleda vreden je tudi čudovit grajski vrt.
Po ogledih vožnja na letališče.

od 379 €*

najmanj 25 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v obe smeri, letališke in varnostne pristojbine, zunanje oglede, tri
urni avtobusni ogled mesta, dve nočitvi z zajtrki v
hotelu 3*, prevoz letališče - hotel - letališče, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
15 in 24 potnikov 20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
75 €
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vzpon na Eifflov stolp
25 €, križarjenje z ladjico po Seni 15 €,zlet v Versailles
25€ (min 15 potnikov), vstopnina v dvorec v Versaillesu 18€, vstopnina na vrtove 10€, prevoz v Eurodisney 15 €, vstopnina v Eurodisney odrasli 79 €, otroci
71 €, podzemna železnica 15 € deset voženj, obisk
varie - teja 80 - 120 €, vstopnine po izbiri (Louvre,
Versa - illes…). Mladi do 26. leta imajo v nekatere
muzeje prost vstop. Posamezni obroki. Sobe 1/2+1 so
na vprašanje.
OPOMBA: poleti so predvideni z letališča JP Ljubljana. V primeru, da ne bo odhod z letališča JP Ljubljana bo s katerega od bližnjih letališč. Doplačilo za
transfer bo navedeno na internetu.

Pariz z letalom - 4 dni

Odhodi: 21. marec*, 26. in 27. april, 2., 8. in 23. maj, 22. in 27. junij, 5. in 19. julij, 15. in 22. avgust, 12. in 26. september 10. in 26. oktober 2019
ali po želji zaključenih skupin
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - PARIZ
Polet v Pariz. Po pristanku panoramski avtobusni
ogled mesta, kjer bomo spoznali vse najpomembnejše
znamenitosti mesta luči: Opera Garnier, muzej Louvre,
katedrala Notre Dame, Luxemburški vrtovi, trg Concorde, Elizejske poljane. Postanek ob Palači Chaillot
za prve fotografije Eifflovega stolpa. Nastanitev v hotelu in nadaljevanje ogledov z metrojem in peš. Zvečer
po želji vzpon na Eifflov stolp in kasneje možnost vožnje ladjo po reki Seni, najlepši pariški aveniji.
2. DAN
zajtrk, nočitev
PARIZ
Podroben ogled mesta z metrojem: muzej Louvre, ki je
eden najstarejših in največjih muzejev na svetu, najživahnejši trg v Parizu - place de la Concorde, najdražji
pariški trg - place Vendome in Etoile, slavolok zmage,
mestni otok s katedralo Notre Dame, boulevard St.
Germain in St. Michel z Latinsko četrtjo, kjer bomo
imeli nekaj prostega časa za individualna potepanja.
Zvečer se bomo sprehodili do bohemskega Montmartra in bazilike Sacre Coeur, ki ji francozi pravijo Bela
golobica. Po želji bomo obiskali katerega od kabarejev
na radoživem Pigallu.

3. DAN
zajtrk, nočitev
PARIZ (DISNEYLAND ALI GRADOVI OB LOARI )*
Dan namenjen ogledom priljubljenih galerij in muzejev. Po želji pa se boste napotili na GRADOVE OB LOARI. V tem primeru bo dan v znamenju zelene pokrajine
in mogočnih gradov. Ogled najveličastnejšega med
njimi - gradu Chambord. Mogočen grad v Amboisu dominira nad mestecem. Sledila bo vožnja do reke Cher
in enega najlepših renesančnih vodnih gradov v Evropi
- grad Chenonnceau, ki ga obdajajo prelepi vrtovi. Po
ogledih se boste polni vtisov vrnili v Pariz. Nekateri se
boste napotili v Disneyland (z RER - om) in preživeli
dan poln zabave in norih doživetij.
4. DAN
zajtrk
PARIZ - SLOVENIJA (VERSAILLES)
Ob doplačilu se boste lahko odpravili do Versaillesa in
si ogledali sončni dvorec, ki ga je na vrhuncu svojega
vladanja dal zgraditi francoski kralj Ludvik XIV. Pozno
popoldan vožnja na letališče.

od 499 €*

najmanj 25 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v obe smeri, letališke in varnostne pristojbine, zunanje oglede po
programu, tri urni avtobusni ogled mesta, tri nočitve z zajtrki v hotelu 3*, prevoz letališče - hotel - letališče, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
15 in 24 potniki 20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
99 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vzpon na Eifflov stolp
25 €, križarjenje z ladjico po Seni 15 €, Izlet v Versail
les 25€ (min 15 potnikov), vstopnina v dvorec v Versaillesu 18€, vstopnina na vrtove 10€, prevoz v Eurodisney 15 €, vstopnina v Eurodisney odrasli 79 €,
otroci 71 €, podzemna železnica 15 € deset voženj,
celodnevni izlet na gradove ob Loari (vstopnina
v dva gradova, min. 20 potnikov) 98 €, (v primeru
premalo prijav lahko uredimo izlet v tujem jeziku informativna cena je 149 €), izlet v Versailles (prevoz
RER ali bus in vodnik) z vstopnino v dvorec Versailles
40 €, vstop - nina v vrtove 10 €, obisk varieteja 80 120 €, vstopnine po izbiri (Louvre, Versailles…). Mladi do 26. leta imajo v nekatere muzeje prost vstop.
Posamezni obroki. Sobe 1/2+1 so na vprašanje
OPOMBA: poleti so predvideni z letališča JP Ljublja
- na. V primeru, da ne bo odhod z letališča JP Ljublja
- na bo s katerega od bližnjih letališč in sicer za doplačilo.
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Pariz

Strasbourg

Pariz z letalom - 5 dni

Odhodi: 16. in 22. februar*, 29.marec, 12., 19. in 27. april, 1., in 3. maj.,10. in 24. maj 14. in 22. junij, 5 in 12. julij, 16. in 23. avgust,
6. in 27. september 4., 16. in 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• možnost izleta v Normandijo
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - PARIZ
V jutranjih urah bomo poleteli v Pariz. Po pristanku
panoramski avtobusni ogled mesta, kjer bomo spoznali ali osvežili spomin ob vseh vse najpomembnejših znamenitostih mesta luči: peljali se bomo mimo
Opere Garnier, muzeja Louvre, katedrale Notre Dame,
Luxemburških vrtov, trgov Concorde in Elizejskih poljan. Ob Palači Chaillot bomo imeli postanek za prve
fotografije Eifflovega stolpa. Sledi nastanitev v hotelu
in nadaljevanje ogledov z metrojem in peš. Zvečer po
želji vzpon na Eifflov stolp in kasneje možnost vožnje
ladjo po reki Seni, najlepši pariški aveniji.
2. DAN
zajtrk, nočitev
PARIZ
Podroben ogled mesta z metrojem in peš: muzej Louvre, ki je eden najstarejših in največjih muzejev na
svetu, kjer bomo občudovali znamenito sliko Mona
Lise. Odpravili se bomo na mestni otok s katedralo
Notre Dame, boulevard St. Germain in St. Michel z
Latinsko četrtjo. Tu bomo imeli nekaj prostega časa
za individualna potepanja ali kosilo. Zvečer sprehod
do bohemskega Montmartra in bazilike Sacre Coeur
imenovanega tudi Bela golobica. Možen je tudi obisk
katerega od kabarejev na radoživem Pigallu.
3. DAN
zajtrk, nočitev
PARIZ
Dopoldan se bomo po želji sprehodili do Muzeja
parfumerije, ki je v razkošnem stanovanju, kjer je
bivala tudi Maria Callas, gre za enega najbolj »ženskih
muzejev«, ki vam bo razkril zgodovino parfumske

industrije. Ob doplačilu se bomo v opoldanskih urah
odpravili do Versaillesa in si ogledali sončni dvorec,
ki ga je na vrhuncu svojega vladanja dal zgraditi
francoski kralj Ludvik XIV. Ogleda vreden je tudi
čudovit grajski vrt.

od 599 €*

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

4. DAN
zajtrk, nočitev
NORMANDIJA ALI EURODISNEY
Po zajtrku in po želji vožnja čez zeleno normandijsko
pokrajino do Étretat - ja, kjer bomo občudovali krednato obalo in znamenite pečine, ki jih je oblikovala
narava in so jih v slikarskih delih uporabili že Monet,
Manet... Nadaljevanje poti preko slovitega normandijskega mostu, ki velja za enega najlepših na svetu in
sprehod po slikovitem obalnem mestecu Honfleur, ki
velja za enega najlepših na Côte Fleurie. Mestece se
ponaša s cerkvijo Sv. Katarine, ki je v celoti zgrajena
iz lesa. Nekaj prostega časa bo tudi za sprehod in nakup spominkov. Pred povratkom v Pariz bomo imeli še
gurmansko izkušnjo in sicer z degustacijo kalvadosa
in znamenitih normandijskih sirov. Tisti, ki ste željni
zabave se boste napotili v Eurodisneyland. Vrnitev v
Pariz.

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v obe smeri,
letališke in varnostne pristojbine, zunanje oglede
po programu, tri urni avtobusni ogled mesta, štiri
nočitve z zajtrki v hotelu 3*, prevoz letališče - hotel
- letališče, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
15 in 24 potniki 20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
136 €, hotel višje kategorije na vprašanje.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po izbiri,
dodatni izleti ali večerne prireditve: celodnevni izlet
v Normandijo - min. 15 prijavljenih 139 € (v primeru
premalo prijav lahko uredimo izlet v tujem jeziku),
vzpon na Eifflov stolp 25 €, križarjenje z ladjico po
Seni 15 €, zlet v Versailles 25€ (min 15 potnikov),
vstopnina v dvorec v Versaillesu 18€, vstopnina na
vrtove 10 €, prevoz v Eurodisney 15 €, vstopnina v Eurodisney, 79 odrasli, 71 otroci, podzemna železnica
15 € deset voženj, obisk varieteja 80 - 120 €, vstopnine po izbiri (Louvre, Versailles), posamezni obroki.
Sobe 1/2+1 so na vprašanje.
OPOMBA: poleti so predvideni z letališča JP Ljubljana. V primeru, da ne bo odhod z letališča JP Ljubljana bo s katerega od bližnjih letališč. Po želji za
vas uredimo romantično večerjo ali oglede po vaših
željah.

5. DAN
zajtrk
PARIZ - SLOVENIJA
Po zajtrku zadnji sprehod po mestu po predlogu vodnika. V popoldanskih urah odhod na letališče, vendar se bomo ustavili še v mestecu St. Denis, kje bomo
obiskali baziliko, kjer so pokopani skoraj vsi francoski
monarhi. Sv. Dionizij (St. Denis) je bil prvi pariški škof
in je zavetnik Francije. Po ogledu vožnja do letališča
od koder bomo v večernih urah poleteli v Ljubljano.

Strasbourg in šarmantna Alzacija

najmanj 25 potnikov



Odhodi:22.februar, 23. marec*, 19. april, 2. maj, 22. junij, 12. julij, 15. avgust, 12. september, 26. oktober* 2019 ali po želji zaključenih skupin
• po alzaški vinski cesti ali » Route des Vins«, eni
najlepših na stari celini
• ena degustacija vključena v ceno
• obisk zgodovinskega Strasbourga, danes
sedeža Evropskega sveta
1. DAN

večerja, nočitev
SLOVENIJA - STRASBOURG
Odhod iz Slovenije kmalu po polnoči. Prihod v Strasbourg, kjer bomo pričeli z ogledi mesta, v katerem se
nahaja Evropski parlament. Sprehodili se bomo mimo
stolnice,kraljeve palače, mestne hiše in sodne palače.
Mesto zaznamuje tudi množica kanalov in po reki Ill se
bomo tudi mi zapeljali. Nastanitev v hotelu.

80

2. DAN
zajtrk
OBERNAI - HAUT KOENIGSBURG - RIBEAUVILLE RIQUEWIHR
Po zajtrku vožnja v Obernai, mestece obkroženo z vinogradi. Sprehod po mestu, kjer je tipična alzaška arhitektura, bomo zaključili z degustacijo tukajšnjih vin. Veselo
bomo nadaljevali v Chateau de Haut Koenigsbourg, ki je
eden redkih dobro ohranjenih gradov na tem področju.
Za zaključek pa še mesteci, ki sta najlepši in značilni na
tem območju. Prevzeli nas bodo čudoviti trgi in značilna arhitektura. Dan bomo področju primerno zaključili
z degustacijo. Nastanitev v hotelu.
3. DAN 
zajtrk
COLMAR
Po zajtrku si bomo ogledali še Colmar, kjer bomo začutili še dodatno poseben značaj Alzacije. Ogled mesta
in nekaj prostega časa za popolno doživetje mesteca.
V popoldanskih urah se bomo odpravili proti domu,
kamor bomo prispeli v poznih nočnih urah oz. zgodnjih
jutranjih.

od 229 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestnine in
ostale pristojbine, dve nočitvi z zajtrki v hotelih
2/3*, ena večerja, ena degustacija, zunanje oglede
po progra - mu, spremstvo in stroške organizacije
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
63 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine 7 - 10 € za
ogled gradu ali muzeja.

Lurd

Romarski Lurd in Provansa

Mont St. Michel


Odhodi: 3.* april, 8. maj, 22. junij, 4. julij, 14. avgust, 18.* september 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• pokrajina najslavnejših rdečih vin na svetu
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - MONACO
Odhod iz Slovenije v zelo zgodnjih jutranjih urah, nadaljevanje vožnje preko Italije do Monaca, krajši ogled
in naprej proti Lourdu. Nastanitev v hotelu v Provansi.
Večerja.
2. DAN
zajtrk, nočitev
LURD
Vožnja (približno dve do tri ure) v svetovno znano romarsko središče Lurd. Ogled trdnjave nad mestom in
sprehod do verskega svetišča. Namestitev v hotelu.
Prosto popoldne za samostojno raziskovanje verskega
središča in udeležbe na kateri izmed svetih maš (obredi se izvajajo v različnih svetovnih jezikih).

3. DAN 
zajtrk, nočitev
LURD ALI IZLET
Dan namenjen samostojnemu raziskovanju Lurda in
udeležbe sv. Maše. Za doplačilo se boste odločili za
krajši izlet v okolici, ki bo objavljen na licu mesta.
4. DAN
zajtrk, nočitev
LURD - PONT DU GARD - ARLES
Odhod iz Lurda v smeri proti Pont du Gard, ogled antično rimskega akvadukta, ki že skoraj 2000 let kljubuje vsem dogodkom zgodovine, nadaljevanje poti v
Arles, galski Rim, kjer se ob reki Roni srečamo z ostanki antično rimske arene in gledališča. Namestitev
v hotelu.
5. DAN
zajtrk
AIX EN PROVENC - SLOVENIJA
Ogled mesta Aix en Provence, nato prevoz proti Sloveniji, kamor boste prispeli v poznih nočnih urah.

od 369 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, cestne in ostale pristojbine, štiri nočitve z
zajtrki, tri večerje, zunanje oglede zunanjosti po
programu, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
133 €, izlet v Toulouse z ogledom tovarne Airbus pribl
39 € (v primeru potrditve termina).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji 5 15 € za znamenitost.

Normandija in Pariz



Odhodi: 14. marec,* 2. in 23. maj, 22. junij, 4. julij, 15. avgust, 18. september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• vsi odtenki čudovite zelene pokrajine na
severu Francije
• ogled druge najbolj obiskane znamenitosti v
Franciji - čudežnega Mont St. Michela
1. DAN
večerja, nočitev
PARIZ - ROUEN - FECAMP - ETRETAT
Polet letala v jutranjih urah. Vožnja v prestolnico Normandije Rouen. Ogledali si bomo mesto ob Seni, ki se
ponaša s čudovito gotsko katedralo in trgom, kjer so
sežgali Devico Orleansko. Naprej v Étretat, kamor so
zahajali številni umetniki (Monet, Boudin…) in se navduševali nad visokimi klifi. Nastanitev v hotelu.
2. DAN
zajtrk, nočitev
HONFLEUR - CAEN - BAYEUX
Vožnja do mesta Honfleur, slikovitega ribiškega mesteca z nenavadno leseno cerkvijo iz 15. stol in nadaljevanje pot od tam pa vožnja do Caena. Slikovito
mesto se ponaša z odličnimi muzeji, med drugim z
Memorialnim muzejem, v katerem je prikazano izkrcanje Normandiji 6. junija 1944. Po želji si bomo ogledali muzej in sa nato napotili v okolico Bayeauxa, kjer
bomo prenočevali.

3. DAN
zajtrk, nočitev
BAYEUX - MONT ST. MICHEL
Zjutraj si bomo v mestu ogledali znamenito tapiserijo,
ki spada med najstarejše v celoti ohranjene tapiserije
na svetu in prikazuje normansko invazijo na Anglijo v
11. stol. Po ogledu vožnja do ene izmed obal izkrcanja. Sledi vožnja proti Mont St. Michelu. 80 m visok
granitni otok se mogočno dviga iz blatnega ustja reke
Couesnon. Danes je Mont St. Michel znan romarski
kraj, kamor so se začela romanja že pred ustanovitvijo
samostana v 10. stol. Po ogledu nastanitev v hotelu.
4. DAN
zajtrk, nočitev
MONT ST. MICHEL - PARIZ
Zgoden zajtrk še zadnji posnetki romantične pokraji
ne ter vožnja s krajšimi postanki proti Parizu, kjer se
bomo bomo napotili proti letališču in poleteli proti
domu.

od 698 €*

najmanj 30 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

- 25 € za odhoda 14. 3. in 26. 10.
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v obe smeri, letališke in varnostne pristojbine, avtobusne prevoze v Franciji, zunanje oglede, en polpenzion in dve
nočitvi z zajtrkom v hotelih 3*, stroške spremstva
in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
20 in 29 potniki 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
132 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Vstopnino v Memorialni muzej v Caenu 18 €, ogled tapiserije 14 €, ogled
Mont St. Michela 11 €, ostale vstopnine po izbiri 5 15 €. Sobe 1/2+1 so na vprašanje.
OPOMBA: poleti so predvideni z letališča JP Ljubljana. V primeru, da ne bo odhod z letališča JP Ljubljana bo s katerega od bližnjih letališč.
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Chenonceau

Strasbourg

Pariz in Alzacija - francosko podeželje
Odhodi: 30. april, 22. junij, 10. In 24. julij, 14. avgust, 20. september, 26. *oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA – STRASBOURG
Odhod zgodnjih jutranjih urah. Ob gledanju filmov
bo pot hitro minila. V prvih popoldanskih urah bomo
prispeli v Strasbourg. Mesto zaznamuje Evropski parlament, pred katerim se bomo ustavili in sprehodili,
nato pa bomo naše oglede nadaljevali za spoznavanje
mestnih znamenitosti, kot so stolnica, kraljeva palača, mestna hiša in sodna palača. Nastanitev v hotelu,
večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ALZACIJA: OBERNAI – HAUT KOENIGSBURG – RIBEAUVILLE– RIQUEWIHR
Po zajtrku vožnja v Obernai, mestece obkroženo z
vinogradi. Sprehod po mestu, kjer je tipična alzaška
arhitektura, bomo zaključili z degustacijo tukajšnjih
vin. Veselo bomo nadaljevali v Chateau de Haut Koenigsbourg, ki je eden redkih dobro ohranjenih gradov
na tem področju. Za zaključek pa še mesteci, ki sta
najlepši in značilni na tem območju. Prevzeli nas bodo
čudoviti trgi in značilna arhitektura. Vožnja proti Parizu, nastanitev v hotelu in nočitev.
3. DAN
zajtrk, nočitev
PARIZ: LOUVRE – NOTREDAMSKA KATEDRALA – LATINSKA ČETRT –SENA – EIFFLOV STOLP
Po zajtrku se bomo napotili v Pariz, kjer bomo po krožni vožnji obiskali največji muzeja na svetu – Louvre.
Sledi Sprehod ob obrežjih reke Seine proti Mestnemu otoku, kjer se je začela zgodovina Pariza. Prosto
za kosilo v znameniti Latinski četrti. Ogledali si bomo
največjo gotsko katedralo v Franciji - Notre Dame. Za
zaključek po želji vožnja z ladjico po Seni in vzpon na
Eifflov stolp.

Colmar
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4. DAN
zajtrk, nočitev
GRADOVI OB LOARI : CHAMBORD – CHENONCEAU
– AMBOIS
Zgoden zajtrk in odhod na Gradove ob Loari. Ogledali
si bomo ogledali grad Chambord, najmogočnejši od
vseh, ki je bil po svoji veličini predhodnik Versaillesa.
Nato se bomo v nasprotni smeri odpeljali do dvorca
Chenonceau, čigar zgodovino so krojile ženske, kar se
v samem dvorcu lahko tudi začuti. Po ogledu se bomo
sprehodili še po simpatični vasici Amboise, v kateri je
del svojega življenja preživel tudi renesančni mojster
Leonardo da Vinci. Sledila bo vrnitev v Pariz.
5. DAN
zajtrk
PARIZ: ELIZEJSKE POLJANE – ELIZEJSKA PALAČA VERSAILLES (ALI PO ŽELJI EURODISNEY)
Dan bo namenjen ogledom muzejev in galerij. Preživeli
ga bomo po svoje ali v družbi vodnika. V dopoldanskem času se bomo odpravili do svetovno znanih Elizejskih poljan, se sprehodili do največjega pariškega
trga Concorde in se sprehodili po znameniti Faubourg
St. Honore, ulici visoke mode do rezidence francoskega predsednika, Elizejske palače. Nato se bomo
z Rerom napotili v Versailles, dvorec francoskih burbonskih kraljev, ki ga je dal zgraditi Sončni kralj, Ludvik XIV. Prosto za samostojne oglede dvorca in vrtov.
V poznih popoldanskih slovo in vožnja proti Sloveniji

od 369 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, cestne pristojbine in parkirnine zunanje
oglede po programu, štiri nočitve z zajtrki v hotelu 2/3*, dve večerji, vožnjo v Versailles, stroške
spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
135 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po izbiri v
posamezne gradove, dodatni izleti ali večerne prire ditve: vzpon na Eifflov stolp 25 €, križarjenje z ladjico
po Seni 15 €, vstopnino v Versailles 15 €, podzemna
železnica cca 10 €, obisk varieteja 80 - 110 €, vstopnine po izbiri (Louvre 15 €, Versailles 15 €), posamezni obroki 15 - 30 €.

6. DAN
vožnja
SLOVENIJA
Prihod v izhodiščne kraje v opoldanskih urah.

Versailles

Bordeaux

Ambiose

Gradovi ob Loari, Atlantik in jug Francije 
Odhodi: 12. marec*, 26. april, 22. junij, 10. In 27. julij, 14. avgust, 20. september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• za ljubitelje gradov in narave ter poznavalce
vin
• obisk mondenega letovišča ob Atlantiku
Biarritz
• za ljubitelje Francije in gurmane
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - FRANCIJA
Odhod v poznih večernih urah. Vožnja s postanki proti
Franciji.
2. DAN
večerja
FRANCIJA - BLOIS
Po nočni vožnji boste dopoldne že občudovali razgibano francosko pokrajino. Prihod v okolico mesteca
Bloisa, ki velja za nekakšno turistično prestolnico Loare. Na vrhu pečine dominira grad, ki je zanimiv zaradi
različnih slogov. Nastanitev v hotelu in ogled gradu.
Večerja.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BLOIS - AMBOISE - AZZAY LE RIDO - POITIER
Nadaljevanje z ogledi in spoznali bomo grad Ambois, v
istoimenskem privlačnem mestecu, ki je bilo eno prvih
naselij ob Loari. Sledi vožnja do gradu Azay - le - Rido,
ki se zrcali v vodi reke Indre. Po ogledih vožnja v univerzitetni Poiters. Nastanitev v hotelu.

4. DAN
zajtrk, nočitev
POITIERS - LA ROCHELLE - POKRAJINA LE MEDOC
Vožnja proti Atlantiku in sicer v staro pristanišče La
Rochelle, kjer se bomo sprehod po starem mestnem
središču. Dan bo v znamenju vinorodnega okoliša Medoc in degustacija seveda ne bo manjkala. Središče
najbolj rodovitnih predelov, kjer pridelujejo izjemno
kakovostna vina je Bordeaux. Izvedeli boste zakjl letnik 1995 ni bil letnik stoletja in si ogledali mestne znamenitosti. Mesto zaznamujejo široke ulice in bulvarji.
Nastanitev v hotelu.
5. DAN
zajtrk, nočitev
BORDEAUX - BIARRITZ - BORDEAUX
Vožnja ob atlantski obali, v priljubljeno letovišče Biarritz. Slaven je postal leta 1854, ko je dala cesarica
Evgenija, žena Napoleona III., na njegovi obali zgraditi
palačo, sedanji Hôtel du Palais. Na letovanje v Biarritz
so prihajale tudi številne evropske kraljevske družine,
danes pa so njegove plaže ob Biskajskem zalivu oblegane s strani številnih turistov. Sprehod ob Atlantiku
ter spoznavanje navad Francozov. Zvečer vrnitev v
hotel.
6. DAN
zajtrk, nočitev
BORDEAUX - CARCASSONNE
Dopoldanski ogled Bordeauxa, nato vožnja v Carcassonne, ki je vse do danes ohranil nedotaknjeno
obrambno arhitekturo kot eno največjih znamenitosti
v Evropi. Nastanitev v okolici mesta in sprehod pred
spanjem.

7. DAN 
zajtrk, nočitev
CARCASSONNE - NIMES - SLOVENIJA
Nadaljevanje potovanja v Nimes in ogled mesta za katerega mnogi pravijo, da spada med najprivlačnejša
mesta Francije. Čas za kosilo in nato slovo ter vožnja
proti domu, kamor boste prispeli v zelo poznih nočnih
oz. že jutranjih urah naslednjega dne.

od 428 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, zunanje oglede po programu,
pet nočitev z zajtrki v hotelih 2/3*, dve večerji,
stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
132 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po izbiri 5
- 15 € (skupaj pribl. 50 €), obroki po izbiri 15 - 30 €.

Bordeaux - vikend v mestu


Odhodi: 8. marec*, 7. in 26. april, 25. maj, 29. junij, 5. julij, 16. avgust, 20 september in 25. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• pokrajina najslavnejših rdečih vin na svetu
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - BENETKE - BORDEAUX
Avtobusni prevoz na letališče v Benetke (transfer doplačilo). Večerni polet v Bordeaux, transfer do hotela in namestitev. Sprehod ob nabrežju reke Medoc in
osvetljenega mesta. Mesto zaradi lepote imenujejo
tudi Biser Akvitanije, slovi pa po vinogradih v okolici,
iz katerega pridelujejo svetovno znane bordojce. Zlato
dobo je mesto doživelo v 18. stoletju, ko so bile zgrajene številne klasicistične zgradbe. Prosto za večerjo.
2. DAN
zajtrk, nočitev
BORDEAUX
Ogled mesta, ki je od leta 2007 vpisano na seznam
UNESCOVE svetovne dediščine. Mesto slovi po bogati arhitekturi in mesto ima takoj za Parizom največje
število zaščitenih zgradb. Sprehod do gotske katedrale sv. Andreja iz 13. stoletja, četrti Chartrons, enega
najživahnejših predelov mesta, Ogledali si bomo Muzej vina in trgovanja ter na koncu degustirali dve vrsti
vin. Nadaljevanje ogledov, steber sv. Mihaela, drugi

najvišji v Franciji, Petrov most, trg Gambetta, ulica sv.
Katarine, … Prosto za večerjo.
3. DAN
zajtrk, nočitev
COGNAC
Ves dan bo namenjen samostojnemu raziskovanju
mesta, po želji ob doplačilu pa bo dan namenjen raziskovanju pokrajine Cognac. V dopoldanskem času
bomo obiskali slovito hišo »Henessy«, kjer nam bo
predstavljena proizvodnja konjaka, čemur bo sledila
tudi pokušnja. Nato bomo obiskali muzej Umetnost
konjaka, v kateri se bomo seznanili s konjakom in
zgodovino pridelovanja. Sledil bo sprehod po starem
mestnem jedru in nekaj prostega časa za nakupe in
samostojne oglede. Povratek v hotel.
4. DAN
zajtrk
BORDEAUX - BENETKE - SLOVENIJA
V dopoldanskem času bodo na vrsti še zadnji ogledi,
Borza, Palača Rohan in Narodno gledališče. Prevoz na
letališče in polet v Benetke, od koder bo po želji organiziran prevoz na odhodna mesta.

od 478 €*

najmanj 30 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v obe smeri,
letališke in varnostne pristojbine, ročna prtljaga,
avtobusne prevoze v Franciji, zunanje oglede, tri
nočitve nočitev z zajtrkom v hotelih 3*, stroške
spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
20 in 29 potnikov 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
99 €, tranfer v Benetke in nazaj 50 €
MOŽNA DOPLAČILA na poti: poldnevni izlet v Cognac min 15 potnikov 79 €, vstopnine po izbiri 5 - 15 €
po muzeju/ogledu. Sobe 1/2+1 so na vprašanje.

83

Avignon

Provansa

Provansa in Azurna obala


Odhodi: 7*. in 16.* februar, 14. marec, 26. in 30. april, 2. in 25. maj, 7, 21. * in 28. *junij, 7. * in 13. julij 9. in 22. avgust, 20. september, 20. in 25. oktober 2019
ali po želji zaključenih skupin
• priljubljen program med slovenskimi potniki
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - ITALIJA
Odhod v poznih večernih urah. Avtobusna vožnja proti
Franciji.
2. DAN
nočitev
PROVANSA - AVIGNON
Prebudili se boste v Provansi in po slikoviti pokrajini
nadaljevali vožnjo do Avignona, pomembnega mesta
ob Roni. Njegovo staro središče je še vedno obdano z
obzidjem. Ogled znamenitosti: Papeška palača, place
de l’Orloge... Nastanitev v hotelu v okolici.
3. DAN
zajtrk, nočitev
ARLES - AIX EN PROVENCE - AZURNA OBALA
Vožnja v Arles. Postanek za ogled antičnih znamenitosti in nadaljevanje v Aix en Provence, kjer je ustvarjal umetnik 20. stoletja - Cezanne. Ogled mesta, ki je
eno najprivlačnejših v Evropi. Sledi vožnja proti Azurni

obali. Postanek v elegantnem festivalskem Cannesu in
sprehod do festivalske palače. Nočitev v Cannesu ali
Nici.
4. DAN
zajtrk
NICA - MONACO - ITALIJA - SLOVENIJA
Postanek v Nici, nato pa izlet v Monaco in Monte
Carlo. Na poti postanek v vasici Eze, ki se kakor orlovo gnezdo pne nad mogočnimi previsi. Ogled izdelave
parfumov in možnost nakupov. Po prihodu v Monako
se boste najprej sprehodili do knežje palače Grimaldijevih, si ogledali katedralo in po želji in za doplačilo
obiskali Oceanografski muzej. Sledi obisk mondenega
igralniškega predela, imenovanega Monte Carlo. Popoldne odhod z Azurne obale. Vožnja po italijanskih
avtocestah proti Sloveniji. Prihod domov v poznih nočnih urah.

USPEŠNICA

od 219 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in ostale pristojbine, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 2/3*,
zunanje oglede, ogled parfumerije v Ezu, stroške
spremstva in organizacije potovanja. 21.* in 28. *junij, 7.* in 13. julij si boste ogledali polje sivke v - u.
V primeru, da želite prava polja sivke priporočamo
program PROVANSA IN DIVJA LEPOTA CAMARGUE.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: priporočamo doplačilo za večerjo v hotelu prvi večer 19 €, na poti
rezervacija ni možna.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po izbiri 5
- 15 € (skupaj pribl. 50 €), obroki po izbiri 15 - 30 €.

Mondena Azurna obala - Cote D’Azzur


Odhodi: 7*. in 16.* februar, 14. marec, 26. in 30. april, 2. in 25. maj, 7, 21. * in 28. *junij, 7. * in 13. julij 9. in 22. avgust, 20. september, 20. in 25. oktober 2019
ali po želji zaključenih skupin
• v prijetnem tempu boste spoznali mondenost
Azurne obale
1. DAN
nočitev
CANNES - GRASSE - ST. PAUL DE VENCE
Odhod v zelo zgodnjih jutranjih urah. Vožnja po Italiji
proti Franciji. V jutranjih urah boste prispeli na mondeno Azurno obalo. Vožnja mimo Nice in po obalni
cesti do festivalskega Cannesa. Sprehod ob festivalski
palači, kjer se vsako leto odvija filmski festival. Pot nas
bo nato vodila v vasico Grasse, kjer bomo obiskali
znano parfumerijo. Obiskali bomo tudi idilično vasico
St. Paul de Vence s številnimi galerijami. V popoldanskih urah nastanitev v hotelu. (Cannes ali Nica).
2. DAN
zajtrk, nočitev
EZE - MONACO - MONTE CARLO
Zapeljali se bomo v Monaco in Monte Carlo. Na poti
postanek v vasici Eze, ki se kakor orlovo gnezdo
pne nad mogočnimi previsi. Po želji ogled izdelave
Monaco
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parfumov in možnost nakupov. Po prihodu v
Monako se boste najprej sprehodili do knežje palače
Grimaldijevih, si ogledali katedralo in po želji obiskali
znamenit Oceanografski muzej, ki ga je ustanovil
raziskovalec Cousteau - priporočamo,. Popoldne
obisk mondenega igralniškega predela, imenovanega
Monte Carla.
3. DAN
zajtrk
AZURNA OBALA - SLOVENIJA
Del dopoldneva boste preživeli v Nici, »kraljici Azurne obale«. Krajši sprehod po mestni »peš coni« in
po »angleški aveniji«. V zgodnjih popoldanskih urah
odhod proti Sloveniji. Prihod domov v poznih nočnih
urah.

KRATKO IN
SLADKO

od 199 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, dve nočitvi z zajtrkom v hotelih
2/3*, zunanje oglede po programu, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
62 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po izbiri,
vstopnina v Oceanografski muzej 14 €, vstopne in
obroki obroki po izbiri.
Nica

Camarague

Verdon

Provansa in divja lepota Camargue


Odhodi:6*. in 20.* februar, 13. marec, 26 in 30. april, 24. maj, 7, 21. * in 28. *junij, 6. * in 13. julij 9. in 22. avgust, 20. september, 20. in 25. oktober 2019
ali po želji zaključenih skupin

• konec junija zacvetijo čudovita polja sivke
• obisk soteske VERDON, ki velja za
najslikovitejšo sotesko v Evropi
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - ITALIJA - FRANCIJA
Odhod v poznih večernih urah. Avtobusna nočna vožnja proti Franciji.
2. DAN
večerja, nočitev
SOTESKA VERDON - MOUSTIERS ST. MARIE MANOSQUE
Po nočni vožnji prihod na področje, kjer bodo vaša čutila opojno vdihovala vonj sivke in medu. Najprej boste doživeli najslikovitejšo sotesko v Evropi, Postanek
v vasici Moustiers - Ste Marie, ki slovi po keramiki in
sivki. Vožnja v Manosque, mestece, ki je restavriralo
in zaščitilo mestne četrti. Na poti proti Aix en Provence namestitev v hotelu, zagotovo se vam bo prilegel
sprehod…
3. DAN
zajtrk, nočitev
AVIGNON - PONT DU GARD - ORANGE CHATEAUNEUF DE PAPE
Vožnja v “srce Provanse” - romantični Avignon. Tu se
zanimivo mešata srednjeveška ter drzna novodobna arhitektura. Ogled mesta: Papeška palača, sloviti
Avignonski most, sprehod po Place de l’Orloge. Po
ogledih nadaljevanje potovanja do bližnjega rimskega
akvadukta PONT DU GARD, ki velja za pravo mojstrovi-

no rimske arhitekture v Franciji. Vožnja v Orange. Mestece je pomembno trgovsko središče za izvoz sadja in
vina iz doline reke Rhone. In ker dneva še ne bo konec,
boste imeli nekje v okolici znanega vinskega središča
Chateauneuf - du - Pape, po želji in ob doplačilu, degustacijo vin v odlični vinoteki, po želji tudi večerjo.
4. DAN
zajtrk, nočitev
NACIONALNI PARK CAMARGUE - NIMES
Podali se boste na področje Nacionalnega parka Camargue, mimo velikih sadovnjakov in skozi divja močvirja, kjer boste lahko občudovali flaminge, divje bele
konje in značilno obalo. Obiskali boste znano romsko
središče in prizorišče svetovnih festivalov romske
narodne skupnosti, Saintes Maries de la Mer. Po želji
vožnja z ladjico po ustju reke Rhone, kjer boste občudovali vso lepoto naravnega rezervata. Nasledni postanek bo v nekdanjem pristanišču - v utrjenem mestu
Agues Mortes. Za zaključek dneva boste obiskali še
Nimes, kjer si boste po želji privoščili morda ratatouille, bouilabaisse ali aiolli.
5. DAN	
zajtrk, nočna vožnja
ARLES - AIX EN PROVENCE
Za konec še obisk Aix en Provence, ki velja za enega
najprivlačnejših mest v Evropi. Vsaj na videz v njem še
vedno prebiva duh velikega provansalskega vladarja
imenovanega »le bon roi Rene d'Anjou«, ki je iz Aixa
naredil svoj sedež in središče vseh umetnosti. Sprehod po glavnem bulvarju, kjer boste občudovali čudovita pročelja hiš in skozi stari del mesta. Vožnja proti
domu.

6. DAN
ITALIJA - SLOVENIJA
Po nočni vožnji prihod v Slovenijo.

od 299 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, tri nočitve z zajtrkom v hotelu
2/3*, zunanje oglede, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
99 €. priporočamo doplačilo za večerjo v hotelu prvi
večer 19 €, na poti rezervacija ni možna.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po izbiri 5 12 €, obroki po izbiri 17 - 23 €.
OPOMBE: 9.* in 20. februar* - v tem terminu je cena
299 €, 7, 21. * in 28. *junij, 6. * in 13. julij - ogleda
polj sivke

PREMIUM

POLETNO
POTOVANJE

USPEŠNICA

NOVO
POČITNIKOVANJE
NA KORZIKI
www.palma.si
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Bonifacio

Sardinia

Korzika - Napoleonov otok



Odhodi: 14. marec* in 26. april, 2. in 24. maj, 21. junij, 22. avgust, 6. in 27. september 25. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin

1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - ITALIJA
Odhod v poznih večernih urah. Nočna vožnja v Italijo,
proti Livornu.
2. DAN
večerja, nočitev
LIVORNO - BASTIA - CORTE - AJACCIO
Zjutraj boste prispeli v Livorno ob obali Ligurskega
morja in se vkrcali na ladjo. Plovba bo hitro minila in
že boste na Korziki. Vožnja iz Bastie do starodavne korziške prestolnice Corte, kjer se bomo z vlakcem popeljali v vasico. Nadaljevanje vožnje na zahodno obalo
otoka, proti Ajacciu, Nastanitev v hotelu.
3. DAN
zajtrk, nočitev
AJACCIO - FILITOSA - PROPRIANO
Ogled glavnega otoškega mesta Ajaccia: Napoleonova
rojstna hiša in muzej, Napoleonova jama, katedrala,
mestni trg. Čas bo za sprehod po slikovitih, sončnih,
ulicah tega obmorskega mesta. Vožnjo boste nadaljevali proti jugu otoka, proti zalivu Valinco. Na poti še
obisk ostankov znamenite neolitske naselbine v Filitosi. Zvečer prihod v Propriano, nastanitev v hotelu v
okolici.

4. DAN
zajtrk, nočitev
PROPRIANO - SARTENE - BONIFACIO PORTO VECCHIO
Izlet do najbolj korziškega med korziškimi mesti, do
Sartene. Obisk farne cerkve, kjer se vsako leto zgodi
neobičajna procesija - catenacciu (sprevod križanega). Nato odhod v Bonifacio, v čudovito mesto, zgrajeno na strmih previsnih skalah. Očarale vas bodo ozke
uličice s slikovitimi hišami, sprehodili se boste med
številni restavracijami, mesto pa si boste ogledali tudi
z morske strani. Vožnja v Porto Vecchio. Nastanitev v
okolici.
5. DAN
BASTIA - LIVORNO - SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja do Bastie, kjer se boste ponovno vkrcali na ladjo. Plovba do Livorna. Vožnja proti Sloveniji
in prihod domov v poznih nočnih urah.

od 369 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, plovbo z
ladjo na Korziko in nazaj, tri nočitve z zajtrki v hotelih 2/3*, ena večerja, vstopno in izstopno takso
za otok, zunanje oglede, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
99 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: stopnine po izbiri
5 - 15 €.
POMEMBNO: v primeru spremembe ladijskega prevoza se lahko spremeni odhodno ali dohodno pristanišče oz. datum odhoda.

Korzika in Sardinija - nepozaben duet

Odhodi: 27. marec*, 26. april, 16. maj, 21. junij*, 23. avgust, 18. september, 10. in 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• številni zadovoljni potniki - odlična
kombinacija
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - ITALIJA
Odhod v poznih večernih urah. Avtobusna nočna vožnja proti Livornu.
2. DAN
večerja, nočitev
LIVORNO - BASTIA - CORTE - AJACCIO
Zjutraj boste prispeli v pristaniško mesto Livorno ob
obali Ligurskega morja in se vkrcali na ladjo. Plovba
bo na udobni ladji kaj hitro minila in po štirih urah se
boste izkrcali na Korziki. Iz Bastie vožnja do starodavne korziške prestolnice Corte. Krajši postanek za informativni ogled mesta in nadaljevanje potovanja proti
Ajacciu, glavnem mestu Korzike - informativni ogled.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
FILITOSA - SARTENE - BONIFACIO - ST. TEREZA DI
GALLURA
Ogled ostankov neolitske naselbine v Filitosi in odhod
do enega najbolj tipičnih korziških mest - zanimive
Sartene. Nadaljevanje vožnje do Bonifacia, utrjenega
pristaniškega mesta, na skrajnem jugu otoka. Očarale
vas bodo ozke uličice in slikovite hiše na strmih previsnih skalah zgrajenega mesta. Zvečer vožnja s trajektom na Sardinijo, v St. Tereza di Gallura.

4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ST. TEREZA DI GALLURA - CASTELSARDO ALGHERO
Odhod v Castelsardo, slikovito mestece z mogočnim
obzidjem, pisanimi uličicami in stolnico z enkratno
lego nad morjem. Nadaljevanje vožnje v Alghero, prijetno letoviško mesto, središče sardinskih Kataloncev.
5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ALGHERO - NURAGI IN GROBNICE VELIKANOV COSTA SMERALDA
Sprehod po zanimivem starem delu Alghera, kasneje pa si boste ogledali še ostanke nuragov in grobnic
velikanov, ki so edinstvena posebnost otoka Sardinije.
Sledi vožnja mimo Sassarija na vzhodno obalo otoka,
na Costa Smeraldo. Na eni najlepših obal na svetu se
boste pustili očarati turkiznemu in kristalno čistemu
morju, ki z belino obale ustvarja popolno harmonijo.
6. DAN
zajtrk
OLBIJA - PIOMBINO - SLOVENIJA
Vkrcanje na trajekt proti Piombinu. Pristanek v prvih
popoldanskih urah. Nadaljevanje vožnje mimo Bologne, Padove in Benetk v Slovenijo, kamor boste prispeli
pozno ponoči.

USPEŠNICA
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od 479 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, plovbo na
Korziko in Sardinijo (palubni potniki) ter s Sardinije v
Piombino (palubni potniki),štiri nočitve z zajtrkom v
hotelu 3*,3 večerje, zunanje oglede, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
129 €, kabina 1/2 v primeru nočne plovbe z ladjo 25€
poosebi.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vvstopnine po izbiri 5
- 15 €, turistična taksa v hotelih na Sardiniji in Korziki
3 - 4 € na dan.
POMEMBNO: tri posteljne sobe so dvoposteljne z
dodatnim ležiščem in so na vprašanje! V primeru
praznikov, zaprtja muzejev ali gradov se spremeni
oz. prilagodi zaporedje ogledov. Kategorizacija hotelov v Franciji je drugačna kot v drugih evropskih
državah. V primeru spremembe ladijskega prevoza
se lahko spremeni odhodno ali dohodno pristanišče. Možna je nočitev na ladji 5. /6. dan namesto v
Olbiji. V tem primeru je doplačilo za kabino 1/2. Točen podatek bo objavljen na www.palma.si

Lurd

Gavarnie

Lurd in Pireneji - nepozaben dvojček



Odhodi:2. april*, 1. maj, 26. Junij, 25. september, 9 in 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• čudež v Lurdu
• spektakularna kulisa v Gavarniju v Pireneji
1. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
TOULOUSE – LURD
Letalski prevoz in Benetk v Toulouse. Po informativni
vožnji prevoz v smeri Lurda. Namestitev v hotelu.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
LURD
Po zajtrku bomo imeli dan v celoti posvečen Lurdu.
Ogledali si bomo film o Bernardkinem življenju, obiskali vse najpomembnejše lurške bazilike in zanimivosti: zgornjo in spodnjo baziliko, podzemno baziliko
sv. Pija X., votlino z Marijinim kipom, Bernardkino rojstno hišo, lurško ječo… čas za kosilo. Popoldne bo čas
namenjen osebnim ogledom, kopanju v lurški vodi,
nakupu spominkov …Večerja in nočitev v hotelu ter
večerna procesija z lučkami.

3. DAN
zajtrk, nočitev
LURD – ALI PO ŽELJI IZLET V NARAVNO KULISO
GAVARNIE
Dan boste namenili osebnim potrebam v Lurdu, po
želji pa se boste napotili na izlet in sicer do najznamenitejše naravne kulise na svetu v Gavarniju. Gre za
spektakularno dolino, ki se zaključi s 16 vrhovi tudi do
3000 metrov visokimi ter najvišjim slapom v Evropi.
Območje je pod zaščito Unesca. Sprehodili se bomo
do točke, kjer se nam bo odprl osupljiv razgled. Po
ogledu se bomo napotili še do majhnega mestec Luz
Saint Savuer, ki je sploh pozimi središče ljubiteljev
smučanja na bližnjih vrhovih in urejenih smučiščih.
Vrnitev v Lurd, večerja in nočitev.
4. DAN
zajtrk, nočitev
LURD – TOULOUSE
Po zajtrku še zadnji sprehod v Lurdu, nato se bomo napotili nazaj proti Toulousu. Mesto je doživelo največji
razcvet v srednjem veku, ko je bil središče učenosti
in kulture. Univerza je druga največja v Franciji, takoj
za Sorbono. Raziskali bomo staro četrt, ki leži južno
od trga du Capitole. Sorboni Namestitev v hotelu in
nočitev.

5. DAN
Pred odhodom na letališče zadnji sprehod. Sledi prevoz na letališče in prevoz v Benetke. Po želji proti doplačilu prevoz v Slovenijo.

od 648 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz z vključeno ročno prtljago, avtobusni prevoz, cestne in ostale pristojbine, štiri nočitve z zajtrkom po programu, dve
večerji, zunanje oglede, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 30 €.
DOPLAČILA PO ŽELJI, ob prijavi: enoposteljna
soba 152 €.
DOPLAČILO PO ŽELJI, na poti: dodatni izleti (min.
št. udeležencev 20 potnikov): izlet v Gavarnie 39 €.

NOVO

Pariz - London Z EUROSTAROM POD ROKAVSKIM PRELIVOM

18. marec*, 1. maj, 22. junij, 26. julij, 15. avgust, 26. september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• z najhitrejšim vlakom na svetu od Eifflovega
stolpa do Big Bena
• obisk dveh najatraktivnejših prestolnici
Evrope na enem potovanju
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - PARIZ
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana in polet v Pariz. Po pristanku avtobusni ogled mesta, vožnja mimo
največjih znamenitosti: Opera, Louvre, Pantheon, Elizejske poljane, Place Vendome, Dom Invalidov, Concorde... Nastanitev v hotelu, popoldan ob doplačilu
predlagamo enourno vožnjo z ladjo po najlepši pariški
aveniji - reki Seini in kasneje še vzpon na Eifflov stolp.
2. DAN 
zajtrk, nočitev
PARIZ
V dopoldanskih urah z metrojem in peš nadaljevanje
ogledov: Mestni otok z Notredamsko katedralo, Kulturni center Georgesa Pompidoua, Beaubourg... Popoldan obisk enega največjih muzejev na svetu - Louvra, zvečer pa še vzpon na hrib umetnikov Montmartre
in ob doplačilu ogled kabarejske predstave.
3. DAN 
zajtrk, nočitev
PARIZ - LONDON
Dopoldan odhod do železniške postaje Gare du Nord
in s TGV - najhitrejšim vlakom na svetu vožnja do dru-

ge evropske prestolnice - Londona. Po prihodu na železniško postajo St. Pancras avtobusni ogled mesta:
Buckinghamska palača – rezidenca kraljeve družine, s
katere plapola kraljevi prapor kadar je kraljica doma;
Westminstrska opatija, kjer so bili kronani in so pokopani kralji in kraljice, parlament in Big Ben, Downing
street, uradna rezidenca britanskega ministrskega
predsednika, trg Trafalgar z znamenitim Nelsonovim
spomenikom, Piccadilly Circus... Nastanitev v hotelu
in po želji ob doplačilu organizirana večerja v kateri od
londonskih restavracij.
4. DAN 
zajtrk, nočitev
LONDON
Ob doplačilu predlagamo obisk muzeja voščenih lutk
Madame Tussaud. Nadaljevanje ogledov mesta peš in
s podzemno železnico: trg Trafalgar, St. James park in
palača, Clarence House, Buckinghamska palača, White Hall in Covent Garden so znamenitosti na “londonski peš poti”. Morda boste obiskali Tower of London
in Tower bridge, s katerega se ponuja čudovit razgled
na London.
5. DAN 
zajtrk
LONDON - SLOVENIJA
Prosti do prevoz na letališče. Polet proti Sloveniji.



od 718 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Pariz
in London - Ljubljana, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3* v Parizu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3* v
Londonu, stroške spremstva in organizacije potovanja, karta za vlak Eurostar,
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 30 €.
DOPLAČILA PO ŽELJI OB PRIJAVI: enoposteljna
soba 168 €, doplačilo za angleški zajtrk, cena karte za Eurostar je odvisna od prijave, kasneje kot je
prijava višja je cena vozovnice. V kalkulaciji je cena
vozovnice v višini 60 €.
DOPLAČILA PO ŽELJI NA POTI: vzpon na Eifflov
stolp 25 €, vožnja z ladjo po reki Seini 15 €, muzej
Louvre 18 €, predstava kabareta 70 - 130 €, večerja
v pubu 18 - 22 GBP, morebitne vstopnine na poti.
*V primeru spremembe letov letalskega prevoznika, bomo programe prilagodili časovnicam poletov
in jih objavili na spletni strani www.palma.si
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TURČIJA
»Ko ljubiš mesto in ga pogosto raziščeš peš, ga
tvoje telo, da ne omenjam duše, skozi leta tako
dobro pozna, da te noge same nosijo v smeri
tvojega najljubšega kotička. «
(pisatelj Orhan Pamuk v knjigi Ime mi je rdeča)

TURČIJA JE DEŽELA
dveh cesarstev in moderne ere Atatürka,
trgovanja na bazarjih, gostoljubja, slastne hrane,
srečne melanholije, plešočih dervišev in prijaznih
domačinov, mesečeve pokrajine Kapadokije in
Turkizne obale.

• barantanje na Velikem bazarju za preproge,
nakit, obleke, usnjene izdelke ali na
Egipčanski tržnici za dišave in začimbe,
• križarjenje po Bosporju, ožini, ki v prevodu
pomeni grlo in kamor domačini od nekdaj
prihajajo po svež zrak.

ZVEZDNI PRAH
Kemal Atatürk, poveljnik in prvi predsednik
turške republike, ki je poenotil in reformiral
turško državo, je kot del modernizacije odredil,
da morajo njegovi rojaki sprejeti zahodni način
oblačenja. Rekel je: »Škornji, čevlji, hlače na
nogah, srajca, kravata in po želji pokrivalo na
glavi - in ne, ne govorim o turškem fezu in naglavni
ruti, ampak kapi«. V Istanbulu so čez noč morali
začeti govoriti tudi turško. V mestu vseh mogočih
jezikov so kar preko zvočnikov po cele dneve
spuščali obvestilo: »Državljani, prosimo, govorite
turško. «

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Istanbul je edino mesto na svetu, ki leži na
dveh celinah.
• Ruševine Artemidinega templja v Efezu so
eno izmed 7 čudes antičnega sveta.
• Pamukkale so pravi naravni čudež teras iz
apnenca in kalcitne sige, ki se je tisočletja
nalagala v bele ponvice, napolnjene s toplo
termalno vodo.
• Kapadokija je pravljična pokrajina iz
milijonov let starih nanosov vulkanov, polna
kamnitih dimnikov, gob, kap in stožcev. Tu
so še danes domiselna bivališča v jamah,
izdolbenih v mehko vulkansko kamnino.
• Noetova barka naj bi pristala na rtu Ararat
v vzhodni Turčiji. Zadnji obrok na Noetovi
ladji naj bi bil puding iz 20 sestavin sladko
- kislega okusa, ki ga še danes pripravljajo
pod imenom asura.
• Turčija nima državne vere. Ustava zagotavlja
svobodo vere in prepričanja. Večina
prebivalcev (99 %) je islamske veroizpovedi
• Turki so prinesli kavo v Evropo.

VROČIH 5 V ISTANBULU
• Območje Sultanahmet z Modro mošejo s
šestimi minareti in Agio Sofio - nekdanjo
patriarhalno baziliko, kasnejšo mošejo in
zdaj muzejem,
• palača Topkapi - sedež Otomanskega
cesarstva več kot 300 let,
• sprehod po mestnem obzidju, največji
bizantinski mojstrovini, ki še danes obdaja
moderni Istanbul,

• V Turčiji je doma kar 75 % svetovne
proizvodnje lešnikov
• Turčija ima 314 plaž in 18 pristanišč.
• Iz planot osrednje Turčije izvirajo tulipani,
nekoč ponos sultanov in še danes turški
simbol.
• Obožujejo piknike. Imajo celo restavracije
kendin pişir kendi ye (skuhaj sam, pojej
sam) s pripravljenim ognjiščem za
samostojne podvige na žaru.
• Turki veljajo za izjemno gostoljubne. Njihova
tradicija pravi, da je tujec, ki se pojavi na
njihovih vratih božji gost in kralj.
• Barantanje je del turške kulture. Preizkusite
ga ob nakupu svile na Kaza Hanu, orientalski
tržnici, ki je več stoletij zalagala sultanov
dvor s svilo.
• Hamam ali parna kopel je starodaven
ritual z drgnjenjem telesa, čiščenjem,
sproščujočo masažo in pitjem čaja.
ZA DOBER TEK
Turki naj bi imeli več kot 300 vrst kebaba.
Znamenite so tudi njihove številne predjedi na
malih krožnikih ali meze, ki izhajajo še iz časa
sultanov, ko so dvorni preizkuševalci najprej
vsako od jedi velikanske pojedine morali po
malem poskusiti, da sultana slučajno ne bi kdo
zastrupil. Ne pozabite na slastno baklavo.

Istanbul

Istanbul, 4 dni - Mesto na stiku dveh svetov

Odhodi: 22.* marec, 4., 27. 29. in 30. april, 31. maj, 14. in 23. junij, 26. julij, 15. avgust, 20. in 28. september, 25., 26. in 29. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin

• ogled živahne turške prestolnice

1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - ISTANBUL
Zbor na letališču JP Ljubljana ali bližnjemu letališču
(v primeru poleta iz bližnjega letališča doplačilo za
prevoz) in polet v Istanbul, mesto dveh celin. Lega
Istanbula obiskovalcu postreže z mešanjem dveh različnih svetov, ki se kljub drugačnosti prav tu zlijeta v
popolno harmonijo. Gneča, tradicija, hrup, moderno
in zavidljiva zgodovina so ustvarile veliko znamenitosti
in le-te vsako leto privabljajo milijone obiskovalcev s
celega sveta. Po prihodu prevoz do hotela in nastanitev. Popoldne se bomo z vodnikom sprehodili po centru starega dela Istanbula, do predela Beyazit in Sultanahmet. V večernem urah so minareti mošej čudovito
osvetljeni in nam pričarajo pravo orientalsko pravljico.
2. DAN 
zajtrk, nočitev
ISTANBUL
Sprehodili se bomo do ene najlepših mošej Istanbula, Sulejmanove mošeje, kjer vlada posebno umirjeno
vzdušje in se čas za trenutek ustavi. Sulejman Veličastni je sultan, v času katerega je Osmanski imperij doživel vrhunec. Vladar je bil tudi velik podpornik
umetnikov in kulture. V bližini se nahajata tudi grobnici Sulejmana in njegove žene Hurrem. Za doplačilo priporočamo križarjenje po Bosporju s plovbo po
Bosporski ožini med Evropo in Azijo, ob razkošnih palačah sultanov in luksuznimi vilami turške elite, pod
obema mostovoma nad Bosporjem. Med plovbo po
ožini med Evropo in Azijo, bomo začutili, da je mesto res vez med enim in drugim kontinentom. Istanbul
ponuja veliko kulturnih in turističnih znamenitosti,
hkrati pa je raj za nakupovanje. Obiskali bomo Grand
Bazar, eno izmed največjih znamenitosti mesta. Bazar
je prava nakupovalna meka z več kot 5000 trgovinicami, s 16 vhodi in kar 82 ulic, kjer ponujajo praktično
vse: od nakita keramike, preprog, zlatnine in spomin-

kov do tekstila, torbic, plaščev in jaken, usnjene galanterije… Če ste ljubitelji kave, čaja in vonja začimb
boste uživali na Egipčanskem bazarju ali Bazarju začimb. Nad mešanico barv in vonjev boste naravnost
navdušeni. Navdušeni bodo tudi ljubitelji slaščic, saj
je izbira turških specialitet naravnost božanska. Vonju baklav, lokumov in raznovrstnih oreškov se bomo
težko uprli. Še bolj zanimivo kot samo nakupovanje
je barantanje in obred pitja čaja. Zvečer za doplačilo
priporočamo obisk nočnega lokala z večerjo in tradicionalnimi plesi ter trebušnimi plesalkami, ker bomo
okusili raznovrstno in okusno turško hrano ter uživali
v odlični predstavi.
3. DAN
zajtrk, nočitev
ISTANBUL
Dan namenjen ogledu glavnih mestnih znamenitosti
(doplačilo za ogled mesta z vključenimi 3 vstopninami: Agia Sofia, Topkapi palača ter Cisterna bazilika).
Sprehod do Modre mošeje s skrivnostno modro meglico in občudovanja vrednim notranjim dvoriščem s številnimi kupolami in kaskadami, nadaljujemo do cerkve
Sv. Modrosti Hagia Sofia – verjetno ene največjih znamenitosti, palače Topkapi ali palače turških sultanov,
saj so prav v tej palači prebivali sultani, dvorne dame,
konkubine in evnuhi. Ustavili se bomo na nekdanjem
Hipodromu, ki je služil konjskim dirkam, v katerih so
Bizantinci izredno uživali. Cisterna bazilika ali podzemna cisterna velja za neobičajno znamenitost in še
danes navdušuje s 336 marmornimi stebri. Zvečer se
bomo sprehodili do največjega istanbulskega trga Taksim in vedno polne vrveža Istiklal ulice s številnimi
trgovinami, restavracijami in lokali ter spoznali moderni Istanbul.. Sledila bo zanimiva pešpot - čez istanbulski Montmartre mimo Galata stolpa do Galata
mostu, od koder je dih jemajoč pogled na osvetljeni
večerni Istanbul. Možnost obiska enega izmed lokalov
pod mostom, kjer bomo popili kozarček turškega čaja
in pokadili vodno pipo.

4. DAN
zajtrk
ISTANBUL - SLOVENIJA
Po zgodnjem zajtrku se bomo zapeljali po podvodnem
tunelu Marmaray na azijsko stran Istanbula, kjer se
bomo sprehodili mimo mošeje Mihrimah in lokalne tržnice. Nekaj časa bo tudi za samostojne potepe in turško kavo. Povratek v evropski del in odhod avtobusa
na letališče, od koder bomo poleteli proti Ljubljani ali
bližnjemu letališču predvidoma v popoldanskih urah.

od 399 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v Istanbul in
nazaj, letališke in varnostne pristojbine, 3 nočitve z zajtrki v dvoposteljnih sobah v hotelu 3/4*,
prevoze po programu, spremstvo in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
89 €, ogled mesta z vstopninami: 50 €, vožnja z
ladjico po Bosporju 30 €, večerja v tradicionalni
restavraciji s folkloro 55 €, povratni prevoz na letališče: 40 €, enosmerni prevoz na letališče: 20 €
MOŽNA DOPLAČILA na poti: dodatne morebitne
vstopnine in strošek lokalnih prevozov
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko
enak, prilagojen letalskemu prevozu. Razpored
izletov po dnevih se lahko spremeni. Na nekaterih odhodih možnost kombinirajna 4 in 5 dnevnega
programa.
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Bospor

Dolmabahče

Istanbul, 5 dni - Mesto na stiku dveh svetov

Odhodi: Odhodi: 22. marec*, 26. in 27. april, 24. maj, 23. junij, 15. avgust, 20. september, 26. in 29. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• hotel v mestu
• več časa za uživanje ob turški kavi in čaju ter
barantanju na slikovitih bazarjih
• možnost obiska turškega Versaillesa: Palače
Dolmabahče - najrazkošnejše palače sultanov
• možnost obiska Hamam-a, turške kopeli
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - ISTANBUL
Zbor na letališču JP Ljubljana ali bližnjemu letališču
(v primeru poleta iz bližnjega letališča doplačilo za
prevoz) in polet v Istanbul, mesto dveh celin. Lega
Istanbula obiskovalcu postreže z mešanjem dveh različnih svetov, ki se kljub drugačnosti prav tu zlijeta v
popolno harmonijo. Gneča, tradicija, hrup, moderno in
zavidljiva zgodovina so ustvarile veliko znamenitosti in
le-te vsako leto privabljajo milijone obiskovalcev s celega sveta. Po prihodu prevoz do hotela in nastanitev.
Popoldne se bomo z vodnikom sprehodili po centru
starega dela Istanbula, do predela Beyazit in Sultanahmet. V večernem urah so minareti mošej čudovito
osvetljeni in nam pričarajo pravo orientalsko pravljico.
2. DAN
zajtrk, nočitev
ISTANBUL
Sprehodili se bomo do ene najlepših mošej Istanbula, Sulejmanove mošeje, kjer vlada posebno umirjeno
vzdušje in se čas za trenutek ustavi. Sulejman Veličastni
je sultan, v času katerega je Osmanski imperij doživel
vrhunec. Vladar je bil tudi velik podpornik umetnikov
in kulture. V bližini se nahajata tudi grobnici Sulejmana in njegove žene Hurrem. Za doplačilo priporočamo
križarjenje po Bosporju s plovbo po Bosporski ožini
med Evropo in Azijo, ob razkošnih palačah sultanov in
luksuznimi vilami turške elite, pod obema mostovoma
nad Bosporjem. Med plovbo po ožini med Evropo in
Azijo, bomo začutili, da je mesto res vez med enim in
drugim kontinentom. Istanbul ponuja veliko kulturnih
in turističnih znamenitosti, hkrati pa je raj za nakupovanje. Obiskali bomo Grand Bazar, eno izmed največjih
znamenitosti mesta. Bazar je prava nakupovalna meka
z več kot 5000 trgovinicami, s 16 vhodi in kar 82 ulic,
kjer ponujajo praktično vse: od nakita keramike, preprog, zlatnine in spominkov do tekstila, torbic, plaščev
in jaken, usnjene galanterije… Če ste ljubitelji kave,
čaja in vonja začimb boste uživali na Egipčanskem
bazarju ali Bazarju začimb. Nad mešanico barv in voStolp Galata, Istanbul
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njev boste naravnost navdušeni. Navdušeni bodo tudi
ljubitelji slaščic, saj je izbira turških specialitet naravnost božanska. Vonju baklav, lokumov in raznovrstnih
oreškov se bomo težko uprli. Še bolj zanimivo kot samo
nakupovanje je barantanje in obred pitja čaja. Zvečer za doplačilo priporočamo obisk nočnega lokala z
večerjo in tradicionalnimi plesi ter trebušnimi plesalkami, ker bomo okusili raznovrstno in okusno turško
hrano ter uživali v odlični predstavi.
3. DAN
zajtrk, nočitev
ISTANBUL
Dan namenjen ogledu glavnih mestnih znamenitosti
(doplačilo za ogled mesta z vključenimi 3 vstopninami: Agia Sofia, Topkapi palača ter Yerebatan Saray
ali Podzemna bazilika). Sprehod do Modre mošeje s
skrivnostno modro meglico in občudovanja vrednim
notranjim dvoriščem s številnimi kupolami in kaskadami, nadaljujemo do cerkve Sv. Modrosti Hagia Sofia
– verjetno ene največjih znamenitosti, palače Topkapi ali palače turških sultanov, saj so prav v tej palači
prebivali sultani, dvorne dame, konkubine in evnuhi.
Ustavili se bomo na nekdanjem Hipodromu, ki je služil konjskim dirkam, v katerih so Bizantinci izredno
uživali. Cisterna bazilika ali podzemna cisterna velja
za neobičajno znamenitost in še danes navdušuje s
336 marmornimi stebri. Zvečer se bomo sprehodili do
največjega istanbulskega trga Taksim in vedno polne
vrveža Istiklal ulice s številnimi trgovinami, restavracijami in lokali ter spoznali moderni Istanbul.. Sledila
bo zanimiva pešpot - čez istanbulski Montmartre mimo
Galata stolpa do Galata mostu, od koder je dih jemajoč
pogled na osvetljeni večerni Istanbul. Možnost obiska
enega izmed lokalov pod mostom, kjer bomo popili kozarček turškega čaja in pokadili vodno pipo.
4. DAN
zajtrk, nočitev
ISTANBUL
Po zgodnjem zajtrku se bomo zapeljali po podvodnem
tunelu Marmaray na azijsko stran Istanbula, kjer se
bomo sprehodili mimo mošeje Mihrimah in lokalne tržnice. Nekaj časa bo tudi za samostojne potepe in turško kavo. Prosto popoldne in priložnost za turško kopel
ali Hamam, ki pomeni veliko več kot le sproščujočo kopel ali čiščenje. Je ritual, ki vsebuje elemente čiščenja
in prečiščevanja telesa. V 16. stoletju je bilo v Istanbulu
kar 4.530 privatnih in 300 javnih kopališč.

5. DAN
zajtrk
ISTANBUL - SLOVENIJA
Ob doplačilu možnost obiska najrazkošnejše palače
sultanov – Palače Dolmabahče (v kolikor bo peti dan
potovanja palača odprta), turškega Versaillesa, kjer je
živelo zadnjih šest sultanov Otomanskega cesarstva.
Ogled sultanovih prostorov, kjer je na ogled tudi eden
najtežjih kristalnih lestencev na svetu in del Harema, ki
je bil namenjen sultanovi družini. Ena izmed sob je bila
zadnje prebivališče očeta Turkov – Ataturka, ki je v palači umrl. Z zobato železnico se bomo vzpeli na največji
istanbulski trg Taksim in čas za zadnje nakupe ali uživanje ob turškem čaju, kavi ali pregrešnih sladicah. Prevoz na letališče in polet v Ljubljano ali bližnje letališče.

od 439 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v Istanbul in
nazaj, letališke in varnostne pristojbine, 4 nočitve z zajtrki v dvoposteljnih sobah v hotelu 3/4*,
prevoze po programu, spremstvo in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
109 €, ogled mesta z vstopninami: 50 €, vožnja z
ladjico po Bosporju 30 €, večerja v tradicionalni
restavraciji s folkloro 55 €, povratni prevoz na letališče: 40 €, enosmerni prevoz na letališče: 20 €
MOŽNA DOPLAČILA na poti: dodatne morebitne
vstopnine in strošek lokalnih prevozov.
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko
enak, prilagojen letalskemu prevozu. Razpored
izletov po dnevih se lahko spremeni.
Palačo Dolmabahče bo možno obiskati le v terminih ko bo peti dan potovanja palača odprta in
bodo na voljo vstopnice. Na nekaterih odhodih
možnost kombinirajna 4 in 5 dnevnega programa.
Egipčanski bazar, Istanbul

Kapadokija

Bursa

Veliki turški krog

Odhodi: 29.* marec, 22. junij, 22. september, 27. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
•
•
•
•

ogled belih teras v Pamukkalah
ogled pravljične Kapadokije
obisk zelene Burse
kozarček čaja v Istanbulu

1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - ISTANBUL - ANKARA
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali bližnjem letališču (ob doplačilu možnost prevoza na letališče) in
polet v Istanbul. Po pristanku vožnja po avtocesti proti
Ankari, prestolnici Turčije. Nastanitev v hotelu.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ANKARA - KAPADOKIJA
Po zajtrku se bomo sprehodili po starem mestnem jedru in obiskali Ataturkov mavzolej, ki ga letno obišče
več kot petnajst milijonov obiskovalcev. Do veličastnega 40 tonskega sarkofaga v Dvorani časti pridemo po
aveniji levov, izklesanih v slogu starih anatolskih naseljencev Hititov. Pot nas bo nato vodila po tipičnih
otomanskih ulicah do razgledne točke, kjer se nam bo
odprl pogled nad večjim delom Ankare. Nadaljevanje
vožnje proti Kapadokiji, nastanitev v hotelu in večerja.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KAPADOKIJA
Celodnevni ogled Kapadokije. Panoramska vožnja
skozi »Mesečevo pokrajino«. Na poti se bomo večkrat
ustavili in občudovali delo in lepote narave. Povzpeli
se bomo na trdnjavo Učhisar, ki je iz skale izklesana
trdnjava in najvišja panoramska točka v Kapadokiji.
Ogledali si bomo muzej na prostem v kraju Göreme,
kjer so s freskami poslikane cerkve vklesane v skalo.
Za krajši čas bomo obstali v tipični turški vasici Urgup,
znani po opuščenih skalnatih bivališčih. V popoldanskih urah bomo vstopili še v podzemlje Kapadokije.
Sledil bo obisk podzemnega mesta, nekdanjega pribežališča kristjanov pred vdorom arabskih plemen. Povratek v hotel in večerja. Zvečer ob doplačilu priporočamo obisk tradicionalnega lokala v jami s folklornim
programom.
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KAPADOKIJA - KONYA
Del dneva bomo namenili raziskovanju širšega območja Kapadokije. Prvi naš postanek bo ob kanjonu
reke Ihlare, sprehodili se bomo ob reki in si ogledali
Pamukkale

nekaj znamenitosti. Sledila bo vožnja v Konyo, najbolj
tradiconalno mesto Anatolije in nekdanjo prestolnico
seldžuškega kraljestva. Na poti si bomo ogledali tudi
Sultanhani Kervansaray, ki je je nekoč služil kot postojanka za počitek karavan in menjavo kamel. Ogledali
si bomo mošejo in mavzolej Mevlana, ki je ustanovitelj
plesočih dervišev, mislec in teolog. Tu je shranjenih nekaj najbolj znanih islamskih relikvij (med drugim tudi
Mohamedova brada). Nastanitev v hotelu, in večerja.

8. DAN
zajtrk, nočitev
BURSA - ISTANBUL
Vožnja proti Istanbulu in ogled mesta (Modra mošeja,
Aja Sofija, muzej Topkapi, Hipodrom) in ob doplačilu
možnost križarjenja po Bosporju, morski ožini, med
Evropo in Azijo, mino trdnjave Rumeli Hisar in mimo
palače Dolmabahče in Beylerbeyi, pod bosporskima
mostovoma… Zvečer bomo po želji obiskali katero izmed številnih čajnic ali lokalov.

5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KONYA - PAMUKKALE
Nadaljevanje potovanja proti Pamukkalam, kar v turškem jeziku pomeni “Bombažni grad”. Pamukkale so na
seznamu Unescove kulturne dediščine, topla termalna
voda že tisočletja odlaga beli kalcij in ustvarja bele terase, v katerih so se namakali že prebivalci antičnega
Hierapolisa. Ogled znamenitih belih ponvic in bližnjega
antičnega mesta Hierapolis, kjer se je včasih nahajala
največja nekropola na anatolskih tleh. Nastanitev v hotelu in večerja.

9. DAN
zajtrk
ISTANBUL - SLOVENIJA
Dopoldne bo čas do odhoda avtobusa na letališče za
obisk živahnega in pisanega bazarja ter doživeti čar nakupovanja in barantanja ob pitju turškega čaja. Predvidoma popoldne polet v Ljubljano ali bližnje letališče.

6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
PAMUKKALE - EFES - IZMIR - BERGAMA
Vožnja v Efes. Efes je po mnenju mnogih najlepše antično mesto v Mali Aziji. V mestu se nahaja veliko arheoloških ostankov, med drugim Artemidin tempelj, ki
je v antiki veljal za eno izmed sedmih čudes sveta, in
Celsusova knjižnica. Posebej zanimiv bo ogled Marijine
hiše v bližini, Marija naj bi tam preživela svoja zadnja
leta. Pot nas bo nato vodila skozi del Izmirja, enega
največjih in modernih turških mest. Vožnja v Bergamo,
nekdanji antični Pergamon. Nastanitev v hotelu in večerja.
7. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BERGAMA - BURSA
Ogled Pergamona, glavnega mesta antične Male Azije
in nekdanjega grškega središča znanosti in umetnosti.
V Asklepionu ogled ostankov zdravilišča posvečenega
bogu Asklepionu. Prihod v Burso, prvo prestolnico otomanskega imperija in nekdanje mesto na svileni poti.
Ogled Zelene džamije in mavzoleja, nato pa bo sledil
obisk svetovno znane tržnice svile - Koza Han. Slikovitost barv in kvaliteta prave svile nas bosta navdušila.
Morda pa nas bo premamil slavni Iskender kebab, ki
so ga prvič pripravili prav tu. Nastanitev v hotelu in
večerja.

od 799 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v Istanbul in
nazaj, letališke in varnostne pristojbine, avtobusne prevoze po programu, oglede po programu brez
vstopnin, 2 nočitvi z zajtrkoma in 5 polpenzionov v
dvoposteljni sobi v hotelih 3/4*, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
soba 199 €, paket vstopnin 99 €, turška folklorna
predstava: 35 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: morebitne dodatne
vstopnine, križarjenje po Bosporju 30 €, strošek
javnega prevoza, povratni prevoz na letališče:
40 €, enosmerni prevoz na letališče: 20 €.
OPOMBA: V primeru, da nam letalki prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko
ostaja enak, prilagojen letalskemu prevozu.

Efes
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Ankara

Kapadokija

Čarobna Kapadokija in Istanbul - nepozabni dvojček, 5 dni
Odhodi: 15. marec*, 25. april, 23. maj, 23. junij, 11. julij, 23. avgust, 20. september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• odlična kombinacija ogledov pravljične
Kapadokije in Istanbula
• dva najbolj zaželena ogleda Turčije v enem
potovanju
• vključen notranji let med Istanbulom in
Kapadokijo
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - ISTANBUL-KAPADOKIJA
Zbor na letališču JP Ljubljana ali bližnjemu letališču (v
primeru poleta iz bližnjega letališča doplačilo za prevoz) in polet v Istanbul, mesto dveh celin ter nadaljevanje poleta v Kayseri. Po pristanku bomo nadaljevali
z vožnjo v središče Kapadokije, v pravljični in unikatni
del Turčije, ki ga je potrebno vsaj enkrat obiskati in
doživeti. Nastanitev in večerja.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KAPADOKIJA
Nenavadne tvorbe stožčastih oblik v različnih barvah
so pravi naravni fenomen, ki je nastal pred milijoni let
zaradi izbruha vulkanov, ki so jim sledila dolga obdobja preoblikovanj zaradi različnih vremenskih vplivov. V
Kapadokij ni samo narava čudovita in skoraj čudežna,
pač pa tudi neverjetne mojstrovine in domišljija prebivalcev, ki so tu zgradili podzemna mesta in naselja.
V skalnate stožce so izdolbli cerkve, samostane, domove in nekatere družine še vedno prebivajo v njih.
Pravljična narava obiskovalca ne pusti ravnodušnega
in poskrbi za uživanje v razgledu na stožčaste peščene skulpture z okenci ali brez, jamske samostane,
prepadne stene, pravljične dimnike … V Kapadokiji poleg turizma cveti predvsem lončarstvo in tkanje
preprog. Mesto Goreme je mesto stisnjeno med stenami in predstavlja muzej na prostem. nastal pa je v
času zgodnjega krščanstva. Navdušeni bomo nad v
steno izklesanimi cerkvami, ki jih krasijo čudovite bizantinske freske. Zelve je ena izmed najzgodnejših naseljenih dolin, slovita po pravljičnih dimnikih, gobah
iz vulkanskega materiala, dolina Devrent pa nas spominja na mesečevo pokrajino in neobičajnih kamnitih
skulpturah živali, Tipično mesto v pokrajini je tudi
mesto Urgup. Povratek v hotel in večerja. Za doplačilo
se lahko udeležite tradicionalnega "plesa dervišev" v
tradicionalnem okolju.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KAPADOKIJA
Kapadokija ni znana le zaradi unikatne pokrajine,
ampak tudi po nepozabnih poletih z baloni. Vsak dan
Istanbul
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pred sončnim vzhodom je impresiven pogled na sto
ali več balonov, ki v zrak popeljejo obiskovalce in jim
omogočijo nepozabno doživetje in nepozaben razgled
na pravljično pokrajino. Prizor, ki je vreden zgodnjega vstajanja. Zgodaj zjutraj ponujamo prizor, ki ga ne
bomo nikoli pozabili (doplačilo). Povratek v hotel na
zajtrk in nadaljevanje z ogledi. Do danes so v Kapadokiji odkrili že 36 podzemnih mest in eno izmed njih
- mesto Derinkuyu si bomo ogledali tudi mi. Predvidevajo, da jih je vsaj še 14. Med največjimi in najbolj obiskanimi sta prav Kaymakly in Derinkuyu in prav zanju
znanstveniki menijo, da sta bili naseljeni že okoli leta
3.000 p. n. š. Kapadokija je sestavljena iz številnih različnih dolin, med katerimi so nanizana naselja, vasice
in majhna mesta. Vsaka dolina ima svoje ime. Dolina
Golobov je dobila ime po stoletnimi golobnjakih vsekanih v skale Dolina Rož pa po raznobarvnih stenah, ki
se ob vsakem delu dneva obarvajo drugače. Nepozabna je trdnjava Uchisar, izklesana v steno in hkrati najvišja točka v Kapadokije. Dan ne bo minil brez obiska
tkalnice preprog in keramične delavnice. Povratek v
hotel in večerja. Možnost ogleda tradicionalnega turškega večera z bogatim programom (doplačilo).
4. DAN
zajtrk, nočitev
KAPADOKIJA - ISTANBUL
Vožnja na letališče in polet v Istanbul, mesto dveh celin. Lega Istanbula obiskovalcu postreže z mešanjem
dveh različnih svetov, ki se kljub drugačnosti prav tu
zlijeta v popolno harmonijo. Gneča, tradicija, hrup,
moderno in zavidljiva zgodovina so ustvarile veliko
znamenitosti in le-te vsako leto privabljajo milijone
obiskovalcev s celega sveta. Po prihodu prevoz do
hotela in nastanitev. Dan namenjen ogledu glavnih
mestnih znamenitosti (doplačilo za ogled mesta z
vključenimi 3 vstopninami: Agia Sofia, Topkapi palača
ter Yerebatan Saray ali Podzemna bazilika). Sprehod
do Modre mošeje s skrivnostno modro meglico in občudovanja vrednim notranjim dvoriščem s številnimi
kupolami in kaskadami, nadaljujemo do cerkve Sv.
Modrosti Hagia Sofi – verjetno ene največjih znamenitosti, palače Topkapi ali palače turških sultanov, saj
so prav v tej palači prebivali sultani, dvorne dame,
konkubine in evnuhi. Ustavili se bomo na nekdanjem
Hipodromu, ki je služil konjskim dirkam, v katerih so
Bizantinci izredno uživali. Cisterna bazilika ali podzemna cisterna velja za neobičajno znamenitost in še
danes navdušuje s 336 marmornimi stebri. Večerni
sprehod skozi predel Beyazit in Sultanahmet, kjer nam
osvetljeni minareti mošej pričarajo pravo orientalsko
pravljico.

5. DAN
zajtrk
ISTANBUL - SLOVENIJA 
Za doplačilo priporočamo križarjenje po Bosporju
s plovbo po Bosporski ožini med Evropo in Azijo, ob
razkošnih palačah sultanov in luksuznimi vilami turške
elite, pod obema mostovoma nad Bosporjem. Med
plovbo po ožini med Evropo in Azijo, bomo začutili,
da je mesto res vez med enim in drugim kontinentom.
Istanbul ponuja veliko kulturnih in turističnih znamenitosti, hkrati pa je raj za nakupovanje. Obiskali bomo
Grand Bazar, eno izmed največjih znamenitosti mesta. Bazar je prava nakupovalna meka z več kot 5000
trgovinicami, s 16 vhodi in kar 82 ulic, kjer ponujajo
praktično vse: Če ste ljubitelji kave, čaja in vonja začimb boste uživali na Egipčanskem bazarju ali Bazarju
začimb. Predvidoma popoldne vožnja na letališče in
polet v Ljubljano ali bližnje letališče.

od 669 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, avtobusni prevozi po programu, trije polpenzioni v hotelu 3/4* v Kapadokiji,
dve nočitvi z zajtrkoma v hotelu 3/4* v Istanbulu,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
115 €, križarjenje po Bosporju 30 €, ogled mesta z
vstopninami 50 €, turški večer s folklornim programom v Kapadokiji 35 €, povratni prevoz na letališče: 40 €, enosmerni prevoz na letališče: 20 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: polet z balonom
nad Kapadokijo pribl.160 €, vstopnine v Kapadokiji pribl. 30 €, predstava plesa dervišev, strošek
javnega prevoza.
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Hagia Sofia - Istanbul

Antalya

Turška doživetja - ANTALYA, PERGE, SIDE, KAPADOKIJA, KONYA, PAMUKALE

Odhodi: 28. april, 5. maj*, 27. avgust*, 24. september, 27. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• direktni let iz Ljubljane v Antalyo
• preverjeni hoteli
• potovanje v najlepša mesta južne Turčije z
bogato umetnostjo in zgodovino
• Turška riviera – najbolj sončna regija v Evropi
• Kapadokija – »Mesečeva pokrajina«
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - ANTALYA
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana in polet v Antalyo predvidoma v poznih popoldankih urah. Po pristanku vožnja v hotel in nastanitev.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ANTALYA - PERGE - SIDE - ASPENDOS - ALANYA
Vožnja v Alanyo znano tudi kot Turška Kalifornija ali
Turška riviera. Na poti postanek v antičnem mestecu Perge, katerega mestna vrata so še danes skrbno
ohranjena, nekoč pa so bila mesto živahnih bazarjev
in srečevanja ljudi. Ogled helenističnih mestnih vrat,
term, stadiona in javnih zgradb. Pot bomo nadaljevali
v Side, danes priljubljeno letoviško središče z dolgimi
peščenimi plažami, nekdaj pa mogočno rimsko mesto. Ob pogledu na ohranjen rimski akvadukt in ostale
spomenike iz tega obdobja, se obiskovalec hitro vrne
2.000 let nazaj in ob tem začuti mir in harmonijo, kot
so to čutili naši predniki. Rimski akvadukt je nekoč dovajal vodo iz 32 km oddaljenih hribov. Na poti bomo
obiskali tudi antično gledališče Aspendos, ki je nekoč
sprejelo do 20.000 obiskovalcev, danes pa še vedno
služi festivalu opernih in baletnih prireditev. Nastanitev.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ALANYA- TARSUS-MERSIN
Vožnja v Mersin, ki ga v Turčiji imenujejo tudi Biser
Sredozemlja. Na poti postanek v kraju Tarsus, staro
pristaniško mesto že iz časa Rimljanov, ko je bilo tudi
prizorošče prvega srečanja med Kleopatro in Markom
Antonijem. Prav tako je mesto rojstni kraj svetega Pavla. Ogled Hiše Svetega Pavla in mestnih vrat Kleopatre ter Marka Antonija. Nastanitev v Mersinu, ki danes
velja za moderno mesto ob Sredozemski obali.
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
MERSIN – PODZEMNI MESTI KAYMAKLI ALI DERINKUYU-KAPADOKIJA
Vožnja v smeri Kapadokije. Na poti postanek za ogled
enega izmed podzemnih mest Kaymakli ali Derinkuyu.
Do danes so odkrili že 36 podzemnih mest, predvidevajo, da jih je vsaj še 14. Med največjimi in najbolj
Perge

obiskanimi sta prav Kaymakli in Derinkuyu in prav zanju znanstveniki menijo, da sta bili naseljeni že okoli
leta 3.000 p.n.š. Prvi naseljencinaj naj bi bili Hetiti, ki
so ta območja obvladovali med 3.000 in 1.200 p.n.š.,
kasneje pa zatočišče preganjanih kristjanov. Celo v
19. stol. so podzemna mesta služila ubežnikom pred
egiptovskimi četam, kasneje pa kmetom kot shrambe
pridelkov ali kot hlevi. Podzemne jame segajo do 85
m globoko, domnevajo pa da je v v njih živelo tudi do
55.000 ljudi. Nadaljevanje potovanja proti Kapadokiji
ter nastanitev v hotelu.
5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KAPADOKIJA
Celodnevni ogled Kapadokije. Panoramska vožnja
skozi »Mesečevo pokrajino«. Na poti se bomo večkrat
ustavili in občudovali delo in lepote narave. Povzpeli
se bomo na trdnjavo Učhisar, ki je iz skale izklesana
trdnjava in najvišja panoramska točka v Kapadokiji.
Ogledali si bomo muzej na prostem v kraju Göreme,
kjer so s freskami poslikane cerkve vklesane v skalo.
Za krajši čas bomo obstali v tipično turškio vasico Urgup, znano po opuščenih skalnatih bivališčih. Zvečer
ob doplačilu priporočamo obisk tradicionalnega lokala v jami s folklornim programom.
6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KAPADOKIJA - KONYA
Vožnja v Konyo, najbolj tradiconalno mesto Anatolije
in nekdanjo prestolnico seldžuškega kraljestva. Na
poti si bomo ogledali tudi Sultanhani Kervansaray, ki
je je nekoč služil kot postojanka za počitek karavan in
menjavo kamel. Ogledali si bomo mošejo in mavzolej
Mevlana, ki je ustanovitelj plesočih dervišev, mislec in
teolog. Tu je shranjenih nekaj najbolj znanih islamskih
relikvij (med drugim tudi Mohamedova brada). Nastanitev v hotelu.
7. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KONYA-PAMUKKALE
Nadaljevanje potovanja proti Pamukkalam, kar v turškem jeziku pomeni “Bombažni grad”. Pamukkale so
na seznamu Unescove kulturne dediščine, topla termalna voda že tisočletja odlaga beli kalcij in ustvarja bele terase, v katerih so se namakali že prebivalci
antičnega Hierapolisa. Ogled znamenitih belih ponvic
in bližnjega antičnega mesta Hierapolis, kjer se je v
preteklosti nahajala največja nekropola na anatolskih
tleh. Nastanitev v hotelu.

8. DAN
zajtrk
PAMUKKALE-ANTALYA
Vožnja v Antalyo, živahno pristaniško mesto s slikovitim starim delom mesta z ozkimi ulicami in več stoletij
starimi hišami. Uživali bomo lahko ob pogledu na pristanišče, impresivno otomansko trdnjavo in obzidje iz
14. stoletja. Nekaj prostega časa, glede na čas poleta
letala. Vožnja na letališča Antalya in predvidoma popoldne polet v Ljubljano.

od 789 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana-Antalya-Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, 1
nočitev z zajtrkom in 6 polpenzionov v dvoposteljnih sobah v hotelih 4*, prevoze po programu, vse
zunanje oglede po programu, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
169 €, paket vstopnin (Perge, Aspendos, Side,
Tarz, Göreme open air muzej, Zelve Pasabagları,
Kaymaklı, Sultanhan, Mevlana, Hierapolis): 50 €,
predstava tradicionalnega turškega plesa: 35 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: morebitne dodatne
vstopnine.
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko
enak, prilagojen letalskemu prevozu. Razpored
izletov po dnevih se lahko spremeni.

NOVO
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AVSTRIJA
»Ljubezen in delo sta temelja
naše človeškosti. «
(psiholog Sigmund Freud)

AVSTRIJA JE DEŽELA
podalpske pokrajine, prostranih gozdov,
kraljevske glasbe, navdihujoče arhitekture,
elegance in domačnosti, dunajske kave in
Sacher torte, narodne glasbe in Mozartovih
napevov.
ZVEZDNI PRAH
Mozart je s starši ob obisku kmetije slišal
prašičev vrisk. »Ton G«, je rekel komaj dve leti
star Wolfgang. Hitro je stekel v hišo preverit na
klavirju ali je imel prav. Pritisk na tipko je potrdil
njegov brezhibni posluh.
VROČIH 7 NA DUNAJU
• Baročna palača Belvedere iz začetka 18.
st., zgrajena za princa Evgena Savojskega,
polna okrašenih dvoran in čudovitih slik,
• gotsko romanska katedrala Sv. Štefana
na osrednjem trgu, ponos in prepoznavni
znak mesta,
• neogotska mestna hiša Rathaus z velikim
dvoriščem, kjer je priljubljen božični
sejem,
• mogočna cesarska palača Hofburg z
zunanjostjo in notranjo opremo izraža moč
in vzvišenost monarhije,
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• palača Schönbrunn, do l. 1918 rezidenca
habsburških cesarjev s čudovitimi vrtovi,
• muzeji, kot sta Leopold z zbirkami
Schieleja, Klimta, Kokoschke in drugih ter
muzej moderne umetnosti Mumok,
• čokoladna Sacher torta, še danes pečena
po receptu mojstra Sacherja z dunajskega
dvora.

•

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• V Mozartovem mestu Salzburg se je šolal
tudi avtor prve slovenske knjige Primož
Trubar.
• Pivski zvonec. V 15. st. je imela dunajska
stolnica zvon Bierglocke, ki je zvečer
oznanil, da ni več dovoljeno točiti piva.
• Avstrijci imajo 500 - letno tradicijo
pitja kave in poznajo najmanj 18 načinov
priprave kave. Zrna kave so na Dunaj
prinesli Turki.
• Znamenite Dunajske dečke je ustanovil
Slovenec J. Slatkonja.
• Avstrijci so največji proizvajalci biohrane v
Evropi in pojedo največ pora in belušev.
• Čebelarski mojster na dunajskem dvoru je
bil g. Janša iz Radovljice.

•

•
•

•
•

Dunajski zrezek naj bi v resnici izviral
iz Italije, v Avstrijo pa naj bi ga prinesel
general Radecky.
Živalski vrt v Schonbrunnu na Dunaju iz l.
1752 je najstarejši na svetu.
Avstrijska zastava je ena najstarejših na
svetu, saj je v uporabi od l. 1191, ko se je
vojvoda Leopold V boril v tretji križarski
vojni.
Kar 13 avstrijskih vršacev presega 3000 m,
34 pa več kot 2000 m.
Slapovi Krimml so s 480 m najvišji v Evropi.
Glasba za himno Land der Berge, Land am
Strome je iz zadnjega Mozartovega dela prostozidarske kantate, ki jo dokončal 19
dni pred smrtjo.

ZA DOBER TEK
Cesarski meni - goveja juha z zdrobovimi cmoki,
kuhana govedina iz juhe s prilogo in cesarski
praženec ali šmorn. Če se boste potepali po
Dunaju,
zavijte v znamenito gostino Figlmuller na
dunajski zrezek premera 34 cm!

Dunaj

Dunaj

Dunaj - 1 dan

Odhodi: 16.* in 23.* februar, 16. in 30. marec, 6.,20. in 27. april, 1., 4 in 25. maj, 15.,23. in 29. junij, 6. in 27. julij, 15. in 17. avgust, 7. in 21. september, 5., 12.,26. in 31.
oktober, 2. november 2019 ali po želji zaključenih skupin
Štefana, mestnega simbola. Sledi prosti čas za sprehode po mestu, obisk katerega od muzejev ali pokuši• Dunaj je najboljše mesto za življenje
no znamenite Sacher torte. Polni lepih vtisov se bomo
Otroci do 12. leta 32 €
nato napotili proti Sloveniji. Prihod v poznih večernih
V zgodnjih jutranjih urah vožnja na Dunaj. Najprej se
CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po prograurah.
bomo ustavili pred cesarsko rezidenco Schönbrunn, ki
mu, zunanje oglede po programu, spremstvo in
velja za najbolj obiskano dunajsko turistično znameorganizacijo izleta.
nitost. Sprehod skozi veličasten park in zunanji ogled
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
mogočne palače, ki nam bo približal življenje Habsposameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 7 €.
buržanov. Nato se bomo zapeljali v središče mesta,
najmanj 45 potnikov
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po izbiri
kjer bomo na Trgu Marije Terezije izstopili iz avtobusa
5 - 15 €.
in se sprehodili do mimo Hofburga do katedrale Sv.

od 35 €*

Dunaj in živalski vrt 

Odhodi:16.* in 23.* februar, 16. in 30. marec, 6.,20. in 27. april, 1., 4 in 25. maj, 15.,23. in 29. junij, 6. in 27. julij, 15. in 17. avgust, 7. in 21. september, 5., 12.,26. in 31.
oktober, 2. november 2019 ali po želji zaključenih skupin
Ogledali si bomo lahko okoli 500 vrst različnih živa• obisk enega najlepših živalskih vrtov v Evropi
li: pande, polarne medvede, pingvine, zebre, žirafe,
Otroci do 12. leta 32 €
tigre, slone... Popoldne sledi še kratek sprehod po
V zgodnjih jutranjih urah vožnja na Dunaj. Najprej se
mestnem središču do katedrale sv. Štefana, mestneCENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po prograbomo ustavili pred cesarsko rezidenco Schönbrunn,
ga simbola. Prihod v Slovenijo v poznih večernih urah.
mu, zunanje oglede po programu, spremstvo in
ki velja za najbolj obiskano dunajsko turistično znaorganizacijo izleta.
menitost. Sprehod skozi veličasten park in zunanji
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
ogled mogočne palače, ki nam bo približal življenje
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 7 €.
Habsburžanov, nato pa bomo obiskali enega najlepnajmanj 45 potnikov
MOŽNA DOPLAČILA na poti: živalski vrt 19, 50 €
ših in najstarejših živalskih vrtov v Evropi (vstopnina
(odrasli) 9 € (otroci in najstniki 6 - 17 let), brezob doplačilu).
plačno za mlajše otroke do 6.leta.

od 35 €*

Dunaj - vikend v mestu - 2 dni

Odhodi: 16.* in 23.* februar, 16. in 30. marec, 6.,20. in 27. april, 1., 4 in 25. maj, 15.,23. in 29. junij, 6. in 27. julij, 15. in 17. avgust, 7. in 21. september, 5., 12.,26. in 31.
oktober, 2. november 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled vseh najlepših znamenitosti Dunaja
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - DUNAJ
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Po prihodu se bomo
najprej ustavili pred dvorcem Belvedere, nato pa se
popeljali po dunajskem Ringu, ob katerem se vrstijo
glavne znamenitosti kot so palača Hofburg s Špansko
jahalno šolo, Parlament, Mestna hiša, Uranija … Nato
se bomo sprehodili po mestnem središču do katedrale
Sv. Štefana, mestnega simbola. Sledi nekaj prostega
časa za sprehode po mestu, obisk katerega od muzejev ali pokušino znamenite Sacher torte. Popoldne
nastanitev v hotelu. Nočitev.

2. DAN
zajtrk
DUNAJ - SLOVENIJA
Dan bomo pričeli z obiskom mogočne palače
Schönbrunn, ki velja za najbolj obiskano dunajsko turistično znamenitost. Sprehod skozi veličasten park in
zunanji ogled mogočne palače, ki nam bo približal življenje Habsburžanov. Po želji se bomo podali še v notranjost. Sledi vožnja mimo 252 m visokega Donavskega
stolpa, najvišje zgradbe v Avstriji, s katerega so čudoviti razgledi na mesto (doplačilo), pa mimo UNO Citya
do zabaviščnega parka Prater, kje stoji tudi mogočno
Veliko kolo. Kratek postanek pred nenavadno hišo
Hundertwasser. Popoldne odhod proti Sloveniji in prihod v poznih večernih urah.
POMEBNO: Za vas lahko organiziramo ogled aktualnih
razstav in predstav. Zaporedje ogledov se lahko spremeni.

od 99 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede
po programu, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
156 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
25 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: dvorec Schonbrunn
(velika tura) 17,50 €, otroci do 18. leta do 11,50 €,
ostale vstopnine 7 - 15 € na vstop.
Schönbrunn
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Prater

Belvedere

Dunaj - vikend v mestu - 3 dni

Odhodi: 16.* in 23.* februar, 16. in 30. marec, 6.,20. in 27. april, 1., 4 in 25. maj, 15.,23. in 29. junij, 6. in 27. julij, 15. in 17. avgust, 7. in 21. september, 5., 12.,26. in 31.
oktober, 2. november 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled vseh najlepših znamenitosti Dunaja
• veliko možnosti za obiske razstav, muzejev in
znanega živalskega vrta
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - DUNAJ
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Po prihodu se bomo
najprej ustavili pred dvorcem Belvedere, nato pa se
popeljali po dunajskem Ringu, ob katerem se vrstijo
glavne znamenitosti kot so palača Hofburg s Špansko
jahalno šolo, Parlament, Mestna hiša, Uranija … Nato
se bomo sprehodili po mestnem središču do katedrale Sv. Štefana, mestnega simbola.Sledi nekaj prostega
časa za sprehode po mestu, obisk katerega od muzejev ali pokušino znamenite Sacher torte. Popoldne
nastanitev v hotelu. Nočitev.

2. DAN
zajtrk, nočitev
DUNAJ - RAZSTAVE, MUZEJI IN ŽIVALSKI VRT
Dan bomo pričeli z obiskom mogočne palače
Schönbrunn, ki velja za najbolj obiskano dunajsko turistično znamenitost. Sprehod skozi veličasten park
in zunanji ogled mogočne palače, ki nam bo približal
življenje Habsburžanov. Po želji se bomo podali še v
notranjost. Nato boste lahko obiskali enega najlepših
in najstarejših živalskih vrtov v Evropi z več kot 500
vrstami živali. Popoldan vožnja vožnja mimo 252 m visokega Donavskega stolpa, najvišje zgradbe v Avstriji,
s katerega so čudoviti razgledi na mesto (doplačilo),
pa mimo UNO Citya do zabaviščnega parka Prater, kjer
stoji tudi mogočno Veliko kolo. Sledi še kratek postanek pred nenavadno hišo Hundertwasser, nato pa nekaj prostega časa v centru za oglede po želji.
3. DAN
zajtrk
DUNAJ - SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo odpravili v katerega od muzejev,
kot so muzej vojaške zgodovine Arsenal ali obiskali
katero od številnih razstav na Dunaju. Popoldan sledi
odhod proti domu.

od 139 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje
oglede po programu, spremstvo in organizacijo
izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 15 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
50 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: dvorec Schonbrunn
(velika tura) 17,50 €, ostale vstopnine 7 - 15 € na
vstop.

ZA DRUŽINE

ZABAVNO

Čokolada in Gradec 

Odhodi: 16.* in 23.* februar, 9. in 30. marec, 6. in 29. april, 30.4. 2., 4. in 25. maj, 16.,23. in 25. junij, 6. in 14. julij, 15. in 17. avgust, 7. in 21. september, 6., 26. in 31. oktober, 2.*
november 2019 ali po želji zaključenih skupin
• super enodnevna zabava za družine
V jutranjih urah vožnja z vmesnim postankom v Avstrijo do mesteca Riegersburg, kjer se nahaja znana tovarna čokolade in čokoladnih izdelkov Zotter (doplačilo na poti). Ogledali si bomo predstavitveni film, proizvodnjo in na koncu degustirali čokolado in čokoladne
sestavine. Po sladkanju s čokolado se bomo odpeljali
do Gradca, kjer bomo na osmih mestnih trgih lahko
uživali v mestnem vrvežu. Ogledali si bomo mesto
(Hauptplatz, Deželna hiša, katedrala, številni mestni
parki in dvorci,.. ).

Po želji se bomo povzpeli še na Schlossberg, grajski
grič, ki se dviga visoko nad mestom. Nekaj prostega
časa, popoldne pa odhod proti Sloveniji in prihod v
poznih večerih urah.

ZA DRUŽINE

ZABAVNO

od 26 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci do 12. leta 20 €
CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, zunanje oglede po programu, spremstvo in
organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 5 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnina v čokoladnico 17 € (odrasli), 14 € (najstniki 11 - 17 let), 11 €
(otroci 6 - 10 let).

Gradec
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Vulkanlandija

Melk

Vulkanlandija in čokolada

Odhodi: 8. in 30. marec, 20. april, 4.maj, 29. junij, 15. avgust, 21. september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• super enodnevna zabava za družine
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja do vzhodnega dela Avstrije oz Štajerske. Prvi postanek bomo
naredili na področju Vulkanlandije. Gre za turistično
destinacijo, ki je dolga leta veljala kot najmanj razvito in brezperspektivno področje v Avstriji. Največja
naravna znamenitost so ostanki 40 ugaslih vulkanov,
ki so nastali kot posledica tektonskega premikanja.
Tukaj bomo obiskali znano pršutarno Vulcano in degustirali pršut. Nadaljevanje do sveta čokolade, kjer
se nahaja znana tovarna čokolade in čokoladnih izdelkov Zotter. Ogledali si bomo predstavitveni film,

proizvodnjo in na koncu degustirali čokolado in čokoladne sestavine. Po sladkanju s čokolado bomo
pot nadaljevali do edinstvene pridelave kisa v Manufakturi Riegensburg. Za konec dneva se bomo ustavili še za ogled v znamenitih toplicah Bad Blumau, ki jih
je zgradil poznan avstrijski arhitekt Hundertwasser.
Sledi vožnja domov.

od 29 €*

najmanj 45 potnikov

otroci do 12. leta

- 5€

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu,zunanje oglede po programu, vstopnino v
Vulkanijo ter terme Blumau, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 7 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji.

NOVO

Melk in Linz – muzej prihodnosti

Odhodi : 30.* marec, 29. april, 4. maj, 22. junij, 10. avgust, 28. september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled muzeja Johanna Pucha že v ceni
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA – GRAZ – LINZ

Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja do Graza, kjer
si bomo ogledali muzej Slovenca po rodu, Johana Pucha. V času Avstroogrske je odšel na šolanje v Graz in
sicer v času, ko so iz Združenega kraljestva začela prihajati prva kolesa. Novo prevozno sredstvo ga je zelo
zanimalo, zato ga je izpopolnil in v svoji tovarni začel
izdelovati zelo dobra kolesa, s katerimi se je uveljavil
celo v Združenem kraljestvu in Franciji. Po ogledu se
bomo sprehodili še po mestu in si ogledali baročne fasade, gotsko stolnico, mestno hišo... Pot bomo nadaljevali v Linz, kjer si bomo ob prihodu ogledali mestne
znamenitosti. Namestitev v hotelu, in nočitev.

2. DAN
zajtrk
LINZ – MELK
Po zajtrku se bomo po želji napotili v Ars Elektronico,
nekateri mu pravijo muzej prihodnosti. Organizacija s
sedežem v Linzu je mednarodno edinstvena platforma
za digitalno umetnost in medijsko kulturo. V stavbi s
šestimi nadstropji so laboratoriji visoke tehnike. Sledi vožnja v Melk, kjer si bomo ogledali Benediktinski
samostan. Po ogledu vožnja proti domu, kamor bomo
prispeli v večernih urah.

NOVO

od 99 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, ogled muzeja Johana Pucha,
nočitev z zajtrkom v Linzu oz. okolici, vodenje in
organizacija potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 13 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
25 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine v Ars Elektronica 9,50 € cerkve in druge znamenitosti, ki
niso vključene v ceno aranžmaja in se gibajo med
3-10 €.

Salzburg - Passau – Linz (MINI KRIŽARJENJE Z LADJO) 

Odhodi: 1. in 25. maj, 22. junij, 13. julij, 10.agust, 21.* september ali po želji zaključenih skupin
• plovba po Donavi
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - SALZBURG - PASSAU
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja proti Salzburgu. Kratek sprehod po mestu z ogledom znamenitosti:
Mozartov trg s spomenikom, stolnica, kolegijska cerkev, rezidenca in trg z baročnimi vodnjaki, rojstna hiša
W.A. Mozarta... Po ogledih nadaljevanje potovanja ob
reki Salzach do romantičnega mesta Passau. Informativni ogled mesta, ki leži na stičišču treh rek, kar mu
daje še poseben čar. Nastanitev v hotelu, večerja in
nočitev v mestu oz. okolici.

2. DAN
zajtrk
PASSAU - LINZ - KREMSMÜNSTER - SLOVENIJA
Zgoden zajtrk. Vkrcanje na ladjo in plovba po Donavi,
ki se počasi in lenobno vije skozi idilično pokrajino. Na
ladji je restavracija in za doplačilo si lahko privoščite
kosilo ali kozarec pijače. Po približno petih urah plovbe boste prispeli do kulturne prestolnice Evrope v letu
2009 - mesta Linz. Krajši ogled mesta in nato vožnja
do bližnjega Kremsmünstra. Ogled ljubkega mesteca,
nad katerim dominira samostan. V sklopu samostana
je zanimiv naravoslovni muzej (ogled za doplačilo). Po
ogledu povratek proti Sloveniji in prihod domov v poznih nočnih urah.

NOVO

od 119 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, en polpenzion v hotelu 3* v dvoposteljnih
sobah, vožnjo z rečno ladjo Passau - Linz, stroške
spremstva in organizacije potovanja
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 15 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
24 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine, ki niso
vključene v osnovno ceno aranžmaja znašajo v
povprečju 5 - 12 EUR po ogledu oziroma muzeju.
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Salzburg

Innsbruck

Salzburg in solni rudnik - 1 dan

Odhodi: 6., 20. in 28. april, 1., in 25. maj, 21. junij in 29. junij, 13. julij, 10. in 24. avgust, 22. september,26. oktober, 3.* november 2019 ali po želji zaključenih skupin
• čudovit izlet za družine
• spuščanje po toboganu v solnem rudniku
• ogled Mozartovega Salzburga
Odhod iz Ljubljane v jutranjih urah. V dopoldanskih
urah prihod v Hallein pri Salzburgu in obisk tamkajšnjega solnega rudnika (doplačilo), kjer so sol pridobivali že pred več kot 7000 leti. Zabavno bo oblačenje v zaščitne rudarske obleke, nato pa se bomo z
rudarskim vozom zapeljali globoko pod površje. Nekaj
časa bomo sledili rudniškim rovom peš, nato pa se
bomo spustili še do podzemnega slanega jezera, in
to kar po lesenih toboganih (po želji po stopnicah)!
Nadaljevali bomo z vožnjo v Salzburg in si ogledali

mestne znamenitosti. Obiskali bomo Mozartov trg s
spomenikom slavnega skladatelja, se sprehodili mimo
stolnice in Mozartove rojstne hiše... Nekaj prostega
časa. Povratek v popoldanskih urah in prihod v Slovenijo v poznih večernih urah.

od 29 €*

najmanj 45 potnikov

otroci do 12. leta

- 5€

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, zunanje oglede po programu, spremstvo in
organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 7 €,
odhod iz Celja (najmanj 15 potnikov) 7 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: solni rudnik 19 € (odrasli), 10, 5 € (otroci in najstniki 4 - 15 let).

Živalski vrt in Salzburg

Odhodi: 6., 20. in 28. april, 1., in 25. maj, 21. junij in 29. junij, 13. julij, 10. in 24. avgust, 22. september,26. oktober, 3.* november 2019 ali po želji zaključenih skupin
Odhod iz Ljubljane v jutranjih urah se bomo napotili
proti Salzburgu. Po prihodu se bomo najprej podali
živalski vrt, ki se nahaja na področju Hellbruna. Prepletanje čudovitega naravnega okolja in harmonije
ugodno vpliva na živali. Na področju živalskega vrta se
bomo zadržali tri ure. Nato Sprehodili se bomo mimo
največjih znamenitosti v Salzburgu: Mozartove rojstne
hiše, Starega trga,Židovske in Žitne ulice, Petrove
cerkve, festivalne dvorane, … Nekaj časa bo prostega za nakup slavnih Mozartovih kroglic ali uživanje v
mestnem vrvežu.

Po želji se bomo povzpeli tudi na mogočno trdnjavo, ki
kraljuje nad mestom. Popoldne vožnja proti Sloveniji,
kamor bomo prispeli v večernih urah.

od 29 €*

najmanj 45 potnikov

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, zunanje oglede po programu, spremstvo in
organizaciji.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 6 €,
odhod iz Celja (najmanj 15 potnikov) 6 €.
MOŽNA DOPLAČILA: vstopnina v živalski vrt 10.50
odrasli, otroci 4 - 14 let 4,50, vstopnine po želji
MOŽNA DOPLAČILA na poti: svet piva Stiegl 13 €.

Salzburg in Innsbruck 

Odhodi: 6., 20. in 28. april, 1., in 25. maj, 21. junij in 29. junij, 13. julij, 10. in 24. avgust, 22. september,26. oktober, 3.* november 2019 ali po želji zaključenih skupin
• obisk dveh čudovitih avstrijskih mest na enem
izletu
• ogled solnih rudnikov in muzeja Swarovski
• postanek pri znameniti smučarski skakalnici
Bergisel
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - SOLNI RUDNIK - SALZBURG INNSBRUCK
Odhod iz Ljubljane v jutranjih urah. V dopoldanskih
urah prihod v Hallein, kjer bomo obiskali tamkajšnji
solni rudnik, kjer so sol pridobivali že pred več kot
7000 leti. Zabavno bo oblačenje v zaščitne rudarske
obleke, nato pa se bomo z rudarskim vozom zapeljali
globoko pod površje. Nekaj časa bomo sledili rudniškim rovom peš, nato pa se bomo spustili še do podzemnega slanega jezera, in to kar po lesenih toboganih! Nadaljevali bomo z vožnjo v Salzburg in si ogledali
mestne znamenitosti. Obiskali bomo Mozartov trg s
spomenikom slavnega skladatelja, se sprehodili mimo
stolnice in Mozartove rojstne hiše … Sledil bo prosti
čas za sprehode po mestu ali za vzpon na mogočno
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trdnjavo Festung. Nastanitev v hotelu v mestu ali okolici.
2. DAN
zajtrk
INNSBRUCK - BERGISEL - KRISTALI SWAROVSKI SLOVENIJA
Zjutraj vožnja proti mestecu Wattens. Tu se nahaja
eden najbolj obiskanih muzejev v Avstriji, Svet kristalov Swarovski (vstopnina ob doplačilu). Sprehodili se
bomo po muzeju, ki so ga letos prenovili in se sedaj
razteza na 7, 5 hektarih površine. Ogledali si bomo
zgodovino proizvodnje kristala, življenje Daniela Swarovskega ter obširno zbirko kristalov. Seveda bomo
lahko tudi kupili kakšen spominek za domov. Nadaljevanje do glavnega mesta Tirolske - Innsbrucka. Ogled
mestnih znamenitosti: staro mestno jedro s stolnico
Sv. Jakoba, Zlata strešica... Sledi prosti čas za sprehode po praznično okrašenih ulicah. Na koncu se bomo
zapeljali še do znamenitega Bergisla, kjer stoji znana
smučarska skakalnica, s katere se ponujajo čudoviti
razgledi na okoliško pokrajino (po želji vzpon). Prihod
v Slovenijo v poznih večernih / nočnih urah.

od 119 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede
po programu, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 15 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
25 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine: solni rudnik 19 € (otroci in najstniki 4 - 15 let - 10, 5 €),
muzej Swarovski 17 € (otroci 6 - 14 let 7, 5 €), skakalnica Bergisel 8, 50 € (otroci 6 - 14 let 4, 50 €).

Grossglockner

Zell am See

Grossglockner in Zell am See

Odhodi: 4.* maj, 11 in 22. junij, 1., 8., in 21 julij, 14. avgust, 16. september 2019 ali po želji zaključenih skupin
• čudovit poletni izlet
• možnost sprehoda po ledeniku Pastreze
Odhod v zgodnjih jutranjih urah iz Slovenije. Vožnja
po dravski dolini mimo Spittala po dolini reke Möll do
idilične vasice Heiligenblut. Gorska vasica se nahaja
v osrčju nacionalnega parka Hohe Tauern. po eni
strani vabi z osupljivo kuliso masiva Grossglockner
in idiličnim »ansamblom« vasi z razglednic, po drugi
strani pa z vrhunskimi aktivnimi doživetji narave in
gora. Po prihodu krajši sprehod po vasici in ogled
ene izmed najlepših gotskih cerkva Avstrije - cerkve
Sv. Vincenca. Nato se bomo popeljali po visokogorski
cesti do razgledne plošcadi Kaiser Franz Jozef Hohe,

od koder je cudovit razgled na najvišji avstrijski vrh,
Veliki Klek (Grossglockner). Po želji si boste lahko
ogledali še ledenik Pasterze (doplačilo). V zgodnjih
popoldanskih urah še vožnja do jezera Zell am See, ki
je eden najpomembnejših turističnih centrov Avstrije.
Po želji kosilo. Povratek proti Sloveniji, kamor bomo
prispeli v poznih večernih urah.

od 29 €*

najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, pristojbino za gorsko cesto Grossglockner,
zunanje oglede po programu, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 7 €,
odhod iz Celja (najmanj 15 potnikov) 6 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vožnja z ledeniško
železnico 10, 50 € (otroci 5 €).

Grossglockner in Orlovo gnezdo 

Odhodi: 28.april, 26. maj, 8., in 21. julij, 18. avgust, 15.* september 2019 ali po želji zaključenih skupin
• program narejen po željah potnikov
• lepote avstrijskih in nemških alp
1. DAN
SLOVENIJA – GROSSGLOCKNER
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja po dravski
dolini mimo Spittala po dolini reke Möll do idilične
vasice Heiligenblut. Gorska vasica se nahaja v osrčju
nacionalnega parka Hohe Tauern. po eni strani vabi
z osupljivo kuliso masiva Grossglockner in idiličnim
»ansamblom« vasi z razglednic, po drugi strani pa
z vrhunskimi aktivnimi doživetji narave in gora. Po
prihodu krajši sprehod po vasici in ogled ene izmed
najlepših gotskih cerkva Avstrije - cerkve Sv. Vincenca. Nato se bomo popeljali po visokogorski cesti do
razgledne ploščadi Kaiser Franz Jozef Höhe, od koder
je čudovit razgled na najvišji avstrijski vrh, Veliki Klek
(Grossglockner). Po želji si boste lahko
ogledali še ledenik Pasterze (doplačilo). Pot bomo

nadaljevali V zgodnjih popoldanskih urah še vožnja do
jezera Zell am See, ki je eden najpomembnejših turističnih centrov Avstrije. Sledi vožnja do hotela ali penziona, večerja in nočitev v idilični pokrajini.
2. DAN
ORLOVO GNEZDO – JEZERO KÖNIGSEE –
PO ŽELJI SOLNI RUDNIKI
Po zajtrku vožnja do Obersalzberga, kjer bomo presedli na lokalne avtobuse. Podali se bomo po slikoviti,
v žive skale vsekani panoramski alpski cesti na Hitlerjevo rezidenco Kehlsteinhaus – Orlovo gnezdo, kamor
sta zahajala z Evo Braun ter vse takratne znane politične osebnosti. Orlovo gnezdo je bilo zgrajeno za Hitlerjev 50. rojstni dan. Z razgledne ploščadi (1.834 m)
se ponuja veličasten razgled na Salzburške in Bavarske
Alpe ter jezera. Po želji si bomo v Berchtesgadnu ogledali še rudnike soli, prosti čas bomo imeli ob jezeru
Konigsee, kjer se boste po želji zapeljali z ladjico. Polni
prijetnih vtisov se bomo odpravili proti domu.

od 119 €*

najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, cestne in ostale pristojbine, zunanje oglede
po programu, polpenzion po programu, vzpon na
Grossglockner, slovenskega vodnika in stroške organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 14 €.
DOPLAČILA ob prijavi: soba 1/1 29 €.
DOPLAČILA na poti: vstopnina v rudnike soli 17 €,
vožnja za ladjico po Königsee po želji, vzpon na
Orlovo gnezdo cca. 17 €. 1., 8., in 21julij, 18. avgust,
15. september-cena je višja za 10€

Celovec, Minimundus in Reptilarij 

Odhodi: 6.*, 20. in 28. april, 13. maj, 21. junij, 20 julij, 15. avgust, 21 september, 5., 28 oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• obisk Minimundusa, ''sveta v malem'' in
Planetarija
• po želji ogled celovškega Reptilarija
Zjutraj odhod iz Slovenije in vožnja na Avstrijsko Koroško. Najprej se bomo podali v eno tamkajšnjih glavnih atrakcij, Minimundus, kjer si bomo lahko ogledali
največje znamenitosti v pomanjšani obliki, med njimi
tudi naš NUK. Po želji še obisk Planetarija, nato pa
se bomo sprehodili po mestnem središču: Stari trg,
Deželna hiša, Farni trg, … Nekaj prostega časa, ki ga

lahko izkoristite za obisk celovškega Reptilarija. Potep
bomo nadaljevali po južni strani Vrbskega jezera do
znamenitega polotoka Maria Wörth. Za konec se bomo
ustavili še v Vrbi (Welden), nato pa povratek domov.
Prihod domov v večernih urah.

od 22 €*

najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, zunanje oglede po programu, spremstvo in
organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 5 €.
DOPLAČILA na poti: vstopnino v Minimundus skupinska 17 € odrasli, otroci do 15 leta 8 €.
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Worthersee

Celovec

Po Koroški 

Odhodi: 8.* in 30. marec, 20. april, 4.maj, 29. junij, 15. avgust, 21. september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled glavnega mesta Koroške
Vožnja skozi tunel Karavanke v Villach (Beljak). Prihod
v znano, a pri nas spregledano koroško mesto ob Dravi. Ogled enkratnega Koroškega reliefa, ki stoji parku
Friedricha Schillerja. Zvonik svetega Jakoba -cerkev
sv Jakoba (župnijska cerkev v Beljaku) Ima impresiven
zvonik, visok 94 metrov. Nadaljevanje do znamenitosti, od koder se odpira pogled na celotno pokrajino.
Povzpeli se bomo na Pyramidenkugel. Kasneje vožnja
po čudoviti pokrajini mimo Wörthersee (Vrbskega je-

zera), Sledi vožnja do mesta Klagenfurt am Wörthersee (Celovec), kjer bomo preizkusili vzdušje na ulicah
Celovca. Po kratkem ogledu mestnih znamenitosti
(deželna hiša, mestna hiša, stari in novi trg, zmajev kip
...) se bo prilegel odmor za kakšen wurst s kajzerico.
Povratek v Slovenijo. Prihod domov v večernih urah.

NOVO

od 19 €*

najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, vstopnina za ogled reliefa, zunanje oglede po
programu, slovensko spremstvo in organizacijo
izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 5 €.
DOPLAČILA na poti: vstopnina na Pyramidenkugl.

Idilična pokrajina Wilder Kaiser - Po poteh gorskega zdravnika 
Odhodi: 30. april, 4. in 18. maj, 22. junij, 20. julij, 15. avgust, 21 september,5. In 19.* oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin

• ogled idiličnih vasic, kjer se je snemala
priljubljena serija »Gorski zdravnik«
• postanek v smučarskem središču Kitzbuehl
SLOVENIJA - WILDER KAISER - KITZBUEHL
V jutranjih urah se bomo odpravili proti cilju in sicer
v pokrajino Wilder Kaiser, kjer je bila snemana priljubljena nadaljevanka Gorski zdravnik. Postanek v vasici
Ellmau in Going, kjer bomo podoživljali dogodivščine
tirolskega zdravnika, dr. Martina Gruberja, ki je po 15
letih dela v New Yorku prišel domov na mamin rojstni
dan. Ogled ordinacije »Bergdoktorhaus«, ki jo Martin
s pričo okoliščin podeduje od ostarelega zdravnika in
pomaga pri nesrečah v gorah. Po želji si bomo privoščili kosilo pri sestri skrbnika ordinacije. In se povzpeli

Wilder Kaiser
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z gondolo na Bergkaiser.V popoldanskih urah nadaljevanje poti proti Kitzbuehlu. Postanek v majhnem srednjeveškem mestecu, ki je danes bolj znano kot eno
glavnih smučarskih središč v Avstriji. Tukaj vsako leto
priredijo tudi znamenito tekmo svetovnega pokala z
enim najbolj drznih smukov. Sledi povratek in vožnja
v Slovenijo.

od 39 €*

najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na opisani
relaciji, vstopnina za »Bergdoktorhaus«, cestne
in ostale pristojbine, zunanje oglede po programu
brez vstopnin, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 7 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po izbiri,
vzpon z gondolo 15 - 19 €, kosilo v restavraciji z rezervacijo 17 €.

USPEŠNICA

Kitzbuehl

Salzkammergut

Schafbergbahn

Idilična pokrajina Salzkammergut

Odhodi: 13.* april, 1., in 25. maj, 22. junij, 13. in 27 julij, 15. in 24. avgust, 21. september, 20. in 27. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA – HALLSTATT – BAD ISCHL – BAD
GOISERN
Odhod avtobusa v jutranjih urah in vožnja z vmesnimi
postanki v pokrajino Salzkammergut.
Postanek v pomembnem mestecu Hallstatt ob istoimenskem jezeru, ki je skupaj s pogorjem Dachstein
na Unescovem seznamu. Tu so že 4000 let pred n.št.
kopali sol in ime po kraju nosi »halštatska doba« ali
starejša železna doba. Nedaleč naprej bomov Bad
Goisernu spoznali v eni izmed obrtniških delavnic, od
koder izvira ime »gojzerji«. Sledil bo sprehod po zdraviliškem kraju, kjer so Habsburžani preživljali svoje
počitnice. Idilična pokrajina je znana po odlični klimi.
Nočitev v hotelu.

2. DAN
zajtrk
JEZERO WOLFGANG – SCHAFBERGBAHN
Po zajtrku se bomo povzpeli na Schafberg (1783 m),
od koder je panoramski pogled po vsej deželi (vožnja
z zobato železnico iz kraja St. Wolfgang do vrha, sprehodi, vožnja po jezeru Wolfgang). Sprehodili se bomo
ob jezeru Strobl, St. Gilgen in St. Wolfgang. Po sprehodu vožnja proti domu.

od 129 €*

CENA VKLJUČUJE: prevoz z udobnim turističnim
avtobusom, cestne in ostale pristojbine, zunanje
oglede mest po programu, en polpenzion po programu, vodenje in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 15 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstop v rudnik soli
Hallstatt,vožnja z vzpenjačo Schafbergbahn in ladja po jezeru St. Wolfgang.

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

Največja ledena jama na svetu,
Innsbruck in Swarovski

Odhodi: 23.* februar, 25. maj, 22. junij, 6. in 27. julij, 10. in 24. avgust, 21. september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• po želji ogled tudi narobe obrnjene hiše

1. DAN
nočitev
EISREISENWELT – TERFENS NAROBE OBRNJENA
HIŠA - INNSBRUCK
Odhod z dogovorjenega mesta proti Salzburgu. Pred
vasico Werfen bomo zapustili avtocesto in se zapeljali
v dolino reke Salzach. Od tu se bomo začeli vzpenjati
po gorski cesti Eisriesenweltstrasse, ki nas bo vodila do parkirišča, ki se nahaja na nadmorski višini okrog 1.000 m. Hoja do koče Wimmer Hüte, od koder
se bomo z gondolo dvignili višino 1500m. Peš bomo
nadaljevali do vhoda v mogočen jamski sistem, kjer
nas bo očarala narava z ledenimi kapniki in čudovitimi
podobami.
Po ogledu ledenih jam bomo naredili postanek pri planinski koči dr.Ödl Haus in uživali v čudovitem razgledu. Nadaljevanje vožnje v Kitzbühl, kjer bo v ljubkem
središču nekaj postanka. Nadaljevanje poti in po želji
ogled hiše v Terfensu. Gre za narobe obrnjeno hišo, ki
Terfens

sta jo poljska arhitekta Irek Glowacki in Marek Rozanski (leta 2012) postavila v osmih mesecih. Arhitekta
sta namreč zgradila svojo narobe obrnjeno hišo, kjer
je vse postavljeno na glavo. In ko rečemo vse, to tudi
mislimo. Nastanitev v hotelu v okolici, večerja in nočitev.
2. DAN
nočitev
INNSBRUCK - SVET KRISTALOV SWAROVSKI – IZVIR
REKE DRAV
Po ogledu mestnega središča in znamenitosti
insbrucka ter ogleda skakalnice, se bomo napotili v
svet bleščic in sicer v svet kristalov Swarovski, kjer si
bomo ogledali zgodovino proizvodnje kristala, življenje
Daniela Swarowskega ter obširno zbirko kristalov.
Popoldan se bomo napotili v smeri proti Italiji preko
prelaza Brenner in sicer proti Dobbiaco (Toblach),
kjer naj bi bil izvir reke Drave, 749 km dolge reke, ki
je v Avstriji poleg Donave in reke Inn najpomembnejša
avstrijska reka. Sledil bo povratek po slikoviti pokrajini
proti domu

od 119 €*

najmanj 45 potnikov

otroci do 12. leta

- 5€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, polpenzion v penzionu ali hotelu, zunanje
oglede po programu, odlično vodenje in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 15 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Kombinirana vstopnica ja ogled jame ter gondolo 22€odrasli, 14 otroci do 12 leta, kristali Swarowski za skupino 17€,
otroci do 14. leta 7,5€. Narobe obrnjena hiša 8,5€
odrasli, 7,5 otroci.

Innsbruck
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NEMČIJA
»Vsak inteligenten bedak lahko naredi stvari
večje in bolj zapletene. Da bi stvari zapeljali v
nasprotno smer preprostosti, je potrebno nekaj
genialnosti in veliko poguma. «
(Albert Einstein)

NEMČIJA JE DEŽELA
reda in natančnosti, piva in Oktoberfesta,
razkošja gradov in dvorcev, romantične
pokrajine ob Donavi in vinorodnega okoliša ob
Renu, starih mest in nore prestolnice.
ZVEZDNI PRAH
Nekoč se je filozof Immanuel Kant odpravil na
sprehod in ni opazil, da ima na komolcu strgan
suknjič. Znanec, ki ga je srečal, se je hotel na
ta račun ponorčevati. Rekel je: »Tukaj ven pa
gleda učenost!« Kant je odgovoril: «Neumnost
pa gleda noter. «
VROČIH 7 V BERLINU
• Brandenburška vrata, nekdanji vhod
v mesto, simbol svobode in združitve
Vzhodnega in Zahodnega Berlina l. 1989,
• veličastni dom nemškega parlamenta
Reichstag,
• Judovski muzej nenavadne arhitekture iz
titana, na kateri se lomi in odbija svetloba,

• ostanki nekoč 150 km dolgega Berlinskega
zidu, ki je kar 28 let delil mesto,
• Muzejski otok ali Museumsinsel na reki
Spree z mnogimi muzeji, ki zasedajo večji
del severnega dela otoka,
• ljubka četrt Nikolaiviertel iz 13. st., ki je
historično srce starega Berlina,
• Kulturbrauerei ali varilnica sodobne
kulture v nekdanji pivovarni iz 19. st. in
užitkarska bližnja četrt Prenzlauer Berg.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Nemci so drugi največji porabniki piva na
svetu (po Ircih). Pivo je za njih hrana.
• Nemčija se lahko pohvali z vodilnim
gospodarstvom v Evropi.
• Nemci poznajo več kot 300 vrst kruha in
več kot 1000 vrst klobas.
• Nemščina ima 35 narečij. Govori jo več kot
100 milijonov ljudi po svetu.
• Nemčija ima več kot 150 gradov.

• Čeprav ga imenujejo Oktoberfest, se
festival piva začne septembra. Prvi je
bil poročna zabava za princa Ludvika
Bavarskega.
• Ko je J. F. Kennedy prišel v Berlin, je
izjavil: »Ich bin ein Berliner«, kar je lahko
pomenilo, da je ali Berlinčan ali krof.
• Berlin ima največjo železniško postajo v
Evropi.
• Najvišja katedrala na svetu je v Ulmu.
• Zanikanje holokavsta v Nemčiji velja za
kaznivo dejanje.
ZA DOBER TEK
Poskusite spätzle, vrsto jajčnih testenin v
obliki cmočkov ali vlivancev, kračo z zeljem
v Nikolaiviertlu, prekajeno postrv iz jezera
Königsee in jagodno sladico rote gruetze.

Bamberg
Nürnberg
Regensburg

Konigsee

Orlovo gnezdno in solni rudnik 

Odhodi: 18.maj, 8. in 22.junij, 6. in 20.julij, 10., 15., 17., in 24.avgust, 7. in 21. september, 5.* oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• odlična kombinacija zgodovine, prečudovite
narave in avanture
• dolgoletna uspešnica
V zgodnjih jutranjih urah vožnja v idilično pokrajino, v
nacionalni park, Berchtesgaden. Jutranji prihod in nadaljevanje z lokalnim avtobusom po 6,5 km dolgi gorski cesti Kehlstein, ki velja za »čudo« tehnike. Vstopili
bomo v dvigala in se povzpeli skoraj na 1834 m visoko
goro, kjer »kraljuje« Hitlerjevo Orlovo gnezdo. Hitler je
Orlovo gnezno dobil v dar za svoj 50. rojstni dan. Tukaj
so se zbirale takratne politične in vojaške osebnosti,
z Evo Braun pa sta hodila na oddih. Po ogledu vrnitev v dolino in vožnja do rudnika soli. Med ogledom

se bomo spustili po lesenih toboganih še globje, do
podzemnega slanega jezera. Popoldan se bomo zapeljali še do Kraljevskega jezera (Konigsee), ki je dolgo
kar 8 km in široko do 1, 25 km. Sprehod ob jezeru ob
vznožju gorskega masiva Watzmann in prosto za uživanje v idilični naravi. Po ogledu povratek proti Sloveniji
in prihod v poznih večernih urah
POMEMBNO: Orlovo gnezdo je odprto od začetka
maja do začetka oktobra v primeru lepega vremena.
Nasprotno se ogledi tega dne prilagodijo.

od 37 €*

najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz iz Ljubljane,
cestne in ostale pristojbine, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 12 €,
odhod iz Celja (najmanj 15 potnikov) 5 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: rudnik soli pribl.
16 €, vožnja na Orlovo gnezdo pribl, 16 €.

Salzburg in Orlovo gnezdo

Odhodi: 18.maj, 8. in 22.junij, 6. in 20.julij, 10., 15., 17., in 24.avgust, 7. in 21. september, 5.* oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• vožnja po slikoviti v živo skalo vsekani panoramski alpski cesti
• ogled Mozartovega mesta
Odhod v jutranjih urah in vožnja skozi Avstrijo do
Nemčije v idilično pokrajino nacionalnega parka Berchtesgaden. Po prihodu postanek in čas za jutranjo
kavico ob Kraljevskem jezeru (Königssee). Nadaljevanje vožnje do Obersalzberga. Ob doplačilu se bomo z
lokalnim avtobusom in dvigalom popeljali na vrh Kehlsteina, kjer na višini 1834 m kraljuje Hitlerjevo Orlovo
gnezdo. Sem sta z Evo Braun hodila na oddih, tu so
se zbirale vse takratne politične in vojaške osebnosti.

Vožnja v Salzburg in ogled najpomembnejših mestnih
znamenitosti: Mozartov trg s spomenikom, stolnica,
kolegijska cerkev, rezidenca in trg z baročnimi vodnjaki, rojstna hiša Mozarta... Po želji in ob doplačilu se
lahko povzpnemo do trdnjave Festung, od koder se
odpira čudovit pogled na baročno mesto Salzburg.
Po ogledih povratek proti Sloveniji in prihod v poznih
večernih urah.
POMEMBNO: Orlovo gnezdo je predvidoma odprto
od začetka maja do začetka oktobra, vendar samo v
primeru lepega vremena. Nasprotno se ogledi tega
dne prilagodijo (obisk rudnika soli), kot je navedeno
v programu.

od 37 €*

najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz iz Ljubljane,
cestne in ostale pristojbine, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 12 €,
odhod iz Celja (najmanj 15 potnikov) 5 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: rudnik soli pribl.
16 €, vožnja na Orlovo gnezdo pribl. 16 €.

München - bavarska prestolnica 1 dan

Odhodi: 18.* maj, 8. in 22.junij, 6. in 20.julij, 10., 15., 17., in 24.avgust, 7. in 21. september, 5. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• dan preživet v mestu, piva, klobas in drindlov
Odhod v jutranjih urah in vožnja do bavarske prestolnice - Münchna. Dan bomo pričeli s postankom
za ogled olimpijskega mesta, kjer se bomo po želji
povzpeli na Olimpijski stolp. Sledi avtobusni ogled
najpomembnejših mestnih znamenitosti: osrednji trg,
kraljevi trg z znamenito Ludvikovo cesto, ob kateri so
Bavarska državna knjižnica, Ludwik - Maksimiljanova
univerza, Pinakoteka. Krajši sprehod po mestu, mimo
bogate mestne tržnice Viktualienmarkt, renesančne
cerkve sv. Mihaela, kjer so grobnice Wittelsbachov,
stolnice. V »srcu mesta« Marienplatzu nekaj prostega

časa za samostojno odkrivanje mesta. Po želji lahko
zavijete v katero izmed mnogih pivnic, po katerih je
mesto znano ali širite svoje znanje v enem od najboljših Tehničnih muzejev na svetu. Za konec še postanek
ob Allianz areni (zunanji ogled). Povratek proti Sloveniji, kamor je predviden prihod v poznih večernih urah.

KRATKO IN
SLADKO

od 39 €*



najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz iz Ljubljane,
cestne in ostale pristojbine, zunanje oglede po
programu, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 17 €,
odhod iz Celja (najmanj 15 potnikov) 5 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: tehnični muzej
odrasli 12€, otroci od 6 - 17 let 4€, Alianz Arena
individualna vstopnina odrasli 19€, otroci 6 - 13 let
11€, Olimpijski stolp odrasli in otroci: 7€.
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München

München in živalski vrt Hellabrun

Odhodi: 18.* maj, 8., 22. in 25. junij, 6. in 20. julij, 10., 15. in 24. avgust, 7. in 21. september, 5. oktober ali po želji zaključenih skupin
• ogled enega najlepših in najbolj urejenih
živalskih parkov na svetu
• vikend v bavarski kulturni, gospodarski,
trgovski in turistični prestolnici
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - MÜNCHEN
V jutranjih urah vožnja skozi Avstrijo, mimo Salzburga
do »milijonske vasi« Münchna. Po prihodu avtobusni ogled najpomembnejših mestnih znamenitosti:
osrednji trg, Kraljevi trg, znamenito Ludvikovo cesto
ob kateri so Bavarska državna knjižnica, Ludwik - Maksimiljanova univerza. Nadaljevali bomo s sprehodom
po centru mesta in ogledom znamenitosti. Nekaj časa
prosto. Nastanitev v mestu ali okolici. Zvečer predlagamo večerjo v eni izmed značilnih bavarskih pivnic.
2. DAN
zajtrk
MÜNCHEN (ŽIVALSKI VRT) - SLOVENIJA
Po zajtrku predlagamo ogled enega najlepših, največjih in najbolj urejenih živalskih vrtov na svetu. Sprehod

po parku je dejansko sprehod po različnih kontinentih, ker bivajo živali na izredno prostornih travniških
površinah, v sožitju, kot, da bi bili v kakšnem safariju.
Ves dan bomo preživeli v njem in pozdravili nas bodo
pingvini, nosorogi, orangutani, flamingi, orjaške želve
hijeni in mnogi drugi. V kolikor se ne boste odločili za
ogled parka, pa predlagamo ogled Tehničnega muzeja, prirodoslovnega muzeja ali botaničnega vrta.
Ljubiteljem avtomobilizma predlagamo ogled BMW
muzeja, ljubiteljem narave pa sprehod po Englischer
Garten - i. Popoldan vožnja proti domu, kamor bomo
prispeli v nočnih urah.

od 99 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz iz Ljubljane,
cestne in ostale pristojbine, nočitev z zajtrkom v
hotelu 3*, zunanje oglede po programu, spremstvo
in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €, odhod iz Celja (najmanj 15 potnikov) 5 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
25 €/noč.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Tehnični muzej
odrasli 12€, otroci od 6 - 17 let 4€, Alianz Arena
individualna vstopnina odrasli 19€, otroci 6 - 13 let
11€, Olimpijski stolp odrasli in otroci: 7€, skupine
nad 20 oseb 5€, Bavarski filmski studii odrasli
27,5€, otroci od 6 - 17 let 22€, vstopnina v živalski
vrt Hellabrun za skupine nad 20 oseb 11€ (otroci
do 14 leta 6€), individualne vstopnice odrasli 15€,
otroci od 4 - 14 let 6€.

München in zabaviščni park Legoland 

Odhodi: 6. april*, 20., 27. in 30. april, 18. maj, 22.* in 25. junij, 13. in 27. julij, 10., 15. in 24. avgust, 7. in 21. september, 5. oktober ali po želji zaključenih skupin
• zabavno doživetje za vso družino
• 55 milijonov lego kock
• pohajkovanje po bavarski prestolnici
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - MÜNCHEN
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja do Münchna.
Po prihodu ogled najpomembnejših mestnih znamenitosti: Osrednji trg, Kraljevi trg z znamenito Ludvikovo
cesto, ob kateri so Bavarska državna knjižnica, Ludwik
- Maksimiljanova univerza. Prosto za samostojno raziskovanje mesta. Predlagamo obisk enega najboljših
Tehničnih muzejev na svetu ali BMW - sveta. Popoldan
vožnja do olimpijskega mesta, kjer se bomo po želji
povzpeli na Olimpijski stolp (doplačilo) in uživali ob
razgledu na bavarsko prestolnico. Zapeljali se bomo
še do modernega nogometnega stadiona Allianz Arena (zunanji ogled). Vožnja do hotela v okolici Münchna
ali na poti proti Legolandu. Nastanitev.

Legoland
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2. DAN
zajtrk
LEGOLAND - SLOVENIJA
Po zajtrku obisk dežele legokock - Legoland. Četrti
največji Legoland na svetu se razprostira na več kot
5000m2 površine in ponuja zabavo za male in velike.
Izbirali bomo lahko med več kot 50 atrakcijami. Obiskali bomo katero od predstav ali trgovin in se sprehodili med milijoni legokock, ki sestavljajo najrazličnejše
atrakcije (lego mesto, lego avantura, lego domišljija,
lego gradovi, miniland, lego pustolovščina, dežela
piratov... ). Prijetno utrujeni ter polni vtisov se bomo
v popoldanskem času odpravili proti domu. Prihod v
poznih nočnih urah.

od 109 €*

najmanj 45 potnikov

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz iz Ljubljane,
cestne in ostale pristojbine, nočitev z zajtrkom v
hotelu 3*, zunanje oglede po programu, spremstvo
in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €, odhod iz Celja (najmanj 15 potnikov) 7 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Tehnični muzej odrasli 12€, otroci od 6 - 17 let 4€, Alianz Arena individualna vstopnina odrasli 19€, otroci 6 - 13 let 11€,
Olimpijski stolp odrasli in otroci: 7€, skupine nad
20 oseb 5€, Legoland odrasli in otroci 21€ skupinska karta, individualne karte odrasli 31€, otroci do
4 - 16. leta 22€.

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

ZA DRUŽINE

ZABAVNO

Legoland

Legoland - 1 dan 

Odhodi: 6. april*, 20., 27. in 28. april, 18. maj, 22.* in 25. junij, 13. in 27. julij, 10., 15. in 24.avgust, 7. in 21. september, 5. oktober ali po želji zaključenih skupin
pustolovščin. Videli bomo proizvodnjo legokock v to• nepozabna zabava za vso družino v družbi 50
varni Lego, kjer bomo lahko kupili tudi tisti najmanjši
milijonov legokock
»izgubljeni« košček kock. Fantastični bo sprehod po
najmanj 45 potnikov
• vse atrakcije in novosti si lahko ogledate na
ulicah »mini lego mestec« in panoramski pogleda na
www. legoland. de
park. Izpustiti pa ne smemo niti vožnje s podmornico
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, vstopnina v
v potopljeno deželo, Atlantido, sveta številnih ribic…
Legoland, cestne in ostale pristojbine, spremstvo
Po doživetjih polnem dnevu se bomo pozno popoldan
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja mimo bain organizacijo izleta.
odpravili proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v nočnih
varske prestolnice München ter Alianz Arene v pisaMOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
urah.
no deželo legokock - Legolanda, ki se nahaja v bližiposameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 18 €,
ni Günzburga. Pred nami bo nepozaben dan v svetu
odhod iz Celja (min 15 potnikov) 5 €.
legokock. Izbirali bomo lahko med več kot 50 različ-

od 69 €*

nimi atrakcijami, ki se raztezajo na površini velikosti
26. nogometnih igrišč, razdeljenih v osem tematskih
sklopov. Adrenalin bomo občutili na najhitrejši vožnji z
»zelenim zmajem«, na vožnji »po rudniških jaških«, se
podali v svet mumij, piratov, ninjdž, vitezov ter drugih

ZA DRUŽINE

ZABAVNO

Zabaviščni park - Europa park
in Stuttgart (Mercedes muzej) 

Odhodi: 6. april*, 20., 27. in 30. april, 18. maj, 22.* in 25. junij, 13. in 27. julij, 10., 15. in 24.avgust, 7. in 21. september, 5. oktober ali po želji zaključenih skupin
• zabavno in poučno doživetje v enem od
najboljših tematskih parkov v Evropi
• primerno za šolske skupine in družine
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - RUST (EUROPA PARK)
Odhod v zelo zgodnjih jutranjih urah in vožnja skozi
Avstrijo, mimo nemškim mest Münchna in Stuttgarta
do mesta Rust, kjer se nahaja eden najboljših tematskih parkov v Evropi. Zabaviščni park ponuja več kot
100 različnih atrakcij, več kot 40 različnih predstav,
v enem dnevu pa se bomo lahko sprehodili skoraj po
vsej Evropi. Pobliže bomo spoznavali nemško zgodovino, se vozili z znamenitim rdečim londonskim avtobusom, uživali v pariški četrti, se odpravili po sledeh
Leonarda da Vincija... Evropo bomo ta dan držali na
dlani. Popoldan vožnja do hotela na poti proti Stuttgartu. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.

2. DAN
zajtrk
STUTTGART - SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja do Stuttgarta. Sprehodili se bomo
po glavni ulici Königstrasse, ki pelje do monumentalne glavne železniške postaje proti velikemu trgu
Schlossplatz z baročnim gradom Neues Schloss,
nato proti Schillerjevemu trgu s Starim Gradom. Nekaj prostega časa. Sledi vožnja do Mercedesovega
muzeja. Po želji ogled muzeja, kjer je na voljo 1500
razstavnih primerkov avtomobilov, avtobusov in delov
na površini 16. 500 m2. Spoznali se bomo z zgodovino in razvojem avtomobilizma od nekoč do danes. Po
ogledu vožnja proti domu, kamor bomo prišli v jutranjih urah tretjega dne.
OPOMBA: program vsebinsko traja dva dni in pol.

od 129 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, ena nočitev z zajtrkom v hotelu ali penzionu 3*, zunanje oglede po programu,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
25 €/ noč.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnina v Europa
park 32,50 € - zimska sezona, 40 € poletna sezona,
Mercedesov muzej 8 €.

Program München - 2 dni najdete na www.palma.si
Stuttgart
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Neuschwanstein

Gradovi Ludvika II. Bavarskega - 2 dni

Linderhof

Odhodi: 30*. marec, 6., 20., 27. in 30. april, 4. in 25. maj, 15., 22. in 27. junij, 13. julij, 10. in 24. avgust, 21. september, 26. in 31. oktober ali po želji zaključenih skupin
• ogledi treh pravljičnih gradov
• vožnja z ladjo po bavarskem morju
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - NEUSCHWANSTEIN
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja skozi Avstrijo
in Nemčijo - do Neuschwansteina, najslavnejšega in
vsekakor najbolj pravljičnega gradu Ludvika II. Bavarskega. Njegovi beli slonokoščeni stolpiči so od daleč
videti tako krhki in neresnični, kot, da bi bili iz sladkorne pene. Walt Disney ga je uporabil kot grad, v katerem je živela Trnuljčica. S parkirišča se bomo do gradu
sprehodili (ali pa ob doplačilu peljali). Nedaleč od
gradu bomo lahko občudovali grad Hohenschwangau
v neogotskem slogu, ki ga je dal zgraditi njegov oče.
Po ogledu se bomo odpeljali skozi zanimive bavarske
vasice, sledila bo nastanitev na turističnih kmetijah in
večerja v vaškem gostišču.

2. DAN
zajtrk
ETTAL - LINDERHOF - CHIEMSEE - SLOVENIJA 
Po zajtrku vožnja v bližnji Ettal, kjer stoji benediktinski samostan s cerkvijo. Tukaj živeči menihi še danes
izdelujejo zdravilne zeliščne likerje. Nadaljevanje poti
do najmanjšega, a edinega dokončanega bavarskega
gradu - Linderhofa. Ta pravljični grad je vse do sumljive smrti Ludvika II. Bavarskega ostal njegova najljubša rezidenca. Po ogledu bo sledila vožnja v kraj Prien
ob Kimskem jezeru (Chiemsee), od koder se bomo z
ladjico popeljali na otok Herreninsel in si ogledali še
zadnjega od gradov, ki jih je dal postaviti Ludvik II.
Bavarski. Slednji je slovita kopija baročnega dvorca
Versailles, saj je bil kralj veliki oboževalec francoskega
sončnega kralja. Po ogledu povratek proti Sloveniji,
kamor je predviden prihod v poznih nočnih urah.
POMEMBNO: nastanitev je predvidena na turističnih
kmetija v sobah prve ali druge kategorije z lastno ali s
souporabo kopalnic. Cena je enotna ne glede na kategorijo. Večerja je skupna v vaškem gostišču, zajtrki so
na turističnih kmetijah, kjer ste nastanjeni.
Na posameznih odhodih je možna nastanitev tudi v
hotelu. Datumu bodo zavedeni na www.palma.si.

od 124 €*

najmanj 45 potnikov

otroci do 18 leta - 10%
na osnovnem in dodatnem ležišču.
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, en polpenzion z nastanitvijo na
turističnih kmetijah/hotelu 3*, zunanje oglede po
programu, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
v hotelu 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnina v vse tri
gradove in vožnja z ladjico na Herreinsel: 35€ na
osebo.
Otroci do 18 leta imajo gratis vstop v gradove in
plačajo le ladjico na Herreninsel v višini 5€.

Gradovi Ludvika II. Bavarskega - 3 dni

Odhodi: 29.*marec, 5., 12., 20., 27., in 30. april, 3. in 24. maj, 22. in 25. junij, 19. julij, 9. in 23. avgust, 20. september, 26. oktober in 31. oktober ali po želji zaključenih
skupin
sočake, Zugspitze. Krajši postanek v znameniti odroč• obisk pravljičnih gradov Ludvika II. Bavarskega
ni alpski vasici Oberammergau. Tu se vsakih deset let
najmanj 45 potnikov
• možnost vzpona na najvišji vrh Nemčije,
zberejo množice z vseh koncev sveta in si ogledajo
Zugspitze
znamenite “pasionske igre”, ki jih kljub prepovedim in
• vključene večerje
otroci do 18 leta - 10%
raznovrstnim težavam uprizarjajo že več kot 350 let.
na osnovnem in dodatnem ležišču.
Večerja in nočitev.
1. DAN
večerja, nočitev
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
SLOVENIJA - CHIEMSEE - ETTAL - SAULGRUB
3. DAN
zajtrk
ostale pristojbine, dva polpenziona z nastanitvijo
Odhod v jutranjih urah in vožnja do Kimskega jezera
NEUSCHWANSTEIN - SLOVENIJA
na turističnih kmetijah/hotelu 3*, zunanje oglede
(Chiemsee), ki ga Bavarci ljubkovalno imenujejo baPo zajtrku vožnja mimo Steingadna, kjer stoji najznapo programu, spremstvo in organizacijo potovanja.
varsko morje. Iz kraja Prien se bomo z ladjico popemenitejša bavarska baročna cerkev Wieskirche. Krajši
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
ljali na otok Herreninsel, kjer si bomo ogledali prvega
postanek. Nadaljevanje vožnje do najslavnejšega in
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 30 €.
od znamenitih gradov Ludvika II. Bavarskega. Grad
vsekakor najbolj pravljičnega gradu Ludvika II. BavarMOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
predstavlja bavarski Versailles, saj je bil Ludvik veliskega, Neuschwansteina. Njegovi slonokoščeni beli
v hotelu 50 €, na kmetiji 30 €.
ki oboževalec francoskega sončnega kralja. Po oglestolpiči so od daleč videti tako krhki in neresnični, kot
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnina v vse tri
dih nadaljevanje vožnje po idilični bavarski pokrajini
bi bili iz sladkorne pene. Walt Disney ga je uporabil
gradove in vožnja z ladjico na Herreinsel: 35€ na
mimo priljubljenega počitniškega središča Bad Tölza
kot grad, v katerem je živela Trnuljčica. Iz parkirišča
osebo. Otroci do 18 leta imajo gratis vstop v grado Ettala. Krajši postanek za ogled cerkve in benedikse bomo sprehodili ali pa ob doplačilu popeljali do
dove in plačajo le ladjico na Herreninsel v višini 5€.
tinskega samostana. Nadaljevanje v bavarsko vasico
gradu. Popoldan vožnja proti Sloveniji. Prihod domov
Gorska železnica na Zugspitze odrasli 56€, mladina
Saulgrub. Nastanitev na turističnih kmetijah ali hotelu
v poznih nočnih urah.
16 - 18 let 41€, otroci od 6 - 15 let 32€.
3*. Večerja in nočitev.
POMEMBNO: nastanitev na turističnih kmetijah
Zaključenim skupinam lahko po želji vključimo tudi
je v sobah prve ali druge kategorije z lastno ali s
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ogled bavarske prestolnice München.
souporabo kopalnic. Cena je enotna ne glede na
LINDERHOF - GARMISCH - (ZUGSPITZE) kategorijo. Večerja je skupna v vaškem gostišču,
OBERAMMERGU
zajtrki so na turističnih kmetijah, kjer ste nastanPo zajtrku ogled bleščečega in edinega dokončanega
jeni. Na posameznih odhodih je možna nastanitev
rokokojskega dvorca Linderhof. Sledi vožnja v Garmitudi v hotelu.
sch, znano smučarsko središče in letovišče. Po želji in
Datumu bodo zavedeni na www.palma.si.
ob doplačilu vzpon z gorsko železnico na “skoraj” tri ti-

od 184 €*
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Nürnberg

Ulm

Po poteh Primoža Trubarja - 3 dni 

Odhodi: 19. in 27. april, 24. maj, 22. in 25. junij, 19. julij, 23. avgust, 20.* september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• primerno za zaključene skupine
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - ROTHENBURG - STUTTGART
Odhod v zelo zgodnjih jutranjih urah in vožnja do
Rothenburga, ki spada med najbolje ohranjena in najlepša srednjeveška mesta v Nemčiji. Po prihodu sprehod po kamnitih ulicah zanimivega mesteca, v katerem je Primož Trubar sestavil Katekizem. Sledi vožnja
proti šestemu največjemu nemškemu mestu, Stuttgartu. Nastanitev v hotelu v okolici mesta, večerja.
2. DAN
zajtrk, nočitev
STUTTGART - TÜBINGEN - DERENDINGEN - ULM
Dopoldan ogled Stuttgarta. Sprehodili se bomo po
glavni ulici Königstrasse, ki pelje od monumentalne glavne železniške postaje proti velikemu trgu
Schlossplatz z baročnim gradom Neues Schloss. Sprehod bomo nadaljevali na s trgovinami obdani Königsbau in na Schillerjev trg, s Starim gradom, v katerem
se nahaja deželni muzej. Nadaljevanje vožnje proti
Tűbingenu. Mesto leži v mirnem zgornjem delu doli-

ne Neckar in je eno najstarejših univerzitetnih mest.
Ogled znamenitosti mesta, v katerem je deloval Primož Trubar. Prav v Tübingenu je leta 1550 dal natisniti
prvi slovenski knjigi Katekizem in Abecednik. Krajši
postanek bomo naredili še v Derendingnu, kjer bomo
obiskali Trubarjev grob. Po ogledih vožnja proti Ulmu.
Nastanitev v okolici.
3. DAN
zajtrk
ULM - KEMPTEN - SLOVENIJA
Ogled čudovitega mesta Ulm s poševnimi mestnimi
vrati, znanimi kot Mesarski stolp. Mesto se ponaša
z eno najlepših in najpomembnejših verskih stavb stolnico s koničastim zvonikom. Nadaljevanje potovanja v Kempten, kjer je Primož Trubar služboval in živel
od leta 1553 do leta 1561. Ogled znamenitosti tega več
kot 2000 let starega mesteca, ki leži ob reki Iller: mestna hiša, bazilika sv. Lovrenca, rezidenca s parkom,
ob katerem se nahajata tudi oranžerija in konjušnica
… Za konec še sprehod skozi zavito staro ulico z ohranjenim prehodom skozi mestno obzidje. Po ogledu
vožnja proti Sloveniji. Po ogledu vožnja proti Sloveniji,
kamor bomo prispeli v večernih urah.

od 179 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, en polpenzion in ena nočitev z
zajtrkom v hotelih 3*, zunanje oglede po programu, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
50 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: prostovoljni prispevki v cerkvah, morebitne vstopnine

Nürnberg in mini križarjenje po reki Donavi 

Odhodi: 20. in 27. april, 4. in 18. maj, 22. junij, 27. julij, 10., 17. in 24. avgust, 7. in 14.* september, 5. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled srednjeveškega mesteca Nürnberg
• križarjenje po reki Donavi vključeno v ceno
• pokušina odličnega temnega piva
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - NÜRNBERG
Odhod v zelo zgodnjih jutranjih urah in vožnja do čudovitega bavarskega mesteca Nürnberg. Mesto se
lahko pohvali z najstarejšim in najbolj prepoznavnim
božičnim sejmom. Krožni panoramski ogled in sprehod po »kraljevi ulici«, kjer si bomo ogledali veličastne mestne cerkve; Lorenzovo cerkev, v kateri je
edinstvena srednjeveška rezbarija »Pozdrav angelov«,
t. i. Frauenkirche, mimo hiše nemškega umetnika Albrechta Durerja vse do gradu. Po želji ogled grajskega
kompleksa ali obisk katerega od muzejev, npr. Muzeja igrač, Germanskega muzeja, Muzeja Nurnberškega
procesa, … Nastanitev v hotelu v okolici in nočitev.

2. DAN
zajtrk
REGENSBURG - KELHEIM (samostan WELTENBURG)
Po zajtrku vožnja do Regensburga, enega najstarejših nemških mest, ki se lahko pohvali z rimsko preteklostjo. Mesto je polno samostanov in cerkva, med
katerimi prav gotovo izstopa imenitna gotska katedrala Sv. Petra. Sprehodili se bomo skozi ozke ulice
neverjetno ohranjenega srednjeveškega mesta s palačami bogatih trgovcev, cerkvenih knezov in obrtnikov. Mesto je ravno zaradi ohranjenosti srednjeveškega mestnega jedra, ki se skozi stoletja ni skoraj nič
spreminjalo, od leta 2006 na Unescovi listi kulturne
dediščine. Po ogledu vožnja do Kelheima in po želji in
doplačilu vožnja z ladjico skozi Donaudurcbruch do
samostana Weltenberg. Voden ogled samostana in
kozarček piva v najstarejši samostanski pivovarni na
svetu. Njihove odlično temno pivo je bilo kar trikrat
proglašeno za najboljše temno pivo na svetu. Popoldan vožnja v Slovenijo, kamor je predviden prihod v
poznih večernih urah.

od 119 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoze po programu, cestne in ostale pristojbine, nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, voden ogled samostana, zunanje oglede po programu, vodenje in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
25€ na osebo, Ladjica na relaciji Kelheim - Weltenburg 10€ na osebo.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: ogled pivovarne in
poušina piva pribl. 12€, Muzej Nurnberškega procesa odrasli 6€, otroci do 18 leta in seniorji 1,5€,
Muzej igrač odrasli 6€, otroci do 18 leta in seniorji
1,5€.
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Bamberg

Dresden

V stara nemška mesta in Berlin

Odhodi: 20. in 27.april, 2. in 23. maj, 22. junij. 18.julij, 23. avgust, 19.* september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• potep po starih mestih Nemčije, ki skrivajo
izredno bogato tradicijo in arhitekturo
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - NÜRNBERG - BAMBERG
Odhod v zelo zgodnjih jutranjih urah in vožnja do čudovitega bavarskega mesteca Nürnberg, ki se lahko
pohvali z najstarejšim in najbolj prepoznavnim božičnim sejmom, s kar štiristo letno tradicijo. Najprej se
bomo podali na ogled starega dela mesta, ki ga deli
reka Pegnitz: staromestna hiša, cerkev sv. Sebalda,
Marijina cerkev, cerkev sv. Lorenza ter trg, ki je skozi
vse leto prizorišče številnih prireditev. Po ogledu nadaljevanje potovanja v mesto Bamberg. Mesto, ki je
zgrajeno v rečni dolini, je za mnoge eno najpopolnejših
starih nemških mest. Ogled starega mesta s stolnico.
Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
BAYREUTH - LEIPZIG
Vožnja do Bayreutha, ki ga je Richard Wagner v 19. stol.
izbral za prizorišče svojih novodobnih oper. Še vedno
so vidni srednjeveški ostanki mesta v ozkih ulicah, v
značilnem bavarskem podolgovatem mestnem trgu
in gotski mestni hiši. Ogled mestnih znamenitosti in
vožnja do Leipziga. Mesto je danes cvetoče središče,

kjer se križajo številne poti. Po ogledu namestitev v
mestu ali okolici.
3. DAN
zajtrk, nočitev
BERLIN
Po zajtrku vožnja proti prestolnici. Prihod v Berlin, kjer
si bomo ogledali tako bivšu vzhodni Berlin, kot tudi zahodni del mesta. V vzhodnem delu se bomo ustavili pri
katedrali, muzejskem otoku in univerzi, nekdanji palači Republike. Zanimiva bo vožnja po znani aveniji Pod
lipami, ki vodi do Brandenburških vrat. Sprehodili se
bomo po Aleksandrovem trgu,
enem izmed glavnih trgov v mestu. Sledila bo vožnja do hotela, nastanitev in nočitev v Berlinu ali okolici.
4. DAN
zajtrk
BERLIN - DRESDEN
Dopoldan vožnja do Dresdna, ki velja za enega izmed
najlepših vzhodnonemških mest. Po prihodu ogled baročnega Zwingerja v katerem hranijo porcelansko zbirko. Kompleks sestavljajo galerije, paviljoni in dvorane
z bogatim plastičnim figuralnim okrasjem. Sledi ogled
Opere, odlične stvaritve arhitekta G. Semperja iz leta
1878, Schlossplatza, Bruehlische Terasse, obnovljene
Frauenkircke ter Fuerstenganga… O znanju restavratorjev se bomo lahko prepričali med obiskom Frauen-

kirche, ki so jo na novo pozidali iz povojnih ruševin. Popoldan se bomo odpravili proti Sloveniji, kamor bomo
prispeli v zgodnjih jutranjih urah petega dne.

od 279 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, en polpenzion in dve nočitvi z
zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede po programu,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine: Televizijski stolp 15,5€ odrasli, otroci do 18 leta 9,5€. Muzej
Pergamon odrasli 12€, otroci do 18 leta brezplačno,
Zwinger odrasli individualno 10€, skupinska vstopnina min. 20 oseb 7,5€.

Berlin in Dresden 

Odhodi: 20. in 27.april, 2. in 23. maj, 22. junij, 18. julij, 10.avgust, 19.* september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• raziskovanje kozmopolitanskega Berlina
• ogled enega najbolj zelenih mest v Evropi, ki se
je včasih ponašal z nazivom "Firence na Labi"
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - BERLIN
Odhod v večernih urah. Nočna vožnja skozi Avstrijo in
Nemčijo.
2. DAN
nočitev
BERLIN
Dopoldanski prihod v svetovljanski Berlin, ki se je iz
simbola razdeljenega mesta, v dvajsetih letih po padcu znamenitega berlinskega zidu, spremenil v živahno
prestolnico, s pestrim kulturnim in nočnim življenjem.
Jutranjo telovadbo bomo pričeli, bomo pričeli na največjem nemškem stadionu, kjer so leta 1936 potekale
XI Olimpijske igre (notranji ogled za doplačilo). Polni energije bomo nadaljevali z avtobusnim ogledom
mesta: Branderbuška vrata, avenija Pod Lipami, Opera, vse do železniške postaje Zoo in svetovno znanega
živalskega vrta. Sprehodili se bomo po znamenitem
berlinskem bulvarju z drevoredom, kjer stoji nenavadna Gedächtniskirche., Kurfürstendam (Nasip volilnih
knezov) ter številni lokali, trgovinice, restavracije in
kavarne. Zapeljali se bomo do vladne četrti s predsedniško palače in rezidenco, palačo zveznega kanclerja
in nemškega parlamenta - Reichstag. Nastanitev v hotelu. Prosto za samostojno odkrivanje nočnega življenja v mestu, ki nikoli ne spi.
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3. DAN
zajtrk, nočitev
BERLIN
Po zajtrku bomo nadaljevali z raziskovanje nemške
prestolnice. Sprehodili se bomo po Aleksandrovem
trgu, ki je eden izmed glavnih trgov v mestu, mimo neorenesančne Rdeče mestne hiše, vse do najstarejšega
predela mesta, Nikolajeve četrti. Popoldne nadaljevanje ogledov po danes prestižni Friedrichstrasse, kjer
se nahaja Checkpoint Charlie. Možnost ogleda muzeja, ki prikazuje zgodovino berlinskega zidu (doplačilo). Dvajset let po padcu Berlinskega zidu je v mestu le
malo ostankov, ki bi spominjali na razdeljeno mesto.
Zapeljali se bomo do najdaljšega ohranjenega dela
Berlinskega zidu - East Side Gallery. 1, 3 kilometra dolg
zid ob reki Spree je prekrit s 106 poslikavami umetnikov z vsega sveta. Ustavili se bomo tudi na Potsdamskem trgu z modernim kompleksom uradov, trgovin in
stanovanj. Zvečer po želji obisk Friedrichstadt Palast
- največjega evropskega zabaviščnega teatra.
4. DAN
zajtrk
BERLIN - DRESDEN
Vožnja do očarljivega Dresdna, ki je prava zakladnica
zgodovine Nemčije in velja za enega izmed najlepših
vzhodnonemških mest. Po prihodu ogled baročnega Zwingerja, v katerem hranijo porcelansko zbirko.
Kompleks sestavljajo galerije, paviljoni in dvorane z
bogatim plastičnim figuralnim okrasjem. Sledi ogled
Opere, odlične stvaritve arhitekta G. Semperja iz leta
1878, Schlossplatza, Bruehlische Terasse, obnovljene
Frauenchirche ter Fuerstenganga… Popoldan vožnja

proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v zgodnjih jutranjih urah petega dne.

od 199 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu
3* v dvoposteljnih sobah, zunanje oglede po programu, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
50 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: televizijski stolp
odrasli 15,5€, otroci do 18 leta 9,5€, Checkpoint
Charlie odrasli 12,5€, otroci do 18 leta 9,5€, Peragamon muzej odrasli 12€, otroci do 18 leta brezplačno, Madame Tussauds odrasli 19€, otroci do
15 leta 16€. Zwinger odrasli individualno 10€, skupinska vstopnina min. 20 oseb 7,5€. Cene vstopnin
so informativne. Doplačilo za dnevno karto za javni
prevoz približno 7€.

Berlin

Linz in Passau - 2 dni 

Odhodi: 23.* marec, 20. in 27. april, 4. in 25.maj, 8., 22. in 25. junij, 13. julij,, 10. in 24.avgust, 14. in 21. september, 5. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - SALZBURG – PASSAU
Zbor potnikov in vožnja skozi Avstrijo do Mozartovega mesta, Salzburga. Po prihodu krajši ogled
mestnega središča in čas za dopoldansko kavico.
Nadaljevanje potovanja do romantičnega Passaua.
Ogled mesta, ki leži na stičišču treh rek, kar mu
daje še poseben čar. Ogledali si bomo katedralo,
rezidenčno palačo, staro mesto hišo... Nastanitev
v mestu ali okolici. Nočitev.
2. DAN
zajtrk, plovba z ladjo po Donavi
PASSAU – LINZ
Po zajtrku vožnja do luke Passau in vkrcanje na ladjo. Plovba po Donavi, ki se lenobno vije skozi idilično pokrajino. Na ladji je restavracija in za doplačilo

si lahko privoščite kosilo. Po približno petih urah
plovbe bomo prispeli do kulturne prestolnice Evrope v letu 2009 – mesta Linz. Ogled mestnih znamenitosti. Po želji se bomo zapeljali z vlakom na
Pötslingberg, od koder bomo imeli lep razgled na
okolico in mesto. Povratek proti Sloveniji in prihod
domov v večernih urah.

od 129 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoze po programu, cestne in ostale pristojbine, nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, vožnja z rečno ladjo od Passaua
do Linza, zunanje oglede po programu, spremstvo
in organizacijo potovanja.
DOPLAČILA: na posameznem avtobusu za manjšo
skupino med 35 in 44 potnikov 25 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: kosilo na ladji od 10
-15€, povratna vožnja z vzpenjačo na Pötslingberg
6,30€. Morebitne ostale vstopnine.

Berlin z letalom - 3 dni

Odhodi: 30.* marec, 27. in 30. april, 4. in 18. maj, 23. junij, 13.* julij, 11. avgust, 14. september, 27. in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ena najbolj dinamičnih evropskih prestolnic
oziroma mesto za vsakogar
• vključen panoramski ogled mesta
• številne možnosti ogledov muzejev, galerij in
znamenitosti
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - BERLIN 
Zbor potnikov na letališču in polet do Berlina. Po pristanku se bomo z avtobusom podali na odkrivanje najbolj dinamične evropske prestolnice. Pot nas bo vodila do Olimpijskega stadiona, dvorca Charlottenburg,
naprej mimo Tehniške univerze do središča nekdanjega zahodnega Berlina, po znamenitem Kudammu.
Ogledali si bomo staro in novo Wilhemovo cerkev in
pokukali tudi v še vedno elitni KaDeWe. Nadaljevanje
po Aveniji 17. junija, mimo Angela svobode do Brandenburških vrat, Parlamenta in Kanclerske palače,
mimo največje železniške postaje v Evropi na nekdanji
vzhod mesta. Emblematična avenija Karla Marxa in
postanek pri Zidu – galeriji, eni izmed točk spomina
na razdeljeno mesto. Po ogledu vožnja do hotela, nastanitev. Nočitev. Zvečer predlagamo vožnjo po reki
Spree ali pa večer preživite na Ku - damu, eni najbolj
živahnih ulic v mestu, kjer bomo lahko doživeli edinstven mestni utrip Berlina.

2. DAN
zajtrk, nočitev
BERLIN
Po zajtrku se bomo z javnim prevozom odpravili na
raziskovanje prestolnice. Ustavili se bomo na danes
prestižni Friedrichstrasse, kjer se nahaja Checkpoint
Charlie. Možnost ogleda muzeja, ki prikazuje zgodovino berlinskega zidu (doplačilo). Sledi sprehod po
Alexanderplatzu, kjer se bomo po želji povzpeli na
TV stolp, mimo rdeče mestne hiše do Nikolajeve četrti. Nadaljevali bomo do Muzejskega otoka, kjer nam
bodo na voljo najboljši mestni muzeji. Ogledamo si
lahko stari in novi muzej, Pergamonov muzej, Nemški
muzej. Popoldan vožnja z metrojem do Potsdamskega trga na katerem je Sony center in kompleks novih
modernih zgradb. Sprehodili se bomo mimo mesta,
kjer je bil nekoč Hitlerjev bunker, mimo memoriala
posvečenega holokavstu. Zvečer po želji obisk Friedrichstadt Palast – največjega evropskega zabaviščnega
teatra. Po želji obisk kakšne predstave. Nočitev.
3. DAN
zajtrk, nočitev
BERLIN (po želji Potsdam) – SLOVENIJA
Zajtrk in prost dan za samostojno odkrivanje mesta
ali ob doplačilu predlagamo izlet in vožnjo do Potsdama. Skupaj si bomo deloma z avtobusom, deloma peš
ogledali staro mestno jedro, kjer sta svoj pečat dala
Wilhelm I. in Friderik II. Zapeljali se bomo skozi Holandsko četrt mimo Cecilienhofa, preko mosta Glienicker,
kjer so nekoč izmenjavali ruske in ameriške agente. Ob
zaključku še zunanji ogled dvorca Sannssouci in povratek v Berlin. Sledi vožnja do letališča in polet.

od 299 €*

najmanj 30 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz bližnje letališče
– Berlin – bližnje letališče z ročno prtljago, letališke in varnostne pristojbine, avtobusni transfer
letališče - hotel – letališče, avtobusni panoramski ogled, dve nočitvi z zajtrki v hotelu 3*, zunanje
oglede po programu brez vstopnin, spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
20 in 29 potnikov 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
75 €, prtljaga za oddajo prib. 40 €, izlet v Potsdam
25 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vožnja z ladjico po
reki Spree 15 Eur, Nemški zgodovinski muzej 8 €,
Pergamon muzej 12 €, Checkpoint Charlie 12 €, karta za mestni prevoz prib. 6.90 €, predstava v Friedrichstadt Palast od 40 € do 80 €, 4 - 15 € po muzeju oziroma znamenitosti (cene so informativne).
POMEMBNO: program se zaradi prilagajanja letalskim prevozom lahko spremeni, obrne se vrstni red
ogledov. Vsebinsko ostaja program nespremenjen.

Program Berlin z letalom - 4 dni najdete na www.palma.si
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Heidelberg

Rothenburg

Mistični gradovi reke Ren

Odhodi: 22.*marec, 27.april, 3. in 24.maj, 22.junij, 19.julij, 2. in 24.avgust, 20.september, 26.oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• križarjenje po reki Ren vključeno v ceno
• možnost degustacije znanega renskega rizlinga
• ogled enega najlepših mest nemške romantične ceste
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA – ROTHENBURG – WÜRZBURG
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah in vožnja
do Rothenburga. Stari del mesta obdaja mogočno
obzidje z nadstreškom, ki je v celoti prehoden in nudi
odličen pogled na slikovite mestne ulice in trge, kjer je
večina starih mestnih hiš zgrajena v »škatlastem stilu«. Nadaljevali bomo do mesta Würzburg, ki je bilo
v času druge svetovne vojne popolnoma porušeno
in kasneje tudi v celoti obnovljeno. Prvi postanek ob
mogočnem gradu Marienberg nato pa sprehod skozi
mestno središče. Sledi nastanitev v hotelu in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
RÜDESHEIM – KOBLENZ – MAINZ
Po zajtrku odhod do mesteca Rüdesheim am Rhein,
ki velja za enega najlepših krajev ob reki Ren, ki slovi
po pridelavi odličnih vin. Po želji in doplačilu pokušina
odličnega renskega rizlinga. Sledi vkrcanje na rečno
ladjo in vožnja po reki Ren. Odkrivali bomo čudovite
gradove in trdnjave. Peljali se bomo tudi mimo
Lorelaya – skalne gmote, ki je na seznamu Unescove
kulturne dediščine in o kateri obstaja marsikatera

legenda. Plovbo zaključimo v mestu Koblenz, ki leži na
sotočju dveh rek. Po želji in doplačilu Vožnja do hotela
v smeri mesta Mainz. Nastanitev v hotelu in nočitev.
3. DAN
zajtrk, nočitev
MAINZ- HEIDELBERG
Po zajtrku vožnja do mesta Mainz, glavnega mesta
nemške zvezne dežele Porenje. Mesto so ustanovili že
Rimljani saj je predstavljalo pomembno vojaško postojanko. Ogledali si bomo ostanke rimskih zgradb, se
sprehodili po mestnem trgu Markplatz, obiskali stolnico sv. Martina, se ustavili pri muzeju Gutenberg, v katerem so razstavljena izvirna dela Gutenberga in knjige
iz 15. stoletja. Sledi vožnja do mesta Heidelberg. Heidelberg je univerzitetno mesto,ki leži ob reki Neckar.
Ogled romantičnega mestnega središča; stare univerze, cerkve Sv. Duha, mosta KarlaTheodorja in gradu,
ki je ena največjih spomenikov nemške renesančne
arhitekture. Nekaj prostega časa v mestu, sledi vožnja
proti hotelu v okolici in nočitev.
4. DAN
zajtrk
NÖRDLINGEN – AUGSBURG - SLOVENIJA 
Po zajtrku vožnja do mesteca Nördlingen, ki ga obdaja mogočno obzidje, njegov tloris pa je v obliki kroga,
saj je nastal v kraterju, ki ga je nekoč ustvaril meteorit. Sprehod skozi simpatično mestece. Nadaljevanje
poti do Augsburga. Mesto z bogato renesančno arhitekturno zapuščino sodi med najbolj bogata mesta v

renesančni Evropi. Sprehodili se bomo mimo mestne
hiše in gledališča steklene palače, katedrale..Ustavili
se bomo tudi pri Fuggerei, prvem socialnem naselju
na svetu, ki ima zelo zanimivo zgodovino. Po ogledu
vožnja proti Sloveniji. Prihod v poznih večernih urah.

od 319 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in ostale pristojbine, 3 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*,
vožnjo po reki Ren na relaciji Rüdesheim – Loreley –
Koblenz, zunanje oglede po programu, spremstvo
in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
75 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: kosilo na ladji od 15€
- 25€, Grad Heidelberg 6€, grad Marienberg 4,5€,
pokušina vina 18€, morebitni prostovoljni prispevki
v cerkvah.

Srednjeveška mesta nemške romantične ceste
Odhodi: 22.*marec, 27.april, 3. in 24.maj, 22.junij, 19.julij, 2. in 24.avgust, 20.september, 26.oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled najlepših mest nemške romantične ceste
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - NÜRNBERG
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja do čudovitega bavarskega mesteca Nürnberg. Sledi panoramski
krožni ogled in sprehod po ''kraljevi ulici'', kjer si bomo
ogledali veličastne mestne cerkve - cerkev Sv. Sebalda, Marijina cerkev, cerkev sv. Lovrenca, se sprehodili mimo stare mestne hiše in si ogledali obrtniški del
mesta Handwerkerhof. Nekaj prostega časa, nato pa
vožnja do hotela v okolici, nastanitev in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
BAMBERG – WURZBURG
Po zajtrku vožnja do mesta Bamberg. Mesto Bamberg
leži na 7 gričih ob reki Reignitz, imenujejo pa ga tudi
»frankovski Rim«. Sprehod po starem mestnem
jedru – stolnica, rezidenca in stara mestna hiša. Po
ogledih nekaj prostega časa nato pa vožnja do mesta
Würzburg – starega trgovskega mesta ob reki Main,
ob katerem se začne tudi nemška romantična cesta.
Ogled mestnega središča, mimo katedrale Sv. Killiana,
mestne hiše, Mainskega mostu..Nekaj prostega časa
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za samostojne sprehode po mestu. Sledi vožnja do
hotela v mestu ali okolici, nočitev.
3. DAN
zajtrk
WEIKERSHEIM - ROTHENBURG OB DER TAUBER
Zajtrk in vožnja do enega renesančnega gradu Weikersheim. Po želji in doplačilu notranji ogled in sprehod po
idiličnem parku okoli gradu. Nadaljevanje poti do enega izmed najlepših srednjeveških mest, Rothenburg ob
reki Tauber. Stari del mesta obdaja mogočno obzidje
z nadstreškom, ki je v celoti prehoden in nudi odličen
pogled na slikovite mestne ulice in trge, kjer je večina
starih mestnih hiš zgrajena v »škatlastem stilu«. Sprehod skozi del mesta, ki ga krasi poznogotska mestna
cerkev Sv. Jakoba in kjer iz domačih pekarn in slaščičarn diši po značilnih »Schneeball«, ocvrtem pecivu.
Po ogledih vožnja proti Regensburgu, nastanitev v hotelu in nočitev.
4. DAN
zajtrk
AUGSBURG - SLOVENIJA
Zajtrk. Ogled mestnih znamenitosti, ki spominjajo,
da je renesančni Augsburg sodil med najbolj bogata
mesta v renesančni Evropi. Sprehodili se bomo mimo
mestne hiše in gledališča steklene palače, katedrale..
Ustavili se bomo tudi pri Fuggerei, prvem socialnem
naselju na svetu, ki ima zelo zanimivo zgodovino. Na-

daljevanje poti do kraja Landsberg Am Lech, srednjeveškega mesteca ob reki Lech, ki v svojem mestnem
središču skriva enega izmed najlepših gotskih stolpov
na Bavarskem. Nekaj prostega časa v mestnem središču nato pa vožnja nazaj proti Sloveniji. Prihod domov v
poznih večernih urah.

od 249 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, 3 x nočitev z zajtrkom v hotelih
3*, zunanje oglede po programu, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
65 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Grad Weikersheim od
6,5€ na osebo.

Berlin

Kopenhagen

Berlin, Kopenhagen in skok na Švedsko

Odhodi: 17. in 27. april, 22. maj, 22. junij, 17. julij, 10. in 24. avgust, 18.* september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• 2 evropski metropoli, Kopenhagen in Berlin
• ogled tretjega največjega skandinavskega
mesta, Malmo
• poletna uspešnica
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - KOPENHAGEN 
Odhod v popoldanskih urah in vožnja preko Avstrije in
Nemčije vse to Kopenhagna.
2. DAN
zajtrk, nočitev
KOPENHAGEN
Dopoldanski prihod v dansko prestolnico. Nastanitev
in nekaj časa za osvežitev. Sledi ogled glavnih mestnih
znamenitosti (peš in z javnim prevozom): palača Cristiansborg, kjer domuje danski parlament, rezidenca
kraljeve družine Amalienborg, simbol mesta - kip Male
morske deklice, fontana Gefion, ki je največji mestni
spomenik in hkrati vodnjak želja, sprehodili pa se
bomo tudi od Mestne hiše po eni najdaljših evropskih
nakupovalnih ulic do starega pristanišča Nyhavn. Po
želji še obisk danskega Narodnega muzeja. Še nekaj
prostega časa. Vrnitev v hotel.
3. DAN
zajtrk, nočitev
IZLET V MALMÖ 
Dopoldne se bomo podali na izlet na Švedsko. Prevozili bomo kar 16 km dolg most, ki povezuje ti dve
skandinavski državi in obiskali tretje največje švedsko
mesto, Malmö: gre za simpatično in živahno švedsko
mesto s tipičnimi 2 - nadstropnimi hišami. Sprehodili
se bomo po mestnem središču in glavnem mestnem
parku, nato pa nekaj prostega časa. Popoldne povratek na Dansko in vožnja mimo Kopenhagna proti
vzhodu, v mestece Roskilde. Mesto ima zelo dolgo
zgodovino, ki se je začelo že v času Vikingov, kar bomo
lahko spoznali ob obisku muzeja vikingških ladij (doplačilo). Ogledali si bomo še mogočno katedralo, ki
sodi na Unescov seznam, tu pa so pokopani številni
danski kralji. Povratek v Kopenhagen.

Malmö

4. DAN
zajtrk, nočitev
KOPENHAGEN - BERLIN 
Po zajtrku se bomo poslovili od Kopenhagna in nadaljevali pot proti jugu Danske, vse do pristanišča Gedser, od koder bomo s trajektom odpluli do Rostocka.
Sledi vožnja proti Berlinu. V poznih popoldanskih
urah prihod v Berlin, panoramska vožnja skozi mesto,
nato pa nastanitev v hotelu v mestu ali okolici (Potsdam,…).
5. DAN
zajtrk, nočitev
BERLIN 
Dopoldanski ogled nemške prestolnice. Vožnja mimo
sejmišča proti enemu od dveh središč Berlina - zahodnemu delu mesta, do znamenitega Ku’damma, danes
središča trgovin in gostišč, ki ga zaznamuje Spominska
cerkev. Postanek za dopoldansko kavico. Nadaljevanje do znamenite železniške postaje Zoo, mimo sedeža univerze in živalskega vrta v vladno četrt, kjer so
predsedniška palača in rezidenca, palača zveznega
kanclerja in nemški parlament Reichstag. Obnovljeno
stavbo parlamenta zaznamuje velika steklena kupola
nad parlamentarno dvorano, na katero se je mogoče
tudi povzpeti. V neposredni bližini so Brandenburška
vrata, ki so po zgraditvi berlinskega zidu ostala na nikogaršnji zemlji in simbolizirajo razdeljenost Nemčije.

od 399 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: vse avtobusne prevoze, vožnjo
s trajektom, štiri nočitve z zajtrkom v hotelih 3*,
zunanje oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
260 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: v Berlinu in Kopenhagnu bodo ogledi kombinirani z javnim prevozom. Dnevna karta za javni prevoz po Berlinu pribl.
7 €, Dnevna karta za javni prevoz po Kopenhagnu
pribl. 3,2 € na smer. Vstopnina v posamezne muzeje, gradove in galerije.

6. DAN
zajtrk, nočna vožnja
BERLIN - SLOVENIJA
Po zajtrku bomo nadaljevali z raziskovanjem nemške
prestolnice. Sprehodili se bomo po Aleksandrovem
trgu, ki je eden izmed glavnih trgov v mestu, mimo neorenesančne Rdeče mestne hiše, vse do najstarejšega
predela mesta, Nikolajeve četrti. Možnost ogleda katerega izmed muzejev na Muzejskem otoku. Popoldan
povratek proti domu, kamor bomo prispeli v zgodnjih
jutranjih urah sedmega dne.

Berlin
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ŠVICA
»Prostor, svetloba in red. To so stvari, ki jih
človek potrebuje prav toliko kot hrano in spanje.«
(arhitekt in slikar Le Corbusier)

ŠVICA JE DEŽELA
čudovitih jezer, ledeniških dolin, alpskih vrhov
in širnih gozdov, luknjastega sira in čokolade,
natančnih ur in polnih bančnih trezorjev,
nevtralne zgodovinske vloge in kulturnega
mozaika štirih narodov.

•

park Rosengarten z več kot 18. 000
vrtnicami,
hrib Gurten z izjemnim razgledom na celo
mesto,
parlament na trgu Bundesplatz z znamenito
stekleno kupolo.

•

ZVEZDNI PRAH
V polfinalu OP Francije leta 2009 so starši
švicarskega teniškega asa Rogerja Federerja
skupaj z njegovimi tesnimi prijatelji spremljali
igro z močnim nasprotnikom Juanom Martinom
Del Porto. Ta je imel zadnje servise. Prva dva je
Federer uspešno obranil. Napetost ob tretjem
je naraščala. Federerjev prijatelj je začel glasno
vriskati in navijati. Rogerjeva mati ga je hitro
zaustavila in rekla: »Šššššš, spoštuj druge, ne
moreš navijati za nasprotnikove napake«. Turnir
se je končal z dvojno napako pri servisih in zmago
Federerja.

MALO ZA HEC, MALO ZARES
•
Švica ni bila v vojni od leta 1515.
•
Predsednika Švicarji volijo vsako leto.
•
Švica ima 4 uradne jezike - nemški,
francoski, italijanski in retoromanski.
•
Je tretja najbogatejša država na svetu.
•
Eno najbolj priljubljenih računalniških pisav
Helvetica so ustvarili v Švici.
•
Jungfraujoch, najvišja železniška postaja v
Evropi na nadmorski višini 3. 454 m, odpira
veličasten pogled na vrhove Eiger, Monch in
Jungfrau.
•
Zürich, največje švicarsko mesto, je
finančno, trgovsko in kulturno središče
države, ki se ponaša s številnimi galerijami
in kar 50 muzeji.
•
Renski slapovi ali »Izvir nebes«, kot jih je
poimenoval Goethe, so največji in najbolj
vodnati slapovi v Evropi.

•

VROČIH 5 V BERNU
•
Staro mestno jedro Altstadt s katedralo,
•
stolp z uro »Zeitglockzentrum«, danes
simbol in središče mesta, nekoč pa stražni
stolp in ječa,

•
•

•
•

•
•

Nikjer v Švici ne morete biti dlje kot 15 km
od jezera, saj jih je več kot 1500.
Prvo Bondovo dekle je bila Švicarka Ursula
Andress.
Pesem skupine Deep Purple Smoke on the
water govori o dimu iz casinoja v Montreuxu,
ki ga je povzročil pevec Frank Zappa.
Le četrtina ljudi v Švici ima v lasti svoj
dom. Večina jih ima bunkerje, ker so se bali
jedrskih vojn. Danes mora vsak državljan
po zakonu imeti zaklonišče ali dostop do
njega.
Švicarski noži so rdeče barve, da se dobro
vidijo v snegu.
Luknje v švicarskem siru povzroča ogljikov
dioksid, ki ga oddajajo bakterije. Sirni
fondue je bil nekoč kmečki obrok, saj so
z namakanjem v vroč, topljeni sir lahko
uporabili ves star kruh.

ZA DOBER TEK
Ne zamudite švicarskih sirov, jetrnih klobasic,
čokolad, müslijev, funduja, röstija (pečen
krompir), crèpes (palačinke) in korenčkove torte.

Renski slapovi

Švicarska pravljica

Odhodi: 30.* marec, 20. in 27.april, 2. maj in 25.maj, 22. junij, 27.julij, 10. in 24.avgust, 21.september, 26.oktober ali po želji zaključenih skupin
• Palmina uspešnica
• vožnja z gorsko železnico na »Vrh Evrope«
• skrivnostna soteska Via Mala

1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - LUGANO - INTERLAKEN
Na pot se bomo odpravili v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja skozi Italijo do Lugana ali švicarskega Monte Carla
ter ogled mestnega središča. Po želji in ob doplačilu
obisk Švice v malem, za sladko okrepčilo bodo poskrbeli v Muzeju čokolade. Nadaljevanje preko znamenitega gorskega prelaza St. Gottard (v primeru ugodnih vremenskih razmer) do Interlakna, za mnoge cilj
in izhodišče vseh počitniških poti v Švici. Sprehod po
ljubkem mestnem središču. Večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
JUNGFRAUJOCH - LUZERN
V primeru lepega vremena predlagamo vzpon v čudoviti svet Alp, na Jungfraujoch z gorsko železnico. Z njo
se pripeljemo pod trojico vrhov, štiritisočakov, Mönch,
Eiger in Jungfrau, pod katerimi se razteza najdaljši
ledenik Evrope, Aletsch Glacier z dolžino dobrih 23
km, ki je del svetovne dediščine UNESCA. Za vse, ki
se ne bodo odločili za vzpon, predlagamo individualne sprehode ob jezeru. V mestu Interlaken se nahaja
tudi tematski park, kjer lahko obiskovalci odkrivajo
nerešene uganke sveta. Pozno popoldan vožnja do Lu-

zerna, ki je za mnoge najlepše švicarsko mesto in leži
na zahodni obali Luzernskega jezera. Krajši sprehod
po mestu, ki vabi številke obiskovalce. Nastanitev na
poti do Zuricha.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ZÜRICH - RENSKI SLAPOVI - MAINAU
Ogled največjega in najživahnejšega švicarskega mesta: ožje mestno središče s stolno cerkvijo, cerkvijo sv.
Petra, mestno hišo in sprehod po Bahnhofstrasse. Po
ogledu vožnja proti severu, do slovitih in mogočnih
Renskih slapov. Nadaljevanje vožnje do ljubkega mesteca Stein am Rhein in krajši sprehod skozi mestece.
Za konec se bomo odpravili na ogled razkošja na otočku Mainau. Nadaljevanje vožnje ob Bodenskem jezeru
proti Avstriji. Nastanitev v hotelu v okolici Feldkircha.
4. DAN
zajtrk
LIECHTENSTEIN - VIA MALA - ST. MORITZ
Vožnja do najmanjše in najbogatejše nemško govoreče države na svetu, kneževine Liechtenstein, ki meri le
160 km in leži med zasneženimi alpskimi vrhovi. Ogled
njenega glavnega mesta. Nadaljevanje vožnje v sotesko Via Mala s postankom za krajši ogled. Potovanje
preko 2284 m visokega Julierpassa nas bo pripeljalo
do slovitega St. Moritza, od koder se razkriva veličasten pogled na čudovito gorsko pokrajino. Mesto ima
čudovito lego ob jezeru St. Moritz, zato sprehoda po
mestu mimo Merana in Bolzana ter Benetk proti Sloveniji.

od 349 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, dva polpenziona in ena nočitev
z zajtrkom v hotelih ali penzionih 3*, zunanje
oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
soba, 80 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vzpon na Jungfraujoch znaša pribl. 152 CHF na osebo, Čokoladnica
Alpenrose 2 CHF na osebo, Renski slapovi 3 CHF,
botanični park Mainau 16,50 € po osebi (cene vstopnin so informativne).

USPEŠNICA

Švica express - vikend v Švici

Odhodi: 29.* marec, 19. in 27.april, 3. maj in 24.maj, 21. junij, 26.julij, 9. in 23.avgust, 20.september, 26.oktober ali po želji zaključenih skupin
• ogled največjega in najživahnejšega
švicarskega mesta
• skok v Nemčijo in ogled botaničnega razkošja
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - AVSTRIJA
Odhod v poznih nočnih urah. Vožnja proti Švici.
2. DAN
večerja, nočitev
ZÜRICH - RENSKI SLAPOVI - MAINAU
V jutranjem času bomo prispeli v največje švicarsko
mesto Zürich, ki slovi po najboljši kvaliteti življenja na
svetu. Sprehod po mestu in ogled romanske stolnice
s kipom sv. Karla Velikega, mestne hiše. Po ogledu
vožnja do največjih in najbolj vodnatih slapov v Evropi, Renskih slapov. Od blizu bomo lahko občutili moč
vode. Nadaljevanje vožnje mimo srednjeveškega mesteca Stein am Rhein proti Bodenskemu jezeru, ki povezuje Švico, Nemčijo, Avstrijo. Oglede bomo zaključili
na otočku Mainau, kjer v vseh letnih časih navdušuje
botanično razkošje. Nastanitev v hotelu v okolici Feldkirchna.

3. DAN
zajtrk
LIECHTENSTEIN - VIA MALA - ST. MORITZ SLOVENIJA
Kneževina Liechtenstein je edina alpska država, ki leži
v celoti v Alpah. Ogled njenega glavnega mesta Vaduz. Po želji in ob doplačilu vožnja skozi kneževino s
turističnim vlakom. Nadaljevanje vožnje v sotesko Via
Mala s postankom za ogled. Potovanje preko 2284m
visokega Julierpassa nas bo pripeljalo do slovitega St.
Moritza, od koder se razkriva veličasten pogled na čudovito gorsko pokrajino. Mesto ima čudovito lego ob
jezeru St. Moritz, zato sprehoda po mestu nikakor ne
bomo izpustili. Povratek proti domu mimo Merana in
Bolzana ter Benetk.

od 149 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, en polpenzion v hotelu ali penzionu 3*, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 25 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
65 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Renski slapovi 3 CHF,
botanični park Mainau 16,50 € po osebi
(cene vstopnin so informativne).
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Ženeva

Engadin

Ženeva in zahodna Švica 

Odhodi: 30.* marec, 20. in 27.april, 1. maj in 25. maj, 22. junij, 27. julij, 10. in 24. avgust, 21. september, 26.oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• obisk tovarne čokolade v vasici Broc in sirarne
Gruyer
• obisk očarljivega srednjeveškega gradu Chillon
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - ITALIJA - BERN
Odhod v zgodnjih jutranjih urah vožnja z avtobusom
skozi Italijo po dolini Aoste v Švico. V popoldanskih
urah bomo prispeli v idilično vasico Broc, kjer bomo
obiskali tovarno čokolade Nestle in spoznali proces
proizvodnje „sladkih skušnjav“. Po ogledu vožnja v
eno najčudovitejših zgodovinskih mest Švice, prestolnico Bern. Staro mestno jedro je z dolgimi tlakovanimi
ulicami, obdanimi z hišami rdečih streh in arkadami,
vpisano pod Unesco. Ponaša se z najdaljšo vremensko
zaščiteno nakupovalno promenado v Evropi. Ogled
mestnih znamenitosti: katedrala, urni stolp, parlament, trgi z več kot 100 fontanami. Sprehod po Berngrabnu, kjer nas bodo pozdravili orjaški medvedi, po
katerih je mesto dobilo ime. Po želji vzpon do Rosengartna, griča, od koder je slikovit razgled na stari del
mesta. Nastanitev v hotelu v okolici Berna. Nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
GRUYER - MONTREUX - VEVEY - ŽENEVA
V čudovitem srednjeveškem mestecu Gruyer bomo
obiskali sirarno, kjer že stoletja izdelujejo odličen sir

Gruyer in se sprehodili po pravljičnem mestu. Proti
doplačilu predlagamo ogled muzeja H. R. Giger, iznajditelja filmske pošasti Alien. Pot bomo nadaljevali
do bisera švicarske riviere, mesta številnih glasbenih
festivalov Montreux - a. Kratek sprehod po mestu in
ogled ene najimenitnejših znamenitosti v državi, gradu Chillon. Očarljiv srednjeveški grad, obdan z obzidjem se nahaja na skali ob jezeru. Sledi vožnja mimo
mondenega mesta Vevey, kjer je Henry Nestle, leta
1867 postavil svojo prvo tovarno. Namestitev nekje v
okolici, večerja in nočitev.
3. DAN
zajtrk
ŽENEVA - SLOVENIJA
Zajtrk in vožnja do drugega največjega švicarskega
mesta, kjer so svoj dom našle številne mednarodne
institucije. Sprehodili se bomo do katedrale, mestne
hiše, kjer je bil leta 1863 ustanovljen Mednarodni rdeči
križ, trga Place du Bourg - de - Four, vse do najvišjega vodometa v Evropi Jet d'Eaua. Nekaj časa prosto
za samostojne oglede in nakupe še zadnjih švicarskih
spominkov, ki jih v nakupovalnem raju, kot mestu pravijo mnogi, nikakor ne manjka. V popoldanskem času
povratek pod Mont Blancom proti Sloveniji, kamor
bomo prispeli v jutranjih urah naslednjega dne.

od 279 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, dve nočitvi z zajtrkom, obisk
tovarne čokolade in sirarne, zunanje oglede,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
65 €, večerje v hotelih pribl. 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnina grad Chillon odrasli 9,5 CHF, otroci 6 - 15 let 5 CHF, vstopnina v muzej H. R. Giger odrasli 8 CHF, študentje in
seniorji 7,5 CHF, otroci do 15 let 3 CHF.
Nekatere vstopnine je mogoče plačevati le v
lokalni valuti, nižje cene vstopnin veljajo le ob
ustreznem dokazilu - študentski oziroma osebni
izkaznici.

AKTIVNI S PALMO

Z nahrbtnikom v Švico - 3 dni 

Odhodi: 22. junij, 12. in 26. julij, 9. in 23.avgust, 6. in 20.* september 2019 ali po želji zaključenih skupin
• spoznavanje gorate Švice
• peš in z nahrbtnikom na rami
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - ST. MORITZ
Odhod v zelo zgodnjih jutranjih urah in vožnja proti
goram. Prvi jutranji postanek bomo naredili v smučarskem središču Aprica, kjer si bomo privoščili tudi prvi
cappuccino. Nadaljevanje vožnje do Belega jezera,
kjer se bomo sprehodili ob jezeru pod vrhovi ledenikov
in tri tisočakov Piz Cambrena, Piz Varuna, Piz Vala in
mogočnega štiri tisočaka Piz Bernina. Hodili bomo ob
sloviti železniški progi Bernina express po pokrajini, ki
je na spisku Unesco - ve kulturne in naravne dediščine
svetovnega pomena. Prijetno utrujeno bomo nadaljevali pot do mondenega St. Moritza, ki leži v objemu
gora in velja za center gorskega turizma tega dela Švice. Proti večeru nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
ST. MORITZ - DAVOS
Zajtrk in pot pod noge. Pot nas bo vodila mimo prestižnega stanovanjskega predela St. Moritza do gozdne

meje, kjer se nam bo odprl svet pašnikov, dolin in skalnih vrhov, med katerimi izstopa Piz Nair. Daljši sprehod
po označenih poteh. Popoldan nadaljevanje proti Davosu. Krajši postanek ob jezeru Fluelapass, ki leži 2383
m nad morjem, kjer si bomo privoščili pravo hribovsko
malico. Popoldan bomo prispeli v mesto, ki je stičišče
svetovne politike in gospodarstva, hkrati pa čudovit
gorski kraj izrednih naravnih let. Namestitev v hotelu
in po želji za zaključek dneva sprehod okoli davoškega
jezera. Nočitev v okolici.
3. DAN
zajtrk
DAVOS - DOLINA ENGADIN 
Po jutranji kavici vzpon s sodobno vzpenjačo na visoki
Jakobshorn. Možnosti, ki jih nudijo planinske peš poti,
so tukaj skoraj brez konca. Ob sončnih dnevih pa lahko uživamo v prekrasnih pogledih na celotno gorsko
območje Davos in Klosters. Popoldan bomo nadaljevali po zgornjem delu slovite doline reke Inn. Še zadnji
postanek v idilični gorski vasici Vulperra in Klosters.
Prijetno utrujeni, ampak polni lepih vtisov in doživetij se bomo počasi odpravili proti domu, kamor bomo
prispeli v jutranjih urah naslednjega dne.

od 259 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in ostale pristojbine, en polpenzion in ena nočitev z zajtrkom v hotelih ali penzionih 2/3*, malica, zunanje
oglede, spremstvo in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
50 €, povratna karta za vzpenjačo: Davos - Jakobshorn: 40 CHF.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: ostale vstopnine 5 15 €.

Program Z NAHRBTNIKOM V ŠVICO 4 - DNI, najdete na internetni strani, www.palma.si
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Bernina

Jezero Como

Bernina express in italijanska jezera
Odhodi: 24. maj, 22. junij, 5. in 19. julij, 9. in 30. avgust, 13.* september 2019 ali po želji zaključenih skupin

1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIA - JEZERO ISEO - BERGAMO
Odhod v jutranjih urah. Vožnja na sever Italije do jezera Iseo, kjer se bomo naprej ustavili na jutranji kavici
in se sprehodili po ulicah in trgih tega slikovitega mesteca. Sledi vožnja z ladjico po jezeru. Izkrcali se bom
ona otoku Monte Isola v kraju Peschiera Maraglio, kjer
se boste lahko sprehodili po zanimivi obali otoka. Pot
bomo nadaljevali do Bergama, enega od glavnih središč pokrajine Lombardije. V zgodovinsko mesto se
bomo po želji podali z mestno vzpenjačo. Ozke ulice,
majhne trgovinice, odlične gostilnice, stari grad in pa
cerkveni kompleks brez primere, so samo nekateri od
čarov tega skrivnostnega mesta. Nastanitev v okolici
jezera, večerja in nočitev.

na katerih raste vinska trta, so delo mnogih generacij ljudi, ki živijo stoletja pod vrhovi številnih tri tisočakov. Prihod v Tirano in ogled Marijine bazilike, ki
stoji na mestu, kjer se je leta 1504 pojavila Marija in
napovedala konec kuge v mestu, nato nas čaka slikovita panoramska vožnja z znamenitim rdečim vlakom
po najvišje ležeči evropski železnici. Pod mogočnimi
alpskimi vrhovi bomo skozi številne predore prispeli
najprej do najvišje točke ospizio Bernina (2253 m). Od
leta 2008 spada pokrajina na tej progi v zaščiteno dediščino UNESCA. Sledil bo spust proti St. Moritzu, ki
ima čudovito lego ob jezeru, zato sprehoda po mestu
in občudovanje prekrasnih gora ne bomo izpustili. Vožnja mimo jezera Silvaplana do italijansko - švicarske
meje in do jezera Como. Kmalu po prestopu meje se
bomo ustavili v kraju Borgo Nuovo in si ogledali čudovite slapove Acquafraggia (130m), ki jih je opeval že
Leonardo da Vinci. Sledi vožnja do jezera Como. Na
poti se bomo za kratek čas ustavili v mestu Lecco in
uživali ob krajšem sprehodu ob obali jezera. Nastanitev v hotelu v okolici.

2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SONDRIO - PRELAZ BERNINA (2253 m) - ST. MORITZ
- JEZERO COMO
Po zgodnjem zajtrku bomo sledili reki Adda in dolini
Valtellin, kjer je znamenito vinorodno območje odličnih severnoitalijanskih vin vse do Tirane. Terase,

3. DAN
zajtrk
JEZERO COMO - SLOVENIJA
Nekaj prostega časa za sprehod ob enem najglobljih
jezer Evrope, ki so ga v svojih delih slavili številni umetniki, bogataši z vsega sveta pa so si tu zgradili svoje
počitniške vile in palače. Vožnja z ladjico do enega

• slikovita vožnja po najvišje ležeči evropski
železnici, ki doseže višino 2253 m
• vožnja z ladjico po jezeru Como
• vključeni polpenzioni

najlepših mest severne Italije - Bellagio. Krajši sprehod, kavica in nato z ladjo do Villa Carlotta. Po želji ob
doplačilu ogled ali pa se bomo sprehodili po največjem in najprestižnejšem mestu ob jezeru. Popoldan
vrnitev nazaj v Slovenijo, kamor je predviden prihod v
poznih večernih urah.

od 219 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, dva polpenziona v hotelih 3*,
vožnjo z ladjico po jezeru Como, zunanje oglede,
spremstvo in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
50 €, vožnja z ozkotirno železnico v St. Moritz in
rezervacija sedeža na vlaku pribl. 37 €, vožnja z
ladjico po jezeru Iseo prib. 8 €, vila Carlotta 8 €.

Glacier express in švicarske Alpe

Odhodi: 27. in 30.april, 17.maj, 28.junij, 19.julij, 16. in 30. avgust, 13.* in 27. september 2019 ali po želji zaključenih skupin

• pravljična vožnja z znamenitim ledeniškim
vlakom skozi 291 mostov in 91 predorov
• čudoviti in mogočni Matterhorn

1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - ZERMAT/TÄSCH
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja skozi Italijo
do Švice. V jutranjih urah prihod v Švico, kjer se bomo
najprej zapeljali čez 2005 m visok prelaz Simplon. Pot
bomo nadaljevali do mesta Täschi, od koder se bomo z
vlakom zapeljali v mondeno švicarsko letovišče Zermatt. Čudovita neokrnjena narava nam bo ponujala številne možnosti. Po želji se lahko odpravimo na sprehod
po mestu, se odpeljemo z vlakom na Gornergrat ali z
gondolo na mali Matterhorn. Namestitev v Zermattu/
Täschu, večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ZERMATT - LEDENIŠKI EKSPRES - ST. MORITZ
Po zajtrku vožnja do Zertmatta in vkrcanje na znameniti ledeniški vlak Glacier Express. Vožnja z vlakom s
stekleno panoramsko streho, med dvema zimskima
središčema, bo vsekakor čarobno doživetje. Na poti
nas bodo spremljali alpski vrhovi, pašniki, gozdovi,

doline in kotline. Z najverjetneje najpočasnejšim hitrim vlakom v Evropi bomo skoraj v 8urah prepotovali
290km. Proga je prepredena z 91 tuneli in 291 impresivnimi mostovi. Med njimi poglede pleni leta 1902
zgrajeni Landwasser Viaduct z višino 65m in skupno
dolžino 136m, kar je v času nastanka pomenilo velik
gradbeni dosežek.
Zgodovinski odsek med Howisom in St. Moritzom je
del UNESCOove svetovne dediščine. Vmes si bomopo
želji privoščili tudi kosilo. V popoldanskem času bomo
prispeli do mondenega letovišča St. Moritz. Mesto
ima čudovito lego ob jezeru, zato sprehoda po mestu,
ne bomo izpustili. Nekaj prostega časa. Namestitev v
okolici, večerja in nočitev.
3. DAN
zajtrk
DAVOS - DOLINA ENGADIN
Po zajtrku vožnja v bližnji Davos. Na poti nas bo spremljala slikovita pokrajina in prekrasni pogledi na alpske vrhove. Postanek za ogled in nadaljevanje poti po
čudoviti dolini Engadin. Engadin je dolina reke Inn,
stara in pomembna pot med Švico in Avstrijo. Na poti
bomo občudovali nenavadne hiše z zanimivimi ornamenti in napisi. Krajši vmesni postanki za ogled. Povratek proti domu mimo Merana, Bolzana. Prihod v
Slovenijo v poznih večernih urah.

od 319 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, dva polpenziona v hotelu 3* ali
penizonu, vožnjo z železnico iz Täscha v Zermatt,
zunanje oglede, spremstvo in organizacija potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
60 €, vožnja z alpskim panoramskim vlakom Glacier Express iz Zermata v St. Moritz (rezervacija je
nujna ob prijavi) 122,40 CHF rezervacija sedeža 33
CHF na osebo, .

USPEŠNICA
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NIZOZEMSKA in BELGIJA

NIZOZEMSKA JE DEŽELA
polj, ukradenih morju, ravne pokrajine in kolesarskih stez, kraljevine in diamantov, velikih umetnikov in svobode, mlinov na veter, kanalov in mostov, tulipanov in cokel, sira in krompirja.
BELGIJA JE DEŽELA
Evropske unije, čokoladnih pralin, srednjeveških
gradov in legendarnih utrdb, živahnih mest, školjk in francoskega krompirčka.
ZVEZDNI PRAH
Eden najbolj priznanih slikarjev, Vincent Van
Gogh, je bil izjemno čustven človek. Čeprav ni hodil v slikarsko šolo, se je s svojim čutom za barvo,
svetlobo in lahkotnost pridružil impresionistom.
Duševno je bil šibak človek, njegovo razpoloženje
je bilo polno nihanj. Eno svojih najbolj znanih slik
Avtoportret je ustvaril še isti dan, ko si je odrezal
uho in ga podaril neki prostitutki v baru. Svoje
zadnje trenutke je prostovoljno preživel na psihiatričnem oddelku, kjer je slikal brez predaha.
VROČIH 5 V AMSTERDAMU
• Mostovi in kanali, nacionalni simbol - mlin
na reki Amstel in zgodovinski center s kraljevo palačo,
• muzej Van Gogha z največjo zbirko slik velikega umetnika,
• zgodovinski Rijksmuseum s slavnim obdobjem nizozemskega kolonializma in zbirko
zlatih del Rembrandta,

• hiša Anne Frank z obnovljeno spalnico in
originalnim dnevnikom,
• sprehod med kavarnicami, trgovinicami in
po zelenem Vondelparku,
• vrtovi Keukenhof z ogromnimi preprogami
pisanih tulipanov.
VROČIH 5 V BRUSLJU
• Manneken Pis - lulajoči maneken je majhen
kip z velikim ugledom,
• veliki trg Grote Markt z leposlovnim
slovesom najlepšega gledališča na svetu,
• nacionalna katedrala St Michel & Gudule je
izjemen primer gotske arhitekture,
• Galeries Saint Hubert, znane s steklom
pokrite pasaže z luksuznimi trgovinami in
stanovanji - prve komercialne pasaže v
Evropi,
• edinstvena struktura Atomium je simbol
mesta in priljubljen razstavni center.
MALO ZA HEC, MALO ZARES O NIZOZEMSKI
•
Skoraj vsak Nizozemec je lastnik več kot
enega kolesa, saj je na Nizozemskem kar 16
milijonov teh jeklenih konjičkov!
•
Na Nizozemskem je več kot 4. 400 km kanalov in rek in več kot 300 gradov.
•
Nizozemska je zelo ravninska država. Najvišji vrh Vaalserberg je visok 323 m.
•
Zanse Schans je priljubljeno turistično mesto na severu, znano po coklah in mlinih na
veter.

•

Nizozemci so v povprečju najvišji ljudje na
svetu - moški merijo kar 184 cm in ženske
170 cm v višino. Razlog? Sami pravijo, da zaradi velike količine zaužitega sira in mlečnih
izdelkov.

MALO ZA HEC, MALO ZARES O BELGIJI
• Brugge ali Bruges je bilo nekoč eno glavnih
trgovskih središč. Danes je kulturna
prestolnica države in eno najbolj ljubkih
belgijskih mest.
• Antwerpen je drugo pristanišče Evrope in
eden glavnih svetovnih centrov industrije z
diamanti.
• Gent je eno od najbolj živahnih belgijskih
mest. Znan srednjeveški festival v mesto
vsako leto privabi preko dva milijona
obiskovalcev.
• Belgijci varijo več kot 800 vrst piva.
• V Belgiji letno proizvedejo 220. 000 ton
čokolade.
ZA DOBER TEK
Prigrizki bitterballen se pomakajo v gorčično
omako. Poskusite še surove slanike, prekajeno
jeguljo, slavno holandsko omako, grahovo juho,
domačega edamca in gaudo ter palačinke s sladoledom in češnjevim prelivom.

Amsterdam

Amsterdam in Nizozemska 

Odhodi:: 21.* marec, 4., 11., 26. april, 1., 16. in 23.maj, 13. in 21. junij, 18. julij, 15. avgust, 19. september, 25. in 30.oktober 2019
• vključena izleta po severni in Južni Holandiji
• obisk borze cvetja v Aalsmerju in cvetlične
razstave Keukenhof
• ogled živahnega Amsterdama, ki ga imenujejo
tudi severne Benetke
• možnost nakupa odličnih nizozemskih sirov
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - NIZOZEMSKA
Odhod iz Slovenije v poznih popoldanskih urah in nočna vožnja proti Nizozemski.
2. DAN
nočitev
SEVERNA HOLANDIJA: ZAANSE SCHANS,
VOLENDAM IN AMSTERDAM
Po prihodu na Nizozemsko bomo najprej obiskali dve
tipični holandski vasici: prva, Zaanse Schans je znana
po dveh nizozemskih simbolih: mlinih na veter in stari
domači obrti kot sta coklarstvo in sirarstvo. Obiskali
bomo coklarno in sirarno, po želji pokukali še v enega
od mlinov, nato pa obiskali simpatično ribiško vasico
Volendam. Popoldne nastanitev v hotelu v Amsterdamu ali okolici, nato pa se bomo z javnim prevozom
podali na prvo spoznavanje nizozemske prestolnice.
Sprehodili se bomo po glavni mestni ulici in začutili
živahen utrip. Zvečer povratek v hotel.
3. DAN
zajtrk, nočitev
CVETLIČNA RAZSTAVA KEUKENHOF (ALI BORZA
CVETJA V AALSMERJU) - DELFT - ROTTERDAM - DEN
HAAG - SCHEVENINGEN
Zjutraj bomo obiskali eno največjih razstav cvetja na
svetu, Keukenhof, ki jo nizozemski vrtnarji pripravijo
vsako leto med marcem in majem. Na površini 32 hektarjev zasadijo vsako leto več kot 7 milijonov cvetlic,
kraljuje pa seveda nizozemski simbol, tulipan. * Nato
se bomo podali v Delft, kjer nam bodo prikazali postopek izdelave keramičnih izdelkov. Sledi obisk Rotterdama, enega največjih pristaniških mest na svetu, ki

mu poseben pečat dajejo sodobne zgradbe. Ogledali
se bomo tudi mestni simbol, 185m visoki stolp Euromast. Na poti do stolpa bomo lahko videli tudi eno
največjih pristanišč na svetu – Rotterdamsko pristanišče. Zaključili bomo z največjo znamenitostjo ter arhitekturnim presežkom Markthalom. Pokrita tržnica si je
upravičeno prislužila ime roterdamska Sikstinska kapela. Ko bomo zapustili Rotterdam se bomo zapeljali
tudi mimo kubične hišice, ki se nahaja ob Markthalu.
Naslednji na našem izletu je Den Haag, glavno mesto
južne Holandije, kjer domuje parlament. Ustavili se
bomo tudi pred Palačo Miru, kjer se je nekoč delila
Jugoslavija. Za konec še postanek v Scheveningenu,
največjem nizozemskem letovišču, nato pa vožnja proti Bruslju. Nastanitev v mestu ali okolici.
* Ogled Keukenhofa je možen samo na pomladnih
odhodih. Na ostalih odhodih namesto tega obiščemo
največjo borzo cvetja na svetu v mestecu Aalsmer, kjer
se dnevno trguje z več kot 19 milijoni kosi cvetja. Borza
cvetja je odprta od ponedeljka do petka, med 7 in 9
uro zjutraj.
4. DAN
zajtrk, nočna vožnja
AMSTERDAM - SLOVENIJA
Zjutraj si bomo ogledali glavne mestne znamenitosti:
glavno železniško postajo, glavni trg Dam s Kraljevo palačo, četrt Jordaan, ki je znana po urejenih hišicah, dobrih barih in trgovinicah. V nadaljevanju se
bomo ustavili pred hišo Ane Frank, blizu katere stoji
tudi t.i. Zahodna cerkev, kjer je med drugim pokopan
Rembrandt. Ogledali si bomo tudi cvetlično tržnico
Bloemenmarkt, ter Rembrandtov trg, kjer stoji kip
tega umetnika in bronasta postavitev njegove umetnine Nočna Staža. Obiskali bomo brusilnico diamantov,
se sprehodili skozi njihove razstavne prostore ter si
ogledali demonstracijo obdelave, nato pa se po želji
zapeljali z ladjico po mestnih kanalih (doplačilo). Popoldne prosto za sprehode in nakupe spominkov. Po
želji se lahko sprehodite po glavni nakupovalni ulici – Kalvenstraat, ali pa se odpravite na Muzejski trg

in obiščete muzeja Rijksmuseum ali Van Gogh, ali pa
se podate v svetovno znano pivovarno Heineken, kjer
boste na izredno zabaven in interaktiven način spoznali skrivnost njihovega uspeha. Pozno popoldan zbor
potnikov in začetek vožnje proti Sloveniji.
5. DAN
PRIHOD V SLOVENIJO
Prihod v Slovenijo predvidoma v dopoldanskih urah.

od 269 €*



najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: vse avtobusne prevoze po programu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3* v Amsterdamu ali okolici, zunanje oglede, spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
35 potnikov in 44 potnikov 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
90 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: javni prevozi v
Amsterdamu pribl. 6 do 8 € na smer (avtobus ali
vlak), vožnja z ladjico po kanalih 12 €, vstopnine:
borza cvetja Aalsmer 6,5 €, Keukenhof od 14,75 do
16 € (odvisno od velikosti skupine), muzeji v
Amsterdamu pribl. 13 - 23,5 € za muzej (Rijksmuseum: odrasli 18€, otroki od 12 - 17 let 12,50€; Anne
Frank muzej: odrasli 9€; otroci od 10 - 17 let 4,50€,
otroci do 9 let brezplačno (od 1. maja naprej odrasli 10€ in otroci 5€); Muzej Van Gogh: odrasli 18€,
otroci do 18.leta brezplačno; Rembrandtova hiša:
odrasli 13€, otroci od 6 - 17 let 4€, otroci do 6.leta
brezplačno; Muzej voščenih lutk: odrasli od 23,5€,
otrodi od 6 - 15 let 20,5€).

Scheveningen
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Keukenhof

Aalsamer

Nizozemska v znamenju cvetja 

Odhodi:: 21.* marec, 4., 11., 26. april, 1., 16. in 23.maj, 13. in 21. junij, 18. julij, 15. avgust, 19. september, 25. in 30.oktober 2019
•
•
•
•

pomlad - najboljši čas za obisk Nizozemske
znamenita cvetlična razstava Keukenhof
največja borza cvetja na svetu Aalsmer
možnost nakupa odličnih nizozemskih sirov

1. DAN 
nočna vožnja
SLOVENIJA - NIZOZEMSKA
Odhod iz Slovenije v poznih popoldanskih urah in nočna vožnja proti Nizozemski.
2. DAN 
nočitev
SEVERNA HOLANDIJA: ZAANSE SCHANS,
VOLENDAM IN AMSTERDAM
Po prihodu na Nizozemsko bomo najprej obiskali dve
tipični holandski vasici: prva, Zaanse Schans je znana
po dveh nizozemskih simbolih: mlinih na veter in stari
domači obrti kot sta coklarstvo in sirarstvo. Obiskali
bomo coklarno in sirarno, po želji pokukali še v enega
od mlinov, nato pa obiskali simpatično ribiško vasico
Volendam. Popoldne nastanitev v hotelu v Amsterdamu ali okolici, nato pa se bomo z javnim prevozom
podali na prvo spoznavanje nizozemske prestolnice.
Sprehodili se bomo po glavni mestni ulici in začutili
živahen utrip. Zvečer povratek v hotel.
3. DAN
zajtrk, nočitev
BORZA CVETJA V AALSMERJU – RAZSTAVA
KEUKENHOF - ROTTERDAM - DEN HAAG 
Zjutraj bomo obiskali največjo borzo cvetja na svetu v
mestecu Aalsmer. Tu se na površini skoraj milijon m²
dnevno trguje z več kot 19 milijoni kosi cvetja. Nadaljevanje do Keukenhofa, kjer bomo lahko obiskali čudovito razstavo cvetja, ki jo nizozemski vrtnarji pripravijo
vsako leto med marcem in majem, kraljuje pa seveda
nizozemski simbol, tulipan. Sledi obisk Rotterdama,
enega največjih pristaniških mest na svetu, ki mu
poseben pečat dajejo sodobne zgradbe. Ogledali se
bomo tudi mestni simbol, 185m visoki stolp Euromast.
Na poti do stolpa bomo lahko videli tudi eno največjih pristanišč na svetu – Rotterdamsko pristanišče.
Zaključili bomo z največjo znamenitostjo ter arhitek-
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turnim presežkom Markthalom. Pokrita tržnica si je
upravičeno prislužila ime roterdamska Sikstinska kapela. Ko bomo zapustili Rotterdam se bomo zapeljali
tudi mimo kubične hišice, ki se nahaja ob Markthalu.
Za konec bomo obiskali še Den Haag, glavno mesto
južne Holandije, kjer domuje parlament. Ustavili se
bomo tudi pred Palačo Miru, kjer se je nekoč delila
Jugoslavija.
* Ogled Keukenhofa je možen samo na pomladnih
odhodih. Na ostalih odhodih namesto tega obiščemo
največjo borzo cvetja na svetu v mestecu Aalsmer, kjer
se dnevno trguje z več kot 19 milijoni kosi cvetja. Borza
cvetja je odprta od ponedeljka do petka, med 7 in 9
uro zjutraj.
4. DAN
zajtrk, nočna vožnja
AMSTERDAM - SLOVENIJA
Zjutraj si bomo ogledali glavne mestne znamenitosti:
glavno železniško postajo, glavni trg Dam s Kraljevo palačo, četrt Jordaan, ki je znana po urejenih hišicah, dobrih barih in trgovinicah. V nadaljevanju se
bomo ustavili pred hišo Ane Frank, blizu katere stoji
tudi t.i. Zahodna cerkev, kjer je med drugim pokopan
Rembrandt. Ogledali si bomo tudi cvetlično tržnico
Bloemenmarkt, ter Rembrandtov trg, kjer stoji kip
tega umetnika in bronasta postavitev njegove umetnine Nočna Staža. Obiskali bomo brusilnico diamantov,
se sprehodili skozi njihove razstavne prostore ter si
ogledali demonstracijo obdelave, nato pa se po želji
zapeljali z ladjico po mestnih kanalih (doplačilo). Popoldne prosto za sprehode in nakupe spominkov. Po
želji se lahko sprehodite po glavni nakupovalni ulici – Kalvenstraat, ali pa se odpravite na Muzejski trg
in obiščete muzeja Rijksmuseum ali Van Gogh, ali pa
se podate v svetovno znano pivovarno Heineken, kjer
boste na izredno zabaven in interaktiven način spoznali skrivnost njihovega uspeha. Pozno popoldan zbor
potnikov in začetek vožnje proti Sloveniji.
5. DAN
PRIHOD V SLOVENIJO
Prihod v Slovenijo predviden v dopoldanskih urah.

od 269 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje
oglede, slovensko spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
35 potnikov in 44 potnikov 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
90 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: javni prevozi v
Amsterdamu pribl. 6 do 8 € na smer (avtobus ali
vlak), vožnja z ladjico po kanalih 12 €, vstopnine:
borza cvetja Aalsmer 6,5 €, Keukenhof od 14,75€
do 16€, muzeji v Amsterdamu pribl. 13 - 23,5 € za
muzej (Rijksmuseum: odrasli 18€, otroki od 12 - 17
let 12,50€; Anne Frank muzej: odrasli 9€; otroci od 10 - 17 let 4,50€, otroci do 9 let brezplačno
(od 1. maja naprej odrasli 10€ in otroci 5€); Muzej
Van Gogh: odrasli 18€, otroci do 18.leta brezplačno; Rembrandtova hiša: odrasli 13€, otroci od 6 - 17
let 4€, otroci do 6.leta brezplačno; Muzej voščenih
lutk: odrasli od 23,5€, otrodi od 6 - 15 let 20,5€).

Amsterdam

Amsterdam z letalom – 3 dni

Odhodi:: 22.* marec, 5., 12., 26., in 30. april, 3., 17. in 24.maj, 14. in 28. junij, 19. julij, 16. avgust, 20. september, 26. in 31.oktober 2019
•
•
•
•

odlične časovnice - polni trije dnevi!
vključen izlet po severni Holandiji
ogled živahnega Amsterdama
možnost nakupa odličnih nizozemskih sirov

1. DAN 
nočitev
SLOVENIJA – NIZOZEMSKA - SEVERNA HOLANDIJA:
ZAANSE SCHANS, VOLENDAM IN AMSTERDAM
Polet z letališča JP v Ljubljani v jutranjih urah. Po pristanku bomo obiskali dve tipični holandski vasici: prva,
Zaanse Schans je znana po dveh nizozemskih simbolih: mlinih na veter in stari domači obrti kot sta coklarstvo in sirarstvo. Obiskali bomo coklarno in sirarno,
po želji pokukali še v enega od mlinov, nato pa obiskali
simpatično ribiško vasico Volendam. Popoldne nastanitev v hotelu v Amsterdamu ali okolici, nato pa se
bomo z javnim prevozom podali na prvo spoznavanje
nizozemske prestolnice. Sprehodili se bomo po glavni
mestni ulici, po želji pa tudi po znameniti Rdeči četrti.
Zvečer povratek v hotel.
2. DAN 
zajtrk, nočitev
AMSTERDAM
Zjutraj si bomo ogledali glavne mestne znamenitosti:
glavno železniško postajo, glavni trg Dam s Kraljevo palačo, četrt Jordaan, ki je znana po urejenih hišicah, dobrih barih in trgovinicah. V nadaljevanju se
bomo ustavili pred hišo Ane Frank, blizu katere stoji
tudi t.i. Zahodna cerkev, kjer je med drugim pokopan
Rembrandt. Ogledali si bomo tudi cvetlično tržnico
Bloemenmarkt, ter Rembrandtov trg, kjer stoji kip
tega umetnika in bronasta postavitev njegove umetnine Nočna Staža. Obiskali bomo brusilnico diamantov,
se sprehodili skozi njihove razstavne prostore ter si
ogledali demonstracijo obdelave, nato pa se po želji
zapeljali z ladjico po mestnih kanalih (doplačilo). Popoldne prosto za sprehode in nakupe spominkov. Po

Roterdam

želji se lahko sprehodite po glavni nakupovalni ulici – Kalvenstraat, ali pa se odpravite na Muzejski trg
in obiščete muzeja Rijksmuseum ali Van Gogh, ali pa
se podate v svetovno znano pivovarno Heineken, kjer
boste na izredno zabaven in interaktiven način spoznali skrivnost njihovega uspeha. Zvečer povratek v
hotel in nočitev.
3. DAN
zajtrk
AMSTERDAM ALI IZLET V JUŽNO HOLANDIJO –
SLOVENIJA 
Prost dan za samostojno raziskovanje Amsterdama.
Ob doplačilu predlagamo izlet po južni Holandiji:
zjutraj bomo obiskali eno največjih razstav cvetja na
svetu, Keukenhof, ki jo nizozemski vrtnarji pripravijo
vsako leto med marcem in majem. Na površini 32 hektarjev zasadijo vsako leto več kot 7 milijonov cvetlic,
kraljuje pa seveda nizozemski simbol, tulipan.* Sledi
obisk Rotterdama, enega največjih pristaniških mest
na svetu, ki mu poseben pečat dajejo sodobne zgradbe. Ogledali se bomo tudi mestni simbol, 185m visoki
stolp Euromast. Na poti do stolpa bomo lahko videli
tudi eno največjih pristanišč na svetu – Rotterdamsko
pristanišče. Zaključili bomo z največjo znamenitostjo
ter arhitekturnim presežkom Markthalom. Pokrita
tržnica si je upravičeno prislužila ime roterdamska
Sikstinska kapela. Ko bomo zapustili Rotterdam se
bomo zapeljali tudi mimo kubične hišice, ki se nahaja
ob Markthalu. Naslednji na našem izletu je Den Haag,
glavno mesto južne Holandije, kjer domuje parlament.
Ustavili se bomo tudi pred Palačo Miru, kjer se je nekoč delila Jugoslavija. Za konec še postanek v Scheveningenu, največjem nizozemskem letovišču. Prevoz do
letališča in polet proti Sloveniji, kjer bomo predvidoma pristali v večernih urah.
* Ogled Keukenhofa je možen samo na pomladnih
odhodih. Na ostalih odhodih namesto tega obiščemo
mestece Delft, ki je v svetu znan po izdelkih iz keramike.

od 479 €*

najmanj 30 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, avtobusni prevoz letališče - hotel - letališče, izlet po severni Holandiji,
dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
20 potnikov in 29 potnikov 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
90 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: javni prevozi v
Amsterdamu pribl. 6 - 8€ na smer, vožnja z ladjico po kanalih 12 €, izlet po južni Holandiji 45 €,
vstopnine: Keukenhof* 14,75€ do 16 € (odvisno od
velikosti skupine), muzeji v Amsterdamu pribl. 13 23,5 € za muzej (Rijksmuseum: odrasli 18€, otroki
od 12 - 17 let 12,50€; Anne Frank muzej: odrasli 9€;
otroci od 10 - 17 let 4,50€, otroci do 9 let brezplačno (od 1. maja naprej odrasli 10€ in otroci
5€); Muzej Van Gogh: odrasli 18€, otroci do 18.leta
brezplačno; Rembrandtova hiša: odrasli 13€, otroci od 6 - 17 let 4€, otroci do 6.leta brezplačno; Muzej voščenih lutk: odrasli od 23,5€, otrodi od 6 - 15
let 20,5€).

Amsterdam

Bruselj

Amsterdam in Bruselj z busom – 6 dni

Odhodi:: 20.* marec, 3., 10., 25., 27. in 30. april, 2., 15. in 22.maj, 12. in 21. junij, 17. julij, 14. avgust, 18. september, 26. in 31.oktober 2019
• vključena izleta po severni in Južni Holandiji
• obisk borze cvetja v Aalsmerju in cvetlične
razstave Keukenhof
• ogled živahnega Amsterdama, ki ga imenujejo
tudi severne Benetke
1. DAN 
nočna vožnja
SLOVENIJA – NIZOZEMSKA
Odhod iz Slovenije v poznih popoldanskih urah in nočna vožnja proti Nizozemski.
2. DAN 
nočitev
SEVERNA HOLANDIJA: ZAANSE SCHANS,
VOLENDAM IN AMSTERDAM
Po prihodu na Nizozemsko bomo najprej obiskali dve
tipični holandski vasici: prva, Zaanse Schans je znana
po dveh nizozemskih simbolih: mlinih na veter in stari
domači obrti kot sta coklarstvo in sirarstvo. Obiskali
bomo coklarno in sirarno, po želji pokukali še v enega
od mlinov, nato pa obiskali simpatično ribiško vasico
Volendam. Popoldne nastanitev v hotelu v Amsterdamu ali okolici, nato pa se bomo z javnim prevozom
podali na prvo spoznavanje nizozemske prestolnice.
Sprehodili se bomo po glavni mestni ulici in začutili
živahen utrip. Zvečer povratek v hotel.
3. DAN
zajtrk, nočitev
AMSTERDAM	
Zjutraj si bomo ogledali glavne mestne znamenitosti:
glavno železniško postajo, glavni trg Dam s Kraljevo
palačo, četrt Jordaan, ki je znana po urejenih hišicah, dobrih barih in trgovinicah. V nadaljevanju se
bomo ustavili pred hišo Ane Frank, blizu katere stoji
tudi t.i. Zahodna cerkev, kjer je med drugim pokopan
Rembrandt. Ogledali si bomo tudi cvetlično tržnico
Bloemenmarkt, ter Rembrandtov trg, kjer stoji kip tega
umetnika in bronasta postavitev njegove umetnine
Nočna Staža. Obiskali bomo brusilnico diamantov, se
sprehodili skozi njihove razstavne prostore ter si ogledali demonstracijo obdelave, nato pa se po želji zapeljali z ladjico po mestnih kanalih (doplačilo). Popoldne
prosto za sprehode in nakupe spominkov. Po želji se
lahko sprehodite po glavni nakupovalni ulici – Kalvenstraat, ali pa se odpravite na Muzejski trg in obiščete
muzeja Rijksmuseum ali Van Gogh, ali pa se podate v
svetovno znano pivovarno Heineken, kjer boste na iz-
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redno zabaven in interaktiven način spoznali skrivnost
njihovega uspeha. Zvečer povratek v hotel in nočitev.
4. DAN
zajtrk, nočitev
JUŽNA HOLANDIJA – BRUSELJ	
Zjutraj bomo obiskali eno največjih razstav cvetja na
svetu, Keukenhof, ki jo nizozemski vrtnarji pripravijo
vsako leto med marcem in majem. Na površini 32 hektarjev zasadijo vsako leto več kot 7 milijonov cvetlic,
kraljuje pa seveda nizozemski simbol, tulipan. * Nato
se bomo podali v Delft, kjer nam bodo prikazali postopek izdelave keramičnih izdelkov. Sledi obisk Rotterdama, enega največjih pristaniških mest na svetu, ki mu
poseben pečat dajejo sodobne zgradbe. Ogledali se
bomo tudi mestni simbol, 185m visoki stolp Euromast.
Na poti do stolpa bomo lahko videli tudi eno največjih
pristanišč na svetu – Rotterdamsko pristanišče. Zaključili bomo z največjo znamenitostjo ter arhitekturnim
presežkom Markthalom. Pokrita tržnica si je upravičeno prislužila ime roterdamska Sikstinska kapela. Ko
bomo zapustili Rotterdam se bomo zapeljali tudi mimo
kubične hišice, ki se nahaja ob Markthalu. Naslednji
na našem izletu je Den Haag, glavno mesto južne Holandije, kjer domuje parlament. Ustavili se bomo tudi
pred Palačo Miru, kjer se je nekoč delila Jugoslavija. Za
konec še postanek v Scheveningenu, največjem nizozemskem letovišču, nato pa vožnja proti Bruslju. Nastanitev v mestu ali okolici.
* Ogled Keukenhofa je možen samo na pomladnih
odhodih. Na ostalih odhodih namesto tega obiščemo
največjo borzo cvetja na svetu v mestecu Aalsmer, kjer
se dnevno trguje z več kot 19 milijoni kosi cvetja. Borza
cvetja je odprta od ponedeljka do petka, med 7 in 9
uro zjutraj.
5. DAN
zajtrk, nočna vožnja
BRUSELJ - LUKSEMBURG – SLOVENIJA
Po zajtrku ogledi znamenitosti Bruslja (z javnimi prevoznimi sredstvi): kraljevska palača, katedrala, mestna
hiša in slikovite cehovske hiše na Velikem trgu. V bližini
se nahaja simbol Bruslja, drobni bronasti kipec Manneken Pis - »fantek, ki lula«. Pravosodna palača je znana
kot največja posvetna zgradba iz 19. stoletja v Evropi.
V prostem času predlagamo pokušino znamenitega
bruseljskega krompirčka ali obisk muzeja čokolade.
Za konec se bomo zapeljali še mimo znanih evropskih
institucij kot je recimo zgradba Evropskega parlamen-

ta, prav tako bomo imeli foto postanek pri Atomiomu.
Popoldne odhod proti Sloveniji. V večernih urah kratek
postanek v Luksemburgu, mestu, ki je nastalo ob sotočju rek Petrusa in Alzeta okoli trdnjave, ki je poleg
katedrale in mosta Adolph glavna znamenitost. Kratek
sprehod skozi mesto mimo mestne hiše in palače velike vojvode Luksemburga. Nadaljevanje mimo mesteca
Schengen proti Slovenji.
6. DAN
PRIHOD V SLOVENIJO
Prihod v Slovenijo predviden v dopoldanskih urah.

od 329 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje
oglede, slovensko spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
35 potnikov in 44 potnikov 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
80 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: avni prevozi v
Amsterdamu pribl. 6 do 8 € na smer, vožnja z
ladjico po kanalih 12€, vstopnine: borza cvetja
Aalsmeer 6,5€, Keukenhof 14,75 € do 16 € odvisno
od števila, muzeji v Amsterdamu pribl. 13 - 23,5 €
za muzej (Rijksmuseum: odrasli 18€, otroki od 12
- 17 let 12,50€; Anne Frank muzej: odrasli 9€; otroci od 10 - 17 let 4,50€, otroci do 9 let brezplačno
(od 1. maja naprej odrasli 10€ in otroci 5€); Muzej
Van Gogh: odrasli 18€, otroci do 18.leta brezplačno; Rembrandtova hiša: odrasli 13€, otroci od 6 - 17
let 4€, otroci do 6.leta brezplačno; Muzej voščenih
lutk: odrasli od 23,5€, otrodi od 6 - 15 let 20,5€).
OPOMBA: program lahko poteka tudi v obratnem
zaporedju, kar bo znano najkasneje ob zagotovitvi
programa.

Zaanse Schans

Bruselj

Amsterdam in Bruselj z letalom – 4 dni

Odhodi:: 21.* marec, 4., 11., 26., 27. in 29. april, 2., 16. in 23.maj, 13. in 27. junij, 18. julij, 15. avgust, 19. september, 26. in 31.oktober 2019
• vključena izleta po severni Holandiji
• ogled dveh čudovitih prestolnic Beneluksa
• odlične časovnice poleta, zgodnji jutranji
odhod in popoldanski povratek
1. DAN 
nočitev
SLOVENIJA – NIZOZEMSKA - SEVERNA HOLANDIJA:
ZAANSE SCHANS, VOLENDAM IN AMSTERDAM
Polet z letališča JP v Ljubljani v jutranjih urah. Po pristanku bomo obiskali dve tipični holandski vasici: prva,
Zaanse Schans je znana po dveh nizozemskih simbolih: mlinih na veter in stari domači obrti kot sta coklarstvo in sirarstvo. Obiskali bomo coklarno in sirarno,
po želji pokukali še v enega od mlinov, nato pa obiskali
simpatično ribiško vasico Volendam. Popoldne nastanitev v hotelu v Amsterdamu ali okolici, nato pa se
bomo z javnim prevozom podali na prvo spoznavanje
nizozemske prestolnice. Sprehodili se bomo po glavni
mestni ulici, po želji pa tudi po znameniti Rdeči četrti.
Zvečer povratek v hotel.
2. DAN 
zajtrk, nočitev
AMSTERDAM
Zjutraj si bomo ogledali glavne mestne znamenitosti:
glavno železniško postajo, glavni trg Dam s Kraljevo palačo, četrt Jordaan, ki je znana po urejenih hišicah, dobrih barih in trgovinicah. V nadaljevanju se
bomo ustavili pred hišo Ane Frank, blizu katere stoji
tudi t.i. Zahodna cerkev, kjer je med drugim pokopan
Rembrandt. Ogledali si bomo tudi cvetlično tržnico
Bloemenmarkt, ter Rembrandtov trg, kjer stoji kip
tega umetnika in bronasta postavitev njegove umetnine Nočna Staža. Obiskali bomo brusilnico diamantov,
se sprehodili skozi njihove razstavne prostore ter si
ogledali demonstracijo obdelave, nato pa se po želji
zapeljali z ladjico po mestnih kanalih (doplačilo). Popoldne prosto za sprehode in nakupe spominkov. Po
želji se lahko sprehodite po glavni nakupovalni ulici – Kalvenstraat, ali pa se odpravite na Muzejski trg
in obiščete muzeja Rijksmuseum ali Van Gogh, ali pa
se podate v svetovno znano pivovarno Heineken, kjer
boste na izredno zabaven in interaktiven način spoznali skrivnost njihovega uspeha. Zvečer povratek v
hotel in nočitev.

3. DAN
zajtrk, nočitev
JUŽNA HOLANDIJA – BRUSELJ
Zjutraj bomo obiskali eno največjih razstav cvetja na
svetu, Keukenhof, ki jo nizozemski vrtnarji pripravijo
vsako leto med marcem in majem. Na površini 32 hektarjev zasadijo vsako leto več kot 7 milijonov cvetlic,
kraljuje pa seveda nizozemski simbol, tulipan. * Nato
se bomo podali v Delft, kjer nam bodo prikazali postopek izdelave keramičnih izdelkov. Sledi obisk Rotterdama, enega največjih pristaniških mest na svetu, ki
mu poseben pečat dajejo sodobne zgradbe. Ogledali
se bomo tudi mestni simbol, 185m visoki stolp Euromast. Na poti do stolpa bomo lahko videli tudi eno
največjih pristanišč na svetu – Rotterdamsko pristanišče. Zaključili bomo z največjo znamenitostjo ter arhitekturnim presežkom Markthalom. Pokrita tržnica si je
upravičeno prislužila ime roterdamska Sikstinska kapela. Ko bomo zapustili Rotterdam se bomo zapeljali
tudi mimo kubične hišice, ki se nahaja ob Markthalu.
Naslednji na našem izletu je Den Haag, glavno mesto
južne Holandije, kjer domuje parlament. Ustavili se
bomo tudi pred Palačo Miru, kjer se je nekoč delila
Jugoslavija. Za konec še postanek v Scheveningenu,
največjem nizozemskem letovišču, nato pa vožnja proti Bruslju. Nastanitev v mestu ali okolici.
* Ogled Keukenhofa je možen samo na pomladnih
odhodih. Na ostalih odhodih namesto tega obiščemo
največjo borzo cvetja na svetu v mestecu Aalsmer, kjer
se dnevno trguje z več kot 19 milijoni kosi cvetja. Borza
cvetja je odprta od ponedeljka do petka, med 7 in 9
uro zjutraj.
4. DAN
zajtrk
BRUSELJ – SLOVENIJA	
Po zajtrku ogledi znamenitosti Bruslja (z javnimi prevoznimi sredstvi): kraljevska palača, katedrala, mestna hiša in slikovite cehovske hiše na Velikem trgu. V
bližini se nahaja simbol Bruslja, drobni bronasti kipec
Manneken Pis - »fantek, ki lula«. Pravosodna palača
je znana kot največja posvetna zgradba iz 19. stoletja
v Evropi. V prostem času predlagamo pokušino znamenitega bruseljskega krompirčka ali obisk muzeja
čokolade. Za konec se bomo zapeljali še mimo znanih
evropskih institucij kot je recimo zgradba Evropskega
parlamenta, prav tako bomo imeli foto postanek pri
Atomiomu. V poznih popoldanskih urah polet proti
Sloveniji.

od 579 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: v letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, avtobusni prevoz po programu, tri nočitve z zajtrkom v hotelih 3*, izlete po
programu, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potnikov 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
125 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: javni prevozi v
Amsterdamu pribl. 6 € na smer, vožnja z ladjico
po kanalih 12 €, vstopnine: borza cvetja Aalsmeer
6,5 €, Keukenhof 14,75€ do 16€ (odvisno od velikosti skupi - ne), muzeji v Amsterdamu pribl. 13 - 23,5 €
za muzej (Rijksmuseum: odrasli 18€, otroki od 12 17 let 12,50€; Anne Frank muzej: odrasli 9€; otroci od 10 - 17 let 4,50€, otroci do 9 let brezplačno
(od 1. maja naprej odrasli 10€ in otroci 5€); Muzej
Van Gogh: odrasli 18€, otroci do 18.leta brezplačno; Rembrandtova hiša: odrasli 13€, otroci od 6 - 17
let 4€, otroci do 6.leta brezplačno; Muzej voščenih
lutk: odrasli od 23,5€, otrodi od 6 - 15 let 20,5€).
OPOMBA: program lahko poteka tudi v obratnem
zaporedju, kar bo znano najkasneje ob zagotovitvi
programa.
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BRUSELJ

Bruselj

Mlini na veter in čokolada: Amsterdam in Bruselj
Odhodi: 20.* marec, 3., 10., 25., 27. in 30. april, 2., 15. in 22.maj, 12. in 21. junij, 17. julij, 14. avgust, 18. september, 26. in 31. oktober 2019
• v eno smer z letalom, v drugo z avtobusom
• let iz Ljubljane
• ogled dveh čudovitih prestolnic Beneluksa
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - NIZOZEMSKA
Odhod iz Slovenije v poznih popoldanskih urah in nočna vožnja proti Nizozemski.
2. DAN
nočitev
SEVERNA HOLANDIJA: ZAANSE SCHANS,
VOLENDAM IN AMSTERDAM
Po prihodu na Nizozemsko bomo najprej obiskali dve
tipični holandski vasici: prva, Zaanse Schans je znana
po dveh nizozemskih simbolih: mlinih na veter in stari
domači obrti kot sta coklarstvo in sirarstvo. Obiskali
bomo coklarno in sirarno, po želji pokukali še v enega
od mlinov, nato pa obiskali simpatično ribiško vasico
Volendam. Popoldne nastanitev v hotelu v Amsterdamu ali okolici, nato pa se bomo z javnim prevozom
podali na prvo spoznavanje nizozemske prestolnice.
Sprehodili se bomo po glavni mestni ulici in začutili
živahen utrip. Zvečer povratek v hotel.
3. DAN
zajtrk, nočitev
AMSTERDAM
Zjutraj si bomo ogledali glavne mestne znamenitosti:
glavno železniško postajo, glavni trg Dam s Kraljevo palačo, četrt Jordaan, ki je znana po urejenih hišicah, dobrih barih in trgovinicah. V nadaljevanju se
bomo ustavili pred hišo Ane Frank, blizu katere stoji
tudi t.i. Zahodna cerkev, kjer je med drugim pokopan
Rembrandt. Ogledali si bomo tudi cvetlično tržnico
Bloemenmarkt, ter Rembrandtov trg, kjer stoji kip
tega umetnika in bronasta postavitev njegove umetnine Nočna Staža. Obiskali bomo brusilnico diamantov,
se sprehodili skozi njihove razstavne prostore ter si
ogledali demonstracijo obdelave, nato pa se po želji
zapeljali z ladjico po mestnih kanalih (doplačilo). Popoldne prosto za sprehode in nakupe spominkov. Po
želji se lahko sprehodite po glavni nakupovalni ulici – Kalvenstraat, ali pa se odpravite na Muzejski trg
in obiščete muzeja Rijksmuseum ali Van Gogh, ali pa
se podate v svetovno znano pivovarno Heineken, kjer
Keukenhof
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boste na izredno zabaven in interaktiven način spoznali skrivnost njihovega uspeha. Zvečer povratek v
hotel in nočitev.
4. DAN
zajtrk, nočitev
JUŽNA HOLANDIJA - BRUSELJ
Zjutraj bomo obiskali eno največjih razstav cvetja na
svetu, Keukenhof, ki jo nizozemski vrtnarji pripravijo
vsako leto med marcem in majem. Na površini 32 hektarjev zasadijo vsako leto več kot 7 milijonov cvetlic,
kraljuje pa seveda nizozemski simbol, tulipan. * Nato
se bomo podali v Delft, kjer nam bodo prikazali postopek izdelave keramičnih izdelkov. Sledi obisk Rotterdama, enega največjih pristaniških mest na svetu, ki
mu poseben pečat dajejo sodobne zgradbe. Ogledali
se bomo tudi mestni simbol, 185m visoki stolp Euromast. Na poti do stolpa bomo lahko videli tudi eno
največjih pristanišč na svetu – Rotterdamsko pristanišče. Zaključili bomo z največjo znamenitostjo ter arhitekturnim presežkom Markthalom. Pokrita tržnica si je
upravičeno prislužila ime roterdamska Sikstinska kapela. Ko bomo zapustili Rotterdam se bomo zapeljali
tudi mimo kubične hišice, ki se nahaja ob Markthalu.
Naslednji na našem izletu je Den Haag, glavno mesto
južne Holandije, kjer domuje parlament. Ustavili se
bomo tudi pred Palačo Miru, kjer se je nekoč delila
Jugoslavija. Za konec še postanek v Scheveningenu,
največjem nizozemskem letovišču, nato pa vožnja proti Bruslju. Nastanitev v mestu ali okolici.
* Ogled Keukenhofa je možen samo na pomladnih
odhodih. Na ostalih odhodih namesto tega obiščemo
največjo borzo cvetja na svetu v mestecu Aalsmer, kjer
se dnevno trguje z več kot 19 milijoni kosi cvetja. Borza
cvetja je odprta od ponedeljka do petka, med 7 in 9
uro zjutraj.
5. DAN
zajtrk
BRUSELJ - SLOVENIJA
Po zajtrku ogledi znamenitosti Bruslja (z javnimi prevoznimi sredstvi): kraljevska palača, katedrala, mestna hiša in slikovite cehovske hiše na Velikem trgu. V
bližini se nahaja simbol Bruslja, drobni bronasti kipec
Manneken Pis - »fantek, ki lula«. Pravosodna palača
je znana kot največja posvetna zgradba iz 19. stoletja
v Evropi. V prostem času predlagamo pokušino znamenitega bruseljskega krompirčka ali obisk muzeja

čokolade. Za konec se bomo zapeljali še mimo znanih
evropskih institucij kot je recimo zgradba Evropskega
parlamenta, prav tako bomo imeli foto postanek pri
Atomiomu. V poznih popoldanskih urah polet proti
Sloveniji.

od 469 €*

najmanj 435 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: vse avtobusne prevoze po
programu, letalski prevoz Bruselj - Ljubljana, tri
nočitve z zajtrkom v hotelih 3/4*, zunanje oglede,
slovensko spremstvo in organizacijo potovanja
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 25 in 34 potnikov je
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
125 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: javni prevozi v
Amsterdamu pribl. 6 € na smer, vožnja z ladjico
po kanalih 12 €, vstopnine: borza cvetja Aalsmeer 6,5 €, Keukenhof 14,75€ do 16€ (odvisno od
velikosti skupi - ne), muzeji v Amsterdamu pribl.
13 - 23,5 € za muzej (Rijksmuseum: odrasli 18€,
otroki od 12 - 17 let 12,50€; Anne Frank muzej: odrasli 9€; otroci od 10 - 17 let 4,50€, otroci do 9 let
brezplačno (od 1. maja naprej odrasli 10€ in otroci
5€); Muzej Van Gogh: odrasli 18€, otroci do 18.leta
brezplačno; Rembrandtova hiša: odrasli 13€, otroci od 6 - 17 let 4€, otroci do 6.leta brezplačno; Muzej voščenih lutk: odrasli od 23,5€, otrodi od 6 - 15
let 20,5€).
OPOMBA: program lahko poteka tudi v obratnem
zaporedju, kar bo znano najkasneje ob zagotovitvi
programa.

PREMIUM

Zaanse Schans

Amsterdam

Luksemburg

Obisk Beneluksa

Odhodi:: 13.* marec, 10. in 26. april, 1. in 15. maj, 12. in 22. junij, 10. in 24. julij, 14. in 21. avgust, 11. september, 16. in 26. oktober ali po želji zaključenih skupin
• ogled dveh čudovitih prestolnic Beneluksa
• kratko in polno potovanje
• obisk borze cvetja v Aalsmerju in cvetlične razstave Keukenhof
• ogled živahnega Amsterdama, ki ga imenujejo
tudi severne Benetke
1. DAN 
nočna vožnja
SLOVENIJA - NIZOZEMSKA
Odhod iz Slovenije v poznih popoldanskih urah in nočna vožnja proti Nizozemski.
2. DAN 
nočitev
AMSTERDAM
Dopoldne prihod v Amsterdam in ogled glavnih
mestnih znamenitosti: glavno železniško postajo,
glavni trg Dam s Kraljevo palačo, četrt Jordaan, ki je
znana po urejenih hišicah, dobrih barih in trgovinicah.
V nadaljevanju se bomo ustavili pred hišo Ane Frank,
blizu katere stoji tudi t.i. Zahodna cerkev, kjer je med
drugim pokopan Rembrandt. Ogledali si bomo tudi
cvetlično tržnico Bloemenmarkt, ter Rembrandtov
trg, kjer stoji kip tega umetnika in bronasta postavitev
njegove umetnine Nočna Staža. Obiskali bomo brusilnico diamantov, se sprehodili skozi njihove razstavne
prostore ter si ogledali demonstracijo obdelave, nato
pa se po želji zapeljali z ladjico po mestnih kanalih
(doplačilo). Popoldne prosto za sprehode in nakupe
spominkov. Po želji se lahko sprehodite po glavni nakupovalni ulici – Kalvenstraat, ali pa se odpravite na
Muzejski trg in obiščete muzeja Rijksmuseum ali Van
Gogh, ali pa se podate v svetovno znano pivovarno
Heineken, kjer boste na izredno zabaven in interaktiven način spoznali skrivnost njihovega uspeha. Zvečer
povratek v hotel in nočitev.
3. DAN
JUŽNA HOLANDIJA - BRUSELJ

zajtrk, nočitev

Zjutraj bomo obiskali eno največjih razstav cvetja na
svetu, Keukenhof, ki jo nizozemski vrtnarji pripravijo
vsako leto med marcem in majem. Na površini 32 hektarjev zasadijo vsako leto več kot 7 milijonov cvetlic,

kraljuje pa seveda nizozemski simbol, tulipan. * Nato
se bomo podali v Delft, kjer nam bodo prikazali postopek izdelave keramičnih izdelkov. Sledi obisk Rotterdama, enega največjih pristaniških mest na svetu, ki
mu poseben pečat dajejo sodobne zgradbe. Ogledali
se bomo tudi mestni simbol, 185m visoki stolp Euromast. Na poti do stolpa bomo lahko videli tudi eno
največjih pristanišč na svetu – Rotterdamsko pristanišče. Zaključili bomo z največjo znamenitostjo ter arhitekturnim presežkom Markthalom. Pokrita tržnica si je
upravičeno prislužila ime roterdamska Sikstinska kapela. Ko bomo zapustili Rotterdam se bomo zapeljali
tudi mimo kubične hišice, ki se nahaja ob Markthalu.
Naslednji na našem izletu je Den Haag, glavno mesto
južne Holandije, kjer domuje parlament. Ustavili se
bomo tudi pred Palačo Miru, kjer se je nekoč delila
Jugoslavija. Za konec še postanek v Scheveningenu,
največjem nizozemskem letovišču, nato pa vožnja proti Bruslju. Nastanitev v mestu ali okolici.
* Ogled Keukenhofa je možen samo na pomladnih
odhodih. Na ostalih odhodih namesto tega obiščemo
največjo borzo cvetja na svetu v mestecu Aalsmer, kjer
se dnevno trguje z več kot 19 milijoni kosi cvetja. Borza
cvetja je odprta od ponedeljka do petka, med 7 in 9
uro zjutraj.
4. DAN
zajtrk, nočna vožnja
BRUSELJ – SLOVENIJA
Po zajtrku ogledi znamenitosti Bruslja (z javnimi prevoznimi sredstvi): kraljevska palača, katedrala, mestna hiša in slikovite cehovske hiše na Velikem trgu. V
bližini se nahaja simbol Bruslja, drobni bronasti kipec
Manneken Pis - »fantek, ki lula«. Pravosodna palača
je znana kot največja posvetna zgradba iz 19. stoletja
v Evropi. V prostem času predlagamo pokušino znamenitega bruseljskega krompirčka ali obisk muzeja
čokolade. Za konec se bomo zapeljali še mimo znanih
evropskih institucij kot je recimo zgradba Evropskega
parlamenta, prav tako bomo imeli foto postanek pri
Atomiomu. Popoldne odhod proti Sloveniji. V večernih urah kratek postanek v Luksemburgu, mestu, ki je
nastalo ob sotočju rek Petrusa in Alzeta okoli trdnjave,
ki je poleg katedrale in mosta Adolph glavna znamenitost. Kratek sprehod skozi mesto mimo mestne hiše

in palače velike vojvode Luksemburga. Nadaljevanje
mimo mesteca Schengen proti Slovenji.
5. DAN
zajtrk, nočna vožnja
PRIHOD V SLOVENIJO
Prihod v Slovenijo predvidoma v dopoldanskih urah.

od 259 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: vse avtobusne prevoze po programu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelih 3*, zunanje
oglede, slovensko spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 35 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: javni prevozi v
Amsterdamu pribl. 6 do 8 € na smer, vožnja z ladjico po kanalih 12 €, vstopnine: Keukenhof 14,75 €
do 16 € (odvisno od velikosti skupine), muzeji v
Amsterdamu pribl. 13 - 23,5 € za muzej (Rijksmuseum: odrasli 18€, otroki od 12 - 17 let 12,50€; Anne
Frank muzej: odrasli 9€; otroci od 10 - 17 let 4,50€,
otroci do 9 let brezplačno (od 1. maja naprej odrasli 10€ in otroci 5€); Muzej Van Gogh: odrasli 18€,
otroci do 18.leta brezplačno; Rembrandtova hiša:
odrasli 13€, otroci od 6 - 17 let 4€, otroci do 6.leta
brezplačno; Muzej voščenih lutk: odrasli od 23,5€,
otroci od 6 - 15 let 20,5€).

Prijazno. Prijetno. Varno.

Letališče Ljubljana je kot del Skupine Fraport bolj kot
kdaj prej povezano s svetom in vpeto v mednarodne logistične
povezave. Svet čaka na vas. Začnite ga raziskovati in osvajati
z našega in vašega letališča!

Fraport Slovenija, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik-Aerodrom

Od
doma v svet

MADŽARSKA
»V sanjah in ljubezni ni nič nemogoče.«
(pesnik Janos Arany)

MADŽARSKA JE DEŽELA
z bogato tradicijo in očarljivo prestolnico,
madžarskimi kavboji in cigansko glasbo,
znamenitimi konji in plesočim čardašem, pekočo
hrano in sladko palinko.
ZVEZDNI PRAH
Ernö Rubik, arhitekt in izumitelj znamenite
Rubikove kocke, je rekel: »Kocka in življenje sta
oba sestavljena iz problemov in ugank. In vendar
med njima obstaja bistvena razlika. Reševanje
problemov pri kocki je odvisno samo od nas in
jih lahko rešimo sami. Problemi v vsakdanjem
življenju pa so veliko bolj nejasni in raznovrstni.
Reševati jih brez pomoči drugih je nesmiselno in
dolgočasno. «
VROČIH 5 V BUDIMPEŠTII
• Grajski hrib Várhegy v Budimu, mestu na
desnem bregu Donave,
• Budimski grad z Narodna galerijo in deli
madžarskih slikarjev ter kiparjev,
• nekoč največji parlament na svetu
Országház z dolžino 268 m in mogočno
kupolo,

• največja cerkev v mestu, posvečena sv.
Štefanu (Szent István templom) in zgrajena
v novem renesančnem slogu,
• državna
opera
(Állami
Operaház),
oplemenitena z deli najboljših madžarskih
slikarjev.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Madžarska je ena najstarejših držav v
Evropi, saj je bila ustanovljena že leta 896.
• Dvorec Kesztely v bližini Blatnega jezera je
ustvarila vplivna družina hrvaških korenin
Festetics, ki je tudi ustanoviteljica prve
agronomske univerze.
• Kar je za nas Jadransko morje, je za Madžare
največje jezero Balaton, ki mu pravijo kar
Madžarsko morje.
• Madžari imajo več kot 1500 term. Terme
Gellert na hribu nad Donavo v Budimpešti
se imenujejo po katoliškem škofu Gellertu.
Uporabljali so jih že v 13. st., danes pa je to
sodoben kompleks bazenov in savn.
• Mesto Eger na severu Madžarske s svojim
gradom in termami velja za eno najbolj
romantičnih mest v deželi.

• Madžarščina zveni kot »marsovščina«. Izvira
iz ugro - finske skupine jezikov, ki so najtežji
za učenje
• Madžari so izumili holografijo, kemični
svinčnik in teorijo vodikove bombe.
• Imajo bogato zgodovino klasične glasbe, saj
so se tu rodili znameniti skladatelji, kot so
Bartok, Kodaly in Liszt.
• Pravijo, da jih je bog ustvaril za divji dir na
konjskih hrbtih in še danes slovijo kot eni
najboljših jezdecev na svetu.
ZA DOBER TEK
Ne zamudite avtohtonih paprikaša, golaža in
svaljkov, toltott kaposzta ali polnjenega zelja,
túrós csusze ali testenin z domačim sirom in
smetano in retes ali štrudlja. Slavni grenki liker
iz 40 zelišč je znamke Unicum, za sladko grlo pa
poskrbi požirek palinke.

Slovaška

Avstrija

Budimpešta

Romunija

Slovenija

Hrvaška

Srbija

Budimpešta - kraljica Donave 
Odhodi: 9.* in 23. marec, 13., 20., 27., in 30. april, 2. in 18. maj, 8. in 22.junij, 20.julij, 10. in 15. avgust, 7. in 21. september, 12., 19., 26., in 31. oktober 2019
• ogled glavnih mestnih znamenitosti
Zbor potnikov v zgodnjih jutranjih urah in vožnja z
vmesnimi postanki proti Budimpešti. Po prihodu v madžarsko prestolnico bo sledil avtobusni ogled mestnih
znamenitosti: Trg junakov, Mestni park, Stadion, trg
okoli Parlamenta, Štefanova cerkev, … Sledilo bo nekaj časa za samostojne oglede, sprehod po znameniti
Vaci ulici... Pred odhodom iz Budimpešte bo sledil še
postanek pri Budimskem gradu, sprehod do Ribiške
trdnjave in Matijeve cerkve. V pozno popoldanskem
času povratek proti Sloveniji, kamor je predviden prihod v poznih nočnih urah.

od 39 €*



najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, zunanje
oglede po programu, slovenskega vodnika in organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 10 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Matjaževa cerkev
odrasli 5€, študentje in mladina od 8 - 26 let 3,5€,
Ribiška trdnjava odrasli 4,5€, študentje in mladina
od 8 - 26 let 2 €.
Nižje cene vstopnic lahko potniki uveljavljajo le ob
ustreznem dokazilu; osebni izkaznici ali dijaški /
študentski izkaznici.

KRATKO IN
SLADKO

Vikend v Budimpešti

Odhodi: 9*. in 23*. marec, 13*., 20., 27., in 30 april, 4., 18. in 25. maj, 22. in 29. junij, 20. julij, 10. in 24. avgust, 21. september, 12., 19., 26. in 31.oktober, 2. november 2019
• ogled glavnih znamenitosti
• postanek ob ''madžarskem morju'' - Blatnem
Jezeru
• po želji obisk čarde s folkornim programom,
večerjo in omejeno pijačo
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - BUDIMPEŠTA
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja do madžarske
prestolnice - Budimpešte. Po prihodu se bomo zaustavili na Citadeli od koder je lep razgled na mostove, ki povezujejo oba dela, Budim in Pešto, v celoto.
Sledi ogled mestnih znamenitosti: Trg junakov s kipi
pomembnih zgodovinskih osebnosti, Stadion, Trg ob
parlamentu, Parlament, Štefanovo cerkev... Nastanitev v hotelu. Po želji in ob doplačilu večerja v tipični
madžarski čardi z glasbo in folklornim programom ter
večerjo.
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2. DAN
zajtrk
BUDIMPEŠTA - BLATNO JEZERO - SLOVENIJA
Po zajtrku se po želji ob doplačilu lahko udeležite križarjenja po Donavi. Zapeljali se bomo pod najlepšimi
mostovi in si ogledali mesto še z druge perspektive.
Nato se bom odpeljali na Grajski hribin si ogledali
Matjaževo cerkev, Kraljevi grad, Ribiško trdnjavo,...
Po ogledih vožnja do Blatnega jezera - "madžarskega
morja". Postanek na slikovitem polotoku Tihany in
sprehod do turističnega središča. Nadaljevanje potovanja ob severni obali Blatnega jezera. Prihod v Slovenijo v poznih večernih urah.

od 85 €*



najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, eno nočitev z zajtrkom v hotelu
3/4*, zunanje oglede po programu, spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 15 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
21 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja v čardi s
folklornim programom 25 €, križarjenje po reki Donavi 15 €. Vstopnine: Matjaževa cerkev odrasli 5 €,
študentje in mladina od 8 - 26 let 3,5 €, Ribiška trdnjava odrasli 4,5 €, študentje in mladina od 8 - 26
let 2 €, Andrejeva cerkev na polotoku Tihany odrasli 4 €, študentje in upokojenci nad 60 let 2,5 €.
Nižje cene vstopnic lahko potniki uveljavljajo le ob
ustreznem dokazilu; osebni izkaznici ali dijaški /
študentski izkaznici.

Budimpešta

Pecs

Budimpešta in biseri Madžarske

Odhodi: 23.*marec, 20., 27. in 30. april, 3. in 24. maj, 21. in 28. junij, 19.julij, 16. in 30. avgust, 20. september, 25. in 31. oktober, 1. november 2019 ali po želji
zaključenih skupin
• ogled mesta Szentendre - ja in Godollo z znamenitim dvorcem Kiralyi
1. DANnočitev
SLOVENIJA - BUDIMPEŠTA
Odhod v jutranjih urah in vožnja z vmesnim postankom do madžarske prestolnice Budimpešte. Po prihodu sledi panoramski ogled mesta, zapeljali se bomo
mimo mestnih znamenitosti: Štefanova cerkev, Trg Junakov, Parlament, Opera, mestni park, Stadion, Mestni park, Trg junakov in predel Buda. Nato se bomo
sprehodili po vedno živahni ulici Vatci. Povratek v hotel in nočitev.
2. DANzajtrk
BUDIMPEŠTA – GODOLLO - SZENTENDRE - BUDIMPEŠTA
Sledil bo ogled mestnih znamenitosti: Trg junakov s
kipi pomembnih zgodovinskih osebnosti, Stadion,
Trg ob parlamentu, Parlament, Štefanovo cerkev. V
popoldanskem času se bomo zapeljali do bližnjega
mesta Godollo, kjer stoji ena najpomembnejših madžarskih palač - dvorec Kiraly, imenovan tudi dvorec
cesarice Sissi, saj ji je nekaj časa služila kot počitniška
rezidenca. Dvorec Kiraly je služil kot dom tudi številnim ogrskim in avstrijskim glavam. Nadaljevali bomo
v mestece Szentendre, imenovanem tudi »velika stoj-

nica«. Mesto zaznamujejo Srbi, Grki in Dalmatinci, ki
so se tukaj naselili na begu pred Turki. Krajši sprehod
slikovitega mesteca s številnimi stojnicami, galerijami, umetniškimi trgovinami, … Povratek v Budimpešto
in zvečer po želji obisk tradicionalne čarde z bogatim
folklornim programom, glasbo, večerjo.
3. DANzajtrk
BUDIMPEŠTA - MORTONVASER - PECS
Zajtrk in vožnja do bližnjega mesteca Mortonvasar
- ja, kjer stoji ena najlepših neogotičnih palač Madžarske. Dvorec družine Brunzsvik obkroža velik park
v angleškem stilu z jezerom in otočkom, na katerem
se vsako leto odvijajo koncerti Beethovnove glasbe.
V sklopu dvorca je tudi Beethovnov muzej. Prosto za
ogled vrtov in Beethovnovega muzeja. Nadaljevanje
v Pecs, znano madžarsko mesto, ki slovi po mnogih
znamenitostih. Mesto se ponaša z eno najstarejših
univerz v Evropi iz l. 1367, bogato turško arhitekturo in
eno največjih katedral v Evropi. Ogled mesta: mošeja
Gazi Kassima, ostanke kopališča Memi paše, katedralo, Narodno gledališče, glavni trg Szechenyi, stolp
Barbakane… Morda pa bomo »zaklenili« našo ljubezen s ključavnico ob kakšno ograjo hiše. Mesto Pecs
na Madžarskem slovi kot eno najbolj romantičnihmest
in po tradiciji zaljubljenci v mesto zaklepajo njihove
ljubezni. Popoldan povratek proti domu, kamor bomo
prispeli v poznih večernih urah.

od 129 €*



najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu
3*, zunanje oglede po programu, spremstvo in
organizacijo potovanja
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
50 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja v čardi 25€.
Vstopnine: Dvorec Kiraly odrasli 8 €, mladina in
študentje do 26 leta, upokojenci nad 60 let pribl.
5 €, Grad Brunszvik odrasli 2,5 €, mladina in študentje do 26 leta, upokojenci nad 60 let 1,5 €, muzej keramike Zsolnay odrasli 5€, študentje do 26
leta in upokojenci nad 60 let 3,5 €.

Blatno jezero z okolico

Odhodi: 1.in 18. maj, 29. junij, 6. julij, 10.* in 17. avgust, 7. in 21. september 2019 ali po želji zaključenih skupin
• obisk Veszprema, mesta kraljic
• postanek na polotoku Tihany
• vožnja s trajektom čez Blatno jezero

Zbor potnikov v jutranjih urah in vožnja z vmesnimi
postanki proti proti Balatonu – Blatnemu jezeru, ki ga
radi imenujemo tudi »Madžarko morje«. Nadaljevali
bomo do mesteca Keszthely, kjer se nahaja znameniti
dvorec družine Festetics. Ime mu je dal grof Gyorgy
Festetics, podpornik znanosti in umetnosti, ki je v Keszthelyju konec 18. stoletja ustanovil prvo agronomsko fakulteto v Evropi. Po želji ob doplačilu si bomo
ogledali notranjost ali obiskali bližnji muzej marcipana. Vožnja proti Vezspremu, mestu kraljic, saj so tam
kronali madžarske kraljice, prva je bila Giselle, žena
kralja Štefana.

Mesto zaznamuje grad in staro mesto grajeno v baročnem slogu. Sprehodili se bomo po razgibanem
mestu mimo znamenitosti in si vzeli še nekaj časa za
samostojne oglede, lahko pa obiščete katero izmed
številnih slaščičarn in poskusite znamenito madžarske
Eszherhazyeve rezine, Doboš torto ali druge dobrote.
Sledil bo odhod na zanimiv in slikovit polotok Tihany s
cerkvijo, kjer je pokopan madžarski kralj Andrej. Nekaj
prostega časa si bomo vzeli za sprehod po slikovitem
turističnem mestecu, nato se bomo s trajektom zapeljali čez jezersko ožino do Siofoka, največjega mesta
ob jezeru. Po želji ob doplačilu vožnja v Balatonlelle,
kjer si bomo ogledali tradicionalno konjsko predstavo,
postregli pa nam bodo z madžarsko palinko in lagosom. Pozno popoldan bomo zapustili Blatno jezero in
se vrnili v smeri proti domu...

od 34 €*



najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, zunanje
oglede po programu, spremstvo in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 8 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: kosilo in predstava
s konji 25€. Vstopnina v dvorec Festetics odrasli
8 €, mladina do 18 let in upokojenci nad 62 let 4€.
Andrejeva cerkev na polotoku Tihany odrasli 4 €
študentje in upokojenci nad 60 let 2,5 €.
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Bratislava

Balaton, madžarsko morje - 3 dni

Odhodi: 20., 27. in 30. april, 3., in 24. maj, 22.junij, 19. julij, 9. in 23. avgust, 6.* in 27. september 2019 ali po želji zaključenih skupin
• obisk Veszprema, mesta kraljic
• postanek na polotoku Tihany
• vožnja s trajektom čez Blatno jezero

1. DAN
nočitev
SLOVENIJA – BLATNO JEZERO
V jutranjih urah odhod iz Slovenije in vožnja z vmesnimi postanki do Blatnega jezera, ki ga radi imenujemo
tudi »Madžarko morje«. Nadaljevali bomo do mesteca
Keszthely, kjer se nahaja znameniti dvorec družine Festetics. Ime mu je dal grof Gyorgy Festetics, podpornik znanosti in umetnosti, ki je v Keszthelyju konec 18.
stoletja ustanovil prvo agronomsko fakulteto v Evropi.
Po želji obisk dvorca. Nadaljevanje na zanimiv in slikovit polotok Tihany s cerkvijo, kjer je pokopan madžarski kralj Andrej. Nekaj prostega časa si bomo vzeli za
sprehod po slikovitem turističnem mestecu. Po želji se
lahko zapeljemo s trajektom čez jezersko ožino do Siofoka, največjega mesta ob jezeru. Nastanitev v hotelu
in prosto. Nočitev.

2. DAN
zajtrk, nočitev
BLATNO JEZERO – VEZSPREM
Vožnja proti Vezspremu, mestu kraljic, saj so tam kronali madžarske kraljice, prva je bila Giselle, žena kralja
Štefana. Mesto zaznamuje grad in staro mesto grajeno
v baročnem slogu. Sprehodili se bomo po razgibanem
mestu mimo znamenitosti in si vzeli še nekaj časa za
samostojne oglede, lahko pa obiščete katero izmed
številnih slaščičarn in poskusite znamenito madžarske
Eszherhazyeve rezine, Doboš torto ali druge dobrote.
Po želji si lahko ogledamo še tradicionalno konjsko
predstavo, kjer nam bodo postregli z madžarsko palinko in lagosom.
Zvečer večerja s tradicionalno glasbo v tipični madžarski čardi. Nočitev.
3. DAN
zajtrk
BLATNO JEZERO - HEVIZ – SLOVENIJA
V dopoldanskem času se bomo po želji ob doplačilu
podali na vožnjo z ladjico po Blatnem jezeru v
popoldanskem času pa bomo pot nadaljevali do
Héviza, največjega naravnega zdraviliškega jezera
v Evropi, v katerega dotekajo topli izviri (29 - 32˚C).
Prosto za kopanje po želji, nato pa nadaljevanje vožnje
proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v večernih urah.

od 139 €*



najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, vse zunanje
oglede po programu, spremstvo in organizacija
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
50€, vožnja s trajektom 10€, predstava s konji 21€,
večerja v čardi s folklornim programom 25€, degustacija vin 10€.
Vstopnina dvorec Festetics odrasli 8 €, mladina
do 18 let in upokojenci nad 62 let 4€. Andrejeva
cerkev na polotoku Tihany odrasli 4 €, študentje in
upokojenci nad 60 let 2,5 €.

Budimpešta, Bratislava in Dunaj
Stare prestolnice ob Donavi

Odhodi: 22.* marec, 20., 27. in 30. april, 3. in 24. maj, 22.junij, 9. avgust, 6. in 20. september, 26. in 30. oktober, 2. november 2019 ali po želji zaključenih skupin
• obisk treh čudovitih srednjeevropskih
prestolnic na enem izletu
• možnost obiska tradicionalne čarde
• po želji se lahko na Dunaj odpeljete z ladjo po
Donavi

1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - BUDIMPEŠTA
V zgodnjih jutranjih urah odhod iz Slovenije in vožnja
z vmesnimi postanki proti Budimpešti. Po prihodu v
madžarsko prestolnico se bomo najprej povzpeli na
Citadelo, od koder je lep razgled na mesto, nato pa
bo sledil avtobusni ogled znamenitosti: Trg junakov,
Stadion, cerkev sv. Štefana, trg Herojev, Parlament,
Margaretin otok … Sledilo bo nekaj prostega časa
na znameniti ulici Vaci, morda si boste privoščili kavico z znamenito Doboš torto, nakupili spominke ali
pa preprosto uživali v sprehodu na vrveža polni ulici.
V popoldanskih urah bodo na vrsti še ogledi predela
Budim s slikovitimi zgradbami, najprej si bomo ogledali Grajsko četrt, Matjaževo cerkev, Ribiško trdnjavo
in Kraljevi grad. Sledila bo nastanitev v hotelu. Zvečer
po želji ob doplačilu priporočamo obisk čarde, kjer se
bomo zabavali ob značilni madžarski hrani, pijači in ciganski glasbi. Večer bo popestril tudi folklorni nastop.
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2. DAN
zajtrk, nočitev
BUDIMPEŠTA - BRATISLAVA
Dopoldne slovo od mesta in vožnja proti Bratislavi.
Po prihodu ogled simpatičnega srednjeveškega jedra:
glavni trg s srednjeveškim obzidjem, Michalov stolp,
stolnica Sv. Martina in Mozartova palača, kjer je imel
slavni skladatelj enega prvih koncertov. Sprehodili se
bomo tudi do bratislavskega gradu, ki dominira nad
mestom, in obiskali monumentalni spomenik padlim
v 2. svetovni vojni, Slavin. Popoldne nekaj prostega
časa za sprehode po simpatičnem mestnem središču
in posedanje na živahnih mestnih ulicah. Sledi nastanitev v hotelu in večerja. Po večerji predlagamo obisk
katerega izmed bratislavskih nočnih klubov, ki slovijo
do odlični zabavi.
3. DAN
zajtrk
BRATISLAVA - DUNAJ - SLOVENIJA
Dopoldne slovo od mesta in odhod proti Dunaju. Po
želji se bomo do avstrijske prestolnice popeljali kar
po Donavi: v Bratislavi se bomo vkrcali na katamaran,
sledi dobro uro dolga vožnja po mogočni Donavi do
Dunaja. Izkrcali se bomo v mestnem središču - na
Schwedenplatzu, nato pa se bomo sprehodili po
središču Dunaja: mimo Židovske četrti in mogočne
Štefanove katedrale do Hofburga in znamenite opere.
Nato nekaj prostega časa za posedanje v eni od
mestnih kavarn in pokušino znamenite Sacher torte.

Popoldne povratek proti Sloveniji, kamor bomo prišli v
poznih večernih urah.

od 139 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, eno nočitev z zajtrkom in en polpenzion v hotelih 3*, zunanje oglede po programu, spremstvo
in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
40 €, vožnja z ladjo Bratislava - Dunaj 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja v čardi s
folklornim programom 25€. Matjaževa cerkev odrasli 5 €, študentje in mladina od 8 - 26 let 3,5€,
Ribiška trdnjava odrasli 4,5 €, študentje in mladina
od 8 - 26 let 2 €.
Nižje cene vstopnic lahko potniki uveljavljajo le ob
ustreznem dokazilu; osebni izkaznici ali dijaški /
študentski izkaznici.

ČEŠKA in SLOVAŠKA
»Če samega sebe jemlješ preveč resno, tvegaš
posmeh. Če se vedno znaš pošaliti in nasmejati na
svoj račun, pa se ti drugi ne posmehujejo.«
(Vaclav Havel, dramatik in nekdanji predsednik
Češke)

ČEŠKA JE DEŽELA
romantike in lepih žensk, hokeja in pivnic, vojaka
Švejka in beherovke, umetniških vrhuncev in
arhitekturnih mojstrovin, lutkovnega gledališča
in dobrega filma.
ZVEZDNI PRAH
Češki pisatelj Franz Kafka je tik pred smrtjo dal
natančne informacije svojemu prijatelju Maxu, kaj
narediti z njegovimi zapiski, knjigami, dnevniki,
pismi in skicami. “Vse, kar zapuščam za seboj,
želim, da neprebrano sežgeš. ” Na srečo ga
prijatelj ni poslušal in danes je večina njegovih
del ohranjena in objavljena.
VROČIH 5 V PRAGI
• Praški grad, največji srednjeveški grad na
svetu in dragulj prestolnice, muzej češke
zgodovine in umetnosti,
• Karlov most, ena najbolj priljubljenih
turističnih točk, živahna podnevi in ponoči,
• astronomska ura in Staromestni trg,
obkrožena z baročno, gotsko in rokokojsko
arhitekturo,
• trg Vaclav, simbol sodobne Prage s
spomenikom nekdanjemu predsedniku,
• najstarejša evropska židovska četrt Josefov,
polna čudovitih zgodovinskih stavb.

VROČIH 5 V BRATISLAVI
• Simpatično mestno središče z živahnimi
ulicami, trgi in trgovinicami,
• razgled vse do Dunaja v jasnem vremenu
z bratislavskega gradu in srednjeveškega
obzidja,
• Modra cerkev (Modrý kostolík) nenavadne
sinje modre barve, šaljivo imenovana
Smrkčeva cerkev,
• grad Devin, stoletja nepremagljiva utrdba
na sotočju Morave in Donave,
• palača rodbine Kegleviš, kjer je na enem
prvih koncertov slovel mladi Mozart in kjer
je bil pogosto v gosteh Beethoven.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Češke Budejovice, prestolnica slavnega
piva, se lahko pohvalijo z enim največjih in
najlepših evropskih trgov.
• Česky Krumlov je eno najlepših
srednjeveških mest v Evropi pod zaščito
Unesca. Mestno središče se v obliki podkve
vije ob reki Vltavi in ostaja skoraj isto kot
pred pol tisočletja.
• Med čarobnimi gradovi južne Češke je
Krumlov grad eden najpomembnejših
kulturno zgodovinskih spomenikov Srednje
Evrope.
• Sinagoga v Plzeňu je druga največja

sinagoga v Evropi in tretja največja na svetu.
• Češki izobraževalni sistem je 15. najboljši na
svetu.
• Snižka je s 1. 602 m najvišji vrh Češke.
• Češka je ena najmanj religioznih dežel na
svetu.
• Češka ima 4 nacionalne parke - Krkonoše,
Šumavo, Podyji in Česke Švýcarsko.
• Čehi so znani po prijetnih zdraviliških
mestih, zlasti tistih, ki so ob meji z Nemčijo
- Karlovy Vary, Františkovy Láznì in Teplice.
• Škoda je eden največjih proizvajalcev
avtomobilov v srednji Evropi.
• Država ima kar 46 letališč, glavno je Ruzynì.
• Jaroslav Heyrovský je bil prvi Nobelov
nagrajenec, ki je leta 1959 prejel nagrado
za raziskave na področju elektroanalizne
kemije.
• Čehi so v svetovnem vrhu po pitju piva.
• Čehi so ustvarili propelerje na Titaniku,
izumili mehke kontaktne leče in sladkor v
kockah.
ZA DOBER TEK
Ne zamudite slavnih knedličkov, krompirjevih
palačink, vloženih kislih klobasic in svičková na
smetanĕ ali popečenih govejih zrezkov v sladki
kremni omaki.
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Praga

Zlata Praga - 3 dni 

Odhodi: 22.* marec, 20., 27., in 30.april, 3., 24. maj, 7. in 23. junij, 15. in 23. avgust, 20.september, 4. in 26. oktober in 1. november 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled mesta Češki Krumlov - enega najlepših
srednjeveških mest na svetu
• možnost obiska znane pivovarne Budvar
• priporočamo mini križarjenje po Vltavi s
kosilom
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - ČEŠKI KRUMLOV - ČEŠKE BUDEJOVICE
- PRAGA
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah in vožnja
skozi Avstrijo na Češko. Prvi daljši postanek v mestecu Češki Krumlov z lepo ohranjenim srednjeveškim
jedrom, ki ga najdemo na UNESCO - vi listi kulturne
dediščine sveta. Nekaj prostega časa za osvežitev,
nato pa nadaljevanje do Čeških Budejovic, največjega mesta regije in doma slovite pivovarne Budvar, kjer
nastaja svetovno znano pivo Budweiser. Sprehodili se
bomo po glavnem mestnem trgu, nato pa podali še na
ogled pivovarne, kjer nam bodo predstavili postopek
proizvodnje, za konec pa bomo odlično pivo lahko tudi
sami poskusili. Pozno popoldne prihod v Prago, nastanitev v hotelu in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
PRAGA
Ogled praških znamenitosti. Najprej se bomo odpravili na Hradčane, staro grajsko četrt z mnogimi zgodo-

vinsko pomembnimi zgradbami. Sprehodili se bomo
mimo zakladnice Lorete na največji grajski kompleks
na svetu, znameniti Praški grad (ogled ob doplačilu),
kjer se nahajata Zlata ulička in najmogočnejša cerkev
v državi, katedrala svetega Vida, Vaclava in Vojteha.
Nadaljevanje preko Male strani na kamniti Karlov
most, ki ga krasi kar 30 baročnih kipov. Sledi nekaj
prostega časa za uživanje v vrvežu mesta. Povratek v
hotel in čas za osvežitev in počitek. Zvečer predlagamo večerjo v eni izmed tipičnih praških pivnic.
3. DANzajtrk
PRAGA - SLOVENIJA
Dopoldanske oglede bomo pričeli pri mojstrovini našega Jožeta Plečnika, cerkvi svetega srca Jezusovega,
nato pa obiskali judovsko četrt z najbolje ohranjenim
pokopališčem, na katerem je kar 12. 000 nagrobnih
kamnov. Sledi obisk Staromestnega trga, srca stare
Prage. Postanek pred staro mestno hišo, kjer bomo
na astronomski uri opazovali mimohod apostolov in
spoznali Karlovo univerzo, najstarejšo v srednji Evropi. Nadaljevali bomo na vedno živahni Vaclavski trg,
kjer bo prosti čas za sprehode ali pokušino dobrega
češkega piva v enem od lokalov. Priporočamo mini
križarjenje s kosilom po reki Vltavi, med katerim bomo
lahko občudovali elegantne mostove, rečne otoke in
pravljično lepe stavbe na obrežju. V popoldanskih
urah povratek proti Sloveniji. Prihod v poznih večernih
urah.

od 149 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje
oglede po programu, spremstvo in organizacija
izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 25 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja v pivnici 20€,
mini križarjenje po reki Vltavi s kosilom 20€, pivovarna Budvar 5,5 € na osebo. Praški grad 250 CZK
(otroci, študenti in upokojenci nad 65 let 125 CZK)
* Nižje cene vstopnic lahko potniki uveljavljajo le ob ustreznem dokazilu; osebni izkaznici ali dijaški /študentski
izkaznici.

USPEŠNICA

Praga in mini križarjenje - 2 dni 

Odhodi: 23.* marec, 6.*, 13., 20. in 27. april, 1., 4. in 25. maj, 8., 22. in 29. junij, 10. in 24. avgust, 7. in 21. september, 26. in 31. oktober, 2.* november 2019
ali po želji zaključenih skupin
2. DAN
zajtrk
• priporočamo mini križarjenje s kosilom po
PRAGA - SLOVENIJA
Vitavi
Dopoldne se bomo ustavili pri mojstrovini našega Jonajmanj 45 potnikov
• ogled vseh najlepših znamenitosti Prage
žeta Plečnika, cerkvi svetega srca Jezusovega, nato
pa obiskali židovsko četrt z najbolje ohranjenim poko1. DAN
nočitev
Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:
pališčem, na katerem je kar 12. 000 nagrobnih kamSLOVENIJA - PRAGA
- 15%
nov. Sledi obisk Staromestnega trga, srca stare Prage.
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih/nočnih urah.
Ustavili
se
bomo
pred
staro
mestno
hišo,
kjer
bomo
Dopoldanski prihod v češko prestolnico in vožnja skozi
na astronomski uri opazovali mimohod apostolov,
mestno četrt Višehrad, mimo narodnega muzeja in drCENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po prograter spoznali še Karlovo univerzo, najstarejšo v srednji
žavne opere do Hradčanov, stare grajske četrti z mnomu, nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede
Evropi. Nadaljevali bomo na vedno živahni Vaclavski
gimi zgodovinsko pomembnimi zgradbami. Sprehodili
po programu, spremstvo in organizacija izleta.
trg, kjer bo prosti čas za sprehode ali pokušino dobrese bomo mimo zakladnice Lorete na največji grajski
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
ga češkega piva v enem od lokalov. Priporočamo mini
kompleks na svetu, znameniti Praški grad (ogled ob
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
križarjenje
s
kosilom
po
reki
Vltavi,
med
katerim
bomo
doplačilu), kjer se nahajata Zlata ulička in najmogoč20 €.
lahko občudovali elegantne mostove, rečne otoke in
nejša cerkev v državi, katedrala svetega Vida, Vaclava
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
pravljično lepe stavbe na obrežju. V popoldanskih
in Vojteha. Nadaljevali bomo preko Male strani na ka15 €.
urah povratek proti Sloveniji. Prihod v poznih večernih
mniti Karlov most, ki ga krasi kar 30 baročnih kipov.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Pivovarna Budvar
urah.
Sledi nekaj prostega časa za uživanje v vrvežu mesta.
5,5 € na osebo, otroci do 18 leta 50% popust. PraPozno popoldne nastanitev v hotelu. Zvečer predlagaški grad 250 CZK (otroci, študenti in upokojenci
mo večerjo v kateri izmed praških pivnic ali druženje v
nad 65 let 125 CZK), mini križarjenje po reki Vltavi
živahnem mestnem središču.
s kosilom 20 €.

od 99 €*

* Nižje cene vstopnic lahko potniki uveljavljajo le ob ustreznem dokazilu; osebni izkaznici ali dijaški /študentski
izkaznici.
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Karlštejn

Češki Krumlov

Mogočni gradovi Češke in Praga

Odhodi: 21.* marec, 18., 27. in 30. april, 2. in 23. maj, 6. in 22. junij, 10. in 31. avgust, 19. september, 26. in 31. oktober, 2. november 2019 ali po želji zaključenih skupin
• obisk najlepših čeških gradov
• nočitev v južni Bohemiji
• možnost križarjenja po Vltavi in obiska praške
pivnice
1. DAN
nočitev, večerja
SLOVENIJA - PRAGA
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah. Po dopoldanskem prihodu se bomo zapeljali skozi mestno četrt
Višehrad, mimo narodnega muzeja in državne opere
do Hradčanov, stare grajske četrti z mnogimi zgodovinsko pomembnimi zgradbami. Sprehodili se bomo
mimo zakladnice Lorete na največji grajski kompleks
na svetu, znameniti Praški grad (ogled ob doplačilu),
kjer se nahajata Zlata ulička in najmogočnejša cerkev
v državi, katedrala svetega Vida, Vaclava in Vojteha.
Nadaljevali bomo preko Male strani na kamniti Karlov
most, ki ga krasi kar 30 baročnih kipov. Sledi nekaj
prostega časa za uživanje v vrvežu mesta. Pozno popoldan nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
PRAGA IN KARLŠTEJN
Zjutraj vožnja do bližnje vasice Karlštejn, kjer stoji
mogočni gotski grad z enakim imenom, ki je ena najbolj obiskanih točk Češke. Obiskali bomo ta znameniti
grad, ki ga je v 14. stoletju zgradil Karel IV. in kjer so
dolgo hranili češke kronske dragulje. Po ogledu vrnitev
v Prago in obisk judovske četrti z najbolje ohranjenim
pokopališčem, na katerem je kar 12. 000 nagrobnih
kamnov. Sledi obisk Staromestnega trga, srca stare
Prage. Ustavili se bomo pred staro mestno hišo, kjer
bomo na astronomski uri opazovali mimohod apos-

tolovin ter spoznali še Karlovo univerzo, najstarejšo
v srednji Evropi. Nadaljevali bomo na vedno živahni
Vaclavski trg. Zvečer predlagamo večerjo v eni izmed
tipičnih praških pivnic.
3. DAN
zajtrk, nočitev
PRAGA - HLUBOKA - ČEŠKE BUDEJOVICE
Dopoldne se bomo poslovili od Prage in se odpravili na
južno Češko, v mestece Hluboka, kjer stoji istoimenska graščina iz 13. stoletja. Zaradi številnih stolpičev,
bogate notranje opreme in veličastne lege jo mnogi
primerjajo tudi z angleškim Windsorjem. Nadaljevanje
poti do Čeških Budejovic, največjega mesta regije in
doma slovite pivovarne Budvar, kjer nastaja svetovno
znano pivo Budweiser. Sprehodili se bomo po glavnem
mestnem trgu, nato pa podali še na ogled pivovarne,
kjer nam bodo predstavili postopek proizvodnje, za
konec pa bomo odlično pivo lahko tudi sami poskusili.
Nastanitev v mestu ali širši okolici (Hluboka,... ).
4. DAN
zajtrk
ČEŠKI KRUMLOV - ROŽMBERK - SLOVENIJA
Dopoldan vožnja do bisera med češkimi mesti - Češki
Krumlov z lepo ohranjenim srednjeveškim jedrom, ki
ga najdemo na UNESCO - vi listi kulturne dediščine
sveta. Povzpeli se bomo do gradu in si ogledali eno
izmed grajskih zbirk, nato pa še se sprehodili po lepo
urejenem grajskem vrtu. Popoldne vožnja ob Vltavi
do vasice Rožmberk in po želji ogled zadnjega izmed
gradov na naši poti, gradu Rožmberk. Povratek proti
Sloveniji in prihod v poznih večernih urah.

od 199 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, en polpenzion in dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3/4*, zunanje oglede po programu, spremstvo in
organizacija izleta.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
60 €.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 25 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja v pivnici
20 €, Praški grad 250 CZK (otroci, študenti in upokojenci nad 65 let 125 CZK), Grad Rožmberk: odrasli 10 €, otroci od 6- 15 let ter upokojenci nad 65
let 7 €; Grad Češky Krumlov: odrasli 12,30 €, otroci
od 6 - 15 let, študentje / mladi od 15 - 26 let ter
upokojenci nad 65 let 8,5 €. Grad Hluboka: odrasli
10,5 €, otroci od 6 - 15 let, študentje / mladi od 15
- 26 let ter upokojenci nad 65 let 7,5 €; Grad Karlštejn: odrasli 10,5€, otroci od 6 - 15 let, študentje / mladi od 15 - 26 let ter upokojenci nad 65 let
8,5 €. Nižje cene vstopnic lahko potniki uveljavljajo le ob
ustreznem dokazilu; osebni izkaznici ali dijaški /študentski izkaznici.

Program lahko poteka tudi v obratnem vrstnem
redu. Vsebina programa se pri tem ne spremeni.

Čarobna južna Češka

Odhodi: 20. in 27. april, 1. in 25. maj, 22. junij, 10.* in 24. avgust, 21. september, 5.* in 26. oktober, 2. november 2019 ali po želji zaključenih skupin
• obisk najlepših gradov južne Češke
• postanek v Češkem Krumlovu - enem najlepših
srednjeveških mest v Evropi

1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - ROŽMBERK - ČEŠKI KRUMLOV HLUBOKA
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah in vožnja
do gradu Rožmberk. Povzpeli se bomo na grič v bližini
češko - avstrijske meje, kjer kraljuje veličasten grad in
se po želji podali še na raziskovanje notranjosti gradu
(doplačilo). Sledi vožnja do bisera med češkimi mesti
- Češki Krumlov z lepo ohranjenim srednjeveškim jedrom, ki ga najdemo na UNESCO - vi listi kulturne dediščine sveta. Povzpeli se bomo do gradu in si ogledali
eno izmed grajskih zbirk. Za zaključek še ogled graščine Hluboka. Zaradi številnih stolpičev, bogate notranje
opreme in veličastne lege jo mnogi primerjajo tudi z
angleškim Windsorjem. Nastanitev v hotelu v Čeških
Budejovicah ali okolici. Nočitev.

2. DAN
zajtrk
ČEŠKE BUDEJOVICE - JINDRICHOV HRADEC - TELČ
- SLOVENIJA
Zjutraj si bomo ogledali Češke Budejovice, največje mesto regije in dom slovite pivovarne Budvar, kjer
nastaja svetovno znano pivo Budweiser. Sprehodili se
bomo po glavnem mestnem trgu, nato pa se podali še
na ogled pivovarne, kjer nam bodo predstavili postopek proizvodnje, za konec pa bomo odlično pivo lahko
tudi sami poskusili (doplačilo). Nato se bomo zapeljali
do simpatičnega mesteca Jindrichov hradec. Ogledali
si bomo lahko tamkajšnji muzej, kjer hranijo znamenite Kryzove jaslice. Za konec še postanek v srednjeveškem Telču, ki slovi po čudovitem glavnem trgu z renesančnimi hičami z lepo okrašenimi fasadami. Povratek
proti Sloveniji in prihod v poznih večernih urah.

od 99 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede
po programu, spremstvo in organizacija izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 16 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Kryzove jaslice 3€,
obisk pivovarne Budvar 5,5€, Grad Rožmberk: odrasli 10 €, otroci od 6- 15 let ter upokojenci nad 65
let 7 €. Grad Češky Krumlov: odrasli 12,30 €, otroci
od 6 - 15 let, študentje / mladi od 15 - 26 let ter
upokojenci nad 65 let 8,5 €. Grad Hluboka: odrasli
10,5 €, otroci od 6 - 15 let, študentje / mladi od 15 26 let ter upokojenci nad 65 let 7,5 €.
Nižje cene vstopnic lahko potniki uveljavljajo le ob ustreznem dokazilu; osebni izkaznici ali dijaški /študentski izkaznici.
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Dresden

Karlovy Vary

Popotovanje po Češki - KARLOVY VARY, PLZEN IN PRAGA

Odhodi: 22.* marec, 19., 26., in 30.april, 2. in 24. maj, 28.junij, 9. in 30.avgust, 20. september, 25.oktober, 1. november 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled mesteca Karlovy Vary - enega najbolj
obiskanih čeških krajev
• obisk Plzna - doma slovite pivovarne Pilsner
Urquell
• skok v češko prestolnico Prago
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - KARLOVY VARY - PLZEN
Odhod v zgodnjih nočnih urah in vožnja proti zahodni Bohemiji, kjer bomo obiskali zdraviliško mestece
Karlovy Vary, eno najbolj obiskanih destinacij na Češkem. Znano je po številnih vrelcih vode ter kot prizorišče znanega filmskega festivala. Nadaljevanje v Plzen,
mesto piva, kakor ga imenujejo Čehi. Tu sta doma svetovno znana pivovarna Pilsner Urquell (po želji obisk)
in pa tovarna Škoda. Sprehodili se bomo po mestnem
središču, ki ga krasi mogočna katedrala, mesto pa se
ponaša še z eno največjih sinagog na svetu, ki jo zaradi
izjemne akustike uporabljajo tudi kot koncertno dvorano. Po sprehodu nekaj prostega časa v centru mesta,
sledi nastanitev v hotelu in večerja.
2. DAN
zajtrk, nočitev
PLZEN - PRAGA
Zjutraj odhod proti Pragi. Po prihodu se bomo zapeljali skozi mestno četrt Višehrad, pa mimo narodnega
muzeja in državne opere do Hradčanov, stare grajske

četrti z mnogimi zgodovinsko pomembnimi zgradbami.
Sprehodili se bomo mimo zakladnice Lorete na največji grajski kompleks na svetu, znameniti Praški grad
(ogled ob doplačilu), kjer se nahajata Zlata ulička in
najmogočnejša cerkev v državi, katedrala svetega Vida,
Vaclava in Vojteha. Nadaljevali bomo preko Male strani na kamniti Karlov most, ki ga krasi kar 30 baročnih
kipov. Popoldne obisk Staromestnega trga, srca stare
Prage. Ustavili se bomo pred staro mestno hišo, kjer
bomo na astronomski uri opazovali mimohod apostolov, spoznali pa bomo še Karlovo univerzo, najstarejšo
v srednji Evropi. Pozno popoldne nastanitev v hotelu.
Po želji zvečer obisk tipične praške pivnice za večerjo.
3. DAN
zajtrk
PRAGA - HLUBOKA - ČEŠKI KRUMLOV
Zjutraj odhod v južno Češko, v mestece Hluboka, kjer
stoji istoimenska graščina iz 13. stoletja. Zaradi številnih stolpičev, bogate notranje opreme in veličastne
lege jo mnogi primerjajo tudi z angleškim Windsorjem.
Velja za enega najbolj obiskanih češki gradov. Po želji
voden ogled, nato pa nadaljevanje do do bisera med
češkimi mesti - Češkega Krumlova z lepo ohranjenim
srednjeveškim jedrom, ki ga najdemo na UNESCO - vi
listi kulturne dediščine sveta. Popoldne povratek proti
Sloveniji in prihod v poznih večernih urah.

od 149 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, polpenzion in nočitev z zajtrkom v hotelu 3*,
zunanje oglede, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Praški grad 250 CZK
(otroci, študenti in upokojenci nad 65 let 125 CZK),
Grad Hluboka: odrasli 10,5 €, otroci od 6 - 15 let,
študentje / mladi od 15 - 26 let ter upokojenci nad
65 let 7,5 €, večerja v praški pivnici 20€, ogled pivovarne Pilsner Urquell 250 CZK.

Nižje cene vstopnic lahko potniki uveljavljajo le ob ustreznem dokazilu; osebni izkaznici ali dijaški /študentski izkaznici.

Zlata Praga in Dresden

Odhodi: 20. in 27. april, 3. in 24. maj, 20. september, 4.* oktober, 1. november 2019 ali po želji zaključenih skupin
• priporočamo mini križarjenje s kosilom po
Vitavi
• ogled vseh najlepših znamenitosti Prage
• po želji skok v Dresden
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - PRAGA
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih/nočnih urah.
Po dopoldanskem prihodu se bomo zapeljali skozi
mestno četrt Višehrad, mimo narodnega muzeja in državne opere do Hradčanov, stare grajske četrti z mnogimi zgodovinsko pomembnimi zgradbami. Sprehodili
se bomo mimo zakladnice Lorete na največji grajski
kompleks na svetu, znameniti Praški grad (ogled ob
doplačilu), kjer se nahajata Zlata ulička in najmogočnejša cerkev v državi, katedrala svetega Vida, Vaclava
in Vojteha. Nadaljevanje preko Male strani na kamniti
Karlov most, ki ga krasi kar 30 baročnih kipov. Sledi
nekaj prostega časa za uživanje v vrvežu mesta. Pozno
popoldne nastanitev v hotelu, nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
PRAGA - po želji DRESDEN
Dopoldan vožnja do Dresdna, ki velja za enega izmed
najlepših vzhodnonemških mest. Po prihodu ogled
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baročnega Zwingerja, v katerem hranijo porcelansko
zbirko. Kompleks sestavljajo galerije, paviljoni in dvorane z bogatim plastičnim figuralnim okrasjem. Sledi
ogled Opere, odlične stvaritve arhitekta G. Semperja
iz leta 1878, Schlossplatza, Bruehlische Terasse, obnovljene Frauenchirche ter Fuerstenganga... Zvečer
predlagamo večerjo v kateri izmed praških pivnic ali
druženje v živahnem mestnem središču.
3. DAN
zajtrk
PRAGA - SLOVENIJA
Dopoldne se bomo ustavili pri mojstrovini našega Jožeta Plečnika, cerkvi svetega srca Jezusovega, nato pa
obiskali židovsko četrt z najbolje ohranjenim pokopališčem, na katerem je kar 12. 000 nagrobnih kamnov.
Sledi obisk Staromestnega trga, srca stare Prage. Ustavili se bomo pred staro mestno hišo, kjer bomo na
astronomski uri opazovali mimohod apostolov, spoznali pa bomo še Karlovo univerzo, najstarejšo v srednji
Evropi. Nadaljevali bomo na vedno živahni Vaclavski
trg, kjer bo prosti čas za sprehode ali pokušino dobrega češkega piva v enem od lokalov. Priporočamo mini
križarjenje s kosilom po reki Vltavi, med katerim bomo
lahko občudovali elegantne mostove, rečne otoke in
pravljično lepe stavbe na obrežju. V popoldanskih
urah povratek proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v
poznih večernih urah.

od 149 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje
oglede po programu, spremstvo in organizacijo
izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
50 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Praški grad 250 CZK,
mini križarjenje s kosilom 20 €, večerja v pivnici
20 €, celodnevni izlet v Dresden (najmanj 15 potnikov) 20 €.

Visoke Tatre

Banska Bystrica

Slovaška pravljica - 4 dni

Odhodi: 20. in 27. april, 2. in 23. maj, 22. junij, 18.julij, 10. in 22. avgust, 5.* in 26.oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA – AVSTRIJA – PIEŠTANY – TRENČIN ŽILINA
Zbor na dogovorjenem mestu in vožnja z vmesnimi postanki mimo Gradca, Dunaja, Trnave vse do glavnega
slovaškega zdraviliškega kraja Pieštany, katerega si
bomo tudi ogledali. Vode, ki tu prihajajo na površje
imajo temperaturo 67-69 stopinj celzija. Prvi pomembni lastniki toplic so bili člani madžarske fevdalne rodbine Erddody. Po ogledu nadaljevanje z vožnjo
v Trečin. Za mnoge najlepše mesto na slovaškem, zato
krajšega ogleda po mestnem središču ne bomo izpustili. Omeniti je potrebno, da je bila tu v gradu zaprta
Barbara Celjska cesarica Svetega rimskega cesarstva
in da so tu Rimljani izbojevali slovito zmago nad barbarskimi Kvadi. Nadaljevanje poti po dolini reke Vah
vse do slikovitega starega mesta Žilina, ki je bilo pomembno trgovsko mesto na t.i. Jantarjevi poti. Danes
je mesto center slovaške avtomobilistične industrije
(KIA in HYUNDAI). Po prihodu ogled ljubkega mestnega središča, kjer izstopa predvsem lep stari mestni
trg. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
ŽILINA – VISOKE TATRE – POPRAD
Zajtrk in nadaljevanje v Tatre. Spremljala nas bo
nadvse zanimiva planinska pokrajina prepredena z
gozdovi do najbolj znanega letovišče Štrbske Pleso
(1355m). Kraj leži kar precej visoko, približno sto metrov višje kot naša Pokljuka. Privoščili si bomo sprehod
ob jezeru pod vrhovi mogočnih Tatr. Ogledali si bomo
še znane skakalnice, ki se tukaj nahajajo in kasneje
naredili postanek v turističnem središču Stary Smokovec. Po želji si lahko tukaj privoščimo enega izmed
najlepših gorskih razgledov in se z vzpenjačo dvignemo najprej na sedlo Skalnaté Pleso 1751 m. Če si bomo
zaželeli še višje, nas bo gondola popeljala na sam vrh
LOMNICKÝ ŠTIT, kjer bomo imeli na višini 2634 metrov,
vse Visoke Tatre kot na dlani. Vožnja v hotel v okolici
Poprada in nočitev.

Bratislava

3. DAN
zajtrk, nočitev
POPRAD – LEVOČA – BANSKA BYSTRICA
Zajtrk in vožnja v Levočo mesto, ki je zabeleženo v
dediščini Unesca in leži znotraj dobro ohranjenega
obzidja, ki v celoti obkroža zgodovinsko središče. V
mestu bomo obiskali mestno cerkev s slovitim največjim v Evropi lesenim krilnim oltarjem mojstra Pavla iz
Levoče. Izpustili pa ne bomo niti grad Spiški hrad, ki
velja za največjo srednjeveško utrdbo v srednji Evropi.
Pot bomo nadaljevali skozi gozdnato področje Nacionalnega parka Slovensky raj in pod Nizkimi Tatrami
do Banske Bistrice. Mesto je bilo tudi zibelka Slovaške
narodne vstaje. Nastanite v hotelu in nočitev.
4. DAN
zajtrk
BANSKA BYSTRICA – SLOVAŠKA VINSKA CESTABRATISLAVA
Zajtrk in novim doživetjem na proti. Najprej nas
čaka ogled gradu Bojnice, ki velja za enega najlepše
urejenih»historicističnih« trdnjav na Slovaškem. Po
ogledu nadaljevanje z vožnjo v Trenčin. Za mnoge
najlepše mesto na slovaškem, zato krajšega ogleda
po mestnem središču ne bomo izpustili. V tukajšnjem
gradu je bila zaprta Barbara Celjska cesarica Svetega
rimskega cesarstva in prav tu so Rimljani izbojevali
slovito zmago nad barbarskimi Kvadi. Za konec pa
se bomo zapeljali po slovaški vinski cesti, kjer bomo
imeli tudi majhno degustacijo vin vse do slovaške
prestolnice Bratislave. Po prihodu se bomo najprej
sprehodili do bratislavskega gradu, ki dominira nad
mestom. Nadaljevali bomo z ogledom simpatičnega
srednjeveškega jedra: glavni trg s srednjeveškim
obzidjem, Michalov stolp, stolnica Sv. Martina in
Mozartova palača, kjer je imel slavni skladatelj enega
prvih koncertov. Pozno popoldan vožnja skozi Avstrijo
proti domu.

od 229 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, en polpenzion in dve nočitvi z zajtrkom
v hotelu 3*, zunanje oglede po programu,
spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
soba 60 €, povratna vožnja z vzpenjačo Tatranska
Lomnica - Skalnate Pleso 25€, otroci do 18 leta
18€, seniorji nad 65 let 20€, povratna vožnja z gondolo Skalnate Pleso - Lomnicky Štit 45 €, otroci do
18 leta 27€, seniorji nad 65 let 38 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Grad Bojnice 9€,
upokojenci nad 65 let 7€, študentje 15 - 18 let 5€
in otroci od 6 - 15 let 3,5€, grad Trenčin 5€, Spiški
grad 8€, študentje od 18 - 26 let in upokojenci nad
65 let 6€, otroci do 18 leta 4€, degustacija vina 8€.
Vstopnine so informativne in se lahko spremenijo.

Bojnice

133

Bratislava

Dunaj

Bratislava in Dunaj

Odhodi: 30.* marec, 13., 20. in 27.april, 4. in 18. maj, 8. in 22. junij, 10. in 24. avgust, 28. september, 5., 26. in 31. oktober, 2. november 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled dveh sosednjih prestolnic
• po želji zanimiva vožnja s katamaranom
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - GRAD DEVIN - BRATISLAVA
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja proti Slovaški. Najprej se bomo podali do sotočja rek Morava in
Donava, kjer stojijo ostanki nekoč mogočnega gradu
Devin, ki je dolgo veljal za neosvojljivega in ima veliko
simbolno vrednost za Slovake. Po želji notranji ogled
gradu, nato pa nadaljevanje do Bratislave in ogled
simpatičnega srednjeveškega jedra: glavni trg s srednjeveškim obzidjem, Michalov stolp, stolnica Sv.
Martina in Mozartova palača, kjer je imel slavni skladatelj enega prvih koncertov. Sprehodili se bomo tudi
do bratislavskega gradu, ki dominira nad mestom in
obiskali monumentalni spomenik padlim v 2. svetovni
vojni, Slavin. Prosto popoldne za sprehode po simpatičnem mestnem središču in posedanje na živahnih
mestnih ulicah. Sledi nastanitev v hotelu in večerja.

Po večerji predlagamo obisk katerega izmed bratislavskih nočnih klubov, ki slovijo do odlični zabavi.
2. DAN
zajtrk
BRATISLAVA - DUNAJ - SLOVENIJA
Dopoldne slovo od mesta in odhod proti Dunaju. Po
želji se bomo do avstrijske prestolnice popeljali kar
po Donavi: v Bratislavi se bomo vkrcali na katamaran,
sledi dobro uro dolga vožnja po mogočni reki Donava do Dunaja. Izkrcali se bomo v mestnem središču
- na Schwedenplatzu, nato pa se bomo sprehodili po
središču Dunaja: mimo Židovske četrti in mogočne
Štefanove katedrale do Hofburga in znamenite opere. Nato nekaj prostega časa za posedanje v eni od
mestnih kavarn in pokušino znamenite Sacher torte.
Popoldne povratek proti Sloveniji, kamor bomo prišli
v poznih večernih urah.

od 99 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, polpenzion v hotelu 3*, zunanje oglede po
programu, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 15 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
20 €, vožnja s katamaranom Bratislava - Dunaj
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnina v Devin 5 €.

Bratislava in Nežidersko jezero

Odhodi: 30.* marec, 13., 20. in 27.april, 4. in 18. maj, 8. in 22. junij, 10. in 24. avgust, 28. september, 5., 26. in 31. oktober, 2. november 2019 ali po želji zaključenih skupin
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - GRAD DEVIN - BRATISLAVA
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja proti Slovaški. Najprej se bomo podali do sotočja rek Morava in
Donava, kjer stojijo ostanki nekoč mogočnega gradu
Devin, ki je dolgo veljal za neosvojljivega in ima veliko
simbolno vrednost za Slovake. Po želji notranji ogled
gradu, nato pa nadaljevanje do Bratislave in ogled
simpatičnega srednjeveškega jedra: glavni trg s srednjeveškim obzidjem, Michalov stolp, stolnica Sv.
Martina in Mozartova palača, kjer je imel slavni skladatelj enega prvih koncertov. Sprehodili se bomo tudi
do bratislavskega gradu, ki dominira nad mestom in
obiskali monumentalni spomenik padlim v 2. svetovni
vojni, Slavin. Prosto popoldne za sprehode po simpatičnem mestnem središču in posedanje na živahnih
mestnih ulicah. Sledi nastanitev v hotelu in večerja. Po
večerji predlagamo obisk katerega izmed bratislavskih
nočnih klubov, ki slovijo do odlični zabavi.

2. DAN
zajtrk
ČERVENY KAMEN - NEŽIDERSKO JEZERO SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja do najbolj znanega slovaškega gradu Červeny Kamen (Rdeči kamen). Ob doplačilu voden ogled grajskih soban in podzemne galerije. Sledi
vožnja v Avstrijo. Odpravili se bomo do gradiščanske
prestolnice Eisenstadt, ki ima bogato zgodovino, saj
je bilo skoraj 300 let pod vladavino Madžarske. Sprehod skozi mesto ter zunanji ogled Mestne hiše, gradu
Estherhazy in stolne cerkve, kjer je sarkofag s posmrtnimi ostanki skladatelja Haydna. Področje velja tudi
za zelo vinorodno, kar bomo spoznali ob ogledu ene
izmed vinskih kleti, kjer bo vinska degustacija (doplačilo). Sledi vožnja do Nežiderskega jezera, največjega
jezera v Avstriji, ki je dom številnim pticam. Jezero je
tudi priljubljena izletniška točka. Po želji vožnja z ladjico, nato pa povratek proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

od 99 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze, 1x polpenzion v hotelu 3*, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: izlet z ladjico (min
20 potnikov) 10 €, degustacija vin 10 €, grad Devin
2 €, vstopnina v grad Červeny Kamen 7€, vstopnina
v grad Esterhazy 9€.

Nežidersko jezero
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POLJSKA
»Življenje ni enostavno. Pa kaj potem. Biti moramo
vztrajni in predvsem zaupati vase. Moramo verjeti,
da smo nadarjeni za nekaj in da to lahko najdemo in
dosežemo.« (fizičarka in kemičarka Marie Curie)

POLJSKA JE DEŽELA
burne zgodovine vzponov in padcev, srčnih in
pogumnih ljudi, ambicioznega napredka v mestih
in slikovite tradicije na podeželju.
ZVEZDNI PRAH
Slavni in priljubljeni pianist Artur Rubinstein je
stal v avli koncertne dvorane med občinstvom,
ki je drlo na svoja mesta v dvorano, kjer se je
začenjal njegov recital. Rubinsteina, ki je ravno
stal pri blagajni, je opazil redar. Ker ga ni spoznal,
je mislil, da je Rubinstein spregledal napis
razprodano. Zaklical je: »Oprostite, gospod,
ampak za vas nimamo več prostega sedeža. «»Se
lahko potem usedem kar za klavir?« je vprašal
slavni pianist.

VROČIH 5 V VARŠAVI
• Palača Lazienki ali Palača na otoku čudovit sprehod skozi življenje nekdanjih
prebivalcev palače in skozi park s
Chopinovim spomenikom,
• Kraljevi grad z obnovljeno zunanjostjo in
originalno notranjo opremo,
• stolp Zymunt, posvečen poljskemu kralju iz
17. st. na trgu pred Kraljevim gradom,
• obzidje Barbican, prvotno zgrajeno z
namenom vhoda v mesto,
• Palača znanosti in kulture, Stalinovo darilo
Poljski in večnamenska stavba impresivne
velikosti.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
• God je na Poljskem bolj pomemben kot
rojstni dan.
• Med vsemi državi EU se Poljaki poročijo
najmlajši.

• Poljaki imajo 17 Nobelovih nagrajencev.
• Marie Curie Sklodowska je bila prva in edina
Nobelova nagrajenka v dveh znanstvenih
vedah in prva profesorica na pariški
Sorboni.
• Nikolaj Kopernik je ovrgel geocentrični
vesoljski sistem, ki je veljal od Klavdia
Ptolomeja in zagotovil, da je Sonce središče
planetnega sestava.
• Poljaki so izumili neprebojni jopič, cepivo
proti otroški paralizi, walkie - talkie,
detektor min in vodko, pri čemer bijejo
dolgoletno vojno z Rusi, ki trdijo enako.
ZA DOBER TEK
Poskusite barszcz juho iz rdeče pese, ocvrt svinjski
zrezek s klobasami in krompirjem, kuhano kračo
kaszanko, cmoke in kombinacijo pikantnega
dušenega kislega zelja in različnih vrst mesa.

VARŠAVA

Krakow

Krakow, Auschwitz in rudnik Wieliczka 

Odhodi: 21. marec*, 26. in 30. april, 2.maj, 23. maj, 21. junij, 4. in 18. julij, 9. avgust, 19. september, 17. in 25. oktober 2019 ali po želji zaključenih SKUPIN
ki ga sestavljajo številni trgi, cerkve in ena najstarej3. DAN
• ogled Krakowa - najlepšega poljskega mesta
ših univerz na Češkem. Vožnja proti Sloveniji, kamor
ŽIDOVSKA ČETRT KAZIMIERZ IN SOLNI RUDNIK WIE• obisk Auschwitza in po želji solnega rudnika
LICZKA
zajtrk, nočitev
bomo prispeli v nočnih urah petega dne.
Wieliczka
Dopoldne bomo obiskali zgodovinsko židovsko četrt
• ena večerja vključena
Kazimierz. Nekoč samostojno mesto znotraj poljske
• postanek v nekdanjem središču Moravske kraljevine je danes eno od glavnih znamenitosti Kračeškem Olomoucu
najmanj 45 potnikov
kowa. Popoldne prosto za samostojne oglede ali uži1. DAN
vanje v vrvežu mesta. Po želji (doplačilo) popoldne
Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:
SLOVENIJA - POLJSKA
nočna vožnja
vožnja do bližnjega mesta Wieliczka. Tu si bomo ogleOdhod v večernih urah.
dali znani solni rudnik, ki je stoletja prinašal blaginjo
- 15%
poljskim vladarjem. Ogledali si bomo podzemne so2. DAN
bane, s številnimi kipci, lestenci in celo kapelo, ki so
CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po prograKRAKOW
večerja, nočitev
vsi izklesani iz soli. Povratek v Krakow. Zvečer predlamu, en polpenzion in eno nočitev z zajtrkom v hotelu, zunanje oglede, obisk Auschwitza, spremstvo in
V dopoldanskih urah prihod v Krakow, za mnoge najgamo večerjo ob živi glasbi v eni od restavracij.
organizacijo izleta.
lepše poljsko mesto. Po kratki osvežitvi sledi ogled
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
starega mestnega jedra: obzidje z utrdbo Barbakan,
4. DAN
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 20 €.
Florjanska ulica, stara univerza, Škofijska palača in
AUSCHWITZ - OLOMOUC - SLOVENIJA
zajtrk
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi (vsaj 2 tedna pred
osrednji trg Rynek Glowny s pokrito tržnico - Sukenice,
Zjutraj vožnja do Oswiecima oziroma Auschwitza, kraodhodom): tipična večerja ob živi glasbi 24 €, izlet v
kjer prodajajo najrazličnejše izdelke. Po želji si bomo
ja z nesrečno zgodovino. Nekoč največje koncentraogledali tudi notranjost gradu Wavel, ki je urejen kot
solni rudnik Wieliczka 28 €, enoposteljna soba 50 €.
cijsko taborišče na Poljskem, v katerem je umrlo več
muzej z 71 dvoranami, v katerih se nahajajo znameniti
milijonov ljudi, je sestavljeno iz treh glavnih taborišč
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine: Marijina
flamski gobelini. Ogledali si bomo lahko tudi notrain skoraj petdesetih manjših. Sprehodili se bomo po
katedrala 5 €, grad Wavel 6-12 € (odvisno od vstonjost znamenite Marijine katedrale s 500 let starim
velikanskem kompleksu. Nadaljevanje proti Sloveniji.
pnice).
oltarjem, draguljem rezbarske umetnosti. Sledi nastaNa poti se bomo na kratko ustavili še v češkem mestu
POMEMBNO: Zaporedje programa se lahko sprenitev v hotelu in večerja.
Olomouc, zgodovinski prestolnici Moravske. Sprehomeni.
dili se bomo po simpatičnem starem mestnem jedru,

od 199 €*

Varšava in Krakow z avtobusom

Odhodi: 26. april, 23. maj*, 21. junij, 4. in 24. julij, 14. in 28. avgust, 18. september, 9.* in 25. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• dve najbolj znani poljski mesti na enem izletu
• obisk Auschwitza in po želji solnega rudnika
Wieliczka
• postanek v največjem romarskem središču
Czestochowa
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - POLJSKA
Nočna vožnja z vmesnimi postanki čez Avstrijo in Češko proti Poljski.
2. DAN
večerja, nočitev
VARŠAVA
V dopoldanskih urah prihod v poljsko prestolnico. Podali se bomo na ogled starega mestnega jedra Varšave s številnimi mestnimi znamenitostmi pod Unescovo
zaščito. Ogledali si bomo kraljevi grad, staro jedro,
park Lazienski, kjer se nahaja kip skladatelja Frederica
Chopina… V popoldanskem času se bomo podali na
severno stran, kjer se nahaja Novo mesto, del mesta
s futurističnimi nebotičniki, ki spominjajo na Manhattan, posebej zanimiva pa je tudi najožja zgradba na
svetu. Nahaja se med dvema nebotičnikoma, široka
pa je le med 70 in 120 cm. Popoldne nastanitev v hotelu in večerja.
3. DAN
zajtrk, nočitev
CZESTOCHOVA - AUSCHWITZ - KRAKOW
Zjutraj vožnja do Czestochove, doma enega najbolj
obiskanih romarskih središč na svetu, samostana Ja136

sna Gora, ki hrani znamenito sliko Črne Marije. Slednja
naj bi imela čudežno moč, zaradi česar samostan spada med najpomembnejše poljske znamenitosti. Sledi vožnja do Oswiecima oziroma Auschwitza, kraja z
nesrečno zgodovino. Nekoč največje koncentracijsko
taborišče na Poljskem, v katerem je umrlo več milijonov ljudi, je sestavljeno iz treh glavnih taborišč in
skoraj petdesetih manjših. Sprehodili se bomo po velikanskem kompleksu, nato pa nadaljevali do Krakowa,
kjer bomo prenočili.
4. DAN
zajtrk, nočitev
KRAKOW
Celodnevni ogled Krakowa, za mnoge najlepšega poljskega mesta: obzidje z utrdbo Barbikan, Florjanska
ulica, stara univerza, Škofijska palača in osrednji trg
Rynek Glowny s pokrito tržnico - Sukenice, kjer prodajajo najrazličnejše izdelke. Po želji si bomo ogledali
tudi notranjost gradu Wavel, ki je urejen kot muzej z
71 dvoranami, v katerih se nahajajo znameniti flamski
gobelini. Ogledali si bomo lahko tudi notranjost znamenite Marijine katedrale s 500 let starim oltarjem,
draguljem rezbarske umetnosti. Zvečer po želji tipična
večerja ob živi glasbi v eni izmed restavracij.
5. DAN
zajtrk
WIELICZKA - SLOVENIJA
Zjutraj vožnja do bližnjega mesta Wieliczka. Tu si
bomo ob doplačilu ogledali znani solni rudnik, ki je
stoletja prinašal blaginjo poljskim vladarjem. Ogledali

si bomo podzemne sobane, s številnimi kipci, lestenci
in celo kapelo, ki so vsi izklesani iz soli. Sledi vožnja
proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v nočnih urah petega dne.

od 289 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: vse avtobusne prevoze po programu, en polpenzion in dve nočitvi zajtrkom v hotelih 3*, zunanje oglede po programu, vstopnino v Auschwitz, slovensko spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi (vsaj 2 tedna pred
odhodom): tipična večerja ob živi glasbi 24 €, izlet
v solni rudnik Wieliczka 28 €, enoposteljna soba
75 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine: Marijina
katedrala 5 €, samostan Jasna gora 6 €, grad Wavel 6-12 € (odvisno od vstopnice).
POMEMBNO: Zaporedje programa se lahko spremeni.

Wieliczka

Varšava

Varšava in Krakow z letalom

Odhodi: 12.* in 26. april, 24. maj, 22. junij, 5. in 26. julij, 11. avgust, 19. september, 9. in 25. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
prinašal blaginjo poljskim vladarjem. Ogledali si bomo
najpomembnejše poljske znamenitosti. Sledi vožnja
• let iz Ljubljane
podzemne sobane, s številnimi kipci, lestenci in celo
do Oswiecima oziroma Auschwitza, kraja z nesrečno
• glavne znamenitosti Poljske
zgodovino. Nekoč največje koncentracijsko taborišče
kapelo, ki so vsi izklesani iz soli. Sledi vožnja do le• obisk Auschwitza in solnega rudnika Wieliczka
tališča, od koder bomo preko enega izmed evropskih
na Poljskem, v katerem je umrlo več milijonov ljudi,
vključena v ceno
letališč poleteli proti Ljubljani.
je sestavljeno iz treh glavnih taborišč in skoraj petdesetih manjših. Sprehodili se bomo po velikanskem
kompleksu. Nadaljevanje proti Krakowu, za mnoge
1. DAN
nočitev
najlepšemu poljskemu mestu, kamor bomo prispeli v
SLOVENIJA - VARŠAVA
najmanj 35 potnikov
večernih urah. Nastanitev v hotelu.
V jutranjih urah polet iz Ljubljane v Varšavo. Po pristanku ogled starega mestnega jedra Varšave s števil3. DAN
zajtrk, nočitev
nimi mestnimi znamenitostmi pod Unescovo zaščiOtroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:
KRAKOW
to. Ogledali si bomo kraljevi grad, staro jedro, park
- 15%
Ogledali si bomo zgodovinski stari del mesta: osrednji
Lazienski, kjer se nahaja kip skladatelja Frederica
trg
Rynek
Glowny
s
pokrito
tržnico
Sukiennice,
kjer
Chopina… V popoldanskem času se bomo podali na
prodajajo najrazličnejše izdelke, Barbikan, Univerza,
severno stran, kjer se nahaja Novo mesto, del mesta
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
Škofijska palača, Florianska in Grodzka ulica. Po želji
s futurističnimi nebotičniki, ki spominjajo na Manhavarnostne pristojbine, 3x nočitev z zajtrkom v hosi bomo popoldne ogledali tudi notranjost gradu Wattan, posebej zanimiva pa je tudi najožja zgradba na
telih 3*, obisk Auschwitza, zunanje oglede po provel, ki je urejen kot muzej z 71 dvoranami, v katerih se
svetu. Nahaja se med dvema nebotičnikoma, široka
gramu, slovensko spremstvo in organizacijo izleta.
nahajajo
znameniti
flamski
gobelini.
Po
želji
si
bomo
pa je le med 70 in 120 cm. Pozno popoldne nastanitev
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
lahko nato ogledali notranjost znamenite Marijine kav hotel in nočitev.
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
tedrale s 500 let starim oltarjem, draguljem rezbarske
20 €.
umetnosti. Zvečer po želji tipična večerja ob živi glasbi
2. DAN
zajtrk, nočitev
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi (vsaj 2 tedna pred
v eni izmed restavracij.
VARŠAVA - CZESTOCHOVA - AUSCHWITZ - KRAKOW
odhodom): tipična večerja ob živi glasbi 24 €, izlet
Zjutraj vožnja proti jugu Poljske. Postanek v mestu
v solni rudnik Wieliczka 28 €, enoposteljna soba
4. DAN
zajtrk
Czestochova, domu enega najbolj obiskanih romar75 €.
KRAKOW - SOLNI RUDNIK WIELICZKA - SLOVENIJA
skih središč na svetu, samostana Jasna Gora, ki hraMOŽNA DOPLAČILA na poti: Marijina katedraZjutraj vožnja do bližnjega mesta Wieliczka. Tu si
ni znamenito sliko Črne Marije. Slednja naj bi imela
la 5 €, grad Wawel 6 - 12 €, tipična večerja z živo
bomo po želji ogledali znani solni rudnik, ki je stoletja
čudežno moč, zaradi česar samostan spada med
glasbo 24 €.

od 599 €*

Bratislava in Krakov

Odhodi: 18. in 27. april, 1. in 24.* maj, 22. junij, 12. in 26. julij, 15. avgust, 20. september, 18.* in 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• brez nočnih voženj
• tri srednjeevropske države na enem izletu
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - OLOMOUC - KRAKOV
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah in vožnja
čez Avstrijo proti Češki. V opoldanskih urah prihod v
Olomouc, mesto na vzhodu Češke in zgodovinsko prestolnico Moravske. Sprehodili se bomo po simpatičnem starem mestnem jedru, ki ga sestavljajo številni
trgi, cerkve in ena najstarejših univerz na Češkem. Po
ogledu nadaljevanje vožnje proti Poljski. V večernih
urah prihod v Krakov. Večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
KRAKOW IN SOLNI RUDNIK WIELICZKA
Dopoldne se bomo podali na ogled Krakova, za mnoge
najlepšega poljskega mesta. Ogledali si bomo zgodovinski stari del mesta: osrednji trg Rynek Glowny s pokrito tržnico Sukiennice, kjer prodajajo najrazličnejše
izdelke, Barbikan, Univerza, Škofijska palača, Florianska in Grodzka ulica. Ob doplačilu si bomo ogledali
tudi notranjost znamenite Marijine katedrale s 500 let
starim oltarjem, draguljem rezbarske umetnosti. Po
želji in ob doplačilu si bomo ogledali tudi notranjost
gradu Wavel, ki je urejen kot muzej z 71 dvoranami, v

katerih se nahajajo znameniti flamski gobelini. Popoldne vožnja do bližnjega mesta Wieliczka. Tu si bomo
ob doplačilu ogledali znani solni rudnik, ki je stoletja
prinašal blaginjo poljskim vladarjem. Ogledali si bomo
podzemne sobane, s številnimi kipci, lestenci in celo
kapelo, ki so vsi izklesani iz soli. Povratek v Krakow. Po
želji se bomo podali na tipično večerjo ob živi glasbi.
3. DAN
zajtrk, nočitev
KRAKOV - AUSCHWITZ - BRATISLAVA
Dopoldne slovo od Krakova in vožnja proti kraju Oswiecim oz. do taborišča Auschwitz. Nekoč največje
koncentracijsko taborišče na Poljskem, v katerem je
umrlo več milijonov ljudi, je sestavljeno iz treh glavnih taborišč in skoraj petdesetih manjših. Sprehodili
se bomo po velikanskem kompleksu. Nadaljevanje
vožnje na Slovaško. Zvečer prihod v Bratislavo, nastanitev v hotelu, nočitev.
4. DAN
zajtrk
BRATISLAVA - GRAD DEVIN - SLOVENIJA
Dopoldne ogled simpatičnega srednjeveškega jedra:
glavni trg s srednjeveškim obzidjem, Michalov stolp,
stolnica Sv. Martina in Mozartova palača, kjer je imel
slavni skladatelj enega prvih koncertov. Povzpeli se
bomo tudi na bratislavski grad, ki dominira nad mes-

tom in od koder se ponujajo razgledi na mesto, tu pa
stoji tudi slovaški parlament. Popoldne bomo obiskali še grad Devin, ki stoji na sotočju Donave in Morave
in ima izjemno simbolno vlogo za Slovake. Popoldne
vožnja proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v poznih
večernih urah.

od 248 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: vse avtobusne prevoze, 1x
polpenzion in 2 x nočitev z zajtrkom v hotelih 3*,
vstopnine v Auschwitz, zunanje oglede po programu, slovensko spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 25 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi (vsaj 2 tedna pred
odhodom): enoposteljna soba 75 €, tipična večerja
ob živi glasbi 24 €, izlet v solni rudnik Wieliczka
28 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Marijina katedrala
5 €, grad Wawel 6-12 €, grad Devin 3 €.
POMEMBNO: zaporedje programa se lahko spremeni.
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SLOVENIJA
»Narod si bo pisal sodbo sam ne frak mu je ne bo in ne talar!«
(pisatelj Ivan Cankar)

SLOVENIJA JE DEŽELA
v osrčju Evrope, majhna in raznolika, naravno,
kulturno in umetniško bogata. Je dežela zasneženih hribov in zelenih dolin, kraških jam, ledeniških
jezer in dolin, prijetnih mest in pristnih vasi.
ZVEZDNI PRAH
Stara anekdota o Babjem zobu na Jelovici pravi,
da naj bi tam živela več kot 150 let stara baba, čarovnica, ki je nabirala zelišča, delala napitke in v
dolino pošiljala svoje uroke. Vsi so se je tako bali,
da so se takoj ko je poslala urok, zaprli v svoje
hiše. Nekega dne, ko ni nabrala dovolj zelišč, je iz
jeze preko roba planote metala uroke. Spodrsnilo
ji je in omahnila je v globino. Povsod so odmevali
njeni uroki. »Jelovica, ti ne boš strma kot prej, takoj škrbino naredi na mesti tej. « In tako je nastal
velik Babji zob.
VROČIH 5 V LJUBLJANI
• Ljubljanski grad - srednjeveška utrdba z
najlepšim razgledom na mesto,
• staro mestno jedro z Mestno hišo, vodnjakom F. Robbe, tržnico in kavarnicami ob
Ljubljanici,
• poti Jožeta Plečnika z največjimi arhitektur-

nimi stvaritvami v mestu - arkade na tržnici,
Tromostovje, Čevljarski most, Križanke, stadion Bežigrad, cerkev Sv. Mihaela na Barju,
pokopališče Žale, cerkev Sv. Frančiška v Šiški,
• z ladjico po Ljubljanici,
• obisk muzejev, gledaliških predstav, opere
ali koncerta v Filharmoniji, eni najstarejših
na svetu.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Slovenija ima samo okoli 24. 000 km2, od
tega 10. 000 km2 predstavljajo gozdovi.
• Postojnska jama je najbolj obiskana jama v
Evropi. Ima 20 km hodnikov, galerij in dvoran. Njen znameniti prebivalec je Proteus človeška ribica
• Slovenija je dom več kot 400 zaščitenih rjavih medvedov.
• Ima več kot 7. 000 km označenih gorskih
poti s 165 planinskimi kočami, kjer je mogoče prespati.
• Triglavski narodni park je eno najstarejših
zaščitenih naravnih območij v Evropi.
• Simbol Ljubljane je zmaj, ki naj bi ga ubil
starogrški junak Jazon. Pravijo, da pomaha

z repom, ko se čez most sprehodi devica.
• Nekatere prizore iz filma Zgodbe iz Narnie
so posneli v dolini smaragdne reke Soče.
• Lipicanci, redki beli konji, izhajajo iz Slovenije. Njihov ples si lahko ogledate v Lipici.
• Soline v Sečovljah so stare več kot 700 let in
so danes zaščite kot naravni park.
• Pari se lahko poročijo na edinem otoku sredi jezera - Blejskem otoku. Po tradiciji naj
bi ženin nosil nevesto do vrha po vseh 99
stopnicah.
• Dolenjska očara z bogato dediščino ob reki
Krki, Prekmurje z zdravilnimi vrelci in kulinariko, Koroška s skritimi lepotami, Štajerska s hribi in dolinami, kot je Logarska,
Notranjska s prestolnico in presihajočim
jezerom, Gorenjska z Julijskimi Alpami in
vasmi.
• Ptuj je najstarejše slovensko mesto s čudovitim gradom, ki odpira pogled na kilometre
vinskih cest.
ZA DOBER TEK
Kislo zelje, kranjska klobasa, matevž, bujta repa,
žlikrofi, potica, prekmurska gibanica, jota …

Ajdovščina

Zemono

Dolina dvorcev in gradov, pravljična Vipavska dolina 
GOČE – VIPAVA – DVOREC ZEMONO - AJDOVŠČINA – VPAVSKI KRIŽ
Odhodi: 18. maj, 15. junij, 14. september in 19.* oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
Odhod v jutranjih urah ter vožnja v Vipavsko dolino,
kjer boste obiskali vasico Goče, strnjeno vasico s kamnitimi hišami, ki tesno obkrožajo cerkev Sv. Andreja.
'Velbane kleti', ki jih je v vasi preko 70 pričajo o bogati
vinogradniški zgodovini naselja. Sprehodili se boste
po 'gasah', pokukali v enega izmed številnih 'borjačev'
in poizkusili kozarček ali dva vina pri prijaznem domačinu. Sledi spust nazaj v Vipavsko dolino v 'vipavske
Benetke' z reko, preko katere gre več kot 25 mostov
in ima 7 izvirov. Obiskali boste Vipavsko vinsko klet,
ki deluje od 1894 leta. Klet si boste ogledali in imeli
degustacijo vin. Sledi ogled mesta, kjer vas bo ob prihodu očaral mogočen Lanthierijev dvorec, ki s svojo
koketno zunanjostjo krasi Glavni trg. Z lokalnim vodnikom se boste sprehodili po mestu, poslušali zgodbe
iz preteklosti prebivalcev Starega gradu, gradu Tabor
in dvorca, kjer so grofje Lanthieri gostili med drugimi tudi cesarja Leopolda I. in Karla VI. ter beneškega
komediografa Carla Goldonija. Pod strokovnim vodstvom si boste ogledali tudi Muzej vinogradništva in
vinarstva, ki se nahaja prav v Lanthierijevem dvorcu.
Poseben pečat pa dajeta Vipavi dva egipčanska sarkofaga, ki ju je iz Egipta dal pripeljati Anton Lavrin.

Na hribčku, le streljaj od Vipave si boste ogledali dvorec Zemono ali tudi Belvedere, saj se s hribčka vidi
daleč v dolino.
Ogledali si boste Ajdovščino, edino slovensko mesto,
kjer je še skoraj v celoti ohranjeno pozno rimsko obzidje z obrambnimi stolpi. Sprehod po ulicah v obzidju
vas bo popeljal v čas vojščakov, njihovega načina življenja v utrdbi. Sprehodili ob najkrajši slovenski reki, ki
je krivec za to, da je danes Ajdovščina tudi industrijsko
središče Zgornje Vipavske doline.
Izlet boste zaključili v Vipavskem Križu z bogato zgodovino. Poseben pečat so mu dali grofje Turni, ko
so v mesto povabili na pridigo Primoža Trubarja ter
Attemsi, ki so mesto polepšali in zgradili samostan,
kjer je v njem živel in deloval Janez Svetokriški. Samostan hrani tudi bogato samostansko knjižnico.
Vipavsko dolino je Lonely Planet uvrstil na lestvico top
10 evropskih destinacij, ki jih je treba obiskati.

od 38 €*

najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, ogled Vipave z lokalnim vodnikom, ogled
Ajdovščine, ogled Vipavskega Križa, postanek na
Zemonu, kozarček vina na Gočah, ogled in degustacija vin v vinski kleti Vipava, voden ogled Muzeja vinogradništva in vinarstva, ogled samostanske
knjižnice v Vipavskem Križu, zunanje oglede po
programu, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 8 €.

NOVO

Martinovanje na Kozjanskem
OLIMJE – VIRŠTAJN – PODSREDA – BIZELJSKO
Odhodi: 9., 16. in 23.* november 2019 ali po želji zaključenih skupin
Jutranji odhod in vožnja do Olimja, ki leži v zavetju
gore Rudnice, v območju Kozjanskega parka. Veličino
ji daje grad, ki je danes spremenjen v samostan, kjer
prebivajo patri minoriti. V zavetju samostana se skriva
neprecenljiva umetnina, stara samostanska lekarna s
freskami. Sleherni človek si želi dolgega in zdravega
življenja. Slovenski pregovor pravi: "Za vsako bolezen
ena zdravilna rožica raste". Patri minoriti nadaljujejo
tradicijo patrov Pavlincev in so pred samostanom obnovili čudovit zeliščni vrt in zasadili več kot 200 vrst
zdravilnih zelišč.
Naprej boste pot nadaljevali do Virštajna, kraja, ki ima
osrednjo vlogo v vinorodnem okolišu Šmarje – Virštajn kar potrjuje tudi uveljavljena in priznana znamka
vina Virštanjčan. V vinski kleti si boste privoščili degustacijo vin ob prigrizku. Pot boste nadaljevali do
Podsrede. Naselje Podsreda se je razvilo pod okriljem
podsredškega gradu. Kakor se je pri trških naseljih, ki
so bila načrtno postavljena, običajno dogajalo, ima
tudi trg Podsreda svojega predhodnika v sejemski

vasi. Nahaja se nekoliko južneje od današnje Podsrede
(novega trga) in se imenuje Stari trg. Znameniti sramotilni steber je bil nekdaj zunanji znak trških pravic
določenega trga. V Podsredi stoji nasproti nekdanje
županove hiše. Nižje sodstvo, ki so ga lahko izvrševali
v trgih, se je pogosto posluževalo sramotilnih kazni.
Ogledali si boste tudi grad Podsreda, najbolj grajskega
med gradovi na Slovenskem.
Pot vas bo naprej vodila do Bizeljskega, znanega po
repnicah. Repnice so ena izmed posebnosti, ki vas zagotovo ne bo pustila ravnodušnih. Gre za jame, izkopane v kremenčevem pesku, kjer so nekdaj čez zimo
shranjevali repo, ki je bila glavna krma za živino in po
kateri so repnice tudi dobile svoje ime. Po opustitvi tovrstnega načina shranjevanja so repnice postale eden
izmed spomenikov preteklega časa, mnogi vinogradniki pa so jih preuredili v prostor za shranjevanje vina
ter pokušino vin. V eni izmed njih boste ob narezku
degustirali različna vina. Izlet boste zaključili ob dobri
martinovi večerji.

od 56 €*

najmanj 45 potnikov

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, voden ogled Minoritskega samostana Olimje,
degustacijo vin v vinski kleti v Virštajnu, degustacijo vin v repnici na Bizeljskem, ogled gradu Podsreda, večerjo, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 8 €.

NOVO
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Goriška brda

Trst

Goriška Brda - slovenska Toskana



SOLKAN – GONJAČE – ŠMARTNO – DOBROVO

Odhodi: 13. april*, 25. maj, 22. junij, 20. julij in 14. september 2019 ali po želji zaključenih skupin
Jutranji odhod ter vožnja do Solkana. V svetu so znani
mostovi, ki privabljajo na milijone obiskovalcev (Most
vzdihljajev v Benetkah, pa most na reki Kwai) in ponosni smo lahko, saj imamo prav v Solkanu najimenitnejši kamniti železniški most. Ima največji lok iz obdelanega kamna na svetu, predstavlja vrhunec znanja
v mostovni gradnji in gradbenem inženirstvu na začetku 20. stoletja. Poleg znamenitega mostu se v Solkanu
nahaja tudi cerkev Sv. Štefana, ki je postavljena nekoliko v pobočje nad glavnim trgom. Ob železniški progi
se nahaja tudi vojaško pokopališče iz I. svetovne vojne
z okoli 1.360 grobovi. Pot iz Solkana boste nadaljevali
do Gonjač.
Na izletu po Brdih boste naleteli na vrsto spomenikov
in spominskih plošč. Med njimi najbolj izstopa prav
spomenik v Gonjačah, ki je posvečen 315 žrtvam druge svetovne vojne na desnem bregu Soče. Postavljen
je na Mejniku, hribu nad vasjo Gonjače. Je delo akademskega slikarja in kiparja Janeza Boljke. Verze, ki so
vtisnjeni na bronasti plošči, je zapisal pisatelj France
Bevk. Ob spomeniku žrtvam stoji 23 m visok razgledni
stolp s 144 stopnicami, ki je bil zgrajen leta 1961. Ob
lepem vremenu se vam z njega odpre veličasten razgled na vse štiri strani neba: Brda, Julijske in Karnijske
Alpe, Dolomite, Furlanijo, Tržaški zaliv, Kras, Vipavsko

dolino in Trnovski gozd.
Ko se boste naužili čudovitega razgleda se boste napotili v Šmartno. Starodavna vasica skriva za svojimi
zidovi zgodbe preteklih beneško – habsburških vojn iz
16. in 17. st., ko je bila vasica obdana z neuničljivim
obzidjem in sedmimi stolpi. Poleg zidov in mogočnih
stolpov boste videli še severni trg, cerkev Sv. Martina in južni trg. Obiskali boste tudi Briško hišo, kjer je
predstavljena bivalna kultura Brd. V nadstropju je razstava razvoja briške hiše od prazgodovine do danes s
filmskim prikazom Brd ter življenja v Brdih v polovici
20. stoletja.
V kleti je prikazana tradicionalna vinska klet, v pritličju pa je v ambientu tipične briške kuhinje trgovinica s
keramičnimi izdelki ter dobrotami iz briške kulinarike.
Na koncu pa še skok v Dobrovo, v okolje, kjer se tradicija prepleta s sodobnostjo, obiskovalcem ponujajo
zanimiv ogled kleti in strokovno vodeno degustacijo.
Tu že od 13. stoletja dalje stoji grad, ki pa je v stoletjih
propadal. Na njegovem mestu je na začetku 17. stoletja zraslo novo renesančno grajsko poslopje, ki se nam
je ohranilo v razmeroma nespremenjenem videzu in
velja danes za enega najlepših na Goriškem. V prvem
nadstropju graščine vas bo pričakala Viteška dvorana
z grbi, zanimiva pa je tudi Lovska soba, kjer so pri-

kazane posesti grofa Baguerja, ki jih je leta 1894 na
stene poslikal Clemente Del Neri. Muzejske prostore v
1. nadstropju bogati kulturno zgodovinska zbirka, v 2.
nadstropju, spremenjenem v galerijo, pa si lahko ogledate največjo evropsko zbirko grafičnih del briškega
rojaka, svetovnega znanega umetnika, Zorana Mušiča.

od 39 €*

najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, postanek v Solkanu in Gonjačah, postanek in
voden ogled v Šmartnem, voden ogled in degustacijo vin v Dobrovem, ogled gradu Dobrovo, zunanje oglede po programu, spremstvo in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 8 €.

Gurmanski Kras in očarljivi Trst



GOČE – ŠTANJEL – DUTOVLJE - PLISKOVICA – TRST

Odhodi: 13. april*, 18. maj, 20. junij, 14. september in 19. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
Jutranji odhod ter vožnja z vmesnimi postanki do Vipavske doline, kjer boste obiskali Goče. Tesno pozidano naselje na razglednem slemenu griča med dolinama Branice in Vipave. Goče so spomenik slovenske
kulturne dediščine. Imajo prelepe, iz kamna grajene
hiše z majhnimi okenskimi odprtinami in pod njimi
najdemo edinstvene primerke starih vinskih kleti. Ali
veste koliko sort trte uspeva v Gočah? Koliko imajo
ohranjenih kamnitih kleti? Presenečeni boste, ko vam
bodo razkrili število. Prijazni gostitelji vam bodo pripravili tudi tipično kraško malico na žlico.
Nato se boste odpeljali do Štanjela. Sprehodili se
boste po ozkih vijugastih uličicah, mimo cerkve Sv.
Daniela do kraške hiše, kjer boste postali pri kamnitem vodnjaku ter se skozi zanimiv prehod iz kamnitega
dela naselja podali v zelenje Ferrarijevega vrta.
Potem se boste odpeljali do Dutovelj, kjer vam bodo
razkazali 200 let staro vinsko klet. Na koncu ogleda
pa vas bodo povabili k degustaciji njihovih vin in suhomesnatih dobrot.
Dobro okrepčani se boste zapeljali do vasi Pliskovica,
ki je razdeljena na več strjenih predelov, v katerih se
prepletajo gase, kržade in klanci. Ob ogledu boste
spoznali življenje Kraševca v preteklosti in sedanjosti
ter vpliv načina življenja na arhitekturo. V najstarejši del vasi se boste podali skozi zadnja še ohranjena
vhodna vrata v vas, kjer je nekoč delovala mitnica. Tu
boste spoznali prvine kraške arhitekture, ozke uličice
primerne le za vozove ter hiške z zunanjimi stopnišči in
balkoni. Kamnarstvo in kamnoseštvo sta obrti, ki sta
Kras zaznamovali s tipično kraško arhitekturo. Izdelki
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iz kraškega kamna pa so gotovo pustili pečat v vsakdanjem življenju Kraševcev. Pliskovica pa je danes ena izmed redkih vasi, kjer je kamnoseška obrt še kako živa.
Kako so nekoč in kako danes pridobivajo in obdelujejo
kraški kamen vam bo predstavil domači kamnosek,
ki je za svoje kamnite izdelke prejel že več različnih
nagrad in priznanj. Nato se oglasite še pri čebelarju.
Ob degustaciji boste spoznali postopek pridobivanja
te kraške posebnosti od čebelje družine do končnega
izdelka.
Polni novih spoznanj se boste odpeljali na italijansko
stran do Trsta, ki je svoj vzpon doživel za časa Marije Terezije. Takrat je nastal Trst, kot ga poznamo danes. Pristanišče z bogatimi stavbami, mogočnimi trgi
ter cerkvami. Staro srednjeveško mesto se skupaj z
ostanki iz rimskega obdobja skriva na hribu Svetega
Justa, kjer se nahaja tudi park posvečen padlim v prvi
in drug svetovni vojni ter katedrala Svetega Justa s
prekrasnim mozaikom. San Guisto oziroma grič Svetega Justa je zgodovinsko središče mesta Trst. Na njem
so že v 1. stoletju Rimljani sezidali veliko civilno baziliko, kar daje sklepati, da se je ob njegovem vznožju
na obali, že takrat razvijalo večje naselje. V očarljivih
starih kavarnah se skriva duh srednje Evrope, njene
kulture in zgodovine. Kot so ga doživljali šarmantni gospodje, elegantne dame in nadobudni umetniki pred
sto in več leti v osrčju kavnega imperija. V najbolj prestižnem predelu mesta Trsta in v bližini slavnega teatra Giuseppe Verdi si boste lahko v najstarejši kavarni
privoščili eno najboljših kav, kavo Tommaseo.

od 45 €*

najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, ogled Štanjela, obisk kamnoseka v Pliskovici,
obisk čebelarstva in degustacija medu pri čebelarju v Pliskovici, degustacijo vin in suhomesnatih
izdelkov v Dutovljah, postanek pri gradu Miramare, ogled Trsta, zunanje oglede po programu,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 8 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnina v grad Miramare 12 €.

Celje

Žalec

Pekel, zeleno zlato in grofje Celjski



JAMA PEKEL - ŽALEC - CELJE

Odhodi: 6. in 13. april, 25. maj, 22. junij, 20. julij, 14. september in 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
Odhod avtobusa v jutranjih urah ter vožnja v 'dolino
lobanj celjskih grofov. Navdušeni boste nad ogledom
zelenega zlata'. Vaš prvi postanek bo pri jami Pekel,
»mesta pod mestom«, največje arheološke predstavitve Celeie pod Knežjim dvorcem. Njena nema govorica
kraški jami, stari več kot 3 milijone let z bogato zgonajmanj 45 potnikov
vas vabi, da se sprehodite med starodavnimi zidovi,
dovino. Leži sredi Ponikvanskega krasa, severno od
ki pričajo o bogati zgodovini mesta. Potem se bosŠempetra v Savinjski dolini. Je ena največjih za turiste
urejenih kraških jam na Štajerskem. Jamo je izdolbel
te zapeljali na Celjski grad, ki dominira na skali nad
otroci 2 - 12 let: - 3 €
tok potoka Ponikvica, ki pred jamo ponikne, iz nje
mestom. Stari grad Celje že od nekdaj buri ljudsko doCENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po promišljijo in predstavlja odlično podlago za oblikovanje
pa priteče z imenom Peklenščica. 1159 metrov dolga
gramu, voden ogled muzeja hmeljarstva in pivolegende evropskih razsežnosti. Poleg tega, da Celjske
pot po jami je lahkotno speljana in lepo vzdrževana.
varstva, voden ogled jame Pekel, voden ogled
pozna vsa srednja Evropa, se je tudi doma skozi čas
Po sprehodu in ogledu jame se boste zapeljali v Žapokrajinskega muzeja in »mesta pod mestom«,
lec, kjer si boste ogledali muzej hmeljarstva in pivorazvil poseben večplastni mit o Celjskih, ki ga ni ugavoden ogled Celjskega gradu, večerjo, zunanje
snilo nobeno, še tako zaostreno zgodovinsko obdobje.
varstva. Seznanili se boste z bogato zgodovino zeleoglede po programu, spremstvo in organizacijo
Nasprotno – različne družbene skupine so ga v raznega zlata in same doline. Možnost obiska Fontane
potovanja.
ličnih zgodovinskih obdobjih v celoti ali v posameznih
Zeleno zlato, bolj znane kot fontana piva, kjer boste
po želji degustirali pivo. Naprej vas bo pot vodila v
plasteh vedno prilagajale svojim trenutnim potrebam.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
Tako je tudi danes. Nato si boste privoščili še okusno
bližnje Celje. Po krajšem sprehodu po knežjem mesposameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 8 €.
večerjo in se zapeljali nazaj proti domu.
tu vas bo pri pokrajinskem muzeju že čakal kustos, ki
MOŽNO DOPLAČILO ob prijavi: 6 x 1 dl piva pri
vas bo popeljal po muzeju skozi kulturno zgodovinsko
Fontani piva 8 €/osebo.
zbirko med katerimi je zagotovo vredna ogleda zbirka

54 €

Potep po Prekmurju in Goričkem



STARA GORA – LENDAVA – LENDAVSKE GORICE – TEŠANOVCI - PEČAROVCI
Odhodi: 6.* in 13. april, 25. maj, 22. junij, 20. julij, 14. september in 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
Jutranji odhod ter vožnja do Stare Gore, kjer je Alojz
Kocbek kupil posestvo in se začel ukvarjati z mlinarstvom in kasneje še z oljarstvom. Svoje znanje in izkušnje je prenašal iz roda v rod, vsaka generacija pa
je dodala nekaj svojega. Tako vam danes lahko nudijo
najbolj čista in naravna olja iz izbranih semen, ki so
dozorela na poljih še neokrnjene narave. Sprejeli vas
bodo ob degustaciji njihovih dobrot ter vam razkazali
svojo oljarno. Iz Stare Gore se boste odpeljali do Lendave. Z lokalnim vodnikom se boste sprehodili mimo
Gledališke in koncertne dvorane, ki je delo svetovno
priznanega in enega najvidnejših madžarskih arhitektov po imenu Imrej Makovcz ter mimo Sinagoge, kjer je
v galerijskih prostorih na ogled stalna muzejska postavitev Židovstvo Prekmurja, v pritličnem delu Sinagoge
pa je na ogled stalna postavitev serije 52 grafik imenovanih Ognjeni zvitki, ki jih je Občini Lendava podaril
izraelski umetnik Dan Raisinger. Sprehod boste nadaljevali v staro mestno jedro, kjer je Muzej meščanstva,
tiskarstva i dežnikarstva ter župnijska cerkev Sv. Katarine, katere notranjost krasita čudovit baročni oltar in
slika zavetnice te cerkve, Sv. Katarine Aleksandrijske.
Nato se boste odpeljali do Lendavskih Goric, kjer se
boste povzpeli na 50 m visok razgledni stolp z imenom

Vinarium Lendava ter občudovali razgled v 4 dežele:
Slovenijo, Madžarsko, Hrvaško in Avstrijo.
Potem se boste odpeljali do Tešanovcev, kjer boste
obiskali pravo podeželsko čokoladnico. Prikazali vam
bodo izdelovanje čokoladnih pralin, ki jih boste tudi
poskusili. Po končani predstaviti boste imeli še nekaj
prostega časa za nakupe domačih dobrot in izdelkov
Iz Tešanovcev se boste odpeljali do Pečarovcev, kjer
v vasi na hribu, sredi vinogradov stoji kmetija sedemčlanske družine. Njihova tradicija sloni na lončarstvu,
zadnje generacije pa so k temu dodale še vinogradništvo in turizem na kmetiji. Svoje raznovrstne prekmurske dobrote ponujajo kar na doma narejeni lončeni posodi. Ob obisku vam bodo tudi pokazali kako iz
kepe gline nastane skleda, vrč ali pütra. Za nameček
vas bodo povabili v klet, v kateri stojita največja čutara in največja pütra, obe kandidatki za Guinesovo knjigo rekordov. Družbo jima delajo sodi polni z žlahtno
kapljico iz Zelkovega vinograda, ki vam jo bo gospodar ponosno natočil v kozarce za pokušino. Dan boste
zaključi na turistični kmetiji, kjer vam bodo postregli
večerjo. Potem bo sledila še vožnja proti domu, kamor
je predviden prihod v večernih urah.

od 57 €*

najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, voden ogled oljarne, degustacija bučnih izdelkov, ogled Lendave z lokalnim vodnikom, vstopnino na razgledni stolp v Lendavskih goricah, prikaz
izdelave pralin in degustacijo pralin na družinskem
posestvu v Tešanovcih, obisk lončarske delavnice
s prikazom lončarjenja v Pečarovcih, degustacijo
vina v Pečarovcih, večerjo, zunanje oglede po programu, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 8 €.
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Rakov Škocjan

Cerkniško jezero

Skrivnostna Notranjska



RAKOV ŠKOCJAN - CERKNIŠKO JEZERO - NOVA ŠTIFTA - RIBNICA

Odhodi: 13. april*, 25. maj, 22. junij, 20. julij, 14. september in 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
Jutranji odhod ter vožnja s krajšimi postanki do Krajinskega parka Rakov Škocjan. To je kraška dolina ob
severnem vznožju Javornikov, ki je nastala z udiranjem
in rušenjem stropa kraške jame. To tudi dokazujeta 2
naravna mosta ter soteski za njima. Po dnu ravnega
ilovnatega dna vijuga potok Rak, ki je obdan z lazi
in poplavnimi travniki. Skupaj s Cerkniškim jezerom
in Križno jamo je Rakov Škocjan razglašen za mednarodno pomembno mokrišče oziroma Ramsarsko
območje. Dolina je tudi prvi slovenski krajinski park,
ustanovljen že leta 1949, po katerem je speljana tudi
naravoslovna učna pot.
Iz Rakovega Škocjana se boste odpeljali mimo Cerknice do Cerkniškega jezera, ki je eno največjih presihajočih jezer v Evropi. Vsako leto se pojavi na kraškem
polju, ujetem med Javorniki na eni ter Bloško planoto
in Slivnico na drugi strani. V suhem delu leta jezero
izgine, tako da je tu v enem letu moč na istem kraju
veslati, ribariti, se sprehajati in kositi travnik. Jezero
se na Cerkniškem polju praviloma zadrži okoli devet

mesecev na leto. Navadno se voda razlije po površini
dobrih 20 km2, ko pa je vode največ, površina jezera
meri skoraj 30 km2. Ko je polno, je Cerkniško jezero
največje jezero v Sloveniji.
Pot boste nadaljevali proti gradu Snežnik, kjer je na
ogled bogata originalna oprema zadnje knežje družine. Zanimiv bo tudi polharski muzej, nato pa boste
nadaljevali vožnjo do Nove Štifte, kjer si boste ogledali
romarsko cerkev.
Iz Nove Štifte se boste odpeljali do vsem znane Ribnice. Lokalni vodnik vas bo popeljal po mestu, poznanem po suhi robi in lončarstvu. Obiskali boste lončarja
ali suhorobarja, če le ne bosta odkorakala v Evropo
prodajat svoje izdelke.
Polni lepih vtisov se boste poslovili od prijaznih gostiteljev ter se odpravili na večerjo in odpeljali proti
domu.

od 47 €*

najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, postanek v Krajinskem parku Rakov Škocjan,
postanek ob Cerkniškem jezeru, ogled romarske
cerkve v Novi Štifti, ogled gradu Snežnik, ogled
Polharskega muzeja, ogled Rokodelskega centra
v Ribnici, večerjo, zunanje oglede po programu,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 8 €.

NOVO

S splavom po reki Savinji in Savi



VAČE – HRASTNIK – ZIDANI MOST – SEVNICA

Odhodi: 27. april, 18. maj, 15. junij, 7. in 14.* september 2019 ali po želji zaključenih skupin
Odhod avtobusa v jutranjih urah ter vožnja do Vač, do
Geossa – središča Slovenije, kjer se nahaja povečana
kopija svetovno znane vaške situle. Skoraj 24 centimetrov visoko posodo je v začetku petega stoletja pred
našim štetjem iz bronaste pločevine izdelal neznani
rokodelec. Vedrce je nastalo v času, ko so ljudje še odkrivali skrivnosti izdelave železa. Original sedaj hranijo
v Narodnem muzeju Slovenije.
Po ogledu sledi vožnja do Hrastnika, kjer boste obiskali steklarno in prodajalno steklarne Hrastnik. Pot
vas bo naprej vodila do Zidanega mostu, kjer se boste srečali z veselimi splavarji, ki vas bodo povabili na
rajžo z njihovimi splavi. Slišali boste zanimive zgodbe,
ki so se spletle v 500 letih odkar je ta dejavnost dajala kruh številnim domačinom. S splavom se bomo
podali na dve urno vožnjo po Savi in se preko doživete pripovedi, glasbe in plesa pobliže spoznali s trdim
življenjem splavarjev ter z njihovimi šegavimi navadami. Doživeli boste tudi čisto pravi splavarski krst,
šaljiv običaj sprejema zelencev med izkušene flosarje.

Seveda vam bodo splavarji že na začetku plovbe ponudili frakelj domačega potem pa vas bodo razvajali
z domačimi dobrotami. Seveda pri veselih splavarjih
ne sme manjkati harmonika, saj splavari radi plešejo in pojejo. Varno vas bodo pripeljali v Radeče, kjer
se boste od njih poslovili in nadaljevali pot v Sevnico
se sprehodili po mestu in spoznali njeno zgodovino.
Ogledali si boste grad in znane renesančne freske v
Lutrovski kleti, stare preko 450 let. Po ogledu sledi
odhod proti domu.

od 53 €*

najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, vožnja s splavom z vključeno malico, vstopnino v Grad Sevnica, ostale oglede po programu,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 8 €.

NOVO

Sevnica

142

HRVAŠKA
»Oči so prvi sel ljubezni. «
(hrvaški pregovor)

HRVAŠKA JE DEŽELA
tisočih otokov, bogate naravne dediščine in
kulturnih lepot, pisanih mest in neskončne
modrine morja, širne panonske ravnice,
gričevnate vinorodne pokrajine in osmih
nacionalnih parkov.
ZVEZDNI PRAH
Hrvaški pesnik Vladimir Fran Mažuranić, ki je živel
in delal drugod po Evropi, se je vrnil v domovino.
V rodnem kraju so bili presenečeni, da še vedno
govori hrvaško. »Kako to, da nisi pozabil?«, so
ga spraševali. »Le kako bi? Je že res, da se ne
pogovarjam v hrvaščini, toda od nekdaj sanjam v
hrvaščini. In sanjam veliko. « je odvrnil.
VROČIH 5 V ZAGREBU
• 24 muzejev, 65 galerij in 19 gledališč v
Zagrebu,
• središče mesta ali Donji Grad s trgom bana
Jelačića, pisano tržnico Dolac in osrednjo
katedralo,
• znamenita Kamnita vrata na Gornji
Grad, edina še ohranjena mestna vrata v
zgodovinsko središče Zagreba,
• katedrala Blažene Device Marije na Kaptolu

iz 11. st., visoka 105 m, z zakladnico in
grobovi hrvaških pomembnežev,
• dela kiparja Ivana Meštrovića na Markovem
trgu in v cerkvi Sv. Marka iz 13. st.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Hrvaška je pravi kulturni arboretum s
starorimskim
Puljskim
amfiteatrom,
Dioklecijanovim Splitom, Krešimirovim
Šibenikom, romantičnim Dubrovnikom in
baročnim Varaždinom.
• Otok Cres je eno izmed zadnjih bivališč
beloglavega orla v Evropi.
• S kapljico rubinastega terana se je nekoč
krepil sam Casanova.
• Hum v Istri je najmanjše mesto na svetu s 23
prebivalci.
• Rodovitno dolino Neretve imenujejo tudi
hrvaška Kalifornija, saj je v zadnjih 10
letih postala največji domači proizvajalec
mandarin.
• Na Brionih se je čas ustavil s Titovo smrtjo.
Podoba je še danes takšna, kot je bila pred
desetletji.
• Ston v Dalmaciji je srednjeveško mestece
z veličastnim obzidjem in najstarejšimi

•

•
•
•
•
•
•

solinami v Evropi. V malem Stonskem zalivu
vzgajajo preko 80 različnih vrst školjk.
Slapovi Krke so naravni park ter prava
eksplozija zelenja in vode. Krka ima 7
slapov, od katerih je največji in najlepši
Skradinski buk, najbolj znamenit pa je Roški
slap.
Morske orgle v Zadru ustvarjajo glasbo
samo na osnovi delovanja vetra in valov.
Dioklecijanova palača je dom 4000 let stare
sfinge iz Egipta.
Bela hiša v Washingtonu je zgrajena iz
belega marmorja z Brača.
Pasma psov Dalmatincev z belim kožuhom
in črnimi pikami izhaja iz Hrvaške.
Domovina Marca Pola, svetovnega
popotnika in raziskovalca, naj bi bil otok
Korčula.
Moška kravata se je rodila na Hrvaškem.

ZA DOBER TEK
Brodet, stonske kamenice, bučnica, črna rižota
s sipo, fuži in tartufi, paški sir in jagenjček,
dubrovniška rožata - vanilijeva krema s
karamelo...
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Motovun

Gurmansko razvajanje v Istri



SLOVENIJA - GROŽNJAN– MOTOVUN – HUM - SLOVENIJA

Odhodi: 13. april, 18. maj, 15. junij, 14. september in 26. oktober* 2019 ali po želji zaključenih skupin
Jutranji odhod ter vožnja z vmesnim postankom za
tufov«. Lahko se boste povzpeli na razgledni stolp od
jutranjo kavo do Grožnjana, poznanega predvsem po
koder je čudovit razgled po dolini Mirne.
številnih koncertih klasične glasbe in slikarski koloniji.
Z izkušenim lovcem na tartufe se bomo odpravili v moSrednjeveško mestece se ponaša s tridesetimi galeritovunski gozd, kjer bomo z zanimanjem prisostvovali
jami in studii.
demonstraciji iskanja te cenjene začimbe. Sledil bo
Iz Grožnjana vas bo pot vodila naprej do Motovuna,
obisk pri družinskem čebelarstvu, kjer nam bo čebelar
enega izmed najbolj slikovitih istrskih mest, ki se je
predstavil njegovo delo in kjer bomo medene izdelke
razvilo na mestu nekdanje predzgodovinske utrdbe.
tudi degustirali in seveda imeli možnost nakupa. V
Najstarejši del mestnega jedra je obzidano z dobro
bližnji »konobi« vam bodo ponudili pravo istrsko maohranjenim obzidjem iz 13. in 14. stoletja po katerem se
lico.
bomo sprehodili in občudovali prelep razgled na okoVožnjo boste nadaljevali do miniaturnega mesteca
lico. Na glavnem mestnem trgu stoji manjša trdnjava,
Huma, ki je zaradi izrazitih urbanih značilnosti svoje
ki danes služi kot zvonik. Ob trdnjavi je baročna cerkev
arhitekture in zaradi izrazito miniaturnih dimenzij dobil
zgrajena po načrtih beneškega arhitekta Paladia. Pod
naziv najmanjšega mesta na svetu. Kratek foto postamestom je potekala nekdanja železniški proga Parennek. Sledi še obisk butične destilarne v družinski lasti
zana, na kateti je tudi motovunski tunel, in je Poreč
kjer boste degustirali njihova žganja in džeme.
povezovala s Trstom. Pod Motovunom se raztezajo
Konec dneva boste zaključili v istrski konobi, kjer si
tako imenovane motovunske »šume«, ki so »polne tarboste privoščili še pravo istrsko večerjo.

od 69 €*

najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, istrsko malico, prikaz lova na tartufe in
ogled kratkega filma o tartufih, ogled destilarne
in degustacija izdelkov, ogled čebelarstva, večerja v istrski konobi, zunanje oglede po programu,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 8 €.

Čudoviti Brioni in antična Pula



SLOVENIJA - FAŽANA – VELIKI BRION – FAŽANA – PULA - SLOVENIJA
Odhodi: 27. april, 18.* in 25. maj, 22. junij, 7. in 14. september 2019 ali po želji zaključenih skupin
Zgodnji jutranji odhod ter vožnja z vmesnimi postanki
Malo več časa boste namenili ogledu amfiteatra. Po
do Fažane, kjer se boste vkrcali na ladjo za Veliki Brizaključenih ogledu boste imeli še nekaj prostega časa
za osvežitev. Nato se boste odpeljali proti domu, kamo
on, ki je največji otok brionskega arhipelaga. Podoba
je predviden prihod v večernih urah.
Brionov je še vedno skoraj takšna, kot je bila desetletja
nazaj. Le golf igrišča oznanjajo prihod novih dni. Ob
prihodu na otok bo najprej na vrsti vožnja s turističnim
vlakcem po otoku mimo velikih starih oljk, skozi veličasten drevored do safari parka, kjer prebivajo nekatere eksotične živali, ki jih je od tujih državnikov dobil
v dar Tito. Nato sledi obisk bizantinskega kastruma,
ogled ostankov rimske vile v zalivu Verige ter vožnja
mimo številnih vil in rezidenc. Po zaključenem vodenem ogledu še nekaj prostega časa za individualne
oglede. Nato bo sledil povratek v Fažano in vožnja do
Pule.. Z lokalnim vodnikom se boste sprehodili mimo
največjih znamenitosti Pule: Amfiteater, Zlata vrata,
Herkulova vrata, Avgustov hram,…
NOVO
Pula
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od 59 €*

najmanj 45 potnikov

otroci 2 - 12 let: -

3€

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, izlet na Veliki Brion iz Fažane (povratna vožnja z ladjo, vstopnina v nacionalni park, vožnja
s turističnim vlakcem, lokalno vodenje po Velikem Brionu), ogled Pule z lokalnim vodnikom,
zunanje oglede po programu, slovensko vodenje,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 10 €.
MOŽNO DOPLAČILO ob prijavi: vstopnina v
Puljsko Areno 50 KN.

Zagreb

Kopacki rit

Zagreb in Moslavina



Odhodi: 27. april, 18. maj, 22. junij, 20. julij, 7. september, 26. oktober ter 23.* november 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled Zagreba z lokalnim vodnikom
• ogled pristne moslavaške kmetije
• obilno moslavaško kosilo ob glasbi v živo
Jutranji odhod ter vožnja z vmesnimi postanki do Zagreba. Na vstopu v mestno središče vas bo pričakal
lokalni vodnik s katerim si boste ogledali nekaj najpomembnejših znamenitosti mesta kot so Sabor, Banski
dvori, cerkev Svetega Marka, Lotrščak, Kamnita vrata,
katedralo, Gornji in Donji grad z vzpenjačo,... Po želji
in za doplačilo se boste z vzpenjačo tudi povzpeli na
Gornji grad.Po želji in za doplačilo boste obiskali Moderno galerijo, ki se nahaja v samem središču Zagreba
v zgodovinski palači Vranyczany. V stalni postavitvi je
predstavljenih več kot 750 vrhunskih modernih, modernejših in najmodernejših slikarjev, kiparjev, oblikovalcev in umetnikov novih medijev od vrhunca hrvaške
umetnosti v 19. stoletju do danes. Z več kot 9.800 deli
je galerija najbogatejša zbirka hrvaške umetnosti novejše zgodovine ter neizčrpen vir spoznanj o razvoju in
nedavnih dogodkih. Stalna zbirka se redno dopolnjuje
in predstavlja nove pridobitve, ki izboljšujejo znanje o
pretekli in sedanji hrvaški umetniški sceni. Po želji in
za doplačilo boste obiskali živalski vrt, ki se nahaja v
več kot 200 let starem parku Maksimir, skoraj v sre-

dišču mesta in je priljubljeno mesto za sprostitev in
razvedrilo. Obiskovalci si lahko ogledate številne vrste
živali (sesalci, ptice, plazilci, dvoživke, ribe in nevretenčarji) iz vseh kontinentov sveta. Živalski vrt sodeluje tudi v številnih programih za zaščito ogroženih vrst,
obiskovalcem ponuja različne izobraževalne programe
in zagotavlja vse informacije o živalih in naravi.Popoldan se boste odpeljali proti Moslavini, kjer boste
obiskali eno najboljših turističnih kmetij daleč naokoli. Ob prihodu vam bodo prijazni domačini postregli
pijačo dobrodošlice ter seznanili z delom in življenjem
na kmetiji. Turistična kmetija se nahaja v vasi, ki je le
okoli 40 kilometrov oddaljena od Zagreba in leži na
nizkih hribčkih v lepi in slikoviti Moslavini. Na kmetiji
se ukvarjajo s pridelavo vin, žganja in likerjev ter vzrejo
domačih živali. Izmed vsega pa je najbolj pomembno
ohranjanje avtohtone podeželske dediščine. Po sprejemu in kratkem ogledu boste sedli h kosilu. Postregli
vam bodo s samimi moslavaškimi dobrotami. Za prijetno vzdušje pa bodo poskrbeli njihovi glasbeniki. Pozno popoldan se boste odpeljali proti domu, kamor je
predviden prihod v večernih urah.

od 59 €*

najmanj 45 potnikov

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, ogled Zagreba z lokalnim vodnikom, pijačo
dobrodošlice na turistični kmetiji v Šumečanih,
ogled turistične kmetije v Šumečanih, obilno
kosilo (juha, glavna jed, solata, sladica) na turistični kmetiji v Šumečanih. Glavne jedi, ki jih ponujajo v samopostrežnem moslavaškem bifeju
se spreminjajo v skladu z letnimi časi in navdihu
kuharjev. Najpogosteje pa postrežejo z jedmi kot
so družinska »kotlovina«, kmečka pečenka, »marčanski« žar, kmečki čevapčiči, moslavaški kotlet,
jedi izpod peke (teletina, perutnina), jedi z ražnja
(jagnje, raca, piščanec, odojek), puranji zrezek po
gospodarjevo, divjačina po lovsko, svatovski zrezek, vegetarijanske specialitete iz gospodinjine
kuhinje, glasbo v živo v času kosila na turistični
kmetiji v Šumečanih, zunanje oglede po programu,
spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 10 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: voden ogled Moderne galerije v Zagrebu 4 €, vstopnina v Živalski
vrt v Zagrebu 5 €.

Slavonija, domača in prijazna



Odhodi: 27. april, 18. maj*, 15. junij, 14. september in 26. oktober, 2. november 2019 ali po želji zaključenih skupin
1. DAN 
degustacija, večerja, nočitev
SLOVENIJA - KUTJEVO - ĐAKOVO - OSIJEK
Zgodnji jutranji odhod ter vožnja preko mejnega prehoda Obrežje s krajšim postankom ob avtocesti. Najprej
boste obiskali Zlato dolino neskončnih vinogradov mesto Kutjevo. Prevzela vas bo srednjeveška vinska
klet, ki so jo 1232 leta zgradili cistercijani in v kateri se
nahaja najbogatejša zbirka arhivskega vina na Hrvaškem. V originalu je ohranjen tudi baročni dvorec v katerem je bivala cesarica Marija Terezija in baron Franjo
Trenk. Kako sta se imela vam bo razkril lokalni vodnik.
Ker bo čas malice, vam jo bodo pripravili v priznani restavraciji nad kletjo. Po topli malici pa še ogled kleti
in seveda degustacija njihovih vrhunskih vin. Nadaljevanje poti v Đakovo. Tu se boste sprehodili po korzu,
ter si ogledali glavno znamenitost mesta, izjemno katedralo, ki jo je dal zgraditi škof Strossmayer. Dunajski
arhitekti in nemški slikarji so s svojim delom prispevali,
da je katedrala še danes ena najlepših daleč naokoli. Pozno popoldan vas bo pot vodila še do Osijeka, ki
je gospodarsko in kulturno središče Slavonije, ki se je
razvilo na desnem bregu Drave. Zgodovina je dolga,
saj so tu domovali že Iliri in Kelti, pozneje pa Rimljani,
Turki... Simbol mesta je velikanska in lepo okrašena
neogotska katedrala. Nastanitev v hotelu. Večerja in
nočitev.

2. DAN 
zajtrk, malica
OSIJEK - KOPAČKI RIT – VUKOVAR - SLOVENIJA
Po zajtrku se boste zapeljali do bližnjega naravnega
rezervata Kopački rit, ki je ena od največjih rečnatih
močvirnih nižin v Evropi. To področje vodnih kanalov in
kopnega med Dravo in Donavo preko leta zelo spreminja svoj izgled, odvisno od intenzitete poplavljanja. Je
največje rastišče in mrestišče sladkovodnih rib v Podonavju in najvažnejši ornitološki rezervat na Hrvaškem.
Kanali so zveza med tokom Donave in Drave, obstaja
pa tudi splet kanalov, ki ustvarjajo vodne povezave
znotraj rita. Po ogledu boste nadaljevali pot do Vukovarja. Mesto ob Donavi še danes čuti posledice hudih
bojev v letu 1994, sicer pa velja za središče mesta za
baročni biser. Po krajšem postanku se boste zapeljali
do manjšega kraja v slavonskem podeželju, kjer boste
obiskali »šokačko hišo«. Domačini vas bodo prijazno
sprejeli in postregli z njihovim tipičnim narezkom, kruhom iz krušne peči in domačim "čobancem". Za veselo
razpoloženje ne bodo manjkale tudi tamburice...Zagotavljamo vam, da ne bo nihče odšel lačen. Tu se boste tudi poslovili od prijaznih Slavoncev in verjamemo,
da bo tudi vam globoko v srce segla njihova pesem in
gostoljubnost. Povratek v Slovenijo v poznih večernih
urah.

od 149 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, malico v
Kutjevem, ogled kleti z degustacijo, 1x polpenzion,
nastanitev v hotelu 3*, ogled narodnega parka Kopački rit z vožnjo z ladjico, sprejem in prikaz domačih obrti ter slavonska malica, nastop tamburaške skupine s „starogradskimi" pesmimi, zunanje
oglede po programu, turistično takso, spremstvo
in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
20 €.
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Trakoščan

Split

Hrvaško Zagorje in Rogatec

Odhodi: 27. april, 22.* junij, 14. september, 26. oktober in 2. november 2019 ali po želji zaključenih skupin
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - KUMROVEC – GORNJA STUBICA KRAPINA – VARAŽDIN
Jutranji odhod in vožnja do Kumrovca, kjer boste imeli prvi postanek in obiskali muzej na prostem »Staro
selo«. Muzej predstavlja arhitekturo, obrt in običaje
Hrvaškega Zagorja v obdobju med 19. in 20. stoletjem.
Med stalno etnografsko razstavo je tudi rojstna hiša
Josipa Broza Tita. Vožnjo boste nadaljevali do Gornje
Stubice. Obiskali boste Muzej »seljačkih buna«, ki je
bil zasnovan in odprt za javnost ob 400 letnici velikega kmečkega upora leta 1573. Nahaja se v baročnem
dvorcu družine Oršič iz 18. stoletja. Dvorec je bil zgrajen leta 1756 na mestu srednjeveške utrdbe po naročilu Krsta Oršiča in njegove premožne žene Josipe. V
dvorcu je tudi ohranjena kapela z iluzionističnimi freskami, alegoričnim prikazom štirih kontinentov, poslikanim baročnim oltarjem in stalno razstavo sakralnih
umetnosti. Ob dvorcu je urejen vrt ter okoli krajinski
park z domačimi in eksotičnimi vrstami rastlin ter
spomenikom posvečenim kmečkemu uporu in Matiju
Gubcu. Vožnjo boste nadaljevali do ene najzanimivejših in privlačnih točk na Hrvaškem. V Krapini si boste
ogledali zanimiv muzej neandertalcev. Po zaključenem
ogledu boste nadaljevali vožnjo do dvorca Trakoščan,
ki se postavlja tudi z enim najlepše oblikovanimi in
vzdrževanimi parki na Hrvaškem. Sredi parka, na visokem stožčastem hribu, ki se dviguje nad jezercem, stoji

dvorec. Nastal je v 13. stoletju kot del obrambnega sistema zagorske grofije in kot opazovalna trdnjava. Prvi
znani lastniki pa so bili grofje Celjski. Po zaključenem
postanku boste nadaljevali vožnjo do hotela. Sledili
bodo nastanitev v sobe, večerja, druženje in nočitev.
2. DAN 
zajtrk
VARAŽDIN – ROGATEC
Po zajtrku se boste napotili na ogled mesta Varaždin,
ki po razvitosti sodi v sam vrh na Hrvaškem. Veliko pozornosti dajejo turizmu in zagotovo boste presenečeni
nad številnimi cvetličnimi zasaditvami v mestu s skoraj
50.000 prebivalci. Med najstarejše zgradbe sodi Stari
grad. Lastniki mogočne zgradbe so se pogosto menjavali, med najbolj znane pa sodijo Celjski grofje in Ivanuš Korvin. Pravi lepotec kraja je mestno pokopališče,
ki ni samo kraj, kjer počivajo preminuli, temveč je biser
vrtne arhitekture in naravni spomenik. Za mnoge strokovnjake tovrstne umetnosti je eno najlepših mestnih
pokopališč v tem delu Evrope. Sedanjo skladno podobo je leta 1905 zaznamoval parkovni arhitekt Herman
Haller. Avtorja, ki je ustvaril svoje življenjsko delo, je
vodila misel, kako urediti pokopališče, kjer se obiskovalec lahko sprosti. Po zaključenem ogledu boste imeli
na voljo še nekaj prostega časa, potem pa boste nadaljevali vožnjo nazaj proti Sloveniji.
V Rogatcu boste obiskali Muzej na prostem. Prvotna
ideja o ohranitvi rojstne hiše pesnika Jožeta Šmita je

z leti prerasla v največji lokalni muzej na prostem v
Sloveniji, ki je bil leta 1997 nominiran za evropski muzej leta. Je znanstveno zasnovan kulturni spomenik
državnega pomena pod strokovnim nadzorom Zavoda
za varstvo kulturne dediščine. Po zaključenem ogledu
boste nadaljevali vožnjo po lokalni cesti do Celja ter
naprej po avtocesti do doma.

od 109 €*

najmanj 45 potnikov

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, voden ogled muzeja Staro selo, vstopnino v
Muzej krapinskih neandertalcev, vstopnino v Muzej
seljačkih buna v Gornji Stubici, vstopnino v grad
Trakoščan, 1x polpenzion v hotelu 3*, nastanitev
v dvoposteljnih sobah v hotelu 3*, voden ogled
Muzeja na prostem v Rogatcu, zunanje oglede po
programu, turistično takso, slovensko vodenje,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 15 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
11 €.
NOVO

Po sledeh Marca Pola in »gusarska brudetijada« na Neretvi
Odhodi: 26. april, 24.* maj, 27. september 2019 ali po želji zaključenih skupin

1./2. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA – SPLIT – OREBIĆ – KORČULA - OREBIĆ
Odhod iz Slovenije v poznih večernih urah ter nočna
vožnja mimo Splita ter naprej do Stona na Pelješcu,
enega redkih srednjeveških mestec, ki je bilo zgrajeno
po urbanističnih načrtih. Mestece ima veličastno 5,5
km dolgo obzidje in najstarejše morske soline v Evropi.
Peljali se boste ob malem Stonskem zalivu, kjer vzgajajo preko 80 različnih vrst školjk. Med njimi so najbolj
poznane mušule in kamenice. V bližini boste obiskali
kmečki turizem, kjer se boste okrepčali z domačo malico. Sledi vožnja v Orebić kjer se boste vkrcali na trajekt in odpluli na otok Korčulo, ki je predvsem poznana
kot rojstni kraja Marca Pola. Staro mestno jedro, ki vam
ga bo razkazal lokalni vodnik, je obdano z obzidjem,
njegove ulice pa so razporejene v obliki ribje kosti.
Ta arhitekturna zanimivost ščiti prebivalce pred sunki vetra, ob enem pa dopušča, da mestno jedro diha.
Najbolj prepoznavne znamenitosti tega zgodovinskega
mesta so gotsko renesančna katedrala Sv. Marka, mestna hiša in masivni mestni zidovi. Iz Korčule se boste
odpeljali na raziskovanje otoka. Vaš naslednji postanek bo v Smokvici, kjer vas bodo sprejeli odprtih rok
v tamkajšnji vinski kleti. Povedali vam bodo zanimivo
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zgodbo o vinski trti in vinu na Korčuli ter nam razkazali
svojo zbirko starinskih vinarskih eksponatov. Seveda
boste njihova vina tudi poskusili. Nato se boste zapeljali do kraja Blato, kjer boste obiskali etnološki muzej
Barilo. Družina Marinovič je uredila muzej v hiši, ki že
stoletja kljubuje času in piše zgodovino. Z ljubeznijo do
svojih prednikov in kulture svojega okolja, vam bodo
muzej razkazali in pogostili s suhimi figami, mandlji in
likerjem. Iz Blata vas bo pot vodila do Vele Luke, kjer
boste obiskali priznano oljarno, ki se lahko pohvali z
največjimi oljčnimi nasadi na otoku. Za začetek vam
bodo razkazali proizvodni del. Potem si boste ogledali
kratko video prezentacijo in etnografsko zbirko o oljarstvu. Za konec boste dobili v pokušino oljčno olje in
obiskali bližnji nasad, kjer vam bodo predstavili samo
oljko in demonstrirali obiranje oliv. Po zanimivem potepu po otoku se boste odpeljali nazaj do hotela. Sledi
večerja in zabava ob glasbi, nočitev.
3. DAN 
zajtrk, kosilo
OREBIĆ – DOLINA NERETVE – SLOVENIJA
Po zajtrku nadaljevanje potovanja do doline Neretve,
kjer vas bodo v roke vzeli »neretvanski gusarji«. Vkrcali se boste na ladjice, »gusarji« pa bodo poskrbeli za

posebno doživetje ob pijači in glasbi. Za piko na i, vas
bodo na koncu postregli z brodetom, posebno pripravljenim samo za vas… Ko se boste naveličali zabave, se
boste odpeljali proti domu, kamor je prihod predviden
v nočnih urah.

od 179 €*

najmanj 45 potnikov

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, plovbo s trajektom na relaciji Orebič – Dominče – Orebič, malico na kmečkem turizmu v Stonu,
degustacijo vin, suhega sadja, likerjev ter oljčnega
olja na Korčuli, polpenzion v hotelu 3* v Orebiću,
gusarska zabava z vključenim prevozom z ladjico in
pijačo na ladjici ter »brudetijado«, ostale zunanje
oglede po programu, turistično takso, spremstvo
in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
20 €.

Brač

Jesenska zabava v Dalmaciji z obiranjem oljk na otoku Braču
Odhoda: 4., 11. in 18.* oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA – SPLIT – BRAČ
Odhod avtobusa v jutranjih urah in vožnja z vmesnimi
postanki do Splita, mesta ki ima izjemno veliko kulturnih spomenikov. Na prostoru današnjega mesta je
obstajalo že ilirsko grško naselje Aspalathos. Cesar
Dioklecian si je tu zgradil veličastno palačo v kateri
je prebil zadnja leta svojega življenja. Po njegovi smrti
so se sem zatekali pregnani rimski vladarji in njihove
družine. Propadanje prvotne palače se je pričelo z doseljevanjem prebivalcev iz bližnje Salone, ki so se sem
umaknili pred Avari in Slovani in se nadaljevalo skozi
ves srednji vek. Kljub temu je palača najznamenitejši
spomenik rimske arhitekture na vzhodni obali Jadrana.
Dioklecijanova palača in staro mesto Split je vpisano v
seznam svetovne kulturne dediščine pri UNESCU. Vkrcanje na trajekt in vožnja do otoka Brač. Nastanitev v
hotelu, večerja in nočitev.

2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
OTOK BRAČ
Po zajtrku odhod iz hotela in vožnja do domačina, ki
vas bo povabil v svoj nasad oljk in vas spoznal s procesom pridelave oljčnega olja. Kar boste pridelali, boste
lahko tudi odnesli s seboj domov. Seveda ne bo manjkalo prigrizka in dobrega vina, večerja ob glasbi v živo,
nočitev.
3. DAN 
zajtrk
BRAČ – DOLINA NERETVE – SLOVENIJA
Po zajtrku odhod iz hotela in odhod nazaj na celino ter
vožnja v dolino Neretve, kjer si boste privoščili odlično
kosilo in zaplesali ob glasbi v živo. V popoldanskih urah
vračanje proti Sloveniji.

NOVO

od 199 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, nastanitev v dvoposteljnih sobah v hotelu 4*
na Braču, 2 x polpenzion, 1 x glasba v živo v hotelu, program obiranja oljk na otoku Brač, malica na
otoku Brač, vožnja z ladjico po reki Neretvi z vključenimi kosilom in zabavo ob glasbi v živo, trajektni
prevoz Split – Supetar, Sumartin – Makarska, zunanje oglede po programu, spremstvo in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
20 €.

NP Plitvička jezera, Šibenik in Zadar
Odhodi: 6. in 27. april, 18. maj*, 28. september 2019 ali po želji zaključenih skupin
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA – NARODNI PARK PLITVIČKA JEZERA –
DALMACIJA
Jutranji odhod ter vožnja z vmesnimi postanki do Narodnega parka Plitvička jezera. Ta naravni biser je bil
proglašen za nacionalni park že leta 1949. Na območju parka se nahaja šestnajst večjih in manjših jezer
kristalne modrozelene barve. Voda priteka iz številnih
pritokov, potokov in rek, ki so medsebojno povezani z lepimi in mogočnimi slapovi. Sprehodili se boste
po številnih lepo urejenih stezicah in brveh. Da pa ne
bo prenaporno se boste po delu parka zapeljali tudi s
turističnim vlakcem in električno ladjico. Na lepi lokaciji ob jezeru si boste po želji in za doplačilo privoščili
pijačo ali prigrizek. Kar nekaj časa boste občudovali
stvaritve narave, uživali v igri senc, ki jih rišejo krošnje
gozda, se nadihali svežega zraka ter opazovali bogat
rastlinski in živalski svet. Po ogledu sledi vožnja do
obale, nastanitev v hotelu ob obali, večerja in nočitev.
NP Plitvička jezera

2. DAN 
zajtrk
ŠIBENIK – ZADAR – SLOVENIJA
Po zajtrku se boste odpeljali do Šibenika, ki leži v lepem zalivu, nedaleč od izliva reke Krke v morje. Mesto
se ponaša s kulturno zgodovinskimi spomeniki med
katerimi je najznamenitejša gotsko renesančna katedrala Svetega Jakoba, ki je pod zaščito UNESC-a. To
čudovito mesto si boste ogledali z lokalnim vodnikom.
Naprej se boste odpeljali do Zadra, mesta, ki je obkroženo z nacionalnimi in naravnimi parki, od Paklenice
in Vranskega jezera v zaledju, Telaščice in Kornatov v
ospredju, ter blizu slapovom Krke, Plitvičkim jezerom
in Severnemu Velebitu. Videli boste zanimivosti med
katerimi najbolj izstopata rimski forum in cerkev Sv.
Donata, ki je simbol mesta Zadra. Videli boste tudi nekaj sodobnih pridobitev kot so morske orgle in pozdrav
soncu. Sprehodili se boste po mestu, si privoščili kavo,
uživali na soncu in se v popoldanskih urah odpeljali
proti domu.

od 119 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, vstopnino v Nacionalni park Plitvička jezera, 1
x polpenzion v hotelu 3*, lokalnega vodnika v Šibeniku, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 15 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
25 €.
NOVO

Zadar
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Vodice

Kornati

Dalmacija in križarjenje po Kornatih
Odhodi: 26. april, 18. maj*, 27. september 2019 ali po želji zaključenih skupin
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA – ZADAR – VODICE
V zgodnjih jutranjih urah se boste prijetno razpoloženi
odpravili proti meji s Hrvaško in dalje po avtocesti do
Zadra. Zadar, mesto, staro tri tisoč let, ki se nahaja na
severu Dalmacije je obkroženo z nacionalnimi in naravnimi parki, od Paklenice in Vranskega jezera v zaledju,
Telaščice in Kornatov v ospredju, ter blizu slapovom
Krke, Plitvičkim jezerom in Severnemu Velebitu. Z lokalnim vodnikom si boste ogledali zanimivosti med
katerimi izstopa Cerkev Sv. Donata je simbol mesta
Zadra. Gre za najznamenitejšo monumentalno stavbo
na Hrvaškem iz srednjega veka. To je okrogla, predromanska cerkev, ki se je do 15. stoletja imenovala cerkev
sv. Trojice. Od takrat se imenuje cerkev sv. Donata ime nosi po škofu, ki jo je dal zgraditi. Prvič se cerkev
omenja sredi 10. stoletja, v spisih bizantinskega carja
Konstatina Porfirogeneta. Seveda si ogledate tudi dve
sodobni pridobitvi; morske orgle in pozdrav soncu. Vožnjo nadaljujete do živahnih Vodic pri Šibeniku. Prosto
popoldan za kopanje ali sprehode po lepi rivi. Večerja
in nočitev.

2. DAN 
zajtrk, kosilo, večerja
VODICE – NARAVNI PARK KORNATI – VODICE
Pred vami bo prijeten dan, saj se boste odpravili na celodnevno križarjenje po Kornatih, ki so največji arhipelag v Jadranskem morju in so sestavljeni iz 147 otokov,
otočkov in grebenov. Obiskali boste predvsem njegov
južni del, pluli mimo otokov in otočkov in občudovali
kristalno čisto morje, ribiške vasice in robinzonska naselja. Seveda se boste na enem od otokov ustavili. Čas
za kopanje ali uživanje na soncu, prijazni barba in posadka pa vam bodo pripravili ribji piknik. Po končanem
križarjenju vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN
zajtrk
VODICE – ŠIBENIK – SLOVENIJA
Po zajtrku se odpravite v mestno Šibenik, ki leži v lepem zalivu, nedaleč od izliva reke Krke v morje. Mesto
se ponaša s čudovitimi spomeniki med katerimi se najznamenitejša gotsko renesančna katedrala Sv. Jakoba,
ki je pod zaščito UNESC-a. Orientacijski ogled mesta in
nekaj prostega časa. Vožnjo boste nadaljevali z vmesnimi postanki proti Sloveniji, kamor je predviden prihod v večernih urah.

od 194 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu
ogled mesta Zadar z lokalnim vodnikom, nastanitev v dvoposteljnih sobah, 2 x polpenzion v resortu
4* v Vodicah, celodnevni izlet z ladjo na Kornate
in kosilom z vključeno pijačo, zunanje oglede po
programu, turistično takso, slovensko vodenje,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
40 €.
NOVO

Parki Dalmacije in Šibenik
Odhodi: 17.*, 24. in 31. maj, 7. junij 2019 ali po želji zaključenih skupin
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA – NARODNI PARK PAKLENICA – VODICE
Jutranji odhod ter vožnja z vmesnimi postanki do narodnega parka Paklenica. Zaradi svojih edinstvenih
naravnih danosti, izjemnih geomorfoloških oblik in veličastnih gozdov je bil predel Male in Velike Paklenice
proglašen za narodni park že leta 1949. Glavni razlog
za razglasitev tega področja za narodni park so bili
največji gozdovi na področju Dalmacije. Od glavnega
vhoda v park bo sledila še krajša vožnja do parkirišča
in od tam krajši sprehod do znamenitega Titovega bunkerja, čigar večji del je bil odprt za javnost v letu 2016.
V njem vam prikažejo projekcijo o parku in zgodovini
planinarjenja.
Nato se boste odpeljali do Vodic, kjer bodo sledili pijača dobrodošlice, prijava v hotel, nastanitev v sobe,
večerja in nočitev.

2. DAN 
zajtrk
VODICE – ŠIBENIK - NARODNI PARK KRKA – SLOVENIJA
Po zajtrku se boste odpeljali do Šibenika, ki leži v lepem zalivu, nedaleč od izliva reke Krke v morje. Mesto
se ponaša s čudovitimi spomeniki med katerimi je najznamenitejša gotsko renesančna katedrala Sv. Jakoba,
ki je pod zaščito UNESC-a.
Potem se boste odpeljali do Narodnega parka Krka,
kjer je reka Krka na svoji poti do morja izoblikovala številne jezerca, brzice in slapove. Med najlepše spadata
Roški slap višine 42 m in Skradinski buk višine 46 m. V
parku boste imeli dovolj prostega časa za sprehod po
stezicah in lesenih mostičkih ter ogled slapov, vodnega
mlina, etnografske zbirke, tkalske delavnice. Po ogledu vožnja domov.

od 119 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, vstopnino v Narodni park Paklenica, ogled
Titovega bunkerja v Narodnem parku Paklenica,
pijačo dobrodošlice, nastanitev v dvoposteljnih
sobah hotelu 4* v Vodicah, 1 x polpenzion, ogled
Šibenika z lokalnim vodnikom, vstopnino v Narodni park Krka, zunanje oglede po programu, turistično takso, slovensko vodenje, spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 15 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
20 €.

NOVO

MANDARINE in zabava brez meja že od 159 €
www.palma.si
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Makarska reviera

Obiranje sladkih dalmatinskih jagod



Odhodi: 17.*, 24. in 31. maj, 7. junij 2019 ali po želji zaključenih skupin
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - ZADAR – MAKARSKA RIVIERA
Jutranji odhod ter vožnja z vmesnimi postanki do Zadra. Mesto, staro tri tisoč let, ki se nahaja na severu
Dalmacije, je obkroženo z nacionalnimi in naravnimi
parki, od Paklenice in Vranskega jezera v zaledju, Telaščice in Kornatov v ospredju, ter blizu slapovom Krke,
Plitvičkim jezerom in Severnemu Velebitu. Ogledali
si boste zanimivosti med katerimi najbolj izstopata
rimski forum in cerkev Sv. Donata, ki je simbol mesta
Zadra. Videli boste tudi nekaj sodobnih pridobitev kot
so morske orgle in pozdrav soncu. Iz Zadra se boste
odpeljali naprej proti jugu do Makarske riviere, kjer vas
bodo v hotelu na obali pričakali s pijačo dobrodošlice.
Po nastanitvi nekaj počitka, zvečer večerja in nočitev.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
MAKARSKA RIVERA – MOSTAR – MAKARSKA
RIVIERA
Po zajtrku se boste odpeljali do Mostarja. Z lokalnim
vodnikom se boste sprehodili po »kujundžiluku«,
najstarejšem mostarskem bazarju, ki je še danes znan
po številnih restavracijah, lokalih in trgovinicah s spominki. Ustavili se boste na slovitem Starem mostu, za
doplačilo pa boste lahko stopili tudi v turško hišo, tipično domovanje muslimanske družine iz 19. stoletja.
Po ogledih boste imeli dovolj prostega časa za kosilo v
eni izmed restavraciji ter za samostojno raziskovanje in

Mostar

nakupe. Nato se boste odpeljali nazaj do hotela, kjer
bodo sledili večerja, zabava ob glasbi ter nočitev.
3. DAN 
zajtrk, kosilo
MAKARSKA RIVIERA – DOLINA DELTE REKE NERETVE
Po zajtrku in odjavi iz hotela se boste odpeljali z avtobusom, ali po želji in za doplačilo del poti z ladjo,
čez dolino delte reke Neretve, do prostranih plantaž
sočnih rdečih jagod. Na eni izmed plantaž vas bodo
pričakali domačini v svojih narodnih nošah ter vam
postregli pijačo dobrodošlice in povedali nekaj dejstev
in zanimivosti o svojem pridelku. Po želji in za doplačilo
pa si boste jagode nabrali tudi sami. Kolikor jih boste
nabrali, toliko jih boste tudi plačali lastniku plantaže.
Po obiranju se boste odpeljali do restavracije, kjer vam
bodo postregli okusno kosilo.
Pozno popoldan se boste odpeljali proti domu, kamor
je predviden prihod v nočnih urah.

od 179 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, ogled Zadra z lokalnim vodnikom, pijačo dobrodošlice nastanitev v dvoposteljni sobi v hotelu
3*, 2 x polpenzion, ogled Mostarja z lokalnim vodnikom, obiranje jagod, kosilo v restavraciji v dolini
delte reke Neretve, zunanje oglede po programu,
turistično takso, spremstvo in organizacijo potovanja..
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 15 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
20 €.
DOPLAČILA PO ŽELJI na poti na osebo: izlet z
ladjo do Opuzena cca. 2 uri (aperitiv, degustacija
pršuta in sira, vino, dalmatinska glasba) 23 € pri
najmanj 30 potnikih.

Neretva
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SRBIJA
»Srbsko se je učil celo Sulejman Veličastni. «
(pisatelj Vlado Bajac)

SRBIJA JE DEŽELA
živahnih
mest
in
neokrnjene
narave,
srednjeveških samostanov in bogate zgodovine,
toplih in ponosnih ljudi, »jugozabave z muzičari«,
boemstva in domačih restavracij, vročega
temperamenta, preprostosti in domačnosti.
ZVEZDNI PRAH
Svetovno znan srbski znanstvenik Nikola Tesla,
rojen pri Gospiću na Hrvaškem, je bil znan po
asketskem pristopu do življenja. Kljub temu se ni
branil dobrega vina. V restavraciji, kjer je kosil, je
imel navado naročiti steklenico najboljšega vina,
ki je ni nikoli odprl. Natakar ga je zato vprašal,
zakaj ga sploh naroča, če ga nikoli ne pije. Tesla je
odgovoril, da je to način, da preizkusi svojo voljo
in odločenost.
VROČIH 5 V BEOGRADU
• Skadarlija, ena najbolj znanih beograjskih
četrti, zbirališče srbskih umetnikov in
»muzičarov«,
• cerkev Sv. Save, največja pravoslavna
cerkev na Balkanu,
• mestno jedro s Terazijami, ulico Kneza
Miloša, skupščino in trdnjavo Kalemegdan

s pogledom na Novi Beograd in sotočje
Donave in Save,
• Avala in Meštrovićev spomenik neznanemu
junaku iz 1. sv. vojne - mavzolej z osmimi
kipi žensk v nošah nekdanjih jugoslovanskih
narodov,
• Dedinje z rezidencami najpomembnejših
beograjskih politikov, Hišo cvetja z grobom
Josipa Broza Tita in stadionom Crvene
zvezde.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Festival trubačev v Guči na jugu Srbije je
pojem zabave na Balkanu, ki privabi preko
300. 000 obiskovalcev z vsega sveta. Brez
čevapčičev in rakije seveda ne gre!
• Srednjeveški samostani odsevajo burno
zgodovino. Raztreseni so po vsej državi in
hranijo zapuščino vse od 12. st.
• Beograd je eno najstarejših mest v Evropi,
nastalo je v 3 stoletju pr. n. št in v 21. st.
dobilo naziv Mesto prihodnosti južne Evrope
na tekmovanju časopisa The Economist.
• Srbi so največji izvoznik malin na svetu.
Skoraj 95 % malin najboljše kakovosti
prihaja iz Srbije.

• Rimski cesar Konstantin Veliki se je rodil v
Srbiji - v današnjem Nišu.
• »Srebrno jezero« ali Srbsko morje je
največje in najbolj čisto jezero v državi.
• Nikola Tesla, izumitelj, elektrotehnik,
strojnik, fizik in futurist je prispeval k
oblikovanju sodobnega izmeničnega toka.
Je začetnik električne globalizacije sveta,
izumil je radio, ki ga je kasneje patentiral
Marconi, ustvaril je prvi mehanizem z
daljinskim upravljanjem in odkril principe
robotike... Enciklopedija Britannica ga
je uvrstila med 10 najbolj vplivnih mož v
zgodovini.
ZA DOBER TEK
Uživajte v obilnih srbskih obrokih, ki vključujejo
čorbo, kajmak, džuveč, leskovačke mesne
cmočke (čufte), čevapčiče, ražnjiče, pleskavice,
prebranac in projo.

BEOGRAD

Guča

Beograd in Avala

Beograd

Odhodi: 23. marec*, 6., 13., 20. in 27. april, 1., 4. in 18. maj, 15. in 22. junij, 3. in 17. avgust, 14. in 21. september, 5., 12., 19., 26. in 31. oktober, 2. november 2019 ali po
želji zaključenih skupin
• priporočamo izlet z ladjico
• obisk Avale
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - BEOGRAD
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja proti Beogradu, kamor bomo predvidoma prispeli v opoldanskih urah. Sledi ogled glavnih znamenitosti. Obiskali
bomo Hišo cvetja in Titovo grobnico (doplačilo), se
zapeljali skozi najelitnejšo mestno četrt z razkošnimi
vilami Beograjčanov, Dedinje in mimo znamenitega
stadiona Marakana in neobičajne zgradbe TV Pink.
Postanek pri največji pravoslavni cerkvi na Balkanu,
cerkvi Sv. Save. Popeljali se bomo še čez znane trge
kot je Trg republike s parlamentom in se za konec
sprehodili po glavni beograjski ulici, Knez Mihajlovi, do beograjske trdnjave Kalemegdan, od koder se
ponujajo čudoviti razgledi na mesto in sotočje Donave

in Save. Nekaj prostega časa v centru, nato pa nastanitev v hotelu. Zvečer ob doplačilu predlagamo večerjo
na Skadarliji, kjer boste ob spremljavi starogradske
glasbe uživali ob tipični srbski hrani.
2. DAN
zajtrk
BEOGRAD - AVALA - SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo po želji in ob doplačilu podali na
približno 1 - urno mini križarjenje z ladjico po Savi
in Donavi, kjer bomo mesto spoznali še z vodnega
vidika. Sledi še nekaj prostega časa v centru, nato
pa vožnja do beograjske "gore" Avale, kjer stoji znani
spomenik Ivana Meštroviča in avalski stolp, od koder
se v lepem vremenu vidi daleč naokoli. Povratek proti
Sloveniji in prihod v poznih večernih urah.

od 95 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze, nočitev
z zajtrkom v hotelu 3*, ogled Beograda z lokalnim
vodnikom, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 16 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vvečerja na Skadarliji
19 €, izlet z ladjico v Beogradu 12 €, vstopnine: Hiša
cvetja 400 RSD (pribl. 3,5€), avalski stolp 300 RSD
(pribl. 2,5€).
OPOMBA: nekatere vstopnine je možno plačati
samo v lokalni denarni valuti.

Beograd - 3 dni 

Odhodi: 8. februar*, 15. marec*, 19. in 27. april, 1., 3. in 18. maj, 7. in 22. junij, 2. in 9. avgust, 6. in 20. september, 4., 18., 26. in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• več časa za raziskovanje Beograda
• vključen izlet na Avalo
• obisk znane beograjske tržnice Zeleni venac
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - AVALA - BEOGRAD
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja proti Srbiji.
Najprej bomo prevozili Beograd in se podali na beograjsko „goro« Avalo, kjer so nedavno spet odprli znameniti Avalski stolp, s katerega se vidi daleč naokoli.
Tu stoji tudi znani spomenik Ivana Meštroviča. Kratek
postanek, nato pa nadaljevanje v Beograd. Nastanitev
v hotelu in nekaj časa za osvežitev, nato pa bomo prvič
obiskali center mesta, kjer bo nekaj prostega časa.
Povratek v hotel.
2. DAN
zajtrk, nočitev
OGLED BEOGRADA IN IZLET Z LADJICO
Dopoldne bomo najprej obiskali Hišo cvetja in Titovo
grobnico (doplačilo) in se zapeljali skozi najelitnejšo
mestno četrt z razkošnimi vilami Beograjčanov,
Dedinje, mimo znamenitega stadiona Marakana in
Skadarlija

neobičajne zgradbe TV Pink. Postanek pri največji
pravoslavni cerkvi na Balkanu, cerkvi Sv. Save. Za
konec se bomo sprehodili do trdnjave Kalemegdan,
od koder se ponujajo čudoviti razgledi na mesto in
sotočje Donave in Save. Popoldne prosto na glavni
mestni ulici, Knez Mihajlovi. Ob doplačilu se bomo
podali na približno 1 - urno mini križarjenje z ladjico po
Savi in Donavi, kjer bomo mesto spoznali še z vodnega
vidika. Zvečer ob doplačilu predlagamo večerjo na
Skadarliji, kjer boste ob spremljavi starogradske
glasbe uživali ob tipični srbski hrani.
3. DAN
zajtrk
BEOGRAD - SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo odpravili skozi mestno središče z
obilico trgovin do velike mestne tržnice Zeleni venac,
kjer bomo začutili pravi utrip Beograda. Po želji še
obisk katerega izmed velikih nakupovalnih centrov
kot je Ušće. Še nekaj prostega časa v centru za zadnjo
kavo. Sledi vožnja proti bližnjemu beograjskemu letališču, kjer se bomo ob doplačilu lahko podali v zanimiv
letalski muzej. Nadaljevanje vožnje proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

od 135 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: vse avtobusne prevoze, dve
nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, ogled Beograda z
lokalnim vodnikom, zunanje oglede, spremstvo in
organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja na Skadarliji
19 €, izlet z ladjico v Beogradu 12 €, vstopnine: Hiša
cvetja 400 RSD (pribl. 3,5€), avalski stolp 300 RSD
(pribl. 2,5€).
OPOMBA: nekatere vstopnine je možno plačati
samo v lokalni denarni valuti.

Avala

151

Sremski Karlovci

Beograd

Beograd in Novi Sad

Odhodi: 8. februar*, 15. marec*, 19. in 27. april, 1., 3. in 18. maj, 7. in 22. junij, 2. in 9. avgust, 6. in 20. september, 4., 18., 26. in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• obisk dveh največjih mest v Srbiji
• izlet z ladjico v Beogradu
• postanek pri samostanu Krušedol
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - AVALA - BEOGRAD
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja proti Srbiji.
Najprej bomo prevozili Beograd in se podali na beograjsko „goro« Avalo, kjer so nedavno spet odprli
znameniti Avalski stolp, s katerega se vidi daleč naokoli. Tu stoji tudi znani spomenik Ivana Meštroviča.
Kratek postanek, nato pa nadaljevanje v Beograd.
Nastanitev v hotelu. Nastanitev v hotelu in nekaj časa
za osvežitev, nato pa bomo prvič obiskali center mesta, kjer bo nekaj prostega časa. Povratek v hotel.
2. DAN
zajtrk, nočitev
OGLED BEOGRADA (IZLET Z LADJICO)
Dopoldne bomo najprej obiskali Hišo cvetja in Titovo
grobnico (doplačilo) in se zapeljali skozi najelitnejšo
mestno četrt z razkošnimi vilami Beograjčanov,
Dedinje, mimo znamenitega stadiona Marakana in
neobičajne zgradbe TV Pink. Postanek pri največji
pravoslavni cerkvi na Balkanu, cerkvi Sv. Save. Za
konec se bomo sprehodili do trdnjave Kalemegdan,
od koder se ponujajo čudoviti razgledi na mesto in

sotočje Donave in Save. Popoldne prosto na glavni
mestni ulici, Knez Mihajlovi. Ob doplačilu se bomo
podali na približno 1 - urno mini križarjenje z ladjico
po Savi in Donavi, kjer bomo mesto spoznali še z
vodnega vidika. Zvečer ob doplačilu predlagamo
večerjo na Skadarliji, kjer boste ob spremljavi
starogradske glasbe uživali ob tipični srbski hrani.
3. DAN
zajtrk
NOVI SAD - FRUŠKA GORA - SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo odpravili proti severu. Najprej
bomo obiskali Novi Sad in mogočno Petrovaradinsko
trdnjavo: sprehodili se bomo skozi slovite obrambne
sisteme do samega vrha, kjer bo naš trud poplačan
s čudovitim razgle
dom na vojvodinsko ravnico.
Nato se bomo sprehodili po starem mestnem jedru
s številnimi znamenitimi zgradbami. Nekaj časa za
kosilo. Sledi postanek pri enem najlepših vojvodinskih samostanov, Krušedolu, nato pa vožnja proti
Sloveniji, kamor bomo prispeli v poznih večernih/
nočnih urah.

od 139 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze, dve
nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, ogled Beograda
in Novega Sada z lokalnim vodnikom, zunanje
oglede, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja na Skadarliji
19 €, izlet z ladjico v Beogradu 12 €, vstopnine: Hiša
cvetja 400 RSD (pribl. 3,5€), avalski stolp 300 RSD
(pribl. 2,5€), Krušedol 1€.
OPOMBA: nekatere vstopnine je možno plačati
samo v lokalni denarni valuti.

ZABAVNO

Novi Sad in Vojvodina 

Odhodi: 23. marec*, 6., 13., 20. in 27. april, 1., 4. in 18. maj, 15. in 22. junij, 3. in 17. avgust, 14. in 21. september, 5., 12., 19., 26. in 31. oktober, 2. november ali po želji
zaključenih skupin
2. DAN
zajtrk
NOVI
SAD
SREMSKI
KARLOVCI
FRUŠKA
GORA
• priporočamo degustacijo vina v Sremskih
ĐAKOVO - SLOVENIJA
najmanj 45 potnikov
Karlovcih
Dopoldne slovo od Novega Sada in obisk bližnjih
• obisk znamenite Petrovaradinske trdnjave
Sremskih Karlovcev, nekdanje duhovne in kulturne
Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:
prestolnice Srbije z najstarejšo srbsko gimnazijo in
monumentalnim Patrijaršijskem dvorom. Regija je
- 15%
1. DAN
nočitev
znana tudi po vinogradništvu, kar bomo lahko spoznaSLOVENIJA - NOVI SAD
li ob degustaciji vin v eni od vinskih kleti. Sledi vožnCENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po proOdhod v zgodnjih jutranjih/nočnih urah in vožnja proja skozi nacionalni park Fruška gora, ki ji zaradi lepe
gramu, nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje
ti Vojvodini. V dopoldanskih urah prihod v Novi Sad,
narave pravijo tudi biser Srbije. Ustavili se bomo pri
oglede po programu, lokalnega vodnika v Novem
drugo največje mesto Srbije. Najprej bomo obiskali
samostanu Krušedol, nato pa nadaljevali z vožnjo proSadu, spremstvo in organizacijo izleta.
veličastno Petrovaradinsko trdnjavo, ki ji zaradi svoti Hrvaški. Na poti se bomo ustavili še v Đakovem, kjer
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
je dominantne lege pravijo tudi vojvodinski Gibraltar.
si bomo ogledali glavno znamenitost mesta, mogočno
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 18 €.
Sprehodili se bomo skozi slovite obrambne sisteme
mestno katedralo. Nekaj prostega časa za kosilo. Sledi
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
do samega vrha, od koder se ponuja čudovit razgled
vožnja proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v poznih
20 €.
na mesto in Donavo. Nato se bomo sprehodili po
večernih urah.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja ob živi glasbi
ljubkih starogradskih ulicah v centru mesta, kjer so
14 €, degustacija vina 7 €, Krušedol 1 €.
simpatične trgovinice s spominki in kavarne. Nekaj
OPOMBA: nekatere vstopnine je možno plačati
prostega časa, sledi nastanitev v hotelu. Zvečer prisamo v lokalni denarni valuti.
poročamo obisk tradicionalne restavracije, kjer nam
bodo ob spremljavi žive glasbe postregli z odlično vojvodinsko večerjo.

od 95 €*
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Subotica

Novi Sad

Vojvodina in Slavonija

Odhodi: 8. februar*, 15. marec*, 19. in 27. april, 1., 3. in 18. maj, 7. in 22. junij, 2. in 9. avgust, 6. in 20. september, 4., 18., 26. in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• degustacija vina v Sremskih Karlovcih
• obisk ergele Kelebija in Paličkega jezera
• Đakovo in Kopački rit
1. DAN
tipična malica, nočitev
SLOVENIJA – MARADIK – NOVI SAD
Odhod v zgodnjih nočnih urah iz Slovenije in vožnja
preko Hrvaške proti Srbiji. V opoldanskih urah prihod
v vasico Maradik. Gostili nas bodo v 150 let stari »Etno
kuči«, kjer si bomo ob pijači dobrodošlice ogledali
etnološko zbirko. Prijazni domačini bodo postregli s
paprikašem iz kotla, sremskimi krofi, domačim kruhom in vinom. Dobro okrepčani bomo nadaljevali
do Novega Sada, drugega največjega mesta Srbije.
Najprej bomo obiskali veličastno Petrovaradinsko
trdnjavo, ki ji zaradi svoje dominantne lege pravijo
tudi vojvodinski Gibraltar. Sprehodili se bomo skozi
slovite obrambne sisteme do samega vrha, od koder
se ponuja čudovit razgled na mesto in Donavo. Nato
se bomo sprehodili po ljubkih starogradskih ulicah v
centru mesta, kjer so simpatične trgovinice s spominki in kavarne. Nastanitev v hotelu, zvečer pa prosto za
samostojno raziskovanje mesta.
2. DAN
večerja, nočitev
IZLET PO VOJVODINI: PALIČKO JEZERO, SUBOTICA
IN KELEBIJA
Zjutraj se bomo odpravili proti severni Vojvodini. Prvi
postanek bomo naredili pri 8 km dolgem Palićkem jezeru, katerega voda velja za zdravilno, okolica pa je
danes urejena s plažami in športnimi tereni. Sprehod
ob jezeru, nato pa nadaljevanje do Subotice, najbolj

severnega mesta Srbije. Sprehodili se bomo do čudovite mestne hiše, zgrajene v madžarskem secesijskem
stilu. Obiskali bomo še tržnico s tipičnimi domačimi
izdelki, kjer bomo lahko kupili tudi kakšno dobroto za
s seboj. Nadaljevali bomo do kobilarne (ergele) Kelebija. Gre za glavni tovrstni objekt v tem delu Srbije, ki se razteza na 24 hektarjih travnikov s številnimi
cvetličnimi alejami in drevoredi. Razkazali nam bodo
konjušnico, kjer bivajo lipicanci. Ogledali si bomo še
dvorano s konjsko opremo, zbirko kočij, vozov in sani,
muzej. Popoldne povratek v Novi Sad. Zvečer po želji
(doplačilo) večerja v restavraciji ob zvoku vojvodinskih
tamburašev.
3. DAN
zajtrk
NOVI SAD – KOPAČKI RIT – ĐAKOVO – SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja na Hrvaško. Zapeljali se bomo Kopačkega rita, ki je ena od največjih močvirnih nižin v Evropi. Je največje rastišče sladkovodnih rib v Podonavju in najvažnejši ornitološki rezervat na Hrvaškem. V
tamkajšnjem info centru si bomo ogledali video projekcijsko predstavitev, nato pa se še z ladjico zapeljali
po jezeru. Sledi obisk Đakova, kjer si bomo ogledali
eno najlepših katedral med Benetkami in Istanbulom.
Krajši sprehod po mestu, nato pa nadaljevanje proti
Sloveniji, kamor bomo prišli v poznih večernih urah.

od 165 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, obisk etno vasi Maradik
z malico, vstopnino v Kopački rit in ergelo Kelebija,
ogled Novega Sada in Subotice z lokalnim vodnikom, zunanje oglede in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja ob živi glasbi
14 €,

Kopački rit
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Fruška gora

Beograd

Srbski trojček, 3 dni - Niš, Beograd in Novi sad

Odhodi: 8. februar*, 15. marec*, 19. in 27. april, 1., 3. in 18. maj, 7. in 22. junij, 2. in 9. avgust, 6. in 20. september, 4., 18., 26. in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled treh največjih in najpomembnejših mest
v Srbiji z lokalnimi vodniki
• celovito doživetje Srbije v treh dneh
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA – NIŠ
Odhod v nočno/jutranjih urah in vožnja z vmesnimi postanki proti Srbiji. Niš je danes tretje največje mesto v
Srbiji, zgodovinsko pa je najbolj poznano kot rojstno
mesto rimskega cesarja Konstantina Velikega. Najprej
se bomo zapeljali mimo Medijane, ostankov nekoč
prestižne cesarjeve palače do kostnice. Ćele Kula ali
drugo ime za stolp iz lobanj prebivalcev mesta, ki so
se v začetku 19. stol. uprli Turkom. Obiskali bomo
tudi trdnjavo, si ogledali spomenik Konstantinu, se
sprehodili čez Trg Kralja Milana in po Kopitarevi ulici,
kjer so nekoč živeli in delovali obrtniki, danes pa tam
najdemo številne lokalčke in restavracije. Nastanitev
v hotelu. Zvečer, ob doplačilu, predlagamo večerjo,
kjer boste ob spremljavi glasbe v prijetnem ambientu
uživali v odličnih lokalnih dobrotah Južne Srbije. Povratek v hotel in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
NIŠ – BEOGRAD
Po zajtrku se bomo odpravili proti srbski prestolnici.
Po prihodu bomo najprej obiskali Hišo cvetja in Titovo

grobnico (doplačilo) in se zapeljali skozi najelitnejšo
mestno četrt z razkošnimi vilami, mimo znamenitega
stadiona Marakana in neobičajne zgradbe TV Pink.
Postanek pri največji pravoslavni cerkvi na Balkanu,
cerkvi Sv. Save. Za konec se bomo sprehodili do trdnjave Kalemegdan, od koder se ponujajo čudoviti
razgledi na mesto in sotočje Donave in Save. Popoldne
prosto na glavni mestni ulici, Knez Mihajlovi. Ob doplačilu priporočamo približno 1 - urno mini križarjenje
z ladjico po Savi in Donavi (min. 20 prijav). Zvečer ob
doplačilu predlagamo večerjo na Skadarliji, kjer boste ob spremljavi starogradske glasbe uživali ob tipični
srbski hrani.
3. DAN
zajtrk
BEOGRAD – NOVI SAD – FRUŠKA GORA – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo odpravili proti severu. Najprej
bomo obiskali Novi Sad in mogočno Petrovaradinsko
trdnjavo: sprehodili se bomo skozi slovite obrambne
sisteme do samega vrha, kjer bo naš trud poplačan
s čudovitim razgledom na vojvodinsko ravnico. Nato
se bomo sprehodili po starem mestnem jedru s številnimi znamenitimi zgradbami. Nekaj časa za kosilo.
Sledi kratek postanek pri enem najlepših vojvodinskih
samostanov, Krušedolu, nato pa vožnja proti Sloveniji,
kamor bomo prispeli v poznih večernih/ nočnih urah.

od 159 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, ogled Niša,
Beograda in Novega Sada z lokalnim vodnikom,
vstopnino v kostnico, zunanje oglede, spremstvo in
organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: 4-hodna večerja v
okolici Niša 18€, degustacija 4 vrst vin ob večerji 9€,
večerja na Skadarliji 19 €, izlet z ladjico v Beogradu
12 €, vstopnine: Hiša cvetja 400 RSD (pribl. 3,5€),
avalski stolp 300 RSD (pribl. 2,5€), Krušedol 1€. Arheološka dvorana, odrasli 200 RSD, otroci do 18. let
150 RSD; Medijana – odrasli 200 RSD.
OPOMBA: nekatere vstopnine je možno plačati
samo v lokalni denarni valuti.

Srbski trojček, 4 dni - Niš, Beograd in Novi sad ter znameniti samostan Manasija

Odhodi: 7. februar*, 14. marec*, 18., 27. in 30. april, 2. in 18. maj, 1. in 22. junij, 1. in 8. avgust, 5. in 19. september, 3., 17., 26. in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• več prostega časa v Beogradu
• možnost »kulinaričnega doživetja« v Nišu
• obisk samostana, obdanega z enajstimi
obrambnimi stolpi
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA – NIŠ
Odhod v nočno/jutranjih urah in vožnja z vmesnimi postanki proti Srbiji. Niš je danes tretje največje mesto v
Srbiji, zgodovinsko pa je najbolj poznano kot rojstno
mesto rimskega cesarja Konstantina Velikega. Najprej
se bomo zapeljali mimo Medijane, ostankov nekoč
prestižne cesarjeve palače do kostnice. Ćele Kula ali
drugo ime za stolp iz lobanj prebivalcev mesta, ki so
se v začetku 19. stol. uprli Turkom. Obiskali bomo
tudi trdnjavo, si ogledali spomenik Konstantinu, se
sprehodili čez Trg Kralja Milana in po Kopitarevi ulici,
kjer so nekoč živeli in delovali obrtniki, danes pa tam
najdemo številne lokalčke in restavracije. Nastanitev
v hotelu. Zvečer, ob doplačilu, predlagamo večerjo,
kjer boste ob spremljavi glasbe v prijetnem ambientu
uživali v odličnih lokalnih dobrotah Južne Srbije. Povratek v hotel in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
NIŠ – MANASIJA – AVALA – BEOGRAD
Po zajtrku se bomo odpeljali do spominskega parka
Bubanj in spomenika – simbola boja proti okupatorju na območju Srbije. Ob doplačilu si lahko ogledamo
tudi nekdanje koncentracijsko taborišče iz II. svetovne
vojne »Crveni Krst«. Pot nadaljujemo poti Beogradu.
Na poti bomo obiskali še znameniti samostan Manasija iz začetka 15. stoletja., obdan z masivnim obzidjem
in skriva bogato zgodovino. Nadaljevanje vožnje proti
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Beogradu, kjer se bomo najprej podali na beograjsko
»goro« Avalo. Po želji se bomo povzpeli na stolp od koder se vidi daleč naokoli. Tukaj je tudi znani spomenik
Ivana Meštroviča. Kratek postanek, nato pa nadaljevanje v Beograd. Nastanitev v hotelu in nekaj časa za
osvežitev, nato pa bomo prvič obiskali center mesta,
kjer bo nekaj prostega časa.
3. DAN
zajtrk, nočitev
OGLED BEOGRADA IN IZLET Z LADJICO
Dopoldne bomo najprej obiskali Hišo cvetja in Titovo
grobnico (doplačilo) in se zapeljali skozi najelitnejšo
mestno četrt z razkošnimi vilami Beograjčanov, Dedinje, mimo znamenitega stadiona Marakana in neobičajne zgradbe TV Pink. Postanek pri največji pravoslavni cerkvi na Balkanu, cerkvi Sv. Save. Za konec se
bomo sprehodili do trdnjave Kalemegdan, od koder se
ponujajo čudoviti razgledi na mesto in sotočje Donave
in Save. Popoldne prosto na glavni mestni ulici, Knez
Mihajlovi. Ob doplačilu priporočamo približno 1 - urno
mini križarjenje z ladjico po Savi in Donavi (min. 20 prijav). Zvečer ob doplačilu predlagamo večerjo na Skadarliji, kjer boste ob spremljavi starogradske glasbe
uživali ob tipični srbski hrani.
4. DAN
zajtrk
BEOGRAD – NOVI SAD – FRUŠKA GORA – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo odpravili proti severu. Najprej
bomo obiskali Novi Sad in mogočno Petrovaradinsko
trdnjavo: sprehodili se bomo skozi slovite obrambne
sisteme do samega vrha, kjer bo naš trud poplačan
s čudovitim razgledom na vojvodinsko ravnico. Nato
se bomo sprehodili po starem mestnem jedru s šte-

vilnimi znamenitimi zgradbami. Nekaj časa za kosilo.
Sledi kratek postanek pri enem najlepših vojvodinskih
samostanov, Krušedolu, nato pa vožnja proti Sloveniji,
kamor bomo prispeli v poznih večernih/ nočnih urah.

od 189 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, tri nočitve z zajtrki v hotelih 3/4*, ogled Niša, Beograda in Novega Sada z lokalnim vodnikom, vstopnino v kostnico, obisk samostana Manasija, zunanje
oglede, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
49 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: 4-hodna večerja v
okolici Niša 18€, degustacija 4 vrst vin ob večerji 9€,
večerja na Skadarliji 19 €, izlet z ladjico v Beogradu
12 €, vstopnine: Hiša cvetja 400 RSD (pribl. 3,5€),avalski stolp 300 RSD (pribl. 2,5€), Krušedol 1€. Arheološka dvorana, odrasli 200 RSD, otroci do 18. let150
RSD, koncentracijsko taborišče Crveni Krst – odrasli
200 RSD, otroci do 18. let 150 RSD; Medijana – odrasli 200 RSD, otroci.
OPOMBA: nekatere vstopnine je možno plačati
samo v lokalni denarni valuti.

Šarganska osmica

Zlatibor, Tara in Šarganska osmica

Beograd

Odhodi: 14. marec*, 18., 26. in 30. april, 2. in 16. maj, 6. in 21. junij, 1. in 8. avgust, 5. in 19. september, 3., 17., 24. in 30. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• etno vas Stanišići in Drvengrad Emirja
Kusturice
• vožnja z znamenito železnico Šarganska osmica
• obisk Zlatibora, enega najbolj priljubljenih
srbskih letovišč
• degustacija tradicionalnih srbskih Rakij
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA – SRBIJA
Odhod v poznih nočnih urah iz Slovenije in vožnja preko Hrvaške in BiH proti Višegradu.
2. DAN
večerja, nočitev
BAJINA BAŠTA – DEGUSTACIJA RAKIJE – PLOVBA
PO JEZERU PERUĆAC – SAMOSTAN RAČA – NP TARA
Jutranji prihod v Bajino Bašto, slikovito mesto pod
planino Taro. Ustavili se bomo pri simbolu tega mesta – Kućice na reki Drini. Gre za malo leseno hiško, ki
stoji na reki Drini že od leta 1968. Nato se bomo napotili do najstarejše srbske destilarne, kjer bomo imeli
degustacijo tipičnih rakij z območja NP Tare in Podrinja. Kakšen izdelek bomo lahko kupili tudi za domov.
Nadaljujemo do bližnjega samostana Rača, ki leži ob
vznožju planine Tare in je bil središče duhovnosti v
srednjeveški Srbiji. Zapeljali se bomo do velikanskega
jeza Peručac, ki je ena izmed največjih zanimivosti na
reki Drini. Tam si bomo ogledali tudi 365m dolgo reko,
ki je simbolično poimenovana tudi »Godina«. Vkrcali
se bomo na ladjico in se podali še na približno 1-urno
plovbo po jezeru Perućac in kanjonu Drine. Nadaljevali bomo z raziskovanjem NP Tare. Zapeljali se bomo na
Vidikovac od koder se razprostirajo čudoviti razgledi

na dolino reke Drine. Pot nadaljujemo skozi Narodni
park Tara, ki je za Srbijo nekaj podobnega kot je Narodni park Triglav za Slovenijo. Podnebje v tem parku
je izrazito planinsko, kar pomeni, da lahko tam ves
čas opazujemo bujno zeleno rastje v neokrnjeni naravi. Podali se bomo mimo jezera Zaovine, kjer raste
tudi Pančićeva omorika – endemična vrsta iglastega
drevesa, značilna samo za območje Drine. Pozno popoldan sledi nastanitev v bližini Zlatibora. Večerja in
nočitev.

Stanišići. V njej so predstavljene tipične kmečke hiše
z območja. Sprehodili se bomo po vasi, nato pa imeli še nekaj prostega časa za kosilo. Sledi vožnja proti
Sloveniji, kamor bomo predvidoma prispeli v večernih
urah.

3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
MOKRA GORA – DRVENGRAD – ZLATIBOR
Danes se bomo podali na vožnjo z vlakom »Nostalgija«, v prijetnem ambientu vlaka in neokrnjene narave. Iz hotela se bomo odpravili proti Mokri Gori, kjer
bomo vstopili na vlak. Sledi vožnja po eni od najbolj
zanimivih muzejskih železnic v Evropi, Šarganski osmici. Na 15 km dolgi progi nas čaka kar 22 predorov in
več kot 5 mostov, ter čudovita pokrajina. Po želji ogled
etno vasice Drvengrad, ki jo je za snemanje filmov
zgradil režiser Emir Kusturica (doplačilo). Po ogledih
se bomo podali do planine Zlatibor, ki velja za eno
najbolj znanih in priljubljenih letovišč v Srbiji. Nekaj
prostega časa za ogled letovišča in morebitne nakupe
lokalnih produktov na tržnici. Sledi povratek v hotel,
kjer bomo imeli večerjo ob živi glasbi.

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

4. DAN
zajtrk
ZLATIBOR – BIJELJINA IN ETNO SELO STANIŠIĆI –
SLOVENIJA
Zjutraj odjava iz hotela in začetek vožnje proti BIH do
mesta Bijeljina, kjer se v bližini nahaja Etno vasica

od 179 €*

najmanj 45 potnikov

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, 2x polpenzion v hotelu 3*, 1x živa glasba ob
večerji v hotelu, vožnjo s Šargansko osmico, degustacijo rakije, plovba z ladjico po jezeru Perućac,
zunanje oglede, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €, med 25 in 34 potniki 50 € na osebo.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnina v Drvengrad približno 2,2€, ostale morebitne vstopnine,
po želji.
OPOMBA: nekatere vstopnine je možno plačati
samo v lokalni denarni valuti.

Beograd in zahodna Srbija s Šargansko osmico

Odhodi: 15. marec*, 19. in 27. april, 1., 3. in 18. maj, 7. in 22. junij, 2. in 9. avgust, 6. in 20. september, 4., 18., 26. in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• vožnja z znamenito železnico Šarganska osmica
• obisk Zlatibora, enega najbolj priljubljenih
srbskih letovišč
• celovito doživetje Srbije v treh dneh, kjer se
dobro jé
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA – BEOGRAD
Odhod v nočno/jutranjih urah in vožnja proti Beogradu, kamor bomo prispeli v opoldanskih urah. Sledi
ogled glavnih znamenitosti. Obiskali bomo Hišo cvetja
in Titovo grobnico (doplačilo), se zapeljali skozi najelitnejšo mestno četrt z razkošnimi vilami na Dedinju
ter mimo znamenitega stadiona Marakana in neobičajne zgradbe TV Pink. Postanek pri največji pravoslavni
cerkvi na Balkanu, cerkvi Sv. Save. Popeljali se bomo
še čez znane trge kot je Trg republike s parlamentom in
se za konec sprehodili po glavni beograjski ulici, Knez
Mihajlovi in do trdnjave Kalemegdan, od koder se ponujajo čudoviti razgledi na mesto in sotočje Donave in
Save. Nekaj prostega časa v centru. Sledi nastanitev
v hotelu. Zvečer ob doplačilu predlagamo večerjo na
Skadarliji, kjer boste ob spremljavi starogradske glasbe uživali ob odlični hrani.

2. DAN
zajtrk, malica, večerja, nočitev
BEOGRAD – ZLAKUSA – ZLATIBOR
Po zgodnjem zajtrku se bomo odpravili proti zahodni
Srbiji in planini Zlatibor. Najprej se bomo ustavili v Topoli in si pogledali Mavzolej in cerkev Sv. Đorđa (Oplenac), kjer je tudi pokopan Peter I. Karađorđević. Nadaljujemo proti vasici Zlakusa, ki leži v bližini Užic. Tam
še danes na avtentičen način izdelujejo predmete iz
gline. Domačini nas bodo prijazno sprejeli in postregli
z lokalnimi dobrotami, skupaj z njimi se bomo naučili nekaj o zgodovini lončarstva in spremljali izdelave.
Nadaljevanje do do Zlatibora, priljubljenega srbskega
letovišča. Nekaj prostega časa za ogled mesta ter morebitne nakupe domačih izdelkov, kot sta pršut in rakija
na lokalni tržnici. Nastanitev v hotelu, kjer bomo imeli
večerjo ob živi glasbi.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
MOKRA GORA (ŠARGANSKA OSMICA) – DRVENGRAD – SLOVENIJA
Dopoldne se bomo podali na vožnjo z vlakom »Nostalgija«, v prijetnem ambientu vlaka in neokrnjene narave
se bomo popeljali v zares nepozabno doživetje. Vožnja
proti Mokri Gori, kjer bomo vstopili na vlak in vožnja
po eni najbolj zanimivih muzejskih železnic v Evropi,
Šarganski osmici. Na 15 km dolgi progi nas čaka kar 22
predorov in več mostov ter čudovita pokrajina. Po želji
ogled Etno vasice Drvengrad, ki jo je za snemanje fil-

mov zgradil režiser Emir Kusturica (doplačilo). Popoldan pričetek vožnje skozi NP Tara proti severu Srbije in
Sloveniji. Povratek je predviden v poznih nočnih urah.

od 169 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, 1x nočitev z zajtrkom, 1x polpenzion v hotelu 3*,
ogled Beograda z lokalnim vodnikom, obisk Etno
vasi v Zlakusi z vključeno malico, 1x živa glasba ob
večerji v hotelu, vožnjo s Šargansko osmico, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja na Skadarliji
19 €, izlet z ladjico v Beogradu 12 €, vstopnine: Hiša
cvetja 400 RSD (pribl. 3,5€), Avalski stolp 300 RSD
(pribl. 2,5€), Drvengrad približno 2,2€, ostale morebitne vstopnine, po želji.
OPOMBA: nekatere vstopnine je možno plačati
samo v lokalni denarni valuti.
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Bajina bašta

Višegrad

Od Beograda do Sarajeva – dve prestolnici Balkana
Šarganska Osmica in plovba po Drini

Odhodi: 14. marec*, 20. in 27. april, 2. in 18. maj, 1. in 22. junij, 3. in 10. avgust, 7. in 21. september, 5., 19., 26. in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• obisk dveh držav in današnjih prestolnic
Balkana
• vožnja z znamenito železnico Šarganska
osmica
• plovba z ladjico po Drini do Višegrada
• vključeni dve večerji in kosilo
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA – BEOGRAD 		
Odhod v nočno/jutranjih urah in vožnja proti Beogradu, kamor bomo prispeli predvidoma opoldne. Sledi
ogled glavnih znamenitosti. Obiskali bomo Hišo cvetja
in Titovo grobnico (doplačilo), se zapeljali skozi najelitnejšo mestno četrt z razkošnimi vilami na Dedinju
in mimo znamenitega stadiona Marakana in neobičajne zgradbe TV Pink. Postanek pri največji pravoslavni
cerkvi na Balkanu, cerkvi Sv. Save. Popeljali se bomo
še čez znane trge kot je Trg republike s parlamentom
in se za konec sprehodili po glavni beograjski ulici,
Knez Mihajlovi in do beograjske trdnjave Kalemegdan, od koder se ponujajo čudoviti razgledi na mesto in sotočje Donave in Save. Nekaj prostega časa v
mestnem središču, sledi nastanitev v hotelu. Zvečer
ob doplačilu predlagamo večerjo na Skadarliji, kjer
boste ob spremljavi starogradske glasbe uživali ob
odlični hrani.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BEOGRAD – BAJINA BAŠTA – ŠARGANSKA OSMICA –
DEGUSTACIJA RAKIJ
Po zajtrku se bomo odpravili proti zahodni Srbiji in Mokri Gori. Na poti se bomo ustavili pri »kućici na Drini«,
gre za majhno hiško, ki stoji sredi reke že od leta 1968.
Pot nadaljujemo proti Mokri Gori, kjer bomo vstopili
na vlak. Popeljali se bomo po eni od najbolj zanimivih muzejskih železnic v Evropi, Šarganski osmici. Na
15 km dolgi progi nas čaka kar 22 predorov in več kot
5 mostov ter čudovita pokrajina. Nekaj prostega časa
za kosilo. Po želji ogled Etno vasice Drvengrad, ki jo je
Sarajevo
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za snemanje filmov zgradil režiser Emir Kusturica (doplačilo). Nato se bomo podali v Bajino Bašto, mesto
pod planino Taro. Tam bomo imeli degustacijo tipičnih
rakij s tega področja, seveda pa bomo kakšen izdelek
lahko kupili tudi za domov. Nastanitev v hotelu, kjer
bomo imeli večerjo ob živi glasbi.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BAJINA BAŠTA – PLOVBA PO DRINI – VIŠEGRAD –
SARAJEVO
Po zajtrku odhod proti jezeru Perućac, kjer se bomo
vkrcali na ladjico. Sledi eden od vrhuncev našega potovanja in sicer plovba z ladjico po čudovitem
kanjonu, vse do Višegrada na reki Drini. Kot zanimivost - vkrcali se boste v Republiki Srbiji, izkrcali pa na
ozemlju BIH (v Višegradu). Med plovbo, bomo lahko
občudovali neokrnjeno naravo na bregovih kristalno
čiste reke Drine. Po izkrcanju si bomo ogledali Andrićgrad in znameniti kamniti most, ki ga v eni svojih knjig omenja tudi znani pisatelj Ivo Andrič. Nekaj
prostega časa in nadaljevanje vožnje proti Sarajevu,
kamor bomo prispeli v večernih urah. Sledi nastanitev
v hotelu, večerja in nočitev.
4. DAN
zajtrk
SARAJEVO – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo podali v mesto, ki ga bomo najprej spoznavali z avtobusom, se zapeljali mimo
zgradb dvojčkov Momo in Uzeir do Viječnice, nekdanje
mestne hiše in najlepšega objekta iz avstro - ogrskega
obdobja in naprej na slovito Baščaršijo, glavni mestni
trg in srce starega Sarajeva. V spremstvu lokalnega
vodnika si boste ogledali številne znamenitosti kot so
Principov most, Begovo džamijo, katedralo Sv. Srca
Jezusovega, Saborno cerkev, Vjećnico. Nekaj prostega
časa za obisk odličnih čevapdžinic in burekdžinic ter
morebitne samostojne nakupe na tržnici. Popoldan
vrnitev proti Sloveniji, kamor boste prispeli v poznih
nočnih urah.

od 219 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, 1x nočitev z zajtrkom in 2x polpenzion v hotelu
3/4*, 1x živa glasba ob večerji, ogled Beograda, Višegrada in Sarajeva z lokalnim vodnikom, plovba z
ladjico do Višegrada, vožnjo s Šargansko osmico,
zunanje oglede, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
49 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja na Skadarliji 19 €, izlet z ladjico v Beogradu 12 €, vstopnine:
Hiša cvetja 400 RSD (pribl. 3,5€), Avalski stolp
300 RSD(pribl. 2,5€), Drvengrad približno 2,2€,
tunel upanja 10 BAM (pribl. 5€), ostale morebitne
vstopnine, po želji.
OPOMBA: nekatere vstopnine je možno plačati
samo v lokalni denarni valuti.

NOVO

BOSNA in HERCEGOVINA
»Solze mi tečejo od smeha.
Če se preneham smejati, bodo ostale samo solze. «
(pisatelj Meša Selimović)

BOSNA JE DEŽELA
v osrčju Balkana, razpeta med vzhodom in
zahodom, med verami in kulturami, s posebnim
smislom za humor, brezmejno odprtostjo ljudi,
samoironijo, ustvarjalnostjo in umetniškim
nabojem.
ZVEZDNI PRAH
Ob prejemu prestižne Nobelove nagrade za
književnost za knjigo Most na Drini je bosanski
pisatelj Ivo Andrić v govoru razložil značilnosti
življenja v deželi, ki je dala značaj nagrajenemu
delu. Na čudovit govor se je član Kraljeve
akademije znanosti odzval z besedami: »Dr.
Andrić, razložili ste nam ozadje zgodbe, življenja
svojih rojakov, ki se trudijo vzdržati in preživeti.
Tako kot je vaš most na Drini združil vzhod in
zahod, je vaše delo povezalo tudi vašo kulturo
s kulturami drugega sveta. To je naloga, vredna
največjega avtorja. «
VROČIH 5 V SARAJEVU
• Baščaršija iz časa turške nadvlade mestu,
v prevodu glavna tržnica z lokalnimi
trgovci in izdelovalci bakrenih izdelkov,
čevapdžinicami in burekdžinicami,

• Begova džamija iz 16. st., zaradi velikosti in
privlačnosti eden najpomembnejših verskih
spomenikov islamske kulture na Balkanu,
• Latinska ćuprija oz. Latinski most, eden
najstarejših sarajevskih mostov, do leta 1991
imenovan po Gavrilu Principu, atentatorju
avstro - ogrskega prestolonaslednika
Franca Ferdinanda,
• Tunel upanja, edini izhod iz obkoljenega
mesta v času vojne v 90. letih in oskrbovalna
vez z zunanjostjo,
• predmestje Sarajeva Ilidža, znano po svoji
naravni lepoti in zgodovinski tradiciji.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Ime Bosna izhaja iz indoevropske besede
bosana, ki pomeni voda. Bosno krasijo
številne reke, jezera in slapovi. Hercegovina
je dobila ime po starodavnem vladarju
Herceg Stjepanu
• Kamniti most v Mostarju čez Neretvo je
spomenik orientalske arhitekture pod
zaščito Unesca. Prvotni most so po načrtih
slavnega arhitekta Hajrudina zgradili v 16.
st., njegova posebnost pa je 29 m širok
obok, ki je za tedanje čase predstavljal

•
•
•
•
•

enega največjih gradbenih dosežkov. Most
je bil v zadnji vojni porušen in nato slovesno
ponovno odprt leta 2004. Domačini so
zelo ponosni nanj in z veseljem uprizorijo
spektakularen skok v 21 m globoko Neretvo.
Tri glavne etnične skupine v državi so
Bosanci, Srbi in Hrvati.
Nacionalni park Sutjeska je najstarejši
nacionalni park v BiH.
Tuzla je dobila ime po turški besedi tuz ali
sol, in sicer zaradi slanih izvirov vode.
1984 je bila Bosna s Sarajevom prizorišče
Olimpijskih iger.
Pitje kave je dolgotrajen družabni obred, v
katerem Bosanci uživajo vsak dan.

ZA DOBER TEK
Čevapčiči, čorbe, bureki in pite - sirnica, kljukuša,
maslenica, krumpiruša, suho meso, klobase,
pogače …

Sarajevo

Sarajevo - vikend v mestu

Odhodi: 23. marec*, 6., 13., 20. in 27. april, 1., 4. in 18. maj, 15. in 22. junij, 3. in 17. avgust, 14. in 21. september, 5., 12., 19., 26. in 31. oktober, 2. november 2019
ali po želji zaključenih skupin
• nostalgično in vznemirljivo
• vedno živahno Sarajevo
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - SARAJEVO
V zgodnjih jutranjih/nočnih urah odhod iz Slovenije
proti Sarajevu, kamor bomo prispeli opoldne.
Po prihodu v Sarajevo bomo najprej spoznavali mesto z
avtobusom, se zapeljali mimo zgradb dvojčkov Momo
in Uzeir do Viječnice, nekdanje mestne hiše in najlepšega objekta iz avstro - ogrskega obdobja in naprej na
slovito Baščaršijo, glavni mestni trg in srce starega Sarajeva. V spremstvu lokalnega vodnika si boste ogledali številne znamenitosti kot so Principov most, Begovo džamijo, katedralo S. Srca Jezusovega, Saborno
cerkev, Vjećnico. Tudi nekaj prostega časa bo za obisk
odličnih čevabdžinic in burekdžinic.

Sledi nastanitev v Sarajevu ali predelu Ilidža. Zvečer po
želji večerja v lokalni restavraciji ob živi glasbi (doplačilo). Nočitev.
2. DAN
zajtrk
SARAJEVO - SLOVENIJA
Dopoldne se bomo sprehodili do Vrela Bosne, izvira
istoimenske reke. Nato si bomo ogledali Tunel upanja,
ki je bil med vojno edini izhod iz obkoljenega mesta
(vstopnine ob doplačilu). Zapeljali se bomo še mimo
stadiona Koševo, ter se po želji povzpeli na vrh 150 m
visoke stolpnice Avaz, od koder so čudoviti razgledi na
mesto. Še nekaj prostega časa v središču mesta, nato
pa pot proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

od 89 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, eno nočitev z zajtrkom v hotelu 3/4* v Sarajevu ali na Ilidži, zunanje oglede, lokalno vodenje
v Sarajevu, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 16 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
15 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja ob živi glasbi v
Sarajevu 18€, Tunel Upanja 10 BAM (pribl. 5€), stolpnica Avaz pribl. 2€, Vrelo Bosne pribl. 2€.
OPOMBA: nekatere vstopnine je možno plačati samo
v lokalni denarni valuti.

Bosanske piramide in Sarajevo

Odhodi: 23. marec*, 6., 13., 20. in 27. april, 1., 4. in 18. maj, 15. in 22. junij, 3. in 17. avgust, 14. in 21. september, 5., 12., 19., 26. in 31. oktober, 2. november 2019 ali po
želji zaključenih skupin
2. DAN
zajtrk
• živahno Sarajevo
SARAJEVO - BOSANSKE PIRAMIDE V VISOKEM Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:
• čudežne Bosanke piramide v Visokem
SLOVENIJA
- 15%
Po zajtrku vožnja v Visoko, mestece 30 km od Sarajeva.
Kraj je v zadnjih letih deležen velike pozornosti, saj se tu
1. DAN
nočitev
CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po pronahaja zanimiv kompleks hribov, ki jih imenujejo bosanSLOVENIJA - SARAJEVO
gramu, nočitev z zajtrkom v hotelu 3/4*, lokalno
ske piramide. Z lokalnim vodnikom se bomo sprehodiV zgodnjih jutranjih/nočnih urah odhod iz Slovenije
vodenje v Sarajevu in Visokem, vstopnino za ogled
li do razgledne točke, od koder je lep razgled na pirproti Sarajevu, kamor bomo prispeli opoldne.
Arheološkega parka v Visokem, zunanje oglede,
amide. Sprehodili se bomo še skozi podzemne tunele,
Po prihodu v Sarajevo bomo najprej spoznavali mesto z
spremstvo in organizacijo potovanja.
ki naj bi imeli ugoden energijski učinek na telo. Podali
avtobusom, se zapeljali mimo zgradb dvojčkov Momo in
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
se
bomo
še
do
Piramide
Sonca,
kjer
si
bomo
ogledali
Uzeir do Viječnice, nekdanje mestne hiše in najlepšega
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
tamkajšnje izkopanine. Popoldne povratek v Slovenijo,
objekta iz avstro - ogrskega obdobja in naprej na slo20 €.
kamor bomo prispeli v večernih urah.
vito Baščaršijo, glavni mestni trg in srce starega SaraMOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
jeva. V spremstvu lokalnega vodnika si boste ogledali
15 €
številne znamenitosti kot so Principov most, Begovo
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja ob živi glasbi v
džamijo, katedralo S. Srca Jezusovega, Saborno cerkev,
Sarajevu 18€, Tunel Upanja 10 BAM (pribl. 5€), stolVjećnico. Tudi nekaj prostega časa bo za obisk odličnih
pnica
Avaz pribl. 2€, Vrelo Bosne pribl. 2€.
najmanj 45 potnikov
čevabdžinic in burekdžinic. Sledi nastanitev v SarajeOPOMBA: nekatere vstopnine je možno plačati samo
vu ali predelu Ilidža. Zvečer po želji večerja v lokalni
v lokalni denarni valuti.
restavraciji ob živi glasbi (doplačilo). Nočitev.

od 109 €*

Živahna Baščaršija
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Bosanske Piramide

Mostar

Po Bosni in Hercegovini

Jajce

Odhodi: 8. februar*, 15. marec*, 19. in 27. april, 1., 3. in 18. maj, 7. in 22. junij, 2. in 9. avgust, 6. in 20. september, 4., 18., 26. in 31. oktober 2019
ali po želji zaključenih skupin
2. DAN
zajtrk, nočitev
• ogled skrivnostnega Titovega bunkerja v Konjicu
SARAJEVO
• Mostar - hercegovski biser
Zjutraj najprej po želji ogled Vrela Bosne in Tunela
najmanj 45 potnikov
• cel dan za odkrivanje Sarajeva
upanja, ki je bil v času vojne edini izhod iz obkoljenega
• po poteh spominov v Travnik, Jajce in Banjo Luka
mesta (vstopnina za doplačilo). Sarajevo bomo
Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:
najprej spoznavali z avtobusom, se zapeljali mimo
1. DAN
nočitev
zgradb dvojčkov Momo in Uzeir do Viječnice, nekdanje
- 15%
SLOVENIJA - MOSTAR – JABLANICA - TITOV BUNmestne hiše in najlepšega objekta iz avstro - ogrskega
KER V KONJICU - SARAJEVO
obdobja in naprej na slovito Baščaršijo, glavni mestni
CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po prograV zgodnjih jutranjih/nočnih urah odhod iz Slovenitrg in srce starega Sarajeva. V spremstvu lokalnega
mu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3/4* v Sarajeje proti Hercegovini. V dopoldanskih urah prihod v
vodnika si boste ogledali številne znamenitosti kot
vu ali na Ilidži, vstopnino v Titov bunker, lokalno
Mostar, kjer se bomo sprehodili po kujundžiluku, naso Principov most, Begovo džamijo, katedralo S. Srca
vodenje v Sarajevu, ostale oglede zunanjosti,
jstarejšem mostarskem bazarju, ki je še danes znan
Jezusovega, Saborno cerkev, Vjećnico. Tudi nekaj
spremstvo in organizacijo izleta.
po številnih restavracijah, lokalih in trgovinicah s
prostega časa bo za obisk odličnih čevabdžinic in
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
spominki. Ustavili se bomo na slovitem Starem mosburekdžinic, za samostojno odkrivanje mesta, nakupe
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
tu, stopili pa bomo tudi v turško hišo, tipično doali obiske muzejev in galerij. Zvečer po želji večerja v
20 €.
movanje muslimanske družine iz 19. stoletja (doplačilokalni restavraciji ob živi glasbi (doplačilo). Nočitev.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
lo). Nekaj prostega časa, sledi vožnja do Jablanice,
30 €
kraja, ki je znan po znameniti Bitki na Neretvi. Kratek
3. DAN
zajtrk
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja ob živi glasbi
foto postanek. Naprej do Konjica, kjer se nahaja znaSARAJEVO - TRAVNIK - JAJCE - BANJA LUKA v Sarajevu 18€, Tunel Upanja 10 BAM (pribl. 5€),
meniti Titov nuklearni bunker, ena najbolje varovanih
SLOVENIJA
stolpnica Avaz pribl. 2€, Vrelo Bosne pribl. 2€,
skrivnosti v času Jugoslavije. Bunker, ki so ga gradili
Dopoldne slovo od Sarajeva in vožnja do Travnika, ki je
muzej AVNOJ-a pribl. 2€.
več kot 20 let in ki sega do 350 metrov pod zemljo, naj
znan po rojstni hiši Iva Andrića, edinega dobitnika NoOPOMBA: nekatere vstopnine je možno plačati
bi v primeru jedrske vojne služil kot zatočišče za Tita
belove nagrade za književnost s področja bivše Jugosamo v lokalni denarni valuti.
in njegovo družino. Ogled v spremstvu lokalnega vodslavije. Nadaljevanje v Jajce. Postanek ob veličastnih
nika. Pozno popoldan nadaljevanje do Sarajeva, nasslapovih in ob doplačilu ogled muzeja, posvečenega
tanitev v hotelu v mestu ali v predelu Ilidža. Nočitev.
zasedanju AVNOJA. Zadnji postanek bomo naredili v
Banja Luki, drugem največjem mestu Bosne in Hercegovine. Ogled mesta, nato pa vrnitev v Slovenijo s
prihodom v poznih večernih urah.

od 149 €*

Mostar, Sarajevo in Titov bunker 

Odhodi: 23. marec*, 6., 13., 20. in 27. april, 1., 4. in 18. maj, 15. in 22. junij, 3. in 17. avgust, 14. in 21. september, 5., 12., 19., 26. in 31. oktober, 2. november 2019 ali po
želji zaključenih skupin
bi v primeru jedrske vojne služil kot zatočišče za Tita
• ogled skrivnostnega Titovega bunkerja v
in njegovo družino. Ogled v spremstvu lokalnega vodKonjicu
nika. Pozno popoldan nadaljevanje do Sarajeva, nasnajmanj 45 potnikov
• obisk Sarajeva in Mostarja
tanitev v hotelu v mestu ali v predelu Ilidža. Zvečer
po želji večerja v lokalni restavraciji ob živi glasbi (doOtroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:
plačilo). Nočitev.
1. DAN
nočitev

od 109 €*

SLOVENIJA - MOSTAR – JABLANICA - TITOV
BUNKER V KONJICU - SARAJEVO
V zgodnjih jutranjih/nočnih urah odhod iz Slovenije proti Hercegovini. V dopoldanskih urah prihod v
Mostar, kjer se bomo sprehodili po kujundžiluku, najstarejšem mostarskem bazarju, ki je še danes znan
po številnih restavracijah, lokalih in trgovinicah s
spominki. Ustavili se bomo na slovitem Starem mostu, stopili pa bomo tudi v turško hišo, tipično domovanje muslimanske družine iz 19. stoletja (doplačilo). Nekaj prostega časa, sledi vožnja do Jablanice,
kraja, ki je znan po znameniti Bitki na Neretvi. Kratek
foto postanek. Naprej do Konjica, kjer se nahaja znameniti Titov nuklearni bunker, ena najbolje varovanih
skrivnosti v času Jugoslavije. Bunker, ki so ga gradili
več kot 20 let in ki sega do 350 metrov pod zemljo, naj

2. DAN
zajtrk, nočitev
SARAJEVO - SLOVENIJA
Zjutraj se bomo zapeljali mimo zgradb dvojčkov
Momo in Uzeir do Viječnice, nekdanje mestne hiše
in najlepšega objekta iz avstro ogrskega obdobja
in naprej na slovito Baščaršijo, glavni mestni trg
in srce starega Sarajeva. Po kratkem sprehodu in
ogledih najpomembnejših znamenitosti bomo imeli
nekaj prostega časa za obisk odličnih čevabdžinic
in burekdžinic. Ogledali si bomo še Tunel upanja
(doplačilo), ki je bil med vojno edini izhod iz obkoljenega
mesta. Po ogledih slovo in vožnja mimo Banja Luke v
Slovenijo, kamor bomo prispeli v poznih nočnih urah.

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, nočitev z zajtrkom v hotelu 3/4* v Sarajevu ali
na Ilidži, vstopnino v Titov bunker, zunanje oglede,
spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 18 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
30 €
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja ob živi glasbi
v Sarajevu 18€, Tunel Upanja 10 BAM (pribl. 5€),
stolpnica Avaz pribl. 2€, Vrelo Bosne pribl. 2€.
OPOMBA: nekatere vstopnine je možno plačati
samo v lokalni denarni valuti.
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Banja Luka

Neretva

Rafting na Neretvi in Sarajevo

Odhodi: 8. februar*, 15. marec*, 19. in 27. april, 1., 3. in 18. maj, 7. in 22. junij, 2. in 9. avgust, 6. in 20. september, 4., 18., 26. in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• rafting v kanjonu reke Neretve - enem najbolj
neokrnjenih kotičkov Evrope
• možnost trekinga na planino Prenj ali kanjonig
v kanjonu Rakitnice
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - SARAJEVO
V zgodnjih jutranjih/nočnih urah odhod iz Slovenije
proti Sarajevu, kamor bomo prispeli v popoldanskih urah. Zapeljali se bomo mimo zgradb dvojčkov
Momo in Uzeir do Viječnice, nekdanje mestne hiše
in najlepšega objekta iz avstro - ogrskega obdobja
in naprej na slovito Baščaršijo, glavni mestni trg in
srce starega Sarajeva. Po ogledu najpomembnejših
znamenitosti in kratkem sprehodu, bomo imeli nekaj
prostega časa za obisk odličnih čevabdžinic in burekdžinic. Popoldne si bomo ogledali Tunel upanja (doplačilo), ki je bil med vojno edini izhod iz obkoljenega mesta. Ustavili se bomo še pri mestnem stadionu
Koševo, sledi nastanitev v Sarajevu ali predelu Ilidža.
Po želji in ob doplačilu večerja v eni izmed lokalnih
restavracij.
2. DAN
zajtrk, nočitev
RAFTING NA NERETVI, TREKING "PO POTEH TIHOTAPCEV TOBAKA" ali KOPANJE V BORAČKEM JEZERU
Zjutraj se bomo odpeljali proti jugu, v Konjic ter naprej
v vasico Džajiči. Tu se bomo preoblekli v neoprenska

oblačila in obutev, nato pa se bomo odpeljali do vasice
Glavatičevo, kjer bo začetek adrenalinske vožnje. Pod
vodstvom izkušenih lokalnih vodnikov se bomo spustili po kanjonu reke Neretve, ki velja za enega najbolj
nedotaknjenih kotičkov Evrope. Vmes bomo naredili
tudi premor za kopanje, sončenje in fotografiranje neokrnjene narave. Za konec si bomo privoščili še kosilo
s tradicionalnimi domačimi specialitetami. Sledi povratek v Sarajevo. Za popoln zaključek večera po želji
večerja v eni od sarajevskih restavracij.
*Če se ne odločite za rafting, lahko dan preživite v raziskovanju Sarajeva ali pa ob katerih drugih aktivnostih
na Neretvi kot so kopanje na Boračkem jezeru ali pa
poldnevni treking po Poteh tihotapcev tobaka.
3. DAN
zajtrk
SARAJEVO - TRAVNIK - JAJCE - BANJA LUKA SLOVENIJA
Dopoldne slovo od Sarajeva in vožnja do Travnika, ki je
znan po rojstni hiši Iva Andrića, edinega dobitnika Nobelove nagrade za književnost s področja bivše Jugoslavije. Nadaljevanje v Jajce. Postanek ob veličastnih
slapovih in ob doplačilu ogled muzeja, posvečenega
zasedanju AVNOJA. Zadnji postanek bomo naredili
v Banja Luki, drugem največjem mestu Bosne in Hercegovine. Ogled mesta, nato pa vrnitev v Slovenijo s
prihodom v poznih večernih urah.

od 149 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3/4*, zunanje
oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
30 €, rafting (vključuje izposojo opreme, lokalnega
vodnika, rafting in kosilo) 35 €, kopanje na Boračkem jezeru 10 €, treking Po poteh tihotapcev tobaka 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja ob živi glasbi
v Sarajevu 18€, Tunel Upanja 10 BAM (pribl. 5€),
stolpnica Avaz pribl. 2€, Vrelo Bosne pribl. 2€,
muzej AVNOJ-a pribl. 2€.
OPOMBA: nekatere vstopnine je možno plačati
samo v lokalni denarni valuti.

Banja Luka - 2 dni
Odhodi: 23. marec*, 6., 13., 20. in 27. april, 1., 4. in 18. maj, 15. in 22. junij, 3. in 17. avgust, 14. in 21. september, 5., 12., 19., 26. in 31. oktober, 2. november 2019
ali po želji zaključenih skupin
• obiščite drugo največje mesto v BIH in
poskusite odlične »banjaluške čevape«
• obisk Etno vasi Ljubačke doline in pokušina
domačih dobrot
• možnost nakupov na banjaluški tržnici
• odličen vikend odklop
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA – SAMOSTAN ZVEZDE - BANJA LUKA
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja
s krajšimi vmesnimi postanki proti Bosni in Hercegovini. Po prihodu bomo najprej obiskali trapistovski
samostan Zvezde, danes edini delujoči na območju
Balkana. Menihi že več kot 200 let čuvajo skrivnost
predelave sira trapista, možen bo tudi nakup. Sledi ogled drugega največjega mesta v BIH z bogato
zgodovino in kulturo. V spremstvu lokalnega vodnika
si bomo ogledali glavne mestne znamenitosti: trdnjava Kastel, Muzej R. Srbske, Gosposka ulica, Banski dvori, Narodno gledališče, cerkev Svete Trojice,
Banjaluška škofija, stavba vlade RS, Muzej sodobne
umetnosti. Ostalo bo tudi nekaj prostega časa za
pokušino najboljših »banjaluških čevapov«. Pozno
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popoldan sledi nastanitev v hotelu in nekaj časa za
osvežitev. Zvečer predlagamo večerjo v eni izmed
lokalnih restavracij, kjer bomo poskusili odlično
bosansko kulinariko iz tega območja. Povratek v hotel z javnimi prevoznimi sredstvi ali s taksijem.
2. DAN
zajtrk
BANJA LUKA – ETNO VAS LJUBAČKE DOLINE –
SLOVENIJA
Zjutraj še nekaj prostega časa v Banjaluki, katerega
lahko izkoristite za obisk znamenite tržnice, kjer najdete vse, včasih smo rekli od igle do tovornjaka. Nato
sledi vožnja do Etno vasi Ljubačke doline, kjer je shranjeno preko 5000 eksponatov starih obrti. Okrepčali se
boste z domačim kruhom, sirom in kajmakom, ob kozarčku domače rakije. Dobro okrepčani bomo začeli z
vožnjo proti Sloveniji, kamor bomo predvidoma prispeli v večernih urah.

NOVO

od 89 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, obisk
samostana trapistov, ogled Banjaluke z lokalnim
vodnikom, vstopnino v Etno vas Ljubačke doline s
pokušino domačih dobrot in pijačo dobrodošlice,
spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 16 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja v restavraciji
18€, muzej Republike Srpske 2BAM (pribl. 1€), ostale morebitne vstopnine, po želji.
OPOMBA: nekatere vstopnine je možno plačati
samo v lokalni denarni valuti.

Mostar

Split

Sarajevo, Mostar in Dalmacija, 3 dni

Odhodi:: 15. marec*, 19. in 27. april, 1., 3. in 18. maj, 7. in 22. junij, 2. in 9. avgust, 6. in 20. september, 4., 18., 26. in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled znamenitega Titovega bunkerja v Konjicu
• obisk živahne prestolnice Bosne in
Hercegovine
• Mostar; čudovito mesto ob Neretvi
• postanek v Splitu in Trogirju
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - SARAJEVO
V zgodnjih jutranje/nočnih urah odhod iz Slovenije proti Sarajevu, kamor bomo prispeli v opoldanskih urah.
Zapeljali se bomo mimo zgradb dvojčkov Momo in
Uzeir do Viječnice, nekdanje mestne hiše in najlepšega
objekta iz avstroogrskega obdobja in naprej na slovito
Baščaršijo, glavni mestni trg in srce starega Sarajeva.
Po ogledih najpomembnejših znamenitosti in kratkem
sprehodu bomo imeli nekaj prostega časa za obisk
odličnih čevabdžinic in burekdžinic. Zapeljali se bomo
še mimo mestnega stadiona Koševo, sledi nastanitev
v Sarajevu ali predelu Ilidža. Zvečer po želji večerja v
lokalni restavraciji ob živi glasbi (doplačilo).
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SARAJEVO – TITOV BUNKER V KONJICU–
JABLANICA – MOSTAR – NEUM
Zjutraj vožnja najprej do Konjica, kjer se nahaja znameniti Titov nuklearni bunker, ena najbolje varovanih
skrivnosti v času Jugoslavije. Bunker, ki so ga gradili
več kot 20 let in ki sega do 350 metrov pod zemljo,

naj bi v primeru jedrske vojne služil kot zatočišče za
Tita in njegovo družino. Ogled v spremstvu lokalnega
vodnika. Pot nadaljujemo proti Jablanici, kraju, ki je
znan po znameniti Bitki na Neretvi. Kratek postanek za
fotografiranje, nato naprej proti Mostarju, čudovitemu
mestu, ki je dobil svoje ime po kamnitem mostu čez
Neretvo. V spremstvu lokalnega vodnika se bomo
sprehodili po kujundžiluku, najstarejšem mostarskem
bazarju, ki je še danes znan po številnih restavracijah,
lokalih in trgovinicah s spominki. Ustavili se bomo na
slovitem Starem mostu, v kolikor bomo imeli srečo
bomo morda videli domačine, ki vsakodnevno skačejo
iz 29 metrov višine v Neretvo. Po želji si lahko ogledate tudi turško hišo, tipično domovanje muslimanske
družine iz 19. stoletja (doplačilo). Nekaj prostega časa
za pravo turško kavo, nato nadaljevanje po dolini Neretve. Na poti se bomo ustavili še pri kraškem izviru
reke Bune, ki si je pot na površje poiskala pod 200m
visoko pečino. Nastanitev v hotelu v Neumu ali okolici.
Večerja in nočitev.
3. DAN
zajtrk
MOSTAR - SPLIT - TROGIR – SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja proti Splitu, živahni dalmatinski
prestolnici. Ogled mesta, ki sodi med najlepše dalmatinske bisere: ostanki obzidja, Dioklecijanova
palača, cerkev sv. Duje, tržnica in mnogo drugih
znamenitosti. Nekaj prostega časa za uživanje na
tamkajšnji »rivi«, nato pa nadaljevanje do Trogirja,
zgodovinskega mesteca, ki zaradi svojega čudovite-

ga in lepo ohranjenega starega mestnega jedra spada tudi na UNESCO - v seznam svetovne dediščine.
Vožnja po hrvaški avtocesti proti Sloveniji. Prihod v
poznih večernih oziroma nočnih urah.

od 149 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, 1x nočitev z zajtrkom in 1x polpenzion v hotelu
3/4*, ogled Sarajeva, Mostarja in Splita z lokalnim
vodnikom, vstopnino v Titov Bunker z vodenim
ogledom, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo izleta.
DOPLAČILO: za manjšo skupino med 35 in 44 potnikov) 25 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerja ob živi glasbi
v Sarajevu 18€, Tunel Upanja 10 BAM (pribl. 5€),
stolpnica Avaz pribl. 2€, Vrelo Bosne pribl. 2€, turška hiša 4BAM (pribl. 2€).
OPOMBA: nekatere vstopnine je možno plačati
samo v lokalni denarni valuti.

Sarajevo, Mostar in Dalmacija, 4 dni
Odhodi: 29.* marec, 5. in 27. april, 1. in 17. maj, 7. in 22. junij, 6. in 27. september, 11.* in 27. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• vključeni dve večerji
• po želji obisk Dubrovnika in Pelješca
• postanek v Splitu in Trogirju
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - SARAJEVO
V zgodnjih jutranje/nočnih urah odhod iz Slovenije proti Sarajevu, kamor bomo prispeli v opoldanskih urah.
Zapeljali se bomo mimo zgradb dvojčkov Momo in
Uzeir do Viječnice, nekdanje mestne hiše in najlepšega
objekta iz avstroogrskega obdobja in naprej na slovito
Baščaršijo, glavni mestni trg in srce starega Sarajeva.
Po ogledih najpomembnejših znamenitosti in kratkem
sprehodu bomo imeli nekaj prostega časa za obisk
odličnih čevabdžinic in burekdžinic. Zapeljali se bomo
še mimo mestnega stadiona Koševo, sledi nastanitev
v Sarajevu ali predelu Ilidža. Zvečer po želji večerja v
kateri od restavracij. Nočitev.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
JABLANICA - MOSTAR - IZVIR REKE BUNE - NEUM
Zjutraj vožnja proti Jablanici, kraju, ki je znan po znameniti Bitki na Neretvi. Kratek postanek za fotografiranje, nato nadaljevanje proti Mostarju. Sprehodili
se bomo po kujundžiluku, najstarejšem mostarskem
bazarju, ki je še danes znan po številnih restavracijah,
lokalih in trgovinicah s spominki. Ustavili se bomo na
slovitem Starem mostu, stopili bomo tudi v turško

hišo, tipično domovanje muslimanske družine iz 19.
stoletja (doplačilo). Nekaj prostega časa za pravo
turško kavo, nato nadaljevanje po dolini Neretve. Na
poti se bomo ustavili še pri kraškem izviru reke Bune,
ki si je pot na površje poiskala pod 200 m visoko pečino. Nastanitev v hotelu v Neumu ali okolici. Večerja
in nočitev.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
MINI POČITNICE ALI IZLET V DUBROVNIK IN STON
Dan bo namenjen sproščanju na plaži, sprehodom,
počitku. Proti doplačilu vožnja do jadranskega bisera, Dubrovnika. Po prihodu sprehod po lepo
ohranjenem starem mestnem jedru in glavni mestni
ulici, Stradun. Ustavili se bomo pred tamkajšnjo katedralo in po želji pokukali v lekarno v starem Frančiškanskem samostanu (doplačilo). Po želji se bomo
sprehodili še po 2 km dolgem obzidju, ki obdaja staro
jedro in je s svojimi stolpi dolgo služilo kot obramba pred vsiljivci. Prosto za samostojne sprehode,
nato pa vožnja na polotok Pelješac. Ustavili se bomo
v slikovitem mestecu Ston, ki ga obkroža mogočno
obzidje s še vedno ohranjenimi stolpi in trdnjavami.
Popoldne povratek v Neum. Večerja in nočitev.
4. DAN
zajtrk
NEUM - SPLIT - TROGIR - SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja proti Splitu, živahni dalmatinski
prestolnici. Ogled mesta, ki sodi med najlepše dalmatinske bisere: ostanki obzidja, Dioklecijanova

palača, cerkev sv. Duje, tržnica … Nekaj prostega časa
za uživanje na tamkajšnji »rivi«, nato pa nadaljevanje
do Trogirja, zgodovinskega mesteca, ki zaradi svojega čudovitega in lepo ohranjenega starega mestnega jedra spada tudi na UNESCO - v seznam svetovne
dediščine. Vožnja po hrvaški avtocesti proti Sloveniji.
Prihod v poznih nočnih urah.

od 199 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, nočitev z zajtrkom in dva polpenziona v hotelih 3/4*, zunanje oglede, lokalnega vodnika v Sarajevu, spremstvo in organizacijo potovanja.
DOPLAČILO: za manjšo skupino med 35 in 44 potnikov) 25 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
49 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: tunel upanja 5 €,
večerja v Sarajevu med 12 in 19 €, turška hiša 3 €,
Frančiškanski samostan 4 €, izlet v Dubrovnik
vključno z lokalnim vodenjem 30 €.
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Plitvička jezera

Rafting Una

Plitvička Jezera, Bihać in Rafting na Uni

– aktivni vikend oddih za vse generacije
Odhodi:: 23. marec*, 6., 13., 20. in 27. april, 1. in 18. maj, 15. in 22. junij, 3. in 17. avgust, 14. in 21. september, 5., 12., 19., 26. in 31. oktober, 2. november 2019
ali po želji zaključenih skupin
2. DAN
zajtrk, kosilo
• rafting na reki Uni primeren za vse generacije
RAFTING NA UNI - SLOVENIJA
najmanj 45 potnikov
• v osnovno ceno že vključen polpenzion
Po zajtrku se bomo odpravili do Nacionalnega parka
• aktivni vikend oddih v neokrnjeni naravi
Una, kjer nas bodo sprejeli izkušeni vodniki. Oblekli
• obisk NP Plitvička Jezera
se bomo v zaščitna neoprenska oblačila in pred nami
Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:
bo noro zabavna pustolovščina, saj se bomo poda- 15%
li na 9 km dolg atraktivni spust od Martinbroda do
1. DAN
večerja, nočitev
Kulen Vakufa. Obdani s kuliso čudovite narave bomo
SLOVENIJA – NP PLITVICE – BIHAĆ
CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po promed našo adrenalinsko vožnjo premagovali različne
V zgodnjih jutranjih bomo krenili na pot in vožnja s
gramu, 1x polpenzion v hotelu 3*, ogled NP Plitprepreke in s tem naredili tudi nekaj dobrega zase in
krajšimi vmesnimi postanki mimo Zagreba in Karlovvice vključno z vožnjo s panoramskim avtobusom
svoje fizično počutje. Po dveh urah pravih zmag nas
ca v rodovitno dolino reke Korane. Nacionalni park
po programu, 2-urni rafting vključno z najemom
bodo na koncu etape pričakali gostoljubni domačini
Plitvička jezera je eden najlepših naravnih parkov v
oblačil, izkušenim vodičem in piknik kosilom ob
in sledi pogostitev. Ob odlični hrani in še vedno polni
Evropi in pod zaščito svetovne organizacije UNESCO.
zaključku, spremstvo in organizacijo izleta.
adrenalina, se bomo okrepčali, se odpočili, če pa bo
Sprehodili se bomo po parku, kjer je 16 čudovitih
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
še kaj moči, morda sprehod po neokrnjeni naravi ali še
jezer in občudovali bujno naravo, prepredeno s steposameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 18 €.
kakšna športna dogodivščina. Pozno popoldan vrnitev
zicami, brvmi in sprehajalnimi potmi. Del poti bomo
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
v Slovenijo, kamor boste prispeli v poznih nočnih urah.
napravili s panoramskim avtobusom, po spodnjih
20 €.
jezerih pa z ladjico. Po ogledih nadaljevanje vožnje
MOŽNA DOPLAČILA na poti: morebitne vstopniv Bihać, mesto ob bregovih reke Une. Nastanitev v
ne, po želji.
hotelu in nekaj časa za osvežitev. Sledi sprehod po
znameniti promenadi in ogled znamenitosti, kot so
Fetehija, edina evropska džamija zgrajena v gotskem
slogu, kamniti mavzolej, kapetanova kula in značilno
muslimansko pokopališče. Večerja in nočitev v hotelu.

od 109 €*

Cena:

od

2.599

€

Potovanje po
Republiki Južna Afrika
11 dni, 18.1., 22.3., 24.4., 23.6., 20.9.,
26.10.2019
Cape Town z okolico (Table Mountain, rt
Dobrega upanja, vinska dežela)
		safari v Krugerjevem parku - enem
največjih parkov v Afriki
vožnja skozi državico Svaziland in obisk
plemena Zulujev
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ČRNA GORA
»Veselo srce je pol zdravja.«
(črnogorski pregovor)

ČRNA GORA JE DEŽELA
sanjske obale, temnih gozdov Lovčena, zelene
in divje narave, očarljivih mest, zanimive
sredozemske arhitekture, odlične hrane in
ležernosti domačinov.
ZVEZDNI PRAH
Sveti Štefan, ki je bil do leta 1960 kamniti otoček
z ribiškim naseljem, je danes mondeno letovišče.
Hiše, zgrajene v klasičnem mediteranskem
stilu, so sedaj preurejene v luksuzne apartmaje.
Gostili so že mnoge znane osebnosti, kot so
Boby Fisher, Sofia Loren, Monica Viti, Ingemar
Stenmark, Silvester Stalone, Claudia Schiffer... V
neposredni bližini je Vila Miločer, ki je bila nekoč
letna rezidenca družine Karadjordjević, ob njej pa
je Kraljičina plaža, ena od najlepših malih plaž na
Mediteranu. Leta 2007 je ena najdražjih hotelskih
verig na svetu iz Singapurja podpisala pogodbo
za najem otoka in ga skupaj z Miločerjem za
nadaljnjih 30 let zaprla za javnost.
VROČIH 5 V PODGORICI
• Urni stolp ali Sahat kula Adži paše
Osmanagića, eden najlepših primerkov
islamske arhitekture iz 17. st.,

• dvor kralja Nikole I. Petroviča v največjem
mestnem parku Kruševac, danes Center za
sodobno umetnost,
• moderni kompleks stavb na desnem bregu
reke Morače in novi simbol mesta - most
Milenium,
• hrib Gorica ali oaza narave z lepim
razgledom v središču mesta,
• stari del mesta Skaline.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Ime Črna gora izhaja iz Črnih gozdov, ki
prekrivajo goro Lovčen.
• Budva predstavlja center turizma v
državi in je dobro znana po peščenih
plažah, živahnem nočnem življenju in lepi
sredozemski arhitekturi.
• Cetinje so nekdanja prestolnica Črne
gore z znanim Cetinjskim samostanom in
Narodnim muzejem.
• Črna gora ima 293 km obale, 117 plaž na 73
km obale.
• Črnogorci v povprečju uživajo v 240 sončnih
dneh v letu.
• Celotna dežela ima manj kot 700. 000
prebivalcev.

• Boka Kotorska je najlepši zaliv v
črnogorskem primorju. Razdeljen je na
štiri manjše zalive: Hercegnovski, Risanski,
Kotorski in Tivatski zaliv. Leta 1997 so Boko
Kotorsko sprejeli v združenje najlepših
zalivov sveta.
• Miločer, ki se nahaja v neposredni bližini Sv.
Štefana, je bil nekoč poletno pribežališče
kraljeve družine Karadjordjević.
• Najvišji vrh je 2. 522 m visok Bobotov Kuk.
• Prebivalci naj bi bili (poleg Nizozemcev)
najvišji v Evropi - moški v povprečju merijo
186 cm, ženske pa kar 171 cm v višino.
ZA RAZVAJANJE ŽELODCEV
Njegoški pršut, bokeljski brodet, pašticada,
makaruli, ribje specialitete, dimljen krap iz
Skadarskega jezera, jedi iz jagnjetine in teletine.
Tradicionalno pecivo so priganice (miške), ki
se servirajo z medom in lozo. Najbolj znani
črnogorski vini sta rdeči Vranac in beli Krstač.

Potep po Črni gori 

Budva

Odhodi: 14. marec*, 27. april, 1. in 23. maj, 6. in 22. junij, 22. avgust, 5. in 26. september, 24. in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• odkrivanje neokrnjene narave in bogate
zgodovine ponosnega črnogorskega naroda
• pravi praznik za vaše brbončice
• izlet z avtobusom ali letalom v eno smer
1. DAN
večerja
SLOVENIJA - ČRNA GORA
Zgodnji odhod iz Slovenije in vožnja z vmesnimi postanki proti Črni gori. Večerni prihod v zaliv Boke Kotorske, ki velja za najbolj južno ležeči fjord v Evropi. Avtobusna vožnja ob Tivatskem, Risanskem in Kotorskem
zalivu, mimo starih pomorskih mest v slikoviti Kotor in
če bo čas dopuščal sprehod po ulicah starega mesta,
ki je obdano s 4, 5 km dolgim obzidjem. Po ogledu nadaljevanje potovanja v Budvo oz. Bečiče. Nastanitev v
hotelu na črnogorski obali.
2. DAN
zajtrk, večerja
CETINJE - LOVČEN - NJEGOŠI
Celodnevni izlet na Lovčen in obisk stare prestolnice
Cetinje. Po želji (doplačilo) ogled dvora kralja Nikole, muzeja zadnjega kralja iz slavne rodbine Petrović
- Njegoš. Sledi še zunanji ogled samostana. Po ogledih vzpon do drugega najvišjega vrha planine, kjer na
višini 1660 metrov stoji znameniti Njegošev mavzolej
in grobnica, delo umetnika I. Meštroviča (doplačilo za
ogled muzeja). Do njega vodi 461 stopnic. Izlet boste

zaključili z degustacijo domačega sira in pršuta v Njeguših. Povratek v hotel.
3. DAN
zajtrk, večerja
PODGORICA - SAMOSTAN OSTROG - SKADARSKO
JEZERO
Po zajtrku vožnja do Danilovgrada in naprej do samostana Ostrog iz 17. stoletja, ki je vklesan v steno na
višini 900 metrov in je največje svetišče v Črni gori.
V samostanu počivajo ostanki Svetega Vasilija Ostroškega - čudodelca in ustanovitelja samostana, prav
tako se skrivajo zgodbe o čudežih, ki so se dogajali na
tem kraju. Samostan Ostrog ni le pravoslavno svetišče, ampak svetišče vseh vernikov sveta, ki v iskanju
zdravila za dušo in telo, prihajajo, da se poklonijo relikvijam svetnika. Po ogledu se bomo podali na južni del
črnogorskega primorja v nacionalni park Skadarsko jezero, najprej do Virpazarja, ki mu nekateri pravijo tudi
„črnogorske Benetke”, nato si boste ogledali maketo
jezera in film, kjer je predstavljeno življenje v in ob jezeru. Sledi vožnja z barko po jezeru. Prijazni domačini
bodo pripovedovali o načinu življenja nekoč in danes.
4. DAN
zajtrk
DUBROVNIK - SLOVENIJA
V jutranjih urah vožnja do Dubrovnika, ki velja za biser Jadrana. Skupaj z lokalnim vodnikom sprehod po
Stradunu in ob doplačilu ogled katedrale in lekarne v

starem Frančiškanskem samostanu. Po ogledu vožnja
proti Sloveniji. Prihod v nočnih urah.

od 269 €*

najmanj 45 potnikov

od 379 €* v primeru vračanja z letalom
Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, zunanje oglede, celodnevni izlet
na Lovčen in degustacijo pršuta, izlet na samostan
Ostrog in na Skadrsko jezero z vključeno vstopnino v
narodni park, tri polpenzione v hotelu 3*, spremstvo
in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
23 € na noč.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: dvor kralja Nikole
5 €, vstopnina na Lovčenu 7 €, vožnja po Skadrskem
jezeru 8 €, kosilo 13 €, ostale, vstopnine po izbiri 3 5 €. Cene se lahko spremenijo.
POMEMBNO: v primeru slabega vremena ali morebiti snega vzpon na Lovčen ni možen.

Potep po Črni gori in počitnice 

Odhodi: 14. marec*, 26. in 30. april, 1. in 23. maj, 6. in 21. junij, 22. avgust, 5. in 26. september, 24. in 30. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• za vse jugo nostalgike
• izlet v Njegoše in Cetinje vključen v ceno
• možnost dodatnih izletov ali čas za uživanje ob
morju
1. DAN
SLOVENIJA - ČRNA GORA
Zgodnji odhod iz Slovenije in vožnja z vmesnimi
postanki proti Črni gori. Večerni prihod v zaliv Boke
Kotorske, ki velja za najbolj južno ležeči fjord v Evropi.
Avtobusna vožnja ob Kotorskem zalivu, mimo starih
pomorskih mest v slikoviti Kotor in če bo čas dopuščal
sprehod po ulicah starega mesta, ki je obdano s 4, 5
km dolgim obzidjem. Po ogledu nadaljevanje potovanja v Budvo oz. Bečiče. Nastanitev v hotelu na črnogorski obali.
2. DAN
zajtrk, večerja
CETINJE - LOVČEN - NJEGOŠI
Celodnevni izlet na Lovčen in obisk stare prestolnice
Cetinje. Po želji (doplačilo) ogled dvora kralja Nikole,
muzeja zadnjega kralja iz slavne rodbine Petrović Njegoš. Sledi še zunanji ogled samostana. Po ogledih vzpon do drugega najvišjega vrha planine, kjer na
višini 1660 metrov stoji znameniti Njegošev mavzolej
in grobnica, delo umetnika I. Meštroviča (doplačilo za ogled muzeja). Do njega vodi 461 stopnic. Izlet
boste zaključili z degustacijo domačega sira in pršuta
v Njeguših. Povratek v hotel.
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3. DAN
zajtrk, večerja
PODGORICA - SAMOSTAN OSTROG - SKADARSKO
JEZERO
Po zajtrku vožnja do Danilovgrada in naprej do samostana Ostrog iz 17. stoletja, ki je vklesan v steno na
višini 900 metrov in je največje svetišče v Črni gori. V
samostanu počivajo ostanki Svetega Vasilija Ostroškega - čudodelca in ustanovitelja samostana, prav tako
se skrivajo zgodbe o čudežih, ki so se dogajali na tem
kraju. Samostan Ostrog ni le pravoslavno svetišče,
ampak svetišče vseh vernikov sveta, ki v iskanju zdravila za dušo in telo, prihajajo, da se poklonijo relikvijam svetnika. Po ogledu se bomo podali na južni del
črnogorskega primorja v nacionalni park Skadarsko
jezero, najprej do Virpazarja, ki mu nekateri pravijo tudi „črnogorske Benetke”, nato si boste ogledali
maketo jezera in film, kjer je predstavljeno življenje v
in ob jezeru. Sledi vožnja z barko po jezeru. Prijazni
domačini bodo pripovedovali o načinu življenja nekoč
in danes.
4. IN 5. DAN
polpenzion v hotelu
POČITNICE
Po želji se boste lahko odločili za adrenalinsko dogodivščino na reki Tari ali se odločili za pohod v čudovito
naravo. Sicer bosta dneva namenjena sprehodom in
uživanju ob morju.

6. DAN
zajtrk
PODGORICA - SLOVENIJA 		
Zadnji sprehod ob obali, sledi prevoz na letališče v
Podgorici, od koder boste poleteli v Ljubljano (ali Zagreb).

od 469 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 20%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, letalski prevoz v eno smer,
ročno prtljago, zunanje oglede, celodnevni izlet
na Lovčen in degustacijo, izlet na Skadrsko jezero
z vožnjo po jezeru, pet polpenzionov v hotelu 3*,
prevoz na letališče v Podgorici, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
23 € na noč.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: izlet z ladjico v Črni
gori 9 €, izlet na Skadarsko jezero s kosilom 29 €,
vzpon na Lovčen z vstopnino v primeru 15 potnikov
drugi dan 15 €, rafting na reki Tari, vstopnine po
izbiri.

Ostrog

Skadarsko jezero

Deviška Črna gora

Odhodi: 27. marec*, 26. in 30. april, 23. maj, 6. in 21. junij, 22. avgust, 5. in 26. september, 24. in 30. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
•
•
•
•

dih jemajoča neokrnjena narava
možnost raftinga po brzicah Tare
biseri črnogorske kulturne in naravne dediščine
okušanje črnogorskih domačih dobrot

1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - ČRNA GORA
Odhod v večernih urah in vožnja preko Hrvaške in BiH
do Črne gore.
2. DAN
večerja, nočitev
DURMITOR
Zjutraj se bomo že zbudili v objemu neokrnjene narave porečja Drine in Tare oziroma narodnega parka
Durmitor, ki s svojo mogočnostjo in raznolikostjo
nudi obilico možnosti za preživljanje aktivnih počitnic, saj se nad kanjoni reke Tare dviga kar 48 dvatisočakov, med katerimi je najvišji Bobotov kuk. Celotno območje Durmitorja je zaradi neverjetnih naravnih značilnosti zaščitil tudi UNESCO. Kanjon Tare
je največji v Evropi, saj znaša njegova dolžina 82 km,
predstavlja pa tudi največje nahajališče pitne vode
v Evropi. Posebno doživetje pa predstavlja tudi rafting po brzicah Tare (doplačilo). Turistično središče
Durmitorja je Žabljak, od koder se bomo sprehodili
do Črnega jezera. Vožnja do hotela, namestitev in
večerja.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SAMOSTAN OSTROG - VIRPAZAR - BUDVA/BEČIČI
Po zajtrku vožnja do Nikšiča in naprej do samostana
Ostrog iz 17. stoletja, ki je vklesan v steno na višini
900 metrov in je največje svetišče v Črni gori. V samostanu počivajo ostanki Svetega Vasilija Ostroškega - čudodelca in ustanovitelja samostana, prav
tako se skrivajo zgodbe o čudežih, ki so se dogajali na tem kraju. Samostan Ostrog ni le pravoslavno

Lovčen

svetišče, ampak svetišče vseh vernikov sveta, ki v
iskanju zdravila za dušo in telo, prihajajo, da se poklonijo relikvijam svetnika. Po ogledu se bomo podali
na južni del črnogorskega Primorja, v nacionalni park
Skadarsko jezero, najprej do Virpazarja, ki mu nekateri pravijo tudi „črnogorske Benetke”, nato si boste
ogledali maketo jezera in film, kjer je predstavljeno
življenje v in ob jezeru. Sledi vožnja z barko po jezeru. Prijazni domačini bodo pripovedovali o načinu
življenja nekoč in danes. Na poti proti Budvi bomo
občudovali s turkiznim morjem obdani polotok Sveti
Štefan. Namestitev v hotelu na črnogorski obali,
večerja in nočitev.
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BUDVA/BEČIČI - CETINJE - LOVČEN - NJEGUŠI
Celodnevni izlet na Lovčen in obisk stare prestolnice
Cetinje. Po želji (doplačilo) ogled dvora kralja Nikole,
muzeja zadnjega kralja iz slavne rodbine Petrović Njegoš. Sledi še zunanji ogled samostana. Po ogledih sledi vzpon do drugega najvišjega vrha planine,
kjer na višini 1660 metrov stoji znameniti Njegošev
mavzolej in grobnica, delo umetnika I. Meštroviča
(doplačilo za ogled muzeja). Do njega vodi 461 stopnic. Izlet boste zaključili z degustacijo domačega
sira in pršuta v Njeguših. Povratek v hotel, večerja
in nočitev.
5. DAN
zajtrk
KOTOR - NEUM - SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo odpeljali do zaliva Boke Kotorske,
ki velja za najbolj južno ležeči fjord v Evropi. Avtobusna vožnja ob Kotorskem, Tivatskem in Risanskem
zalivu, mimo slikovitega Kotorja in ostalih starih pomorskih mest. Sprehod po ulicah starega mesta, ki
je obdano s 4,5 km dolgim obzidjem. Po ogledu bomo
nadaljevali pot do bosanskega izhoda na morje Neuma. Krajši postanek in nato nadaljevanje vožnje proti
Sloveniji, kamor bomo prispeli v nočnih urah.

od 279 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, zunanje oglede, celodnevni
izlet na Lovčen in degustacijo pršuta, izlet na samostan Ostrog in na Skadrsko jezero z vključeno
vstopnino v narodni park, vstopnino v NP Durmitor, tri polpenzione v hotelu 3*, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 25 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
23 € na noč, rafting na reki Tari 45 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: dvor kralja Nikole
5 €, sedežnica v NP Durmitor pribl. 7 €, vstopnina
na Lovčenu 7 €, vožnja po Skadrskem jezeru 8 €,
kosilo 13 €, ostale vstopnine po izbiri 3 - 5 €. Cene
se lahko spremenijo.
POMEMBNO: v primeru slabega vremena ali morebiti snega vzpon na Lovčen ni možen.

NOVO

Kotor
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Tirana

Tara

Črna gora z letalom

Odhodi: 14. marec*, 27. april, 1. in 23. maj, 6. in 22. junij, 22. avgust, 5. in 26. september, 24. in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• za vse jugo nostalgike
• izlet v Njegoše in Cetinje vključen v ceno
• možnost dodatnih izletov ali čas za uživanje ob
morju
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - ČRNOGORSKA OBALA
Polet proti Podgorici v popoldanskih urah. Avtobusna
vožnja mimo Skadarskega jezera proti črnogorski obali. Nastanitev v Budvi. Sprehod ob morju in prijetno
druženje.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KOTOR - NJEGUŠI - CETINJE - BUDVANSKA RIVIERA
Dopoldan vožnja do Kotorja. Sprehod po starodavnem
mestu, ki je tudi na listi UNESCA. Nato nadaljevanje
poti proti Cetinju. Na poti se bomo zaustavili v vasici
Njeguši, kjer boste poizkusili pravi črnogorski pršut,
kozji sir ... Po prihodu v Cetinje, ki je bil nekdanja
črnogorska prestolnica, si bomo ogledali dvor kralja
Nikole (zunanji ogled samostana in mesta). V primeru

lepega vremena se bomo povzpeli še na Lovčen (doplačilo vstopnina). Vrnitev v hotel.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
POČITNICE OB MORJU - ALI SKADARSKO JEZERO
ALI RAFTING PO TARI
Ob doplačilu priporočamo celodnevni izlet na Skadarsko jezero, ki je ena največjih naravnih in zgodovinskih
atrakcij v Črni gori (najmanj 10 potnikov). Lahko pa se
boste zelo zgodaj odpravili na adrenalinsko dogodivšino in sicer raftin na reki Tari. Sicer storitve polpenziona v hotelu ob črnogorski obali.
4. DAN
zajtrk
PODGORICA - SLOVENIJA
V dopoldanskih urah vožnja do glavnega mesta Črne
gore. Po prihodu krajši ogled Podgorice: saht kula,
džamija, nekdanji dvorec Kralja Nikole Petrovića I.,
most Milenij... Krajši predah in nato prevoz na letališče. Predviden polet proti Sloveniji je v popoldanskih
urah.

od 469 €*

najmanj 25 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana
- Podgorica - Ljubljana, letališke in varnostne
pristojbine, dva organizirana avtobusna prevoza
Podgorica - črnogorska obala - Podgorica, cestne
in ostale pristojbine, tri polpenzione v hotelu 3* na
črnogorski obali, celodnevni izlet drugega dne z
degustacijo, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 15 in 24 potnikov 20 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
23 € na noč.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: izlet z ladjico v Črni
gori 9 €, izlet na Skadarsko jezero s kosilom 29 €,
vzpon na Lovčen z vstopnino v primeru 15 potnikov
drugi dan 15 €, rafting na reki Tari, vstopnine po
izbiri.

Črna gora in Albanija

Odhodi: 20. april, 21. maj, 22. junij, 27. avgust, 17. september, 26. oktober* 2019
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - ČRNOGORSKA OBALA
Polet iz Ljubljane proti Podgorici v popoldanskih
urah. Avtobusna vožnja mimo Skadarskega jezera
proti črnogorski obali. Nastanitev v Budvi ali Bečičih.
Večerni sprehod ob morju in prijetno druženje. Večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
CETINJE, LOVČEN IN DEGUSTACIJA PRŠUTA V
NJEGUŠIH
Celodnevni izlet na Lovčen in obisk stare prestolnice
Cetinje. Ogledali si bomo dvor kralja Nikole, muzej
zadnjega kralja iz slavne rodbine Petrović - Njegoš.
Sledi še zunanji ogled samostana. Po ogledih vzpon
do drugega najvišjega vrha planine, kjer na višini 1660
metrov stoji znameniti Njegošev mavzolej in grobnica,
delo umetnika I. Meštroviča. Do njega vodi 461 stopnic. Izlet bomo zaključili z degustacijo domačega sira
in pršuta v Njeguših. Povratek v hotel.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SAMOSTAN OSTROG IN SKADARSKO JEZERO
Po zajtrku vožnja do Danilovgrada in naprej do samostana Ostrog iz 17. stoletja, ki je vklesan v steno na
višini 900 metrov in je največje svetišče v Črni Gori. V
samostanu počivajo ostanki Svetega Vasilija Ostroškega - čudodelca in ustanovitelja samostana, prav tako
se skrivajo zgodbe o čudežih, ki so se dogajali na tem
kraju. Samostan Ostrog ni le pravoslavno svetišče,
ampak svetišče vseh vernikov sveta, ki v iskanju zdravila za dušo in telo, prihajajo, da se poklonijo relikvijam svetnika. Po ogledu se bomo podali na južni del
črnogorskega primorja v nacionalni park Skadarsko
jezero, najprej do Virpazarja, ki mu nekateri pravijo
tudi „črnogorske Benetke”. Ogledali si bomo maketo
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jezera in film, kjer je predstavljeno življenje v in ob
jezeru. Ob doplačilu vožnja z barko. Prijazni domačini
bodo pripovedovali o načinu življenja nekoč in danes.
Povratek v hotel.
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BEČIČI – TIRANA – KRUJE – DRAČ
Po zajtrku vožnja proti Albaniji in njenemu glavnemu
mestu. Tirana vas bo očaralo prvi hip. Na eni strani
moderne zgradbe in trgovski centri, na drugi strani pa v pisane barve in z različnimi motivi poslikane
stare stavbe, ki so jim tako skrili toga in siva pročelja.
Ogled razsvetljenega mesta, Skenderbegovega trga
z Ethem Begovo mošejo, Opero in Narodnim muzejem…. Popoldan vožnja v Kruje, ki je poznano kot
rojstno mesto albanskega heroja Skenderbega in simbol upora proti Turkom. Ogledali si boste trdnjavo v
kateri se nahaja muzej slovitega Skenderbega. Mesto
se ponaša tudi s starim bazarjem, ki je prava paša za
oči. V popoldanskih urah nastanitev v Draču. Večerja
in nočitev.
5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
DRAČ IN BERAT
Dopoldne si bomo ogledali Drač, ki je pravzaprav že
kar predmestje Tirane in največje pristaniško mesto, na območju nekdanje grške kolonije Epidamnos
oziroma poznejšega Dyrrachiona. V mestu so ostanki
amfiteatra in bizantinskega obzidja, vredna ogleda pa
je tudi Fatihova mošeja iz 15. stoletja. Popoldan nadaljevanje poti do lepo ohranjenega srednjeveškega mesta Berat, ki mu pravijo tudi »mesto tisočerih oken«.
Mesto je pravzaprav v celoti muzej in velja za enega
najlepših in najslikovitejših mest v Albaniji. Ogled znamenitosti: trdnjava, muzej Onufri (nekdanja katedrala,
v kateri je danes urejen muzej, ki je posvečen enemu

najslavnejših albanskih slikarjev iz 16. stoletja). Mesto
slovi tudi po odličnih domačih specialitetah. Vrnitev v
Drač, večerja in nočitev.
6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
DRAČ – PODGORICA – SLOVENIJA
Po zajtrku slovo od Albanije in vožnja proti Črni gori in
letališču v Podgorici, od koder bomo v popoldanskih
urah poleteli proti Sloveniji.

od 639 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz na omenjeni
relaciji, letališke in varnostne pristojbine, avtobusne prevoze po programu, pet polpenzionov po
programu, takse v narodne parke, izlete po programu, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
25 € na noč.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: dvor kralja Nikole
5 €, vstopnina na Lovčenu 7 €, ostale vstopnine po
izbiri 3 - 5 €, vožnja z ladjico po Skadarskem jezeru
15 €.

MAKEDONIJA
»Vedno se srečajmo z nasmehom,
saj je nasmeh začetek ljubezni. «
(Mati Tereza)

MAKEDONIJA JE DEŽELA
v srčiki Balkana, polna sonca, prijaznih in sproščenih ljudi, številnih mest pod Unescovo zaščito,
samostanov, rokodelcev, zelenih prostranstev in
kulinaričnih užitkov.
ZVEZDNI PRAH
Na gradu v vasi Kuklica nedaleč od Skopja je doma
120 figur, ki jih imenujejo kar Lutke. Stare so 10 milijonov let in visoke 10 m. Legenda o nastanku kamnitih deklet pravi, da se mladenič iz vasi ni mogel
odločiti, s katero izmed dveh punc bi se poročil,
zato je zaprosil kar obe. Poroki je pripravil na isti
dan, čeprav je po takratnem verovanju to prinašalo nesrečo. Dekleti se med seboj nista smeli videti,
vendar je ena od njiju iz radovednosti šla preverit,
kdo je pred oltarjem. Ko je videla svojega fanta z
drugo nevesto, je preklela vse prisotne in jih spremenila v kamne.
VROČIH 6 V SKOPJU
•
Kamniti most, ki povezuje trg Makedonija s
Staro Čaršijo, je hkrati povezava med tradicionalnim in modernim Skopjem,
•
skopska trdnjava Kale je največja znamenitost mesta v bližini centra in odkriva odličen
pogled na celotno mesto,
•
sprehod skozi čas v starem delu mesta z
ohranjenim vplivom otomanskega cesarstva,

•

nacionalna galerija umetnosti Daut Paša v
starem delu mesta,
stolnica sv. Klimenta Ohridskega na desni
strani reke Vardar, sedež Makedonske pravoslavne cerkve,
mošeja Mustafa Paše iz 15. st., ena najlepših
zgradb otomanskega Skopja.

•

MALO ZA HEC, MALO ZARES
•
Makedonija je edina nekdanja jugoslovanska
republika, ki se je mirno odcepila od Jugoslavije.
•
Na jugu meji na grško regijo Makedonijo. Ime
je še danes veliko jabolko spora med državama.
•
Veliki osvajalec, ambasador helenizma in
grške kulture v antičnem svetu Aleksander
Veliki je za Makedonce Makedonec, za Grke
pa Grk.
•
Skopje je turistična privlačnost zaradi bogate kulturne dediščine, popularnih trgov in
bleščečih spomenikov.
•
Ohrid ima 365 cerkva - za vsak dan v letu po
eno. Vse bazilike z bogatimi mozaiki so pomembna arheološka najdišča, ki potrjujejo,
da je bil Lychnidos ali Mesto luči kulturno
središče v antičnem obdobju.
•
Ohridsko jezero je pod Unescovo zaščito.
Staro je več kot 3 milijone let in ima več kot
200 endemičnih živalskih vrst.

•
•

•
•

•
•

•
•

NASA je označila Kokino v Makedoniji za četrti najstarejši observatorij na svetu, po Abu
Simbelu v Egiptu, Stonehengu v Angliji in Angkor Watu v Kambodži.
Opij najboljše kakovosti prihaja iz Makedonije.
Največji del najbolj znane rimske ceste Via
Egnatia teče po Makedoniji.
Mati Tereza je bila rojena v Skopju.
Oče moderne Turčije Mustafa Kemal Atatürk
se je rodil v grškem Solunu, vojaško akademijo pa je obiskoval v Bitoli, drugem največjem mestu Makedonije.
Makedonci so izumili katapult.
Makedonija je dežela umetnikov, saj jih je
več kot 260 razstavljalo v najboljših galerijah
na svetu (Petar Mazev, Dimitar Kondonvski,
Vasko Tashkovski in drugi)

ZA DOBER TEK
Paprika na 1000 in 1 način (ajvar, lutenica), tavče
gravče, sir kačkavalj, makedonska pogača z ovčjim
sirom, turli ali več vrst mesa s papriko, krompirjem in paradižnikom, jed iz teletine čomlek, Ohridska postrv.

Ohrid

Makedonija z avtobusom
Odhodi: 20.* marec, 26. in 30. april, 22.maj, 21. junij, 19. september, 9.*, 25. in 30. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled Sv. Nauma, najlepšega območja ob
Ohridskem jezeru, mesta Ohrid, Bitole, Skopja
ter Kruševa
• nastanitev v hotelu 4*ob Ohridskem jezeru
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - OHRID
Odhod v poznih popoldanskih urah in nočna vožnja
proti Makedoniji.
2. DAN
večerja, nočitev
OHRID - OHRIDSKO JEZERO
Po prihodu ob ohridsko jezero, nastanitev v hotelu 4*
ob jezeru. Čas za počitek ali sprehod z vodnikom skozi
letoviško mestece.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
OHRID - SV. NAUM - OHRID
Ohrida, ki mu pravijo tudi “slovanski” Jeruzalem saj
je imel z okolico kar 365 cerkva. Z lokalnim vodnikom
boste doživeli čar starega dela mesta z baziliko sv. Sofije, ki velja za najvažnejši makedonski spomenik iz srednjega veka, nato vas bo pot vodila do Samoilove trdnjave in do cerkve sv. Klimenta... Nekaj prostega časa
za sprehode in oglede. Popoldan avtobusna vožnja do

makedonsko albanske meje, kjer stoji znani samostan
Sv. Naum. Ob doplačilu ogled notranjosti. Vrnitev v
hotel.
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BITOLA - KRUŠEVO - SKOPJE
Dopoldan boste prispeli v Bitolo in si ob doplačilu
lahko ogledali ostanke antične Herakleje. Za zaključek
vožnja do Kruševa, imenovanega tudi »orlovsko gnezdo«, saj se nahaja na 1000 m nadmorske višine in je
pravi biser makedonske umetnosti. Ogled, nato vožnja
proti Skopju. Nastanitev v hotelu v Skopju ali okolici.
5. DAN
zajtrk
SKOPJE - SLOVENIJA
Dopoldan ogled mesta na obeh bregovih reke Vardar:
Daut pašev hamam, Kuršumli han, trdnjava Skopsko
kale, Isabegova mošeja, pravoslavna cerkev sv. Spasa. V poznih dopoldanskih urah odhod proti Sloveniji.
Predviden prihod v poznih nočnih ali zgodnjih jutranjih
urah šestega dne.

od 298 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, tri polpenzione v hotelih 4*,
ogled Ohrida in Skopja z lokalnim vodnikom, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov 37 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
48 € (3 noči).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: pribl 15 eur (vstopnine: Sv. Naum, bazilika Sv. Sofije, cerkev Sv. Klementa, antična Herakleja, trdnjava Kale, Isa begova mošeja, cerkev Sv. Spasa).

UGODNO

Makedonski biseri

Odhodi: 4.* in 27. april, 1. in 16. maj, 22. junij, 10. avgust, 19. september, 3.*, 26. in 31. oktober 2019
•
•
•
•

priporočamo zaključenim skupinam
direkten polet v Skopje in nazaj
nastanitev v hotelu 4*ob Ohrdiskem jezeru
obisk samostana Sv. Jovan Bigorski, enega
najpomembnejših kulturnih spomenikov
makedonske pravoslavne cerkve

1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - SKOPJE - OHRID
Polet letala z letališča JP Ljubljana. Najprej avtobusni,
nato pa krajši peš ogled znamenitosti mesta Skopje, ki
ga še vedno krasijo številne stavbe iz turškega obdobja: Daut pašev hamam, Kuršumli han, trdnjava Skopsko kale, Isabegova mošeja, pravoslavna cerkev sv.
Spasa. Nato vožnja do Ohridskega jezera. Nastanitev.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
OHRID - SV. NAUM - OHRID
Dopoldan ogled najpomembnejših znamenitosti
Ohrida, ki mu pravijo tudi “slovanski” Jeruzalem saj
je imel z okolico kar 365 cerkva. Z lokalnim vodnikom
boste doživeli čar starega dela mesta z baziliko sv.
Sofije, ki velja za najvažnejši makedonski spomenik iz
srednjega veka, nato vas bo pot vodila do Samoilove
trdnjave in do cerkve sv. Klimenta... Nekaj prostega
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časa za sprehode in oglede. Popoldan avtobusna
vožnja do makedonsko albanske meje, kjer stoji znani
samostan Sv. Naum. Ob doplačilu ogled notranjosti.
Vrnitev v hotel.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KRUŠEVO - BITOLA - OHRID
Dopoldan odhod proti Kruševu, imenovanem tudi »orlovsko gnezdo«, saj se nahaja na 1000 m nadmorske
višine in je pravi biser makedonske umetnosti. Nadaljevanje do Bitole na jugu Pelagonijske ravnine, ki
je prvič omenjeno za čas carja Samuila. Sprehod po
starem delu mesta in „stari čaršiji”, nato pa si boste
ob doplačilu lahko ogledali še en antični biser „Herakleja”. Vrnitev v hotel.
4. DAN
zajtrk
SV. JOVAN BIGORSKI - SLOVENIJA
Slovo od prijaznih gostiteljev in vožnja do enega
najpomembnejših kulturnih in verskih pravoslavnih
spomenikov - samostana Sv. Jovan Bigorski. Ob
doplačilu ogled samostana, kjer je cerkev posvečena
Sv. Janezu Krstniku. V času ogleda notranjosti se boste
seznanili z življenjem v samostanu, videli čudovito
ikonografijo in ostale znamenitosti. Po ogledu prevoz
do letališča Skopje in polet proti Ljubljani, kjer je
predviden pristanek v poznih popoldanskih urah.

od 489 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana Skopje - Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, tri polpenzione v hotelu 4*, avtobusni
prevoz po programu, cestne in ostale pristojbine,
zunanje oglede, poldnevni ogled Skopja in Ohrida
z lokalnim vodnikom, spremstvo in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
20 €;
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
48 € (3 noči).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: pribl 15 eur (vstopnine: Sv. Naum, bazilika Sv. Sofije, cerkev Sv. Klementa, antična Herakleja, trdnjava Kale, Isa begova mošeja, cerkev Sv. Spasa).

Sv. Naum

Skopje

Makedonija z letalom - super ugodno

Odhodi: 20. marec*, 10. april*, 8. maj, 5. in 26. junij, 3. julij, 11. september*, 2. in 16. oktober 2019 oz. po želji zaključenih skupin
• potovanje po Makedoniji z letalom iz Benetk po
super ugodni ceni
1. DAN
nočitev
(SLOVENIJA) BENETKE - OHRID
Zbor na letališču v Benetkah. Prijava na let proti Skopju ob 15. uri. Krožni avtobusni ogled in delno peš ogled
Skopja z ogledom glavnim mestnih znamenitosti: trdnjava Skopsko kale, Isa begova mošeja, pravoslavna
cerkev sv. Spasa... Vožnja v Ohrid in v poznih večernih
urah nastanitev ob ohridskem jezeru. Sprehod ob
jezeru in spoznavanje z mestom in nočnim življenjem,
kjer je živahen utrip pozno v noč. Zaščitni znak mesta
so številne cerkve, restavracije, bari in čudovite plaže.
Nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
OHRID - SV. NAUM - OHRID
Dopoldan ogled znamenitosti Ohrida, ki mu pravijo
tudi "slovanski" Jeruzalem saj je imel z okolico kar 365
cerkva. Z lokalnim vodnikom boste doživeli čar starega dela mesta z baziliko sv. Sofije, ki velja za najvažnejši makedonski spomenik iz srednjega veka, nato vas
bo pot vodila do Samoilove trdnjave in do cerkve sv.
Klime. Obiskali bomo trgovino z ohridskimi biseri,
kjer vam bodo razkrili skrivnosti brušenja teh lokalnih
dragocenosti. Popoldne po želji vožnja z ladjico po
ohridskem jezeru do makedonsko - albanske meje,
kjer stoji znani samostan Sv. Naum. Ogled notranjosti.
Nekaj prostega časa in nato vrnitev v hotel. Nočitev.

3. DAN
zajtrk, nočitev
PO ŽELJI IZLET V BITOLO IN HERAKLEJO
Po zajtrku prosti dan ob ohridskem jezeru. Po želji in za
doplačilo možnost celodnevnega izleta v Bitolo in Heraklejo. Vožnja skozi Resen nad Prespanskim jezerom in
pod Pelisterjem v Bitolo na jugu Pelagonijske ravnine.
Mesto z dolgo in bogato zgodovino spada med najstarejša evropska mesta. Postanek za ogled antične
Herakleje in sprehod po starem mestnem središču
mimo urnega stolpa, cerkve sv. Dimitrija in mestnega
muzeja do pokritega bazarja. Nekaj prostega časa za
samostojno raziskovanje, kosilo ali kavico na popularni ulici Širok sokak. Vrnitev v Ohrid in nočitev.
4. DAN
zajtrk, nočitev
OHRID
Prosti dan v Ohridu za samostojne oglede, sprehode
ali posedanje v katerem od romantičnih lokalov ob
jezerskem robu. Mesto velja tudi za priljubljeno nakupovalno središče. Ena od stvari, po katerih je
Ohrid znan, so biseri. Seveda lahko v mestu kupite
raznovrstne spominke, nikakor pa se ne smete vrniti
iz tega dela Makedonije brez ohridskih biserov, ki so
narejeni iz lusk majhne jezerske ribe plašice.
5. DAN
zajtrk
SKOPJE - BENETKE (SLOVENIJA)
Po zajtrku vožnja proti letališču v Skopju, kjer je predviden polet letala ob pribl. 13.00 proti Benetkam. Po
pristanku letala ob doplačilu prevoz v Slovenijo.

od 398 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Benetke - Skopje – Benetke (vključena ročna prtljaga), letališke in
varnostne pristojbine, štiri nočitve in štiri zajtrki v
hotelu 3* ob Ohridskem jezeru, avtobusni prevoz
po programu v Makedoniji, cestne in ostale pristojbine, oglede zunanjosti po programu, spremstvo
in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €;
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: 15kg prtljage na
letu: 58 €, enoposteljna soba 35 €, prevoz do letališča pri Benetkah in nazaj: 58 € (min 15 oseb),
celodnevni izlet v Bitolo in Heraklejo: 35 €(min 15
oseb; vključen avtobusni prevoz, vodenje in vstopnina za Heraklejo).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: izlet z ladjico po jezeru 10 € (min 15 oseb), vstopnine po želji cca 5 €.
POMEMBNO: da bi Vam lahko zagotovili mesta
po tej super ugodni ceni, priporočamo rezervacijo vsaj 2 meseca pred odhodom.

Albanija in Makedonija

Odhodi: 4.* in 27. april, 1. in 16. maj, 22. junij, 10. avgust, 19. september, 3.*, 26. in 31. oktober 2019
so ostanki amfiteatra in bizantinskega obzidja, vredna
• ogled albanskih mest z bogato zgodovino, Drač,
ogleda pa je tudi Fatihova mošeja iz 15. stoletja. Po
staro pristaniško mesto, Kruje - balkon čez
ogledih vožnja v Strugo. Krajši sprehod po stari čaršiji
Jadransko morje in glavno mesto Tirano
in do mesta, kjer se Ohridsko jezero izliva v reko Crni
Drim. Nastanitev v hotelu ob Ohridskem jezeru.
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - TIRANA (DRAČ)
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
Polet z letališča JP Ljubljana proti Tirani. Sledi prevoz
OHRID - SV. NAUM - OHRID
do mesta »nasprotij«. Na eni strani moderne zgradbe
Ogled najpomembnejših znamenitosti Ohrida - »mesin trgovski centri, na drugi strani pa v pisane barve in z
ta muzej«, kot ga upravičeno imenujejo. Skupaj z
različnimi motivi poslikane stare stavbe, ki so jim tako
lokalnim vodnikom sprehod skozi stari del mesta:
skrili toga in siva pročelja. Deloma peš, deloma z avogled bazilike sv. Sofije, ki velja za najvažnejši maketobusom ogled najpomembnejših znamenitosti: Skendonski spomenik iz srednjega veka, Samoilova trdderbegov trg, mošeja Ethem Bega, Urni stolp, Zgradba
njava, cerkev sv. Klimenta... Nekaj prostega časa za
centralnega komiteja, Skenderbegov spomenik, Narsprehode in oglede, morda pa se boste prepustili kuliodni muzej, bivši mavzolej Enverja Hoxhe - danes Kulnaričnemu razkošju. Popoldan avtobusna vožnja proti
turni center. Nastanitev v Tirani ali Draču.
jugu Ohridskega jezera in ogled cerkve sv. Nauma z
odlično ohranjenimi freskami. Vrnitev v hotel.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KRUJA - DRAČ - OHRIDSKO JEZERO
4. DAN
zajtrk
Dopoldan vožnja do Kruje, starodavne prestolnice,
OHRID - SKOPJE - SLOVENIJA
kjer je muzej slovitega Skenderbega. Mesto se ponaša
V jutranjih urah odhod proti prestolnici Makedonije.
tudi s starim bazarjem, ki je prava paša za oči. PopolKrajši avtobusni in peš ogled glavnih znamenitosdan vožnja do bližnjega Drača - največjega pristaništi mesta: stara čaršija, cerkev Sv. Spasa, kip Matere
kega mesta na območju nekdanje grške kolonije EpTerezije... Po ogledih prevoz na skopsko letališče in
idamnos, oziroma poznejšega Dyrrachiona. V mestu

polet proti Ljubljani. Predviden pristanek v poznih
popoldanskih urah.

od 559 €*

najmanj 40 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Tirana
in Skopje - Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, avtobusni prevoz, tri nočitve z zajtrki v hotelih
3*, tri večerje v hotelih ali lokalnih restavracijah, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
30 in 39 potniki 30 €;
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: pribl. 15 - 20 eur
(Skenderbeg muzej, Samostan Sv. Naum, bazilika
Sv. Sofije, cerkev Sv. Klementa, cerkev Sv. Spasa)
OPOMBA: Potovanje lahko poteka v obratnem vrstnem redu z letom na Skopje in vrnitvijo iz Tirane
pri čemer vsebina ostaja nespremenjena.
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GRČIJA
»Ne kar imamo, ampak tisto,
v čemer uživamo,
je naše pravo bogastvo. «
(filozof Epikur)

GRČIJA JE DEŽELA
modro - bele barve in sanjskih plaž, starogrških
kulturnih dosežkov in arheoloških najdišč,
sirtakija in uživanja v trenutku, časti in ponosa,
tradicije in vere, odprtih in toplih ljudi.
ZVEZDNI PRAH
Ko je bil grški kipar Myron (5. stol. pr. n. št.),
mojster v upodabljanju atletov v gibanju, že
v letih, se je zaljubil v dekle, ki jo je imel za
model. Ona je vse njegove ljubezenske ponudbe
vztrajno zavračala in avtor znamenitega Metalca
diska se je odločil, da si bo obril gosto brado,
ker je mislil, da ga bo to pomladilo. A ko ga je
lepotica naslednjega dne zagledala pred sabo
golobradega, mu je odločno rekla: »Dragi
prijatelj, nikar ne upaj, da boš danes dosegel
tisto, kar sem včeraj odrekla tvojemu očetu!«
VROČIH 5 V ATENAH
• Akropola, največja znamenitost mesta pod
zaščito Unesca z velikim templjem boginje
Atene Partenonom,
• največji Zevsov tempelj Olimpijon s
Hadrijanovim slavolokom, mejo med
starimi in novimi Atenami,
• glavni trg Sintagma s parlamentom in
znamenitim hotelom Grande Bretagne,
• živahna stara četrt Plaka s številnimi
tržnicami,
• pristnejši in med domačini priljubljeni
zabaviščni predeli Psiri, Gazi in Kerameikos,
• grič Likavitos z najlepšim razgledom nad
mestom.

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Grčija je zibelka evropske civilizacije.
Mnogi templji, spomeniki, stadioni in trgi
pričajo o bogati zgodovini: preročišče
v Delfih, izjemno gledališče Epidavros,
mitične Mikene, stadion v Olimpiji, atenska
Akropola, …
• Grki pravijo, da se v Grčiji na 17. 000
kilometrih obale za vsakogar najde sanjska
plaža.
• Volitev se morajo po zakonu udeležiti prav
vsi polnoletni prebivalci.
• Grčija je tretji največji proizvajalec oljk še od
antičnih časov. Nekatere oljke, posajene že
v 13. st., še vedno rodijo plodove, iz katerih
stiskajo svetovno znano olivno olje.
• Po mitologiji naj bi se Atena in Pozejdon
dogovorila, da bo tisti, ki bo podaril mestu
boljše darilo, postal njegov zaščitnik.
Pozejdon je podaril konja, Atena pa oljko,
ki so jo prebivalci Aten proglasili za bolj
dragoceno.
• Skoraj 80 % Grčije je gorate, najvišji vrh
Olimp je visok 2.917 metrov.
• Po svetu živi še enkrat toliko Grkov kot v
domovini. Mesta z najbolj številčno grško
populacijo so v Avstraliji in ZDA.
• Grčija ima več kot 2.000 otokov, približno
70 je naseljenih. Največja je Kreta.
• 40 % ljudi živi v Atenah, ki so najstarejše
mesto v Evropi. So zibelka demokracije,
filozofije, Olimpijskih iger, politike, tragedije
in komedije.

• Grčija ima skoraj 3.000 sončnih ur na leto
(več kot 250 dni na leto).
• Grčija je vodilna v nabiranju in potopih po
morske spužve.
• Grki imajo največ arheoloških muzejev na
svetu.
• Domovi za upokojence so redkost. Stari
starši navadno živijo z otroki.
• Rek »Zgrabi bika za roge!« izhaja iz grške
legende o Herkulu, ki je na tak način rešil
Kreto pred podivjanim bikom.
• Beseda barbar izhaja iz grške besede
barbaroi in je označevala ljudi, ki niso
govorili grško ter so Grkom zveneli
nerazumljivo in kot bi govorili bar, bar, bar.
• Grška zastava ima 9 belih in modrih črt, ki
naj bi označevale 9 zlogov v znamenitem
grškem sloganu Eleftheria i Thanatos
(Svoboda ali smrt). V 9 letih krute vojne za
osamosvojitev izpod 500- letnega turškega
jarma.
• Modra v zastavi predstavlja grško morje in
nebo, bela pa čistost boja za svobodo in
slavno grško arhitekturo.
ZA DOBER TEK
Grki si vedno jedi med sabo delijo. Vsak za
mizo si privošči vse. Poskusite tzatziki omako iz
jogurta, česna in kumar, pečen feta sir, kalamata
olive, jagenjčka kleftiko iz pečice, grško solato,
spanakopito ali špinačno pito, dolmates zvitke
z rižem, … Najbolje, da si obilno grško pojedino
privoščite v Mezedopoliu, lokalu, specializiranem
za vrsto majhnih jedi za na sredino mize.

ATENE

Atene

Klasična Grčija in Meteora



Odhodi: 23.* marec, 6., 27. april, 25. maj, 22. junij, 21. september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• tradicionalno Palmino potovanje
• bogat program in obisk najlepših antičnih mest
• zanimiva kombinacija potovanja z ladjo in
avtobusom
• ogled Meteore »na nebu visečih« samostanov
• na posameznih odhodih dodatni sproščujoč
dan v letoviškem središču
1. DAN 
nočna plovba
SLOVENIJA - ANCONA
V jutranjih urah avtobusna vožnja proti Anconi, kjer se
bomo v popoldanskih urah vkrcali na ladjo, ki je s svojimi restavracijami, trgovino, igralnico, bari in diskoteko pravi plavajoči hotel. Nastanitev v štiri posteljnih
notranjih kabinah. Sledi nočna plovba po Jadranskem
morju proti Grčiji. Tisti, ki vam moči še ne bodo pošle,
si boste prijetno druženje po želji popestrili z učenjem
prvih plesnih korakov sirtakija.
2. DAN 
večerja, nočitev
IGOUMENITSA – METEORA - KAMENA VOURLA/
DELFI
Zjutraj izkrcanje v največjem mestu severozahodne Grčije – Igoumenitsi. Pot nas bo vodila po slikoviti pokrajini do mesta Ioannina in čez gorovje Pindos v dolino
Meteore, kjer se nam bo že od daleč odprl pogled na
monolitne stolpiče, na katerih so zgradili enega največjih in najpomembnejših samostanskih kompleksov
Grčije, uvrščene tudi na Unescov seznam svetovne
dediščine. Po ogledu enega ali dveh samostanov vožnja do Kamene Vourle ob Malijskem zalivu ali Delfov.
Nastanitev v hotelu.
3. DAN 
zajtrk, (grška večerja s folkloro), nočitev
DELFI - ATENE
V Delfih ogled ostankov nekoč največjega grškega
preročišča vkopanega v pobočje mogočnega gorovja
Parnas. Ob sprehodu skozi arheološko nahajališče nas
bodo legende odpeljale v čas, ko je tu domovala Pitija oz. delfska Sibila. Prerokinja je krojila marsikatero
odločitev antičnih Grkov. Pot proti prestolnici bomo
nadaljevali skozi gorsko vasico Arahova. Ob prihodu
avtobusni ogled mesta: olimpijski stadion, predseMeteora

dniška palača s častno stražo Evzoni, vrtovi Zappion,
Zevsov tempelj, Hadrijanov slavolok, parlament z grobom neznanega junaka, Schliemanova hiša, akademija, univerza, narodna knjižnica, trg Sintagma. Prosti
čas do večera, ki si ga bomo popestrili v Plaki z grško
večerjo in folklorno predstavo (doplačilo). Na poti do
hotela se bomo po želji sprehodili mimo Monastirakija
in atenske tržnice.
4. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
ATENE - EPIDAVROS – TOLO*
Po zajtrku vzpon na Atensko vzpetino Akropolo, kjer
se bomo z mislimi hitro podali v daljno preteklost. Akropola je zagotovo najprimernejši kraj na katerem se
obiskovalec spomni zanimivih grških legend in mitov.
Po ogledu vožnja proti Peloponezu. Krajši postanek ob
Korintskem prekopu, kanalu, ki povezuje Egejsko in
Jonsko morje ter naprej do Epidavra, danes znanega
po čudovito ohranjenem grškem gledališču. Za konec
še krajši postanek v romantičnem Navplionu, ki vedno
očara s svojimi ozkimi uličicami in številnimi tavernami. Nastanitev in sprehod po romantičnem zalivu ali
zgolj posedanje v pristnih grških tavernah.
5. DAN 
zajtrk, nočna plovba
TOLO - MIKENE - PATRAS
Obisk Grčije bomo zaključili, kjer se je evropska civilizacija pravzaprav rodila, v Mikenah. Skozi Levja
vrata se bomo povzpeli do Megarona, kjer je prelepa
Klitamnestra zabodla svojega moža Agamemnona. Z
vrha hriba se nam bo odprl čudovit pogled nad Argolido, domovino pomaranč, mandarin, limon. Vožnja
mimo starega Korinta do Patrasa, kjer se bomo žal
prehitro poslovili od Grčije s pozdravom »jasas« in se
vkrcali na našo staro znanko grško hitro ladjo, ki nas
bo popeljala nazaj proti Anconi. Nastanitev v štiri posteljnih notranjih kabinah in nočna plovba.
6. DAN
ANCONA - SLOVENIJA
Dopoldne plovba po Jadranu in čas za zadnje zbiranje
vtisov, sončenje na ladijskih palubah, še zadnji frape
ter sproščen klepet. Popoldne bomo pripluli do Ancone in vožnja proti Sloveniji.

*na odhodih 27.4., 22.6., 26.10. bo potovanje daljše za
1 dan z nastanitvijo v Tolu. Sproščujoč dodatni dan v
simpatičnem letoviškem središču.

od 399 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze, cestne in
ostale pristojbine, plovbo z ladjo Ancona - Igoumenitsa in Patras - Ancona v štiri posteljnih notranjih kabinah, dva polpenziona in eno nočitev z zajtrkom v hotelih 3* (oz. tri polpenzione in eno nočitev z zajtrkom), oglede brez vstopnin, spremstvo
in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
79 € oz. 99 € (na odhodih 27.4., 22.6., 26.10.; doplačilo ne velja za nočitev na ladji), doplačilo za
nastanitev v triposteljni notranji kabini 50 €; dvoposteljni notranji kabini 75 €; triposteljni zunanji
kabini 63 €; dvoposteljni zunanji kabini 90 € (doplačilo velja za obe smeri).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po programu v muzeje in arheološka najdišča pribl. 45 €,
grški večer s folklorno predstavo pribl. 35 €, otroci
20 €.
OPOMBA: v primeru, da bo odhod oz. povratek
ladje spremenjen oz. iz drugega ali v drug kraj (ne
Ancono), bo temu prilagojen avtobusni prevoz iz
oz. do Slovenije. Ogledi se lahko po dnevih spremenijo glede na odpiralni čas arheoloških središč.
Ob prijavi poleg točnega imena in priimka prosim
navedite datum in kraj rojstva, številko potovalnega dokumenta ter državljanstvo.
USPEŠNICA

Delfi

PLAČILO TURISTIČNE PRISTOJBINE: cene aranžmajev na destinaciji Grčija ne vključujejo stroška turistične pristojbine, ki se poravna ob prijavi v izbran hotel/objekt in se razlikuje glede na
kategorijo hotela oz. posameznega objekta. Strošek turistične pristojbine sobo/dan: 0,50 € za objekte 1-2*, 1,50 € za objekte 3*, 3 € za objekte 4*, 4 € za objekte 5*.
Podatki so informativne narave in se lahko spremenijo glede na sprejeto zakonodajo države.
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Epidavrus

Atene

Med najlepšimi antičnimi mesti, 5 dni
(Atene, Delfi, Olimpija, Mikene, Epidavros)

Odhodi: 27. april, 1. in 30.* maj, 20. junij, 28. avgust, 19. september, 26. in 30. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled živahne prestolnice Grčije, Aten
• popolno potovanje v najlepša antična središča
• naš tek na stadionu prvih olimpijskih iger v
Olimpiji
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - BENETKE – ATENE - DELFI
Zbor potnikov predvidoma na letališču pri Benetkah
(možnost prevoza iz Slovenije) in polet proti Atenam.
Po prihodu na atensko letališče vožnja proti severnemu delu atiškega polotoka, mimo Teb proti gorstvu
Parnas. Tu se, v skalnate stene vklesano, nahaja slavno antično preročišče Delfi. Pred več kot 2.500 leti so
se v Delfi, sveto mesto v osrednji Grčiji, zgrinjali romarji iz vse Grčije in tudi iz drugih dežel. Upali so, da
bodo v najslavnejšem preročišču antičnega sveta dobili odgovore na svoja vprašanja. Ogled arheološkega
središča in nastanitev.
2. DAN 
zajtrk, večerja nočitev
DELFI - KORINTSKI ZALIV – PATRAS – OLIMPIJA
Vožnja skozi največje nasade oljk do pristaniškega
mesteca Itea in dalje ob obali Korintskega zaliva do
znamenitega mostu Rio Antirrio, ki so ga zgradili v čast
Olimpijskih iger leta 2004 in predstavlja enega največjih arhitekturnih dosežkov 21. stoletja. Nadaljevanje
poti do Patrasa, največjega mesta na Peloponezu,
znanega po katedrali Sv. Andreja. Naprej v Olimpijo,
ki leži sredi idilične pokrajine in sodi med najvidnejša
območja antične Grčije. V antičnem času je bila Olimpija predvsem Zevsu posvečeno svetišče in romarski
kraj. Ogled arheološkega parka, kjer so se leta 776 p.
n. š. odvijale prve olimpijske igre antike, v čast bogu
Zevsu. Trajale so 5 dni, med številnimi tekmovanji in
obredi je bil na sporedu tudi tako imenovani stadionski tek na 192 m. V naslednjih letih se je zvrstilo 293
olimpijad, ki so jih organizirali vsake štiri leta. Ogled
nekdaj veličastnega naselja s stadionom, palestro,
številni templji. Nastanitev.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
OLIMPIJA - MIKENE - NAVPLION - TOLO
Vožnja v osrčje Pelopsovega otoka (Peleponeza) do
Miken. Ogled starega mesta, ki je igralo veliko vlogo

v ekonomskem in kulturnem razvoju. Ogled slovitih
Levjih vrat, Atrejeve grobnice, Akropole. Mikenam
pravimo tudi zibelka evropske civilizacije. Nadaljevanje poti do simpatičnega mesteca Navplion, za mnoge
najlepše mesto na Peloponezu, nad katerim dominira
trdnjava Palamidi. Naprej v letoviško središče Tolo ob
Saronskem zalivu, ki danes velja za zelo popularno turistično središče tudi med prebivalci Aten. Nastanitev.
4. DAN

zajtrk, (tradicionalna večerja s folkloro), nočitev
TOLO - EPIDAVROS - KORINT - ATENE
Vožnja do Epidavrosa, v antičnem času najbolj slavnega svetišča boga zdravilstva Asklepija. Številna čudežna ozdravljenja in najrazličnejše verske in kulturne prireditve so v antiki iz Epidavra naredile izredno
priljubljeno središče. Danes je zanimivo predvsem
gledališče z izjemno akustiko in ohranjenostjo. Naprej
do slavnega korintskega prekopa, ki ga je že v 1. st.
n. š. z zlato lopato pričel kopati rimski cesar Neron, v
obstoječi dolžini 6.343 m pa so ga leta 1893 dokončali
Grki. Vožnja proti Atenam. Po prihodu sledi avtobusni
ogled in vožnja mimo največjih znamenitosti: stadiona
Panathinaiko, kjer so se leta 1896 odvijale prve olimpijske igre moderne dobe, palače ministrskega predsednika in bivše kraljeve palače s častno stražo Evzoni,
vrtov Zappion, Zevsov tempelj, Hadrijanov slavolok,
parlament z grobom neznanega junaka, Schliemanova hiša, akademija, univerza, narodna knjižnice, Sintagme… Nastanitev. Večerni sprehod po ozkih ulicah
stare četrti Plaka, s številnimi prodajalnami, obrtnimi
delavnicami ali lokali, ki naredijo Plako tako posebno. Možnost ogledala folklornega večera in pokušina
tipičnih grških specialitet (doplačilo). Seveda pa tudi
priložnost, da zaplešete tradicionalni sirtaki.
5. DAN
zajtrk, nočitev
ATENE - BENETKE - SLOVENIJA
Po zajtrku vzpon na atensko vzpetino Akropolo, kjer
se bomo z mislimi hitro podali v daljno preteklost.
Akropola je zagotovo najprimernejši kraj na katerem
se obiskovalec spomni zanimivih antičnih legend in
mitov. Atenska akropola je starodavna citadela na visoki pečini nad mestom, z ostanki več antičnih zgradb
velikega arhitekturnega in zgodovinskega pomena,
najbolj znan pa je vsekakor Partenon. Ostale stavbe na

Akropoli so Propileje, Erehtejon in arheološki muzej.
Akropola je od leta 1987 na seznamu Unescove svetovne kulturne dediščine. Ustavili se bomo tudi na
glavnem mestnem trgu Syntagma, ki predstavlja srce
Aten. Posebno doživetje je sprehod skozi tržnico polno
začimb, različnih vrst oreščkov, oliv in peciva ter mesa
in raznovrstnih rib. Monastiraki je ena izmed najbolj
znanih predelov mesta s številnimi trgovinicami, starinarnicami in zanimivim bolšjim trgom. Vožnja na letališče in polet predvidoma v popoldanskih urah proti
Benetkam. Prevoz v Slovenijo (doplačilo).

od 629 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski in avtobusni prevoz po programu, tri polpenzione in eno nočitev
z zajtrkom v hotelih 3*, oglede brez vstopnin,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
99 €, prevoz do letališča 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po programu v muzeje in arheološka najdišča pribl. 45 €,
grški večer s folklorno predstavo pribl. 35 €, za otroke 20 €.
OPOMBA: v primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja in zaporedje
se lahko spremeni, ostaja pa vsebinsko enak, le
prilagojen letalskemu prevozu.

Mikene
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Rio Antirrio

Delfi

Atene in najlepša antična mesta, 4 dni	
(Atene, Delfi, Mikene, Epidavros)

Odhodi: 29.* marec, 5. in 29. april, 2. in 17. maj, 7.* in 22. junij, 27. avgust, 13. in 20. september, 11., 25. in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled živahne prestolnice Grčije
• obisk najbolj znanih antičnih središč

1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - BENETKE – ATENE - DELFI
Zbor potnikov predvidoma na letališču pri Benetkah
(možnost prevoza iz Slovenije) in polet proti Atenam.
Po prihodu na atensko letališče vožnja proti severnemu delu atiškega polotoka, mimo Teb proti gorstvu
Parnas, kjer se, v skalnate stene vklesano, nahaja
slavno antično preročišče Delfi. Pred več kot 2.500 leti
so se v Delfi, sveto mesto v osrednji Grčiji zgrinjali romarji iz vse Grčije in tudi iz drugih dežel. Upali so, da
bodo v najslavnejšem preročišču antičnega sveta dobili odgovore na svoja vprašanja. Ogled arheološkega
središča in nastanitev.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
DELFI - KORINTSKI ZALIV – MIKENE - LOUTRAKI
Vožnja skozi največje nasade oljk do pristaniškega mesteca Itea in dalje ob obali korintskega zaliva do znamenitega mostu Rio Antirrio, ki so ga zgradili v čast
Olimpijskih iger leta 2004 in predstavlja enega največjih arhitekturnih dosežkov 21. stoletja. Nadaljevanje
poti do Miken. Ogled starega mesta, ki je igralo veliko
vlogo v ekonomskem in kulturnem razvoju. Ogled slovitih Levjih vrat, Atrejeve grobnice, Akropole.. Mikenam pravimo tudi zibelka evropske civilizacije. Vožnja
v Loutraki, obmorsko letovišče s številnimi naravnimi
izviri in terapevtskimi zdravilišči. Nastanitev.
3. DAN

zajtrk, (tradicionalna večerja s folkloro), nočitev
LOUTRAKI - EPIDAVROS - KORINT - ATENE
Vožnja do Epidavrosa, v antičnem času najbolj slavnega svetišča boga zdravilstva Asklepija. Številna čudežna ozdravljenja in najrazličnejše verske in kulturne prireditve so v antiki iz Epidavra naredile izredno
priljubljeno središče. Danes je zanimivo predvsem
gledališče z izjemno akustiko in ohranjenostjo. Naprej
do slavnega korintskega prekopa, ki ga je že v 1. st.
n. š. z zlato lopato pričel kopati rimski cesar Neron, v
obstoječi dolžini 6.343 m pa so ga leta 1893 dokončali
Grki. Vožnja proti Atenam. Po prihodu sledi avtobusni

ogled in vožnja mimo največjih znamenitosti: stadiona
Panathinaiko, kjer so se leta 1896 odvijale prve olimpijske igre moderne dobe, palača ministrskega predsednika in bivša kraljeva palača s častno stražo Evzoni,
vrtovi Zappion, Zevsov tempelj, Hadrijanov slavolok,
parlament z grobom neznanega junaka, Schliemanova hiša, akademija, univerza, narodna knjižnica, Sintagma… Nastanitev. Večerni sprehod po ozkih ulicah
stare četrti Plaka, s številnimi prodajalnami, obrtnimi
delavnicami ali lokali, ki naredijo Plako tako posebno.
Možnost ogleda folklornega večera in pokušina tipičnih grških specialitet (doplačilo). Seveda pa tudi priložnost, da zaplešete tradicionalni sirtaki.
4. DAN 
zajtrk
ATENE - BENETKE - SLOVENIJA
Po zajtrku vzpon na atensko vzpetino Akropolo, kjer
se bomo z mislimi hitro podali v daljno preteklost.
Akropola je zagotovo najprimernejši kraj na katerem
se obiskovalec spomni zanimivih antičnih legend in
mitov. Atenska akropola je starodavna citadela na visoki pečini nad mestom z ostanki več antičnih zgradb
velikega arhitekturnega in zgodovinskega pomena,
najbolj znan pa je vsekakor Partenon. Ostale stavbe
na Akropoli so Propileje, Erehtejon in arheološki muzej. Akropola je od leta 1987 je na seznamu Unescove
svetovne kulturne dediščine. Ustavili se bomo tudi na
glavnem mestnem trgu Syntagma, ki predstavlja srce
Aten. Posebno doživetje je sprehod skozi tržnico polno
začimb, različnih vrst oreščkov, oliv in peciva ter mesa
in raznovrstnih rib. Monastiraki je ena izmed najbolj
znanih predelov mesta s številnimi trgovinicami, starinarnicami in zanimivim bolšjim trgom. Vožnja na letališče in polet predvidoma v popoldanskih urah proti
Benetkam. Prevoz v Slovenijo (doplačilo).

od 549 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski in avtobusni prevoz
po programu, dva polpenziona in ena nočitev
z zajtrkom v hotelih 3*, oglede brez vstopnin,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
75 €, prevoz do letališča 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po programu v muzeje in arheološka najdišča pribl. 40 €,
grški večer s folklorno predstavo pribl. 35 €, za otroke 20 €.
OPOMBA: v primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko
enak, prilagojen letalskemu prevozu.

NOVO

Atene
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Posebno letalo iz Ljubljane

Sintagma

Partenon

Grški dragulji, 5 dni

Odhodi: 27. april in 1. maj, 21.* in 25. junij, 26. in 30. oktober 2019
• odlična kombinacija potovanja z ladjo in
letalom (ali obratno)
• Atene - grška prestolnica z Akropolo, Mikene
z več kot 3000 let starimi Levjimi vrati,
Epidavros z amfiteatrom z edinstveno akustiko
v svetovnem merilu, Delfi – svetovno znano
antično preročišče
1. DAN 
nočna plovba
SLOVENIJA - ANCONA
V jutranjih urah avtobusna vožnja proti Anconi, kjer
nas bo čakala grška ladja. V popoldanskih urah vkrcanje na ladjo, ki je s svojimi restavracijami, trgovino, igralnico, bari in diskoteko pravi plavajoči hotel.
Nastanitev v štiri posteljnih notranjih kabinah. Sledi
nočna plovba po Jadranskem morju proti Grčiji. Tisti,
ki vam moči še ne bodo pošle, si boste prijetno druženje po želji popestrili z učenjem prvih plesnih korakov
sirtakija.
2. DAN 
večerja, nočitev
IGOUMENITSA – METEORA - KAMENA VOURLA/
DELFI
Zjutraj izkrcanje v največjem mestu severozahodne Grčije - Igoumenitsi. Pot nas bo vodila po slikoviti pokrajini do mesta Ioannina in čez gorovje Pindos v dolino
Meteore, kjer se nam bo že od daleč odprl pogled na
monolitne stolpiče, na katerih so zgradili enega največjih in najpomembnejših samostanskih kompleksov
Grčije, uvrščene tudi na Unescov seznam svetovne dediščine. Po ogledu enega ali dveh samostanov vožnja
do Kamene Vourle ob Malijskem zalivu/Delfov. Nastanitev v hotelu.
3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
DELFI - PELOPONEZ
Vožnja v Delfe, »popek sveta«, kot so bili prepričani
stari Grki. Ogled slavnega preročišča, kjer je domovala prerokinja Pitija ter odgovarjala na vprašanja in prerokovala romarjev, ki so prihajali v svetišče vsak sedmi
dan. Sprehodili se boste po arheološkem parku, ime-

novanem “Sveta cesta” do Apolonovega templja, nekdanjega gledališča, stadiona. Naprej do znamenitega
mostu Rio Antirrio, ki so ga zgradili v čast Olimpijskih
iger leta 2004 in predstavlja enega največjih arhitekturnih dosežkov 21. stoletja. Nastanitev v hotelu v Tolu
oz. Loutrakiju.
4. DAN

zajtrk, (tradicionalna večerja s folkloro), nočitev
MIKENE - EPIDAVROS - KORINT - ATENE
Vožnja do Miken. Ogled starega grškega mesta, ki je
igralo veliko vlogo v ekonomskem in kulturnem razvoju. Ogled slovitih Levjih vrat, Agamemnonove grobnice, Akropole. Nadaljevanje poti do Epidavrosa, v antičnem času najbolj slavnega svetišča boga zdravilstva
Asklepija. Danes najbolj navduši svetovno znano gledališče, z izjemno akustiko in ohranjenostjo. Naprej v
Korint, eno izmed čudes moderne dobe. Postanek za
ogled strmih prepadnih sten ladijskega kanala, ki povezuje Saronski in Korintski zaliv. Vožnja v Atene, krajši
informativni avtobusni ogled in nastanitev. Večerni
sprehod po ozkih ulicah stare četrti Plaka, s številnimi
prodajalnami, obrtnimi delavnicami ali lokali, ki naredijo Plako tako posebno. Možnost ogleda folklornega
večera in pokušina tipičnih grških specialitet (doplačilo). Seveda pa tudi priložnost, da zaplešete tradicionalni sirtaki.
5. DAN 
zajtrk
ATENE - LJUBLJANA
Ogled prestolnice Grčije: trg Sintagma, kraljeva palača, kraljeva straža, stadion, na katerem so bile prve
olimpijske igre moderne dobe, znamenita Akropola.
Vzpon na atensko vzpetino Akropolo, kjer se bomo
z mislimi hitro podali v daljno preteklost. Akropola
je zagotovo najprimernejši kraj na katerem se obiskovalec spomni zanimivih antičnih legend in mitov.
Atenska akropola je starodavna citadela na visoki pečini nad mestom Atene z ostanki več antičnih zgradb
velikega arhitekturnega in zgodovinskega pomena,
najbolj znan pa je vsekakor Partenon. Ostale stavbe na
Akropoli so Propileje, Erehtejon in arheološki muzej.

Akropola je od leta 1987 je na seznamu Unescove svetovne kulturne dediščine. Vožnja do letališča in predvidoma popoldne polet proti Ljubljani.

od 529 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze, cestne in
ostale pristojbine, plovbo z ladjo Ancona - Igoumenitsa v štiri posteljnih notranjih kabinah, letalski prevoz Ljubljana - Atene, dva polpenziona in
ena nočitev z zajtrkom v hotelih 3*, oglede brez
vstopnin, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
79 € (doplačilo ne velja za nočitev na ladji), doplačilo za nastanitev v triposteljni notranji kabini
25 €; dvoposteljni notranji kabini 35 €; triposteljni zunanji kabini 40 €; dvoposteljni zunanji kabini
45 € (doplačilo velja za eno smer).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po programu v muzeje in arheološka najdišča pribl. 5060 €, grški večer s folklorno predstavo pribl. 35 €,
za otroke 20 €.
OPOMBA: program lahko poteka v obratnem zaporedju dni (z letalom iz Slovenije in povratek
z ladjo), vsebina in cena potovanja pa ostajata
nespremenjena. Vrstni red ogledov se po dnevih
lahko spremeni glede na odprtje arheoloških središč. Cene doplačil so informativne narave, saj na
povišanja cen ponudnikov in odpiralni čas žal ne
moremo vplivati. Ob prijavi poleg točnega imena
in priimka prosim navedite datum in kraj rojstva,
številko potovalnega dokumenta ter državljanstvo.

POMEMBNO: V primeru posebnih letal (charter let) je najmanjše število 140 potnikov na letalu in najmanj 45 potnikov na posameznem avtobusu. Na takšnih potovanjih je možnih več pro-

gramov in več avtobusov, cena pa se preračuna na število potnikov v posameznem avtobusu. Če je potnikov več kot 49 na istem programu, se uporabita dva avtobusa in se obračuna višja cena
za potnike na obeh avtobusih, dokler oba ne dosežeta optimalnega števila potnikov.

Kamena Vourla
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Atene - Plaka

Posebno letalo iz Ljubljane

Santorini

Naxos

Potepanje po najlepših Kikladskih otokih

SANTORINI – NAXOS – PAROS –MIKONOS

Odhodi: 25. maj, 15. junij, 7.* in 21. september, 05., 12. in 19. oktober 2019
• kombinacija potovanja in mini počitnice na
»belih grških otokih«
• romantični Santorini, svetovljanski Mikonos,
navdihujoče bel Paros
1. DAN nočitev
LJUBLJANA – SANTORINI
Zbor potnikov na ljubljanskem letališču. Polet na otok
Santorini. Nastanitev v hotelu.
2. IN 3. DAN 
zajtrk, nočitev
NAXOS
V popoldanskih urah se bomo s trajektom zapeljali na
otok Naxos (3 ure vožnje), ki velja za najlepši in največji
otok v verigi Kikladov. Peščene plaže skoraj podobne
tropskim in kristalno čisto morje očarata vsakega obiskovalca tega otoka. Navdušeni nad prečudovito naravo, zelenimi gorami, gorskimi rekami in slapovi, ki poleti presahnejo in poženejo bujno cvetje oleandrov, boste
odkrivali zaliv za zalivom in vasico za vasico. Ob vseh
lepotah človek kar težko verjame, da za gostoljubne
domačine na prvem mestu ostajata kmetijstvo in trgovina, šele nato turizem. Naxos očara ljubitelje narave,
pohodništva, vodnih športov in vse, ki si želijo mirnega
in idiličnega okolja za svoje počitnice. Po mitologiji naj
bi bil Naxos dom boga Dioniza, zato je to otok veselja in
vina. Nastanitev in v kolikor nas ne bodo pošle moči, še
sprehod po letoviškem središču. Naslednji dan predlagamo sproščujoč avtobusni izlet po otoku (doplačilo),
kjer bomo poleg glavnega mesta spoznali zgodovino in
tradicijo otoka ter življenje otočanov. Ruševine Apolonovega templja nas bodo popeljale v čudežno preteklost otoka.
4. DAN 
zajtrk, nočitev
NAXOS - (PAROS) - NAXOS
Prost dan na otoku za uživanje, kopanje ali treking v
naravi. Za doplačilo priporočamo izlet na otok Paros.
Po zajtrku se bomo odpravili do pristanišča, kjer nas
čaka trajekt do sosednjega otoka Paros (1 ura vožnje).
Tretji največji otok v Kikladih je poznan po svojem sproščenem in brezskrbnem ritmu. Občudovali bomo bele
hišice, ki se iskrijo v soncu, se sprehodili med tradicionalnimi ribiškimi vasicami, vsak dan po želji okušali
morske dobrote in se čudili odprtosti in prijaznosti doParos

Individualni odhodi vsako soboto od 25. maja do 4. novembra 2019

mačinov. Čudovite peščene plaže privabljajo obiskovalce, ki si želijo mirnih počitnic. Obiskali bomo številne
vasice, si privoščili okusno kosilo z morskimi dobrotami
ter nekaj časa namenili tudi kopanju na čudovitih peščenih plažah. Za najlepše na otoku veljajo Parasporos
Bay, Golden Beach, Magaya Beach, Aliki Bay. Spoznali
bomo mesto Lefkes, ki si zasluži naziv “najbolj ljubko
mesto na Parosu”. Nahaja se v notranjosti otoka, na višini 300 m n. v., dobrih 11 km od mesta Parikia. Ljubka
vasica je bila v preteklosti glavno mesto Parosa. V kratkem sprehodu skozi vasico, bomo navdušeni nad tradicionalnimi belimi hišicami, s pridihom benečanske arhitekture ter zanimivo cerkvijo iz 15. stoletja in mlini na
veter. Popoldne povratek s trajektom nazaj na Naxos.
5. DAN 
zajtrk, nočitev
NAXOS (počitnice)
Počitniški dan namenjen kopanju in samostojnemu raziskovanju otoka.
6. DAN 
zajtrk, nočitev
NAXOS - (MIKONOS) - NAXOS
Proti doplačilu se lahko odločite za izlet na otok Mikonos. S trajektom se bomo peljali na še enega izmed
kikladskih otokov, v katerega se obiskovalec zaljubi na
prvi pogled in ga je vsekakor vredno obiskati. Mikonos
velja za otok prestiža in norih zabav, čudovitih plaž,
svet snežno belih stavb in modrih okenc ter vrat. Čudoviti zalivi, blag vetrič, ki poganja značilne mline na
veter, barviti sončni zahodi, idilične ulice prepletene z
bogato zgodovino in gurmanska razvajanja, poskrbijo
za nepozabne spomine. Sprehodili se bomo skozi »Male
Benetke« vse do znamenitih mlinov na veter ter do svetilnika Armenistis ter cerkvice Panagia Paraportiani.
Na ulicah mogoče naletimo tudi na katerega od znanih
zvezdnikov, ki svoj dopust radi preživijo na tem otoku.
Popoldne povratek s trajektom na Naxos.
7. DAN 
zajtrk, nočitev
NAXOS - SANTORINI
Pred nami je še zadnji – za mnoge najbolj romantični
otok na svetu. Po zajtrku se bomo odpravili do pristanišča, kjer nas bo čakal trajekt do Santorinija (2 uri
vožnje). »Magnet za romantične duše« mu pravijo. Njegova največja posebnost in hkrati privlačnost je napol
potopljena kaldera z mogočnimi klifi, ostanek grebena

vulkanskega kraterja, kjer so na obrobju zrasle snežno
bele hiše s strešnimi terasami in modrimi kupolami.
Vzemite si čas za posedanje na trgih in terasah, opazujte najlepši sončni zahod v Grčiji ter se prepustite
brezskrbnemu počivanju na plaži in kopanju.
8. DAN
zajtrk, nočitev
SANTORINI - LJUBLJANA
Prevoz do letališča in polet proti Sloveniji.

od 879 €*

najmanj 15 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Santorini - Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, 7 nočitev z zajtrkom v hotelih 2*sup./3* (2 nočitvi na Santoriniju, 5 nočitev na Naxosu), povratni
ladijski prevoz na Naxos, prevoz letališče-hotel-letališče, prevoz pristanišče-hotel-pristanišče, asistenca Palminega predstavnika na Santoriniju ter
asistenca lokalnega predstavnika na otokih Naxos
in Paros.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
10 in 14 potniki 30 €.
DOPLAČILO na kraju samem: turistične takse v
hotelih.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
129 €, izlet na posamezne otoke (cene so približne,
točne bodo objavljene v končnem obvestilu): na
otok Paros: 59 €, izlet na otok Mikonos: 49 €, izlet
po Naxosu: 49 € (izleti bodo organizirani ob prijavi
najmanj 15 potnikov v slovenskem jeziku, v nasprotnem primeru bo vodenje v angleškem jeziku).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po programu pribl. 20 - 40 €, grški večer s folklorno predstavo pribl. 35 €.
OPOMBA: program lahko poteka v drugačnem zaporedju dni (odvisno od letalskega prevoza, vsebina in cena potovanja pa ostajata nespremenjeni).
Vrstni red ogledov se po dnevih lahko spremeni
glede na trajektne povezave.

Mikonos
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Posebno letalo iz Ljubljane

Lefkas

Zakintos

Počitnice na Lefkasu ali Zakintosu
in klasična Grčija
Odhodi: kombinacija z Lefkasom: 29. maj, 5. junij, 30.* september, 7. oktober 2019; 
• mini počitnice na enem izmed »slikovitih
grških otokov«
• po sledeh antičnih Grkov
1. DAN nočitev
LJUBLJANA – LEFKAS ali ZAKINTOS
Zbor potnikov na letališču JP v Ljubljani in polet na
Lefkas ali Zakintos. Po pristanku nas bo pozdravila nebeška modrina Jonskega morja, sijoča belina peska,
pokrajina neukročenih zelenih planjav, oljčnih gajev
in rodovitnih dolin. Vožnja do enega izmed turističnih
središč. Nastanitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
LEFKAS ali ZAKINTOS (počitnice)
Počitniški dan namenjen kopanju in raziskovanju otoka. Predlagamo, da se za doplačilo odločite za zanimiv
in pester avtobusni izlet po otoku, kjer bomo poleg
glavnega mesta spoznali zgodovino in tradicijo otoka
ter življenje otočanov.
3. DAN
zajtrk, nočitev

(velja za program s počitnicami na Lefkasu)
LEFKAS - IOANNINA – KALAMBAKA/KAMENA
VOURLA
Po zajtrku bomo počasi zapustili otok in se zapeljali
mimo Ioannine v dolino Meteore. Samostani zgrajeni
na visokih skalah tvorijo enega največjih in najpomembnejših samostanskih kompleksov Grčije. Visoke
skalne gmote nas bodo fascinirale, obiskali pa bomo
tudi enega ali dva od še delujočih samostanov. Nadaljevanje vožnja do hotela na poti in nastanitev.
4. DAN 
zajtrk, nočitev

(velja za program s počitnicami na Lefkasu)
KAMENA VOURLA - DELFI - ATENE
Ogled ostankov nekoč največjega grškega preročišča
vkopanega v pobočje mogočnega gorovja Parnas. Ob
sprehodu skozi arheološko nahajališče nas bodo legende odpeljale v čas, ko je tu domovala Pitija oz. delfska Sibila. Prerokinja je krojila marsikatero odločitev
antičnih Grkov. Pot bomo nadaljevali skozi gorsko vasico Arahova proti prestolnici. Ob prihodu avtobusni
ogled mesta: Olimpijski stadion, predsedniška palača
s častno stražo Evzoni, vrtovi Zappion, Zevsov tempelj,
Hadrijanov slavolok, parlament z grobom neznanega
junaka, Schliemanova hiša, akademija, univerza, narodna knjižnica, trg Sintagma. Večerni sprehod po ozkih ulicah stare četrti Plaka, s številnimi prodajalnami,
obrtnimi delavnicami ali lokali, ki naredijo Plako tako
posebno. Možnost ogleda folklornega večera in poku-

kombinacija z Zakintosom: 30. maj, 6.* junij, 24. september, 1. oktober 2019

šina tipičnih grških specialitet (doplačilo). Seveda pa
tudi priložnost, da zaplešete tradicionalni sirtaki.
5. DAN 
zajtrk, nočitev

(velja za program s počitnicami na Zakintosu)
ZAKINTOS - OLIMPIJA - TOLO
Vožnja s trajektom na celino, na Peloponez do kraja
Kylimi in od tam naprej v Olimpijo, ki leži sredi idilične
pokrajine in sodi med najvidnejša območja antične Grčije. V antičnem času je bila Olimpija predvsem Zevsu
posvečeno svetišče in romarski kraj. Ogled arheološkega parka, kjer so leta 776 p. n. š. organizirali prve
olimpijske igre antike, v čast bogu Zevsu. Trajale so 5
dni, med številnimi tekmovanji in obredi je bil na sporedu tudi tako imenovani stadionski tek na 192 m. V
naslednjih letih se je zvrstilo 293 olimpijad, ki so jih
organizirali vsake štiri leta. Ogled nekdaj veličastnega
naselja s stadionom, palestro, številni templji. Vožnja
v Tolo in nastanitev.
6. DAN
zajtrk, nočitev

(velja za program s počitnicami na Zakintosu)
TOLO - EPIDAVROS - KORINT - ATENE
Vožnja v Epidavros, v antičnem času najbolj slavno
svetišče boga zdravilstva Asklepija. Številna čudežna
ozdravljenja in najrazličnejša verske in kulturne prireditve so v antiki iz Epidavra naredile izredno priljubljeno središče. Danes je zanimivo predvsem gledališče z
izjemno akustiko in ohranjenostjo. Naprej do slavnega
korintskega prekopa, ki ga je že v 1. st. n. š. z zlato
lopato pričel kopati rimski cesar Neron, v obstoječi
dolžini 6343 m pa so ga leta 1893 dokončali Grki. Vožnja proti Atenam. Po prihodu sledi avtobusni ogled
in vožnja mimo največjih znamenitosti: Panathinaiko
stadiona, kjer so se leta 1896 odvijale prve olimpijske
igre moderne dobe, palača ministrskega predsednika
in bivša kraljeva palača s častno stražo Evzoni, vrtovi
Zappion, Zevsov tempelj, Hadrijanov slavolok, parlament z grobom neznanega junaka, Schliemanova
hiša, akademija, univerza, narodna knjižnica, Sintagma… Nastanitev. Večerni sprehod po ozkih ulicah
stare četrti Plaka, s številnimi prodajalnami, obrtnimi
delavnicami ali lokali, ki naredijo Plako tako posebno.
Možnost ogleda folklornega večera in pokušina tipičnih grških specialitet (doplačilo). Seveda pa tudi priložnost, da zaplešete tradicionalni sirtaki.
7. DAN zajtrk
ATENE - BENETKE - SLOVENIJA
Po zajtrku vzpon na atensko vzpetino Akropolo, kjer se
bomo z mislimi hitro podali nazaj v daljno preteklost.
Akropola je zagotovo najprimernejši kraj na katerem

se obiskovalec spomni zanimivih antičnih mitov in
legend. Atenska akropola je starodavna citadela na
visoki pečini nad mestom Atene z ostanki več antičnih zgradb velikega arhitekturnega in zgodovinskega
pomena, najbolj znan pa je vsekakor Partenon. Ostale
stavbe na Akropoli so Propileje, Erehtejon in arheološki muzej. Akropola je od leta 1987 je na seznamu
Unescove svetovne kulturne dediščine. Ustavili se
bomo tudi na glavnem mestnem trgu Syntagma, ki
predstavlja srce Aten. Posebno doživetje je sprehod
skozi tržnico polno začimb, različnih vrst oreščkov,
oliv in peciva ter mesa in raznovrstnih rib. Monastiraki
je ena izmed najbolj znanih predelov mesta s številnimi trgovinicami, starinarnicami in zanimivim bolšjim
trgom. Vožnja na letališče in polet predvidoma v popoldanskih urah proti Benetkam. Prevoz v Slovenijo
(doplačilo).

od 659 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski in avtobusni prevoz po
programu, vožnja s trajektom (samo pri programu
z Zakintosom), šest nočitev z zajtrki v hotelih 3*,
oglede brez vstopnin, spremstvo in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
129 €, enosmerni prevoz do letališča 29 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po programu v muzeje in arheološka najdišča pribl. 40
- 45 €, grški večer s folklorno predstavo pribl. 35 €,
za otroke 20 €.
OPOMBA: program lahko poteka v obratnem zaporedju dni (odvisno od letalskega prevoza na Lefkas ali Zakintos), vsebina in cena potovanja pa je
ostajata nespremenjeni. Vrstni red ogledov se po
dnevih lahko spremeni glede na odprtje arheoloških središč.

POČITNICE

POMEMBNO: V primeru posebnih letal (charter let) je najmanjše število 140 potnikov na letalu in najmanj 45 potnikov na posameznem avtobusu. Na takšnih potovanjih je možnih več programov in več avtobusov, cena pa se preračuna na število potnikov v posameznem avtobusu. Če je potnikov več kot 49 na istem programu, se uporabita dva avtobusa in se obračuna višja cena za
potnike na obeh avtobusih, dokler oba ne dosežeta optimalnega števila potnikov.
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Posebno letalo iz Ljubljane

Agios Nikolaos

Spinalonga

Kretska pravljica 

Odhodi vsako soboto od 27. aprila do 2. novembra 2019 (vsi odhodi zagotovljeni)
• kombinacija potovanja in ležernega uživanja
na čudovitih otoških plažah
• v ceni že vključeni trije celodnevni izleti
po otoku - izlet v Heraklion, grško glavno
mesto z obiskom slavne palače Knossos in
arheološkega muzeja, odkrivanje južnega dela
Krete z Matalo in izlet z ladjo na skrivnostni
otok Spinalonga
• po želji treking v soteski Samaria, izlet na otok
Chrissi, izlet na Santorini
• po želji obisk tradicionalnega grškega večera

1. DAN 
nočitev
SLOVENIJA - KRETA
Zbor potnikov na letališču JP v Ljubljani. Polet proti
sončni Kreti, ki nas bo že iz zraka pozdravila v vsem
svojem razkošju. Nastanitev v hotelu na širšem področju Herakliona (Gouves/Hersonissos/Malia …).
Nočitev.
2. DAN 
zajtrk, nočitev
GRŠKE POČITNICE - PO ŽELJI IZLET Z LADJICO ALI
OBISK GRŠKEGA VEČERA
Dnevi namenjeni kopanju in raziskovanju otoka. Priporočamo križarjenje z ladjico, kjer bomo križarili okrog
enega največjih naravnih pristanišč na svetu ter nepozabni obisk grškega večera, kjer se bomo prepustili
pristnemu kretskemu temperamentu.
3. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
MINI KRIŽARJENJE NA OTOK SPINALONGA
Zajtrk. Eden najlepših delov otoka je slikovito mestece
Agios Nikolaos, kamor včasih priplujejo tudi križarke.
Od tam se bomo z ladjico odpravili proti zgodovinski
skrivnosti Spinalongi. Benečani in Otomani so poskrbeli za arhitekturno podobo otočka, pretresljive in
šokantne zgodbe o gobavcih in njihovih prebivališčih
pa nas popeljejo v bližnjo zgodovino skrivnosti. Sprehodili se boste po otoku, ki je pred nekaj leti postal
»slaven« zaradi svetovno uspešnega romana »The
Island« pisateljice Victorie Hislop in njegove izjemno
uspešne adaptacije v serijo z naslovom »To nisi«. Po
vodenem ogledu otoka, ki je danes muzej na prostem,
bomo odpluli v zaliv Kolokitha in izkoristili urico za kopanje na eni izmed dveh prečudovitih plaž. Po prijetni
osvežitvi v kristalno čistem morju se bomo vrnili na
ladjo, kjer nas bo čakala grška žar pojedina. Osveženi
in okrepčani bomo odpluli nazaj v Agios Nikolaos, kjer
bo nekaj prostega časa za raziskovanje prikupnega
mesteca. Vrnitev v hotel.
*Doplačilo 8 € za varovanje kulturne znamenitosti na
Spinalongi.

4. DAN 
zajtrk, nočitev
ODKRIVAMO JUŽNI DEL KRETE- NOSTALGIJA JUGA
Na izletu bomo spoznali enega izmed najlepših predelov Krete – čudovito pokrajino, arheološke ostanke in
priljubljene peščene plaže. Najprej se bomo zapeljali
mimo glavnega mesta otoka in pot nadaljevali skozi
gričevje bogato poraščeno z vinsko trto in oljkami do
največje in najbolj rodovitne nižine Messara. Peljali se
bomo mimo glavnega mesta nekdanje Rimske province, antičnega Gorthysa, ki je bilo središče otoka v času
rimske vladavine. Sledil obisk Festosa in ogled druge
največje minojske palače na Kreti. Od tam se odpira
krasen panoramski razgled od gorovja Ida, do planote
Lasshiti. Kosilo (vključeno) bo v nekdanji ribiški vasici
Matala, kjer bomo imeli tudi priložnost, da zaplavamo
v Libijskem morju (ne pozabite na kopalke in brisačo).
Nato se bomo zapeljali po lepi panoramski cesti v gorovje Asterousia do moškega samostana Odigitrias iz
14. stoletja, ki je znan po velikih mojstrih slikanja ikon.
*Vstopnino v Festosu poravnate na kraju samem (8 €).
5. DAN 
zajtrk, nočitev
HERAKLION, PALAČA KNOSSOS IN ARHEOLOŠKI
MUZEJ
Kreta, kakršne preprosto ne smete zamuditi! Izlet
bomo začeli z obiskom ostankov veličastne knossoške
palače, ki je bila pred 4.000 leti gospodarsko, politično in versko središče minojske civilizacije. Le 5 km
od današnjega glavnega mesta Heraklion ležijo skrivnostne izkopanine, po legendi bivališče kralja Minos
in stašnega Minotavra. Sledi voden ogled. Nekaj prostega časa in nato vožnja do središča glavnega mesta
otoka Herakliona. Voden ogled mesta in prosti čas za
kosilo ter morebitne nakupe spominkov. Na koncu izleta sledi še voden ogled arheološkega muzeja v Heraklionu. Vrnitev v hotel.
6. DAN 
zajtrk, nočitev
GRŠKE POČITNICE - PO ŽELJI IZLET Z LADJICO NA
SANTORINI
Dnevi namenjeni kopanju in raziskovanju otoka. Priporočamo izlet na sosednji otok Santorini, kjer nas bo
navdušila divja narava. Črn pesek, bele hiške, modro
morje in zelena lava, ponujajo pogled, ki ga najdete
le redkokje. Zgodovina Santorinija je zgodovina vulkana, ki je pred 3.500 leti z izbruhom povzročil poto
treh četrtin otoka. Ostanki visoko razvite civilizacije
in naravna katastrofa mnoge vodi v prepričanje, da je
Santorini pravzaprav potopljeno mesto Atlantis. S seboj ne pozabite vzeti vetrovke in kamere.

POČITNICE

7. DAN 
zajtrk, nočitev
PO ŽELJI IZLET V SOTESKO SAMARIA
Počitnice ali po želji treking v soteski Samarija.
Samaria velja za eno najdaljših in najlepših evropskih
sotesk, saj meri skoraj 17 km. Med potjo se bomo ustavili v vasici Samaria, od koder so se prebivalci izselili,
še vedno pa ostajajo stalne prebivalke kretske avtohtone koze Kri-kri. V soteski bomo imeli več možnosti, da se odžejamo z izvirsko vodo. Na koncu pohoda
bomo prišli do obale v vasico Agia Roumeli, kjer se
bomo osvežili v libijskem morju in se nato prijetno utrujeni z ladjico odpeljali do vasice Hora Sfakion, kjer
nas bo čakal avtobus in nas odpeljal do hotela.
8. DAN 
zajtrk
KRETA - SLOVENIJA
Zajtrk in prosto do odhoda na letališče. Polet proti
Sloveniji.

od 698 €*

najmanj 35 potnikov

*Cena 698 € velja za odhode v mesecu maju.
Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana – Heraklion - Ljubljana po programu, sedem zajtrkov v
turističnem objektu 3*, v enem izmed večjih letoviških središč na širšem področju Herakliona, izlet
v Heraklion in Knossos, mini križarjenje na otok
Spinalonga in kosilo, izlet na jug Krete in kosilo,
slovensko spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
269 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: dodatni izleti, varovanje kulturne znamenitosti na Spinalongi 8 €,
vstopnina v Festos 8 €.
OPOMBA: Razpored izletov in ogledov po dnevih
se lahko spremeni (končna informacija na destinaciji pri predstavniku). Minimalno število potnikov za vodenje v slovenskem jeziku je 20 (drugače
bo izlet voden v enem izmed svetovnih jezikov –
angleščina ali nemščina).
Dodatni izleti bodo zagotovljeni ob zadostnem številu prijav na posamezni izlet (minimalno 20 potnikov). Na Kreti potnike sprejme Palmin predstavnik
in poskrbi za informacije in vodenje izletov.

USPEŠNICA

POMEMBNO: V primeru posebnih letal (charter let) je najmanjše število 140 potnikov na letalu in najmanj 45 potnikov na posameznem avtobusu. Na takšnih potovanjih je možnih več programov in več avtobusov, cena pa se preračuna na število potnikov v posameznem avtobusu. Če je potnikov več kot 49 na istem programu, se uporabita dva avtobusa in se obračuna višja cena za
potnike na obeh avtobusih, dokler oba ne dosežeta optimalnega števila potnikov.
177

CIPER
Kyrenia

Karpas

Ciper - otok ljubezni in bogov



Odhod: 28. april, 5.* maj in vsak torek od 11. junija do 1. oktobra ter 27. oktober 2019 (vsi odhodi zagotovljeni)
•
•
•
•
•

nočitve na Severnem Cipru
vse vstopnine vključene
izleti tako na severni kot južni del
ogled Afroditine skale
obisk nedotaknjenega polotoka Karpas

1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - CIPER
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana predvidoma v
popoldanskih urah in polet preko Antalye do Ercana.
Pristanek predviden v večernih urah. Nastanitev v hotelu v letoviškem predelu Kyrenia na Severnem Cipru.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
POČITNICE
Dan bo namenjen prvemu spoznavanju hotela in okolice. Priložnost bo tudi za prvi obisk katere izmed okoliških plaž. Obiskal vas bo slovenski predstavnik, ki
vam bo na voljo za vsa vprašanja.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
NIKOZIJA
Ves dan namenjen ogledu glavnega mesta Nikozije,
razdeljenega na turški in grški del, ki ga obdaja mogočno obzidje. Najprej ogled znamenitosti turškega
dela, kjer kraljuje nenavadna gotska katedrala Sv. Sofije, ki je danes mošeja Selimiye. Sprehod po bazarju,
nato pa še nekaj prostega časa. Povratek v hotel in
popoldne nekaj prostega časa za sproščanje.
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
FAMAGUSTA IN SALAMINA
Zjutraj odhod proti Famagusti, mestu s številnimi
mošejami in gradom, ki naj bi s svojo znamenito preteklostjo navdihnil dramo Othello. Mesto je bilo nekoč znano kot mesto cerkva, od katerih pa so danes
ohranjene le redke. Katedrala Sv. Nikolaja je danes
spremenjena v mošejo Lala Mustafa Pasha, ki se nahaja v središču starega mesta in predstavlja največjo
znamenitost, pred katero stoji tudi več kot 700 let star
»Ficus Sycomorus«. Sprehod skozi mesto, nato pa
Afroditina Skala
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nadaljevanje do Salamine, najpomembnejšega arheološkega najdišča na otoku. Ogledali si bomo ostanke antičnega gledališča in amfiteatra ter term. Ogled
samostana Svetega Barnabe, ki velja za ustanovitelja
Ciprske ortodoksne cerkve, ene najstarejših vzhodnih
pravoslavnih Cerkva. Povratek v hotel.
5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
POLOTOK KARPAS
Karpas velja za enega najlepših in najbolj neokrnjenih
delov otoka. Postanek v vasici Bogaz za kavo. Nadaljevanje vožnje do Dipkarpaza, ki je eden redkih krajev
na otoku, kjer grški in turški Ciprčani živijo v sožitju.
Ogled samostana apostola Andreja z izvirom svete
vode. Sledi obisk ene izmed tamkajšnjih plaž. Kratek
premor s kosilom v lokalni taverni, kjer nam bodo
postregli z lokalnimi specialitetami.
6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
POČITNICE (IZLET NA JUŽNI DEL CIPRA: KOURION AFRODITINA SKALA – PAPHOS)
Prosto za samostojno raziskovanje otoka. po želji ob
doplačilu bo organiziran izlet na južni del otoka. Pot
nas bo vodila mimo mesta Limassol, gospodarskega
središča južnega dela in gradu Kolossi, ki leži sredi
največjih nasadov citrusov in vinogradov na otoku do
ostankov antičnega Kouriona, mesteca, ki so ga zgradili na težko dostopnem mestu na pečini, od koder
se ponujajo čudoviti pogledi na okolico. Sledi vožnja
do Afroditine skale, kraja kjer naj bi iz morske pene
vstala boginja Afrodita, in ki velja za eno največkrat
fotografiranih točk otoka. Po krajšem postanku nadaljevanje do mesta Paphos, središča Afroditinega
kulta in nekdaj pomembnega antičnega mesta, ki je
danes živahno turistično središče. Ogledali si bomo
tamkajšnji arheološki park, ki spada tudi na Unescov
seznam, predvsem zaradi čudovitih in dobro ohranjenih antičnih mozaikov. Še nekaj prostega časa. Večerni
povratek v hotel.

7. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
POČITNICE (KYRENIA)
Zadnji dan bo namenjen uživanju na eni od okoliških
plaž in samostojnemu raziskovanju otoka. Po želji se
lahko odpravite v mesto Kyrenia, turistično središče
severnega dela otoka, ki ga krasi čudovita marina z
mnogimi lokali in restavracijami, in zanimiv grad z ladijskim muzejem, kjer stoji najstarejša iz morskih globin potegnjena antična trgovska ladja.
8. DAN
zajtrk
CIPER - SLOVENIJA
Prosto do odhoda na letališče in povratek preko Antalye v Ljubljano.

od 599 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Ciper - Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine,
avtobusni prevoz letališče - hotel - letališče, sedem polpenzionov v hotelu 3*, izlete po programu,
slovenskega spremljevalca in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 PotnIKi 20 €
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
130 €, doplačilo za hotel 4* 84 €
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji,
izlet na južni del Cipra 89 € (najmanj 25 potnikov).
OPOMBA: v primeru poznega prihoda letala ali
zgodnjega odhoda letala, bo organiziran hladen
prigrizek.

Kourion

Larnaka

Limasol

Grški Ciper

Odhodi: 30. april, 21. maj, 25. junij, 24. september*, 29. oktober 2019
1. DAN
nočitev
LJUBLJANA /BLIŽNJE LETALIŠČE - LARNAKA
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana/bližnjem letališču in polet preko vmesnega letališča v Larnaco (v
primeru leta z bližnjega letališča možno doplačilo za
prevoz). Po pristanku prevoz do letoviškega kraja LImassol. Nastanitev in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
IZLET V LARNAKO 
Po zajtrku bo sledil celodnevni ogled Larnake. Larnaka
je znana po prijetni promenadi ob morju s številnimi
palmami, trgovinah, kavarnah in restavracijah v ozkih
ulicah. To je tudi rojstno mesto filozofa Zenona ter
pribežališče Sv. Lazarja, o čemer priča njegov grob in
njemu posvečena cerkev, ki stoji v središču mesta. Na
sprehodu po starem središču mesta si bomo ogledali
bizantinsko cerkev Sv. Lazarja, nato pa se bomo odpeljali do čudovitih vrtov na obali larnaškega slanega
jezera, kjer stoji mošeja Hala Sultan Takkesi. Prosto za
večerjo in nočitev.
3. DAN
zajtrk, nočitev
IZLET V NIKOZIJO
Izlet na severni del otoka. Najprej bomo obiskali glavno mesto grškega dela otoka - Nikozijo. Več kot 1000
let staro mesto je opasano z mogočnim obzidjem. Laiki Yitonia se imenuje soseska v starem mestu, po kateri se bomo sprehodili in občutili davne čase, ki jih je
mesto preživljalo. Po ogledu bomo nadaljevali pot čez
»zeleno črto«, ki loči grški od turškega dela otoka in
se odpeljali na severno obalo Cipra. Ogledali si bomo
pristanišče Kyrenia in si vzeli nekaj prostega časa za
samostojna raziskovanja. Predlagamo obisk gradu z
ladijskim muzejem, kjer stoji najstarejša iz morskih
globin potegnjena antična trgovska ladja.Povratek v
Limassol, nočitev.

Kykkos

4. DAN
zajtrk, nočitev
TROODOS
Sledil bo celodnevni izlet v pogorje Troodos, kjer se
bomo peljali skozi tradicionalne slikovite vasice vse
do samostana Kykkos. V zelenju in svežini pogorja,
ki se razteza na zahodni strani otoka, so bili zgrajeni
bizantinski samostani in cerkve, od katerih jih je devet vključenih pod zaščito Unesca. Najbogatejši je samostan Kykko, ustanovljen leta 1100, posvečen Devici
Mariji, kjer je hranjena ena od treh ikon, ki jih je podpisal Sv.Luka. Povratek v hotel in nočitev.
5. DAN
zajtrk, nočitev
PAFOS
Dan bo namenjen izletu proti zahodu, zapeljali se
bomo do obalnega mesta Pafos, bogatega z antičnimi
ostanki. Na poti se bomo ustavili pri Afroditini skali
- mestu, kjer naj bi iz morske pene vstala boginja ljubezni in lepote in ki velja za največkrat fotografirano
znamenitost otoka. Po prihodu v mesto si bomo ogledali Kraljeve grobnice ter Dionizijevo hišo - eno od vil z
izjemnimi talnimi mozaiki iz 3. oz. 5. st. Obiskali bomo
tudi Kourion, enega glavnih arheoloških najdišč na
otoku. Povratek v Limasol in nočitev.

od 739 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, avtobusni prevoz letališče - hotel - letališče, pet nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, oglede po programu brez vstopnin, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
90 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine skupaj
pribl. 20 €, doplačilo za hotel 4* 50 €.
OPMOBA: v primeru poleta z bližnjega letališča
možno doplačilo za povratni prevoz.

6. DAN
zajtrk
LIMASSOL - LARNAKA – BLIŽNJE LETALIŠČE/ LJUBLJANA
Vožnja na letališče in polet čez enega od bližnjih letališč proti Ljubljani ali bližnjemu letališču.

Pafos
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ALBANIJA
»Vera je vraževerje in opij narodov.
Vera Albancev je Albanija. «
(nekdanji državni voditelj Hodža)

ALBANIJA JE DEŽELA
orlov in gora, divjine in eksotike, razvajanja in
gostoljubnosti, luknjastih cest in mercedesov,
dobrot in glasbe, norih idej in nekdanjih
bunkerjev, pisanih mest in naravnih parkov.
ZVEZDNI PRAH
Lokalno ime za Albanijo je Shqiperia ali dežela
orlov. Po legendi naj bi mitični albanski kralj
rešil mladega orla, v zahvalo pa dobil večno
varstvo orlov nad narodom. Orla sta še vedno v
grbu, oblikovanem po pečatu narodnega heroja
Skenderberga, ki je albanski imperij branil pred
Turki.
VROČIH 5 V TIRANI
• Ekstravagantna prestolnica je bila mesto
sivih pročelij, ki so se pod vplivom norih
idej nenavadnega župana spremenila v
moderne poslikave živahnih barv,
• Skenderbegov trg z Ethemovo mošejo,
najstarejšo v mestu,
• zgradba Centralnega komiteja in urni stolp,
• kip narodnega junaka Skenderbega sredi
glavnega trga,
• bivši mavzolej Enverja Hodže v zanimivi
piramidni stavbi, danes Kulturnem centru.

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Albanski moto je: »Svoboden in močan!«
• Berat je srednjeveško mesto tisočerih oken,
ki je muzej na prostem in eno najlepših in
najslikovitejših mest v državi.
• Mesto Apolonija so ustanovili Grki iz Korinta,
razcvetelo se je v času Rimljanov. V njej še
danes začutite mehkobo in prefinjenost
nekoč znanega kulturnega in umetniškega
središča.
• Drač je največje pristaniško mesto v
Albaniji, ki se širi v predmestje Tirane.
Ostanki amfiteatra, bizantinskega obzidja
in Fatihove mošeje ga delajo še posebej
zanimivega.
• Mati Tereza je bila rojena v glavnem mestu
Makedonije - Skopju, korenine ima pa v
Albaniji.
• Albanija je po padcu otomanskega imperija
l. 1912 in kratkotrajni srbski nadvladi l. 1913
postala samostojna država.
• Najvišji vrh je Korab z 2753 m višine.
• Albanija je dobila ime po plemenu Albanoi,
ki je nekoč živelo v okolici mesta Drač.
• Starodavno mesto Butrint je pod Unescovo
zaščito.
• Albanija je ena izmed najbolj etnično

homogenih držav na svetu.
• Prva objavljena knjiga v Albaniji je bila
Meshari, ki jo je napisal katoliški duhovnik
leta 1555.
• Nacionalni park Lura zajema 1280 ha in
je dom balkanskega risa, volkov, rjavih
medvedov. Glavna privlačnost so jezera na
višini 1000 m in več, ki pozimi popolnoma
zmrznejo.
• Saranda je najbolj priljubljeno letovišče
Albancev in hkrati priljubljeno mesto za
medene tedne.
ZA DOBER TEK
Suflage ali kebab pite za prigrizek, žabji kraki in
byrek ali burek za predjed, mesne dobrote na
žaru, ribje jedi in veliko zelenjave za glavno jed,
sadje in kremna karamela za sladico.

TIRANA

Tirana

Saranda

Veliki albanski krog

Odhodi: 19. februar,* 12. marec*, 27. in 28. april, 1., 4.,14. in 28. maj, 11. in 20. junij, 17. september, 26. in 27. oktober, 27. in 28. oktober, 26.november* 2019
• direktni let na Tirano
• odkrivajte z nami še neznane albanske bisere
• Palmina dolgoletna uspešnica
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - TIRANA - SKADAR
Polet z letališča JP Ljubljana v popoldanskih urah proti
Tirani. Po pristanku na modernem letališču avtobusna
vožnja proti Skadru, enemu izmed najstarejših mest v
Evropi. Po prihodu v Skadar vožnja do središča mesta. Ogled. Z avtobusom se bomo povzpeli do utrdbe
Rozafa, ki so jo zgradili Iliri, kasneje pa so jo nekoliko
predelali Turki. Z utrdbe, ki se je drži tudi zanimiva legenda, je čudovit razgled na Skadarsko jezero, največje jezero na Balkanu, ter sotočje rek Bojane in Drima.
Večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
DRAČ - BERAT - APOLLONIA - VLORA
Vožnja v Drač, ki je pravzaprav že kar predmestje Tirane in največje pristaniško mesto, na območju nekdanje grške kolonije. V mestu so ostanki amfiteatra
in bizantinskega obzidja, vredna ogleda pa je tudi
Fatihova mošeja iz 15. stoletja. Nadaljevanje poti do
srednjeveškega mesta Berat, ki mu pravijo tudi »mesto tisočerih oken«. Mesto je pravzaprav v celoti muzej
in velja za enega najlepših in najslikovitejših mest v
Albaniji. Ogled znamenitosti: trdnjava, muzej Onufri
(nekdanja katedrala, v kateri je danes urejen muzej,
ki je posvečen enemu najslavnejših albanskih slikarjev
iz 16. stoletja). Mesto slovi tudi po odličnih domačih
specialitetah. Vožnja do starodavnega mesta Apollonia. Mesto so ustanovili Grki iz Korinta, še bolj pa se
je razcvetelo v času Rimljanov in je veljalo za kulturno
in umetniško središče Ilirije, danes pa je eno najpomembnejših arheoloških najdišč na tem področju. Nastanitev v Vlori. Večerja in nočitev.

3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
VLORA - ALBANSKA RIVIERA - SARANDA
Vožnja do gorskega prelaza Llogara, albanskega klimatskega zdravilišča. Postanek za jutranjo kavico v
čudoviti divji gorski pokrajini. Nadaljevanje vožnje
vzdolž slikovite Albanske riviere, mimo majhnih zaselkov in vasic, ki vas bodo očarale prvi hip. Občudovali
boste lahko neokrnjeno naravo Albanske riviere ter
slikovite albanske vasice.. Po želji kosilo v tipični lokalni restavraciji. Zvečer prihod v živahno turistično
središče - Sarando, kjer je čutiti pravi turistični utrip.
Številni hoteli, restavracije, sodobni bari in lokali, ki so
odprti pozno v noč. Po večerji boste del tega življenja
vsekakor tudi vi. Nočitev.
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SARANDA - BUTRINTI - GJIROKASTER
Dopoldan se boste odpravili do Butrintija, ki se nahaja
ob istoimenskem jezeru. Ogledali si boste izkopanine
starega rimskega mesta Buthrotum, z rimsko akropolo
in gledališčem, ostanke kopališča in srednjeveške trdnjave. Arheološki kompleks je del svetovne dediščine
Unesca in sploh eden največjih na področju Balkana.
Po ogledih vožnja do slikovitega mesta Gjirokastre ali
»mesta tisočerih stopnic«. Mesto je izjemno zanimivo,
še posebej vas bodo navdušile tri do štiri nadstropne
kamnite hiške, z edinstveno arhitekturno zasnovo.
Nad mestom dominira mogočna trdnjava, od koder
je čudovit pogled na okolico. Mesto pa je znano tudi
po tem, da se je v njem rodil komunistični voditelj E.
Hoxha. V njegovi rojstni hiši je danes muzej narodnoosvobodilne vojne, v trdnjavi pa boste lahko obiskali
vojaški muzej. Večerja in nočitev.
5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
GJIROKASTER - APOLLONIJA – TIRANA/DRAĆ
Po zajtrku vožnja do Apollonije – mesta, ki so ga ustanovili Grki. Ogled bogatih arheoloških ostankov in
spomenikov: hiša z mozaiki, knjižnica, odeon, samostan in muzej. Vožnja v Tirano. Na eni strani moderne

Vikend v Albaniji

zgradbe in trgovski centri, na drugi strani pa v pisane
barve in z različnimi motivi poslikane stare stavbe, ki
so jim tako skrili toga in siva pročelja. Ogled razsvetljenega mesta, predvsem Skenderbegovega trga z
Ethem Begovo mošejo, Opero in Narodnim muzejem.
Nastanitev v Draču oz. Tirani. Večerja in nočitev.
6. DAN
zajtrk
DRAČ - KRUJA - SLOVENIJA
Dopoldan ogled mesta Kruje, ki je poznano kot rojstno
mesto albanskega heroja Skenderbega in simbol upora proti Turkom. Ogledali si boste trdnjavo v kateri se
nahaja muzej slovitega Skenderbega. Mesto se ponaša
tudi s starim bazarjem, ki je prava paša za oči. V zgodnjih popoldanskih urah prevoz na letališče, od koder
boste poleteli v Slovenijo.

od 659 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Tirana - Ljubljana: z vključenimi letališkimi in varnostnimi pristojbinami, avtobusne prevoze in zunanje oglede po programu (vstopnine; Drač - amfiteater, Berat - Onufri muzej, Gjirokaster - trdnjava,
Butrinti, Apollonia, Kruje - muzej), 5 polpenzionov
v hotelih 4* (včasih namesto večerje v hotelu večerja v kateri od lokalnih restavracij), spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
35 in 44 potnikov 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
49 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: napitnine 15 €/osebo.

Odhodi: 22.* marec, 19*., 27. in 29. april, 1. in 3.maj, 21. junij, 27. september, 11.*, 25. in 29. oktober, 12.* november 2019
• priporočamo zaključenim skupinam
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - TIRANA/DRAČ
Polet letala z letališča JP Ljubljana v zgodnjih popoldanskih urah. Prihod v mesto nasprotij, ki vas bo
očaralo prvi hip. Na eni strani moderne zgradbe in
trgovski centri, na drugi strani v pisane barve in z različnimi motivi poslikane stare stavbe, ki so jim tako
skrili toga in siva pročelja. Deloma peš, deloma z avtobusom ogled najpomembnejših znamenitosti: Skenderbegov trg, mošeja Ethem Bega, Urni stolp, Zgradba Centralnega komiteja, Skenderbegov spomenik,
Narodni muzej, bivši mavzolej Enverja Hoxhe - danes
Kulturni center. Nastanitev v hotelu v Tirani ali Draču.
2. DAN
zajtrk, nočitev
DRAČ - BERAT - DRAČ (TIRANA)
Dopoldan ogled mesta Drač, ki je pravzaprav že skoraj predmestje Tirane in največje pristaniško mesto na
območju nekdanje grške kolonije Epidamnos, oziroma

poznejšega Dyrrachiona. Ob doplačilu si lahko ogledate ostanke amfiteatra in bizantinskega obzidja, vredna ogleda pa je tudi Fatihova mošeja iz 15. stoletja.
Zgodaj popoldan nadaljevanje poti do lepo ohranjenega srednjeveškega mesta Berat, ki mu pravijo tudi
»mesto tisočerih oken«. Mesto je pravzaprav v celoti
muzej in velja za enega najlepših in najslikovitejših
mest v Albaniji. Ogled znamenitosti: trdnjava, muzej
Onufri (nekdanja katedrala), v kateri je danes urejen
muzej, ki je posvečen enemu najslavnejših albanskih
slikarjev iz 16. stoletja. Vrnitev v hotel.
3. DAN
zajtrk
KRUJE - SLOVENIJA
Po zgodnjem zajtrku odhod v Kruje in ogled mesta,
ki je poznano kot rojstno mesto albaskega heroja
Skenderbega in simbol upora proti Turkom. Ogledali si boste trdnjavo v kateri se nahaja muzej slovitega
Skenderbega. Mesto se ponaša tudi s starim bazarjem, ki je prava paša za oči. V opoldanskih urah prevoz
na letališče, od koder boste poleteli v Slovenijo.

od 399 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Tirana - Ljubljana, z vključenimi letališkimi in varnostnimi pristojbinami, avtobusne prevoze in zunanje oglede po programu, 2 x nočitev z zajtrkom,
stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
39 € (2 noči).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: pribl: 10 € (Skenderbeg v Kruji, Amfiteater - Drač, muzej in trdnjava v
Beratu).
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MALTA
»Če boš čakal na priložnost,
da se ti sama pojavi, boš pristal v gneči z drugimi.«
(psiholog in pisatelj Edward de Bono)

MALTA JE DEŽELA
angleške uglajenosti, italijanskega videza,
mediteranskega temperamenta in arabsko
zveneče govorice. Je dežela bogate zgodovinske
zapuščine, gostoljubnih ljudi, ribiških vasic, ladjic
luzzu, rajskih plaž, klifov in zalivov.
VROČIH 6 V VALETTI
• Katedrala Sv. Janeza in druge lepote, ki so
jih »gospodje zgradili za gospode«,
• tretje najstarejše gledališče v Evropi
Manoel,
• živahna glavna ulica, ki teče skozi mesto Republiška ulica,
• vrtovi Barrakka, danes odprti za javnost in z
najlepšim razgledom na glavno pristanišče,
• za javnost delno odprta in 400 let stara
palača Casa Rocca Piccola, kjer še danes
živijo potomci malteške plemiške družine
de Piro,
• središče ustvarjalnosti in kulture v
obnovljeni trdnjavi ob mestnih vratih s
predstavami, koncerti, operami, …

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Nekoč se je imenovala »Melita« - otok
medu, sicer pa Malta pomeni pribežališče
in pristanišče.
• Državo sestavljajo otoki Malta, Gozo,
Comino in neposeljena Filfla.
• Malta ima le dobrih 400. 000 prebivalcev.
• Na Malti je več kot 350 cerkev.
• Do leta 1964 je bila Malta britanska kolonija.
Še danes je poleg malteškega jezika uradni
jezik tudi angleščina.
• Maltežani še danes ne vedo natanko, kdo
so bili graditelji velikih templjev pred 4. 500
leti.
• Malta je bila pod vitezi Sv. Janeza od 1530.
do 1798. leta.
• Otomansko cesarstvo je neuspešno
želelo premagali malteški viteški red in si
podjarmiti Malto.
• Valetta je poimenovana po Jeanu Parisotu
de la Valettu, velikem mojstru viteškega
reda Sv. Janeza.

• Leta 1798 je Napoleon prekinil inkvizicijo, ki
so jo uvedli malteški vitezi.
• Vožnja po otoku je pustolovščina zaradi
neupoštevanja pravil. Popeljite se raje z
avtobusom, ki povezuje najlepše kotičke
otoka.
ZA DOBER TEK
Nacionalna jed je zajec ali fenek, poskusite
ga s kmečkim kruhom hobz biz zejt, na koncu
se posladkajte z mandljevo sladico halva - tat
- tork, vse skupaj pa poplaknite z osvežujočo
brezalkoholno pijačo kinni ali pivom cisk.

Marsaxlokk

Malta - otok vitezov

Odhodi: 22. februar, 28. marec, 3.*, 29. april, 29. maj, 19. in 26 junij, 25. september, 25. in 30. oktober, 22. november*, 13. december 2019 ali po želji zaključenih skupin
• otok sonca in prijetne temperature skozi celo
leto
• izleti vključeni v ceni potovanja
• nepozabno mini križarjenje s kosilom
• zanimiv program "vse vključeno"
1. DAN 
nočitev
SLOVENIJA – MALTA
Avtobusni prevoz na letališče pri Benetkah ali bližnje
letališče (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.
Nastaniev.
2. DAN 
zajtrk, nočitev
OTOK GOZO
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
tempelj 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 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.
3. DAN 
zajtrk, nočitev
MDINA - RABAT - MOSTA
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
nepoškodovana med vojno. Orjaško kupolo je nemogoče zgrešiti, saj je vidna s skoraj vseh delov otoka.
Povratek v hotel.
4. DAN 
zajtrk, nočitev
ZALIV ANCHOR - MARSAXLOKK - (MODRA JAMA)
Po zajtrku bomo raziskali zaliv, 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. Nadaljevanje vožnje do Modre jame, ki je
dobila ime po kristalno čisti modri vodi. Možnost 20
minutne plovbe po jami (doplačilo vodniku na poti).
Vožnja po severni strani otoka mimo številnih slikovitih vasic nazaj v hotel.

5. DAN
zajtrk
MALTA - SLOVENIJA
Predvidoma v jutranjih urah vožnja na letališče. Polet
v Benetke ali na bližnje letališče ter prevoz v Slovenijo
(doplačilo).

od 619 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Benetke ali
bližnje letališče - Malta in nazaj, letalske in varnostne pristojbine, 1 kos ročne prtljage z dimenzijami
40 x 20 x 25 cm (manjša torba ali manjši nahrbtnik), avtobusne prevoze po program, 4 nočitve z
zajtrki v hotelu 3*, oglede in izlete po programu,
vstopnine pri ogledih, ki so navedeni v programu,
izlet na otok Gozo, spremstvo in organizacija potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
120 €, doplačilo za polpenzion: 59 €, doplačilo za
1 kos ročne prtljage do 10 kg: 15 €*, ali en kos prtljage za oddajo na letalu in max težo 20 kg: 60 € za
obe smeri (lahko se odločite samo za 1 kos oddane
prtljage tudi če potuje več oseb skupaj), prevoz na
letališče v Benetkah 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: plačilo mestne turistične pristojbine, ki znaša 0,50 € na osebo (plačilo v recepciji hotela), vstopnine v posamezne
muzeje in arheološke parke, ki niso vključeni v
osnovno ceno programa (5 - 10 € posamezna vstopnina).
* priporočamo doplačilo ob prijavi saj je število
doplačil za drugi kos ročne prtljage na posameznem letu omejeno.

Na letu z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki je potniku dovoljen 1 kos ročne prtljage (nahrbtnik ali kovček ali manjša torba), ki jo nese v letalo. S 1.11.2018 je veliko letalskih prevoznikov spremenilo pravila glede velikosti in teže
dovoljene oz. brezplačne ročne prtljage, ki jo potnik sme nesti na letalo. Prevoznik Ryanair dovoli brezplačni kos ročne prtljage z merami največ: 40X20X25 cm. S 1.11. je potrebno doplačati kos ročne prtljage do 10 kg, lahko pa se
odločite in doplačate 1 kos oddane prtljage na osebo, ki se odda ob prijavi za let, s skupno težo 20 kg (v nekaterih primerih 15 kg) in se zanj doplača dodatno (60 €/oddani kos prtljage za povratni let). Natančno dovoljena teža
(tako za ročno prtljago kot za prtljago, ki se odda ob prijavi za let), ki je vključena v ceno, je navedena v obvestilu pred odhodom na potovanje in je odvisna od izbranega prevoznika. Hrana in pijača na letalu nista všteta v ceno,
sedežni red na letalu praviloma ni vnaprej določen. Ob prijavi je potrebno navesti TOČNO IME IN PRIIMEK tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica ali potni list).
Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval ter potnikove rojstne podatke. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov potrebnih za potovanje
ima za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice.
OPOMBA: v primeru, da nam letalski prevoznik ne potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko ostaja, prilagojen letalskemu prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni, prav tako se skupina na nekaterih izletih (plovbah) priključi drugim potnikom.

Valletta

Gozo
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BOLGARIJA
»Ko boste zapisali svoje življenje na papir, naj vsaka stran vsebuje
nekaj presenetljivega, nekaj, za kar drugi še niso slišali. «
(Nobelov nagrajenec za književnost
Elias Canetti)

BOLGARIJA JE DEŽELA
velikih bojevnikov, nepopravljivih romantikov in
glasbenikov, vrtnic, medu in jogurta, naravnih
vrelcev in letovišč ob Črnem morju, samostanov
in bogate dediščine.
ZVEZDNI PRAH
V mestu Gabrovo je zanimiv Muzej humorja in
satire, edini v Bolgariji in med redkimi v Evropi.
Gabrovo je bilo v 18. in 19. st. pomembno središče obrti. Med ljudmi so vznikale najrazličnejše
legende in potovale od ust do ust, dokler jih niso
pričeli objavljati v medijih. Nazadnje so organizirali celo festival humorja in satire. Simbol muzeja
je mačka z odrezanim repom, ki naj bi govorila
o skoposti prebivalcev Gabrovega. Da bi pozimi
prihranili pri kurjavi, so mačkam marsikdaj odškrnili rep, saj so takoj ko so šle iz hiše, za njimi
zaprli vrata.
VROČIH 5 V SOFIJI
• Mešanica stalinistične, neoklasicistične in
dunajske arhitekture iz 19. stoletja, predvsem v centru mesta Oborište,
• 7000 let zgodovine s prepletom sodobnega, pestro nočno življenje in kavarniški
utrip,

• muzeji in galerije za umetniške navdušence:
državni etnografski muzej v nekdanji kraljevi
palači z očarljivo zbirko umetnosti in obrti,
• veličastna pravoslavna cerkev Sv. Sofia iz 4.
st.,
• številni parki, kot so Borisova gradina v centru, Zdravnikov park, Mestni park in Vitoša,
najstarejši naravni park na Balkanu.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Iz bolgarskih vrtnic proizvedejo polovico
dragega vrtničnega olja za uporabo v parfumski indrustriji.
• Bolgarija je dežela zdravilnih vrelcev, jogurta in medu.
• Tu sta bila rojena gladiator Spartakus in antični pevec Orfej.
• Bolgarija je tretja država po Italiji in Grčiji po
številu arheoloških spomenikov.
• Bolgari so prvi začeli uporabljati cirilico.
• Bolgarija in Danska sta bili edini državi, ki
sta v času holokavsta zavarovali Jude.
• Najstarejši, več kot 6. 000 let star zaklad
zlata so našli v Varni.
• Bolgarski arheologi so v bližini Varne odkrili
po njihovih besedah najstarejšo solinarsko
naselbino v Evropi, ki je nastala med letoma

•

•

•
•
•
•

4. 700 in 4. 200 pred našim štetjem. V Provadiju Solnicati so odkrili ostanke hiš, jam,
utrdb in obzidja.
Letovišča ob Črnem morju so priljubljena
počitniška oaza. Sončna in Zlata obala ter
Obzor ponujajo dolge peščene plaže, odlične hotele in pestro nočno življenje.
Samostan Rila je največji in najbolj znan samostan, ki se skriva visoko v gorah in je za
Bolgare tako pomemben, da njegova podoba krasi tudi bankovec za 1 lev.
Bujni gozdovi pokrivajo kar tretjino površja,
po njih pohajkujejo številni rjavi medvedi.
Bolgarija ima najstarejšo pravoslavno cerkev na svetu.
Poleg Škotske in Irske je Bolgarija edina država, ki uporablja instrument dude.
Prvo digitalno uro je izumil Peter Petrov.

ZA DOBER TEK
Različne vrste mesa: škembe čorba iz koščkov
mešanega mesa, začinjenih z jogurtom, mleto
papriko in česnom, jogurtne dobrote: mlečna
solata z jogurtom, kumarami, olivami in orehi,
hladna juha iz jogurta in kumar tarator, sladica:
banica ali sirov štrudelj.

SOFIJA

Sofia

Bolgarija in njena najlepša mesta 

Odhodi: 22.* marec, 26. april, 24. maj, 20. junij, 26.* julij, 8. avgust, 20. september, 25. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• odkrivanje najlepših mest Bolgarije
• spoznavanje slikovitega bolgarskega podeželja
in tradicionalne arhitekture
• obisk Sofije, samostana Rila in zgodovinskega
mesta Veliko Tarnovo
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - BOLGARIJA
Odhod v poznih popoldanskih urah in nočna vožnja
čez Hrvaško in Srbijo proti Bolgariji.
2. DAN 
večerja, nočitev
SOFIJA
Po prihodu v Sofijo, predvidoma v dopoldanskih urah,
se bomo podali na raziskovanje bolgarske prestolnice.
Mesto se pohvali z več kot 7.000 - letno zgodovino,
kar bomo spoznali med ogledom katedrale Aleksandra Nevskega z muzejem ikon, cerkve Sv. Sofije, po kateri ima mesto tudi ime, rotunde Sv. Jurija, spomenika
Vasilija Levskega... Prepoznavne so široke lično tlakovane ulice ter zanimivi tramvaji na njih. Nastanitev v
hotelu in popoldne nekaj prostega časa.
3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
SOFIJA - SAMOSTAN RILA – BOROVETS
Zjutraj bomo nadaljevali našo pot južno proti gorovju
Rodopi, kjer stoji Rila, najbolj znan in fascinanten bolgarski samostan, pod zaščito UNESCA. V njem se nahaja več kot 300 celic za menihe, hrani pa tudi znameniti Rafaelov križ, vrhunec bolgarskega rezbarstva, na
katerem je upodobljenih več kot 1.500 oseb. Velja za
najlepši srednjeveški samostan Bolgarije, zgrajen na
nadmorski višini 1.174 m v 10. stoletju. Po ogledu nadaljevanje poti do najstarejšega, največjega in najbolj
mondenega zimsko - športnega letovišča Borovets na
nadmorski višini 1.390 m. Nastanitev.

Samostan Rila

4. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
BOROVETS - PLOVDIV - KAZANLAK
Zajtrk v hotelu ter vožnja v drugo največje mesto Bolgarije - Plovdiv. Ogled starega mestnega jedra z rimskim gledališčem iz 2. stoletja, ki sprejme 3.000 gledalcev in v času festivalov še vedno zaživi, mestnim
obzidjem ter značilnimi hišami iz 19. stoletja. Nadaljevanje poti mimo Stare Zagore proti Dolini vrtnic, ki je
ime dobila zaradi številnih vrtnic, ki tu cvetijo konec
maja. Obiskali bomo manjši Muzej vrtnic, nato pa mestece Kazanlak, kjer se nahajajo znamenite Tračanske
grobnice. Vožnja v hotel na poti v Veliko Tarnovo. Nastanitev.
5. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
SHIPKA - MUZEJ NA PROSTEM ETAR - VELIKO
TARNOVO
Vožnja do »bolgarske spominske« cerkve čez prelaz
Shipka do muzeja na prostem Etar, kjer so prikazane
tipične bolgarske kmečke hiše in predstavljena lokalna folklora. Po ogledu vožnja v Veliko Tarnovo, nekdanjo prestolnico bolgarskega kraljestva. Ogled slikovitega mestnega obzidja Tsarevets, trdnjave in starega
mestnega jedra. Nastanitev.
6. DAN 
zajtrk, (tradicionalna večerja s folkloro),

nočitev
VELIKO TARNOVO - ARBANASSI - LYASKOVO - SOFIA
Vožnja do tradicionalne vasice Arbanassi, ki stoji na
vzpetini nad Velikim Tarnovim. Očarala nas bo značilna slikovita arhitektura ter spomeniki povezani z
bogato bolgarsko zgodovino. Postanek v kraju Lyaskovac, danes sinonim za najboljša peneča vina Bolgarije.
Ogled kleti in pokušina. Po ogledu vožnja v smeri Sofije, na poti postanek v tradicionalni bolgarski vasici
Koprivščica, kjer ima obiskovalec občutek, da se je
čas ustavil. Prosti čas po želji lahko izkoristite za kosilo in nadaljevanje vožnje v Sofijo. Nastanitev v hotelu.
Možnost tradicionalne večerje s folkloro (doplačilo).

7. DAN zajtrk
BEOGRAD - SLOVENIJA
Zjutraj slovo od Bolgarije in vožnja v Srbijo. Na poti
krajši postanek v Beogradu. Postanek pri Hiši cvetja in
Titovi grobnici ter vožnja skozi najelitnejšo mestno četrt z razkošnimi vilami Beograjčanov, Dedinje. Popeljali se bomo še čez znan Trg republike s parlamentom in
se za konec sprehodili po glavni beograjski ulici, Knez
Mihajlovi, do beograjske trdnjave Kalemegdan, od koder se ponujajo čudoviti razgledi na mesto in sotočje
Donave in Save. Nekaj prostega časa v centru, nato pa
vožnja proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v poznih
večernih urah.

od 369 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, 4 polpenzione in 1 nočitev z zajtrkom v hotelih
3*, zunanje oglede, pokušina vin, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
120 €, tradicionalna večerja s folkloro 25 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek vstopnin
pribl 30 - 35 €.

Etar
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Sofia

Bukarešta in Sofija - dve prestolnici Balkana

Plovdiv

Odhodi: 30. april, 23. maj, 20. junij, 25. julij in 8. avgust*, 19. september, 30. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• na odhodu 30. aprila in 30. oktobra posebno
letalo iz Ljubljane
• spoznavanje slikovitega romunskega in
bolgarskega podeželja ter tradicionalne
arhitekture
1. DAN 
(tradicionalna večerja s folkloro), nočitev
SLOVENIJA/BLIŽNJA LETALIŠČA - BUKAREŠTA
Zbor potnikov na letališču ter polet v Bukarešto. Po
pristanku predvidoma v zgodnjih popoldanskih urah
ogled “vzhodnega Pariza”, kot pravijo Bukarešti. Začeli bomo z obiskom Etnografske vasice, kjer bomo
spoznali tradicionalno arhitekturo Romunije. Sprehod
skozi največji mestni park Cismigiu, zeleni paradiž s
prepletom trat, jezerc, mostičkov in rastlinja. Park je
uredil Carl Meyer že leta 1845. Pred nastanitvijo v hotelu si bomo ogledali še Slavolok zmage. Za doplačilo
možnost tradicionalne večerje s folkloro.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BUKAREŠTA - IVANOVO - ARBANASSI - VELIKO
TARNOVO
Po zajtrku bomo začeli z zgradbo parlamenta, ki poleg ameriškega Pentagona velja za največjo zgradbo
na svetu, nato pa sledi ogled Knežjega dvora, ki ga je
uporabljal srednjeveški vladar Vlad Drakula za svojo
rezidenco ter znamenitega Trga revolucije. Popoldne
vožnja proti romunsko - bolgarski meji. Prečkali bomo
reko Donavo in se zapeljali do samostana Ivanovo. V
skalo nad reko Rusenski Lom so pred davnim časom
vdolbli največjo skupino kapel in meniških celic v
Bolgariji. Stropi in stene votlin so poslikane z izrazno

Sofija 

močnimi slikami in freskami. Nadaljevanje poti do
tradicionalne vasice Arbanassi, nekdanje prestolnice
bolgarskih carjev. Po ogledu sledi vožnja v Veliko Tarnovo. Nastanitev.
3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
VELIKO TARNOVO - KAZANLAK - PLOVDIV
Po zajtrku sledi ogled starega mestnega jedra Veliko
Tarnovo in mestnega obzidja Tsarevets. Pot bomo nadaljevali čez prelaz Shipka do bolgarske spominske
cerkve in naprej do največjega centra v »dolini vrtnic«
Kazanlaka in si ogledali muzej industrije rožnega olja
in svetovno znane Tračanske grobnice. Popoldne vožnja v Plovdiv, v drugo največje mesto Bolgarije. Ogled
starega mestnega jedra (rimsko gledališče, mestno
obzidje…). Nastanitev.
4. DAN

zajtrk, (tradicionalna večerja s folkloro), nočitev
PLOVDIV - SOFIJA
Vožnja v Sofijo in ogled bolgarske prestolnice. Mesto
z zelo bogato zgodovino se uvršča med najstarejša
evropska mesta. Prepoznavne so široke lično tlakovane ulice ter zanimivi tramvaji. Ogled mestnih znamenitosti z avtobusom in peš (katedrala Aleksander
Nevski, rotunda sv. Jurija, cerkev sv. Nedelje, spomenik Vasilija Levskega, univerza). Nastanitev. Za doplačilo možnost ogleda tradicionalne večerje s folklore.
5. DAN 
zajtrk
SOFIJA - SLOVENIJA
Prosto za ogled muzeja, nakupe ali samostojne oglede
do odhoda avtobusa na letališče pri Sofiji ter polet v

Ljubljano/bližnja letališča predvidoma v popoldanskih
urah.

od 609 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana/bližnja
letališča – Bukarešta in Sofija – Ljubljana/ bližnja letališča, avtobusni prevoz po programu, dva polpenziona in dve nočitvi z zajtrkom v hotelih 3*, zunanje
oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
96 €, tradicionalna večerja s folkloro pribl. 25 €
(cena velja za 1 večerjo), organizirani prevoz do sosednjih letališč – Zagreb 38 €, Benetke 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek vstopnin in
javnega prevoza pribl. 30 - 40 €.
OPOMBA: v primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko
enak, prilagojen letalskemu prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Odhodi: 29. april, 23. maj, 20. junij, 25. julij in 8. avgust*, 19. september, 28. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
do odhoda avtobusa na letališče pri Sofiji ter polet v
nadaljevanje vožnje do najbolj znanega in fascinantne• obisk manj znane prestolnice Balkana
Ljubljano predvidoma v popoldanskih urah.
ga bolgarskega samostana Rila, ki je danes na sezna• najlepši samostan Bolgarije, Rila in slikovita
mu UNESCA. V njem se nahaja več kot 300 celic za
pokrajina
menihe, hrani pa tudi znameniti Rafaelov križ, vrhunec
• direktni letalski prevoz iz Ljubljane
bolgarskega rezbarstva, na katerem je upodobljenih
najmanj 45 potnikov
več kot 1.500 oseb. Velja za najlepši srednjeveški samostan Bolgarije, zgrajen na nadmorski višini 1.174 m v
1. DAN
polet, (tradicionalna večerja s folkloro),
Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:
10. stoletju. Pozno popoldne vožnja v vasico Stob, kjer
nočitev
se
nahajajo
naravne
skalnate
formacije
skal
v
obliki
- 10%
SLOVENIJA - SOFIJA
piramid. Naravni park je pod državno zaščito od leta
Zbor potnikov na letališču JP pri Ljubljani ter polet
1964 in nam v primeru lepega vremena ponuja čudovit
v Sofijo. Po pristanku predvidoma v zgodnjih popolCENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Sosončni zahod s pogledom na do 40 m visoke piramide.
danskih urah si bomo ogledali bolgarsko prestolnico.
fija - Ljubljana, avtobusni prevoz po programu, 3
Vrnitev
v
Sofijo,
nočitev
v
hotelu.
Mesto z zelo bogato zgodovino se uvršča med najstax nočitev z zajtrkom v hotelih 3*, zunanje oglede,
rejša evropska mesta. Prepoznavne so široke lično tlaspremstvo in organizacijo potovanja.
3.
DAN

zajtrk,
nočitev
kovane ulice ter zanimivi tramvaji. Ogled mestnih znaMOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
SOFIJA - (PLOVDIV - STAROSEL) - SOFIJA
menitosti z avtobusom in peš (katedrala Aleksander
25 in 35 potniki 30 €.
Za doplačilo priporočamo izlet v Plovdiv, drugo najNevski, rotunda sv. Jurija, cerkev sv. Nedelje, spomeMOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
večje
mesto
Bolgarije.
Ogled
starega
mestnega
jedra
nik Vasilija Levskega, univerza). Nastanitev. Za dopla96 €, tradicionalna večerja s folkloro pribl. 25 €.
z rimskim gledališčem iz 2. stoletja, ki sprejme 3.000
čilo možnost ogleda tradicionalne večerje s folkloro.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek vstopnin in
gledalcev in v času festivalov še vedno zaživi, mestnim
javnega prevoza pribl. 30 - 40 €.
obzidjem ter značilnimi hišami iz 19. stoletja. Po ogle2. DAN 
zajtrk, nočitev
OPOMBA: v primeru, da nam letalski prevoznik ne
du nas bo pot vodila proti znamenitim Tračanskim
SOFIJA – (LEDENIŠKA JEZERA RILA - SAMOSTAN
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridrugrobnicam,
postanek
pa
bomo
naredili
tudi
v
StaroRILA – PIRAMIDE STOB) – SOFIJA
žujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoselu za ogled in pokušino vina v vinski kleti. Zvečer
Za doplačilo priporočamo izlet v Rilo in pogorje Roda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko
povratek
v
Sofijo.
dopi. Vožnja južno proti gorovju Rodopi, do vasice
enak, prilagojen letalskemu prevozu. Razpored
Panichishte in vožnja z gondolo do 7 ledeniških jezer.
izletov po dnevih se lahko spremeni. Dodatni izleti
4. DAN 
zajtrk
Jezera se nahajajo na nadmorski višini med 2.100 in
bodo organizirani ob prijavi najmanj 15 potnikov.
SOFIJA
SLOVENIJA
2.500 m. Treking do višje ležečih jezer in po ogledu
Prosto za ogled muzeja, nakupe ali samostojne oglede

od 469 €*
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Sofia

Rila

Bolgarija in severna Grčija

Odhodi: 15.* marec, 26. april, 24. maj, 21. junij, 26. julij, 9. avgust, 20. september, 25. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• spoznavanje slikovitega bolgarskega podeželja
• obisk prestolnice Bolgarije - Sofije
• samostan Rila in čudovita neokrnjena narava
Rodopov
• Solun, drugo največje grško mesto
• v višave segajoči samostani Meteore
1. DAN 
nočna vožnja
SLOVENIJA - BOLGARIJA
Odhod v poznih popoldanskih urah in nočna vožnja
čez Hrvaško in Srbijo proti Bolgariji.
2. DAN 
(tradicionalna večerja s folkloro), nočitev
SOFIJA
Po prihodu v Sofijo predvidoma v dopoldanskih urah
se bomo podali na raziskovanje bolgarske prestolnice. Mesto ima več kot 7.000 - letno zgodovino in to
bomo spoznali med ogledom katedrale Aleksandra
Nevskega z muzejem ikon, cerkve Sv. Sofije, po kateri ima mesto tudi ime, rotunde Sv. Jurija, spomenika
Vasilija Levskega... Prepoznavne so široke lično tlakovane ulice ter zanimivi tramvaji. Nastanitev v hotelu in
popoldne nekaj prostega časa. Možnost tradicionalne
večerje s folkloro (doplačilo).
3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
SOFIJA - SAMOSTAN RILA – MELNIK - SANDANSKI
Zjutraj bomo našo pot nadaljevali južno od Sofije v
gorovje Rodopi, kjer stoji Rila, najbolj znan in fascinanten bolgarski samostan, ki je danes pod zaščito
UNESCA. V njem se nahaja več kot 300 celic za menihe, hrani pa tudi znameniti Rafaelov križ, vrhunec bolgarskega rezbarstva, na katerem je upodobljenih več
kot 1500 oseb. Velja za najlepši srednjeveški samostan
Bolgarije, zgrajen na nadmorski višini 1.174 m v 10. stoletju. Vožnja v Sandanski, priljubljeno balneološko in
spa središče. V okolici je kar 80 izvirov vode, s temperaturo med 42 in 81°C. Kratek sprehod in nadaljevanje
proti v Melniku, najmanjšem bolgarskem mestu, poznano po rdečem vinu, tradicionalni leseni arhitekturi,
tlakovanih uličicah in naravnemu fenomenu, »skalnatih piramidah«. Sprehod po mestu in pokušina vin v
hiši Kordopulova, kjer so uredili za ogled tudi odličen
vinogradniški muzej. Nastanitev v okolici.

Kastoria

4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SANDANSKI - SOLUN
Vožnja do bolgarsko - grške meje in naprej do Soluna.
Solun (Thessaloniki) je mesto Aleksandra Velikega, sv.
Pavla, rojstni kraj Kemala Ataturka in zadnje počivališče Filipa II. Makedonskega. Drugo največje grško
mesto je preživelo in pretrpelo 2.300 let zelo razgibane zgodovine, na to pa nas v mestu opozarjajo ostanki
starega Rima, bizantinske cerkve, turške mošeje ter
filmski festival, novi muzeji in stare taverne z morsko
hrano. Prepustili se bomo čarom mesta, ki je dobilo
ime po hčeri kralja Filipa II. Med sprehodom po mestu si bomo ogledali cerkev Hagija Sofija, bizantinsko
cerkev, ki je bila zgrajena v 8. st. in nekoliko spominja
na istoimensko v Carigradu, Agios Dimitris, največjo
cerkev v Grčiji, ki je posvečena zaščitniku mesta, Galerijev obok, Beli stolp, ki se je nekdaj imenoval Krvavi
stolp, saj so ga uporabljali za zapor, danes pa se vrha
stolpa odpira čudovit razgled na mesto. Še lepši razgled na mesto pa ponuja Stolp verig nad staro mestno
četrtjo. Nastanitev.
5. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
SOLUN - PELLA - VERIA - KASTORIA
Vožnje v Pello, rojstno mesto Aleksandra Velikega
in nekdaj sedež Kraljevine Makedonije. Kjer je stalo
nekdaj mogočno in precej večje mesto, stoji danes
arheološki muzej Pella. Vožnja v mesto Veria in ogled
razstave »Zlato Makedonije« ter sprehod po mestnem
središču in vožnja do Kastorije, mesteca ob slikovitem
jezeru Orestias. V mestu najdemo več kot 60 bizantinskih cerkva, ki so nastajale med 9. in 19. stoletjem
in simpatične tradicionalne hiše, ki so nastale v 17. in
18. stoletju, ko je cvetela predelava in izdelava krzna.
Ogled ene izmed delavnic in možnost obiska Bizantinskega muzeja. Nastanitev.
6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KASTORIA - METEORA - KALAMBAKA
Po zajtrku možnost vožnje z ladjico po jezeru (doplačilo) ali sprehod ob jezeru. Vožnja mimo Grevene do
Kalambake. Kratek postanek za ogled idiličnega mesteca, nato pa se bomo odpeljali do Meteore, enega
največjih geoloških čudežev sveta. Ogled enega izmed
samostanov, ki so zgrajeni na strmih skorajda nedo-

stopnih skalah. Za trenutek bomo zmotili življenje
pravoslavnih menihov in spoznali njihov način življenja
ter dojemanje vere. Ogled bogate zbirke fresk in ikon.
Nastanitev.
7. DAN 
zajtrk, nočitev na ladji
KALAMBAKA - IGOUMENTISA - ANCONA
Vožnja mimo Ionannine do Igoumenitse. Popoldne
vkrcanje na hitro ladjo in nastanitev v štiri posteljnih
kabinah ter plovba v Ancono.
8. DAN
ANCONA - LJUBLJANA
Plovba po Jadranskem morju proti Anconi, kjer bomo
pristali predvidoma v poznih dopoldanskih urah. Po
izkrcanju avtobusni prevoz v Slovenijo, kamor bomo
prispeli predvidoma v večernih urah.

od 429 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, nastanitev v 4-posteljnih kabinah na relaciji
Igoumenitsa - Ancona, štiri polpenzione in ena
nočitev z zajtrkom v hotelih 3*, zunanje oglede,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
140 € (ne velja za nastanitev v kabini), tradicionalna večerja s folkloro v Bolgariji 25 €, doplačilo za
nastanitev v triposteljni notranji kabini 25 €, dvoposteljni notranji kabini 35 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek vstopnin
pribl 40 - 50 €.

Meteora
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ROMUNIJA
Bogat biti je lahko, srečen - težko.
(romunski pregovor)

ROMUNIJA JE DEŽELA
mitov in grofa Drakule, bogate in dobro ohranjene
kulturne in zgodovinske dediščine, srednjeveških
mest in gradov, romantičnih pokrajin in naravnih
zakladov.
ZVEZDNI PRAH
Transilvanija je najbolj znana regija v Romuniji zaradi zloglasnega grofa Drakule. Irski pisatelj Bram
Stoker je na osnovi zgodbe o grofu Vladi Tepešu,
ki je v 15. st. živel na enem od romunskih gradov,
napisal legendarno zgodbo, ki je proslavila Romunijo. Legenda najverjetneje izhaja iz zgodbe
o krutem in maščevalnem grofovem sinu, ki je v
srednjem veku vladal pokrajini Vlaški. Sovražnike,
ki so nasprotovali njemu in pred tem tudi njegovemu očetu, je pobijal tako, da jih je natikal na
kole.
VROČIH 5 V BUKAREŠTI
• Bukarešto so nekoč imenovali »Pariz vzhoda«, kar je ponekod še vidno v slavolokih in
avenijah, vendar je kasneje nekdanji diktator Nikolaj Ceausescu s svojo ideologijo še
bolj zaznamoval arhitekturo mesta,
• palača parlamenta ali Palatul Parlamentului je njegova zadnja stvaritev z več kot 1000
sobami,
• kmečki muzej, muzej novejše zgodovine
in muzej na odprtem, kjer so v naravnih
velikostih razstavljene hiše in pomembne
zgradbe iz zgodovine,

• staro mestno jedro, znano po številnih trgovinicah, gostilnah z domačo hrano in živahnem nočnem življenju,
• 27 m visok Slavolok zmage ali Arcut de
Triumf, postavljen v čast romunskim vojakom v 1. svetovni vojni in Avenija zmage, ki
velja za najlepšo ulico v mestu.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
•
Parlament v Bukarešti je druga največja
zgradba na svetu, takoj za Pentagonom.
•
Zgodba grofa Drakule je znana po vsem svetu.
•
Romunija je s svojim Črnim morjem primerna za dopustniški odklop.
•
Romunija je na severu gorata, na jugu pa se
odpira v dolino in delto Donave, ki je naravni rezervat za neštete domače ptice in ptice
selivke.
•
Komunistična vladavina je trajala od 2. svetovne vojne do leta 1989, ko se je zaključila
z revolucijo.
•
Mesto Oltenija je znano po vezeninah in
preprogah, Breb po lesenih izdelkih, Bukovina po tradicionalnih običajih in obredih.
•
Delta Donave je pod zaščito Unesca in je
druga največja delta v Evropi.
•
Znamenito pristanišče ob Črnem morju je v
mestu Constanta.
•
Okoli cerkva v Transilvaniji so zaradi varnosti zgradili obzidja.

•

•

•
•

Veselo pokopališče v vasi Spanta je ena največjih znamenitosti Romunije - pokopališče
in hkrati muzej na prostem je svoje ime dobilo po nenavadnih in barvitih nagrobnikih,
na katerih so opisani dogodki iz življenja
tam pokopanih.
Pokrajina Transilvanija ima izjemno zgodovino, simpatična mesta in številne gradove.
Sighisoara je po mnenju mnogih najbolj romantično mesto v Romuniji.
Romunščina izhaja neposredno iz govorjene
latinščine rimskih kolonov, ki so za nagrado
dobili zemljo na območju Romunije.
Romunija ima precejšnje naravno bogastvo
- nafto, zemeljski plin, premog, železo, baker in boksit.

ZA DOBER TEK
Poskusite mamaligo ali polento, potreseno z naribanim kozjim sirom, velike čevapčiče, obare in
kislo transilvansko juho s feferoni, sarmale ali
zeljne sarme, za posladek pa krofe, polnjene s
smetano in sirom.

BUKAREŠTA

Bran

Transilvanija - PO POTI GROFA DRAKULE

Odhodi: 21. februar*, 21. marec*, 26. april, 1. in 23. maj, 6. in 20. junij, 11. julij, 8. in 29. avgust, 26. september, 10. in 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• odlični odzivi palminih potnikov
• zanimiva zgodba Drakule
• nepozabna izkušnja opazovanja rjavih
medvedov v naravnem okolju v Karpatih
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - MADŽARSKA - ORADEA - CLUJ NAPOCA
- TIRGU MURES - SIGHISOARA
Odhod v nočno/jutranjih urah (predvidoma ob 23.30
– 00.30) ter nočna vožnja čez mejni prehod Dolga Vas
na Madžarsko. Nočno potovanje s krajšimi postanki. V
dopoldanskih urah prihod na madžarsko - romunsko
mejo in nadaljevanje vožnje skozi Oradeo, mesto secesijskih fasad. Po prihodu krajši panoramski ogled in
nadaljevanje skozi kraj Cluj - Napoca do mesta vrtnic
Targu Mures, kjer bo krajši postanek ob Palači kulture in
glavnem trgu. Nadaljevanje v Sighisoaro, rojstno mesto
Vlada Tepeša oz. transilvanskega grofa Drakule. Večerni
sprehod po simpatičnem mestnem jedru in ogled citadele - edine še naseljene v Evropi, urnega stolpa, lep bo
pogled na cerkve na griču z ostanki obzidja. Nastanitev
v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
SIGHISOARA - ZARNESTI - BRASOV - BRAN – SINAIA
Nadaljevanje potovanja proti jugu v Transilvanijo. Postanek v kraju Zarnesti v Karpatih, kjer so leta 2005 ustanovili zatočišče za rjave medvede (Liberty bear sanctuary) v naravnem okolju na 70 ha površine v hrastovem
in leskovem gozdu. Ustanovitev medvedjega zatočišča
je spodbudila boljšo zavest o vprašanjih, ki zadevajo
medvede in za mnoge medvede iz ujetništva boljšo in
svetlejšo prihodnost. Prav tako predstavlja simbol optimizma glede varovanja naravnega okolja Romunije.
Ogled je potrebno predhodni najaviti, zato je obvezna
potrditev rezervacije ob vaši prijavi, sicer ne zagotavlja-

Alba Iulia

mo možnosti ogleda. Nadaljevanje poti v Brasov, mesto
ki ga imenujejo tudi „vrata Transilvanije“. Po prihodu
ogled glavnih mestnih znamenitosti: črna cerkev, muzeja najstarejše romunske šole, ... Brasov velja za enega
najbolj obiskanih mest v Romuniji. Vožnja v Bran, kjer si
bomo ogledali grad grofa Drakule. Sprehodili se bomo
skozi temačne in skrivnostne sobe polne različnega
pohištva. Po ogledih vožnja v okolico mesta Sinaia. Nastanitev.
3. DAN
 zajtrk, (tradicionalna večerja v restavraciji), nočitev
SINAIA - AZUGA - SIBIU
Ogled mesteca, ki mu pravijo biser Karpatov. Obiskali
bomo grad Peles, ki so ga leta 1875 zgradili za kralja Karla I. in ženo Elizabeto. Grad je zgrajen v neogotskem slogu in so ga uporabljali kot kraljevo poletno rezidenco.
Velja za enega najlepših v Evropi. Vožnja v Azugo ter postanek za ogled kleti in pokušino penečih vin v kraljevih
kleteh Azuga Royal Cellars. Naprej v Sibiu, ogled mesta
z manjšimi in večjimi trgi, mostom lažnivcev, katoliško
katedralo, evangeličansko cerkvijo...Nastanitev v okolici. Za doplačilo možnost ogleda tradicionalne večerje
s folkloro v idilični vasici Sibiel, kjer boste doživeli pravi
romunski večer ob hrani in domači glasbi.

od 259 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestne in
ostale pristojbine, dva polpenziona in ena nočitev
z zajtrkom v hotelih 3*, pokušino vin, zunanje
oglede po programu, spremstvo in organizacijo
potovanja.
DOPLAČILO: za manjšo skupino (med 35 in 44 potnikov) 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
79 €, vstopnina za ogled zatočišča medvedov v
kraju Zarnesti (obvezno plačilo in najava ob prijavi): odrasli 12 €, študenti 7 €; otroci 5 €; tradicionalna večerja s folklornim programom 28 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek vstopnin pribl 25 - 30 €.

4. DAN
zajtrk
SIBIU - BIERTAN - ALBA IULIA - MADŽARSKA SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja v Albo Iulio, postanek bomo naredili v
vasici Biertan, eni najbolj ohranjenih v Romuniji. Še posebej spektakularna je trdnjavska cerkev, danes simbol
mesta, ki je bila zgrajena v srednjeveškem času. Vožnja
do Albe Iulie, kjer naredimo krajši postanek za sprehod
skozi mestno središče, ki je zgrajeno v obliki zvezde. V
popoldanskih urah bomo zapustili Romunijo in pričeli
pot proti domu, kamor bomo prispeli v jutranjih urah
naslednjega dne.

Sibiu
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Sighisoara

Bukarešta

Bukarešta in slikovita mesta Transilvanije

Odhodi: 22. marec* 26., 30. april, 2. in 23. maj, 6. in 19. junij, 18. julij, 8. in 22. avgust, 19. september, 10.* in 30. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
•
•
•
•
•

mogočna stavba romunskega Parlamenta
obisk slikovitega gradu Peles
pokušina penečih vin v kraljevih kleteh Azuga
slikovite, utrjene vasice Transilvanije
na odhodu 30. aprila in 30. oktobra posebno
letalo iz Ljubljane

1. DAN 
polet, večerja, nočitev
SLOVENIJA/BLIŽNJA LETALIŠČA - BUKAREŠTA
Polet proti Bukarešti/v primeru odhoda iz bližnjega
letališča lahko doplačate tudi prevoz na letališče/. Po
pristanku si bomo ogledali “vzhodni Pariz”, kot pravijo
Bukarešti. Začeli bomo z obiskom etnografske vasice,
kjer bomo spoznali tradicionalno arhitekturo Romunije. Sprehod skozi največji mestni park Cismigiu, zeleni
paradiž s prepletom trat, jezerc, mostičkov in rastlinja. Park je uredil Carl Meyer že leta 1845. Pred nastanitvijo v hotelu si bomo ogledali še Slavolok zmage.
2. DAN  zajtrk, (tradicionalna večerja v restavraciji),
nočitev
BUKAREŠTA - TRANSFAGARASAN - SIBIU
Po zajtrku bomo začeli z zgradbo parlamenta, ki poleg ameriškega Pentagona velja za največjo zgradbo
na svetu, nato pa sledi ogled Knežjega dvora, ki ga je
uporabljal srednjeveški vladar Vlad Drakula za svojo
rezidenco ter znamenitega Trga revolucije. Slovo od
Bukarešte in vožnja mimo kraja Plotesti v smeri znamenite ceste Transfagarasan do vasice Bascov ter
vzpon po eni najbolj razburljivih cest na svetu - Transfagarasan. Take cestne sladice so mešanica adrenalina in nepopisnih lepot narave in so ustvarjene za vse
tiste, ki življenje zajemajo z veliko žlico. Cesta velja za
eno najbolj spektakularnih, nenavadnih in slikovitih v
Evropi in poteka čez najvišji del Karpatov v skupni dolžini 151 km. Cesta Transfagarasan je zaslovela zaradi
angleške avtomobilistične oddaje TOP GEAR, razglasili so jo za najboljšo cesto na svetu! Nekoč je cesta
v transilvanskih Alpah služila le vojski, danes kolesarjem, filmarjem in turistom. Postanki na poti in vožnja
proti Sibiu ter nastanitev v okolici. Za doplačilo možnost ogleda tradicionalne večerje s folkloro v idilični
vasici Sibiel, kjer boste doživeli pravi romunski večer z
obilico kulinaričnih dobrot in domače glasbe.
Sinaia

190

3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
SIBIU - BIERTAN – SIGHISOARA - BRASOV
Ogled mesta z manjšimi in večjimi trgi, mostom lažnivcev, katoliško katedralo, evangeličansko cerkvijo.
Postanek v vasici Biertan, eni najbolj ohranjenih srednjeveških vasic v Romuniji. Še posebej spektakularna
je trdnjavska cerkev, danes simbol mesta, ki je bila
zgrajena v srednjeveškem času. Odpravimo se v Sighisoaro, kjer si bomo ogledali skrivnostno rojstno hišo
Vlada Tepeša, Transilvanskega grofa Drakule. Sprehod
po simpatičnem mestnem jedru in ogled citadele edine še naseljene v Evropi, urnega stolpa, cerkve na
griču z ostanki obzidja. Nadaljevanje potovanja proti
jugu v Transilvanijo, v Brasov, mesto ki ga imenujejo
tudi „vrata Transilvanije“. Po prihodu ogled glavnih
mestnih znamenitosti: črna cerkev, muzej najstarejše
romunske šole, ... Brasov velja za enega najbolj obiskanih mest v Romuniji. Nastanitev v hotelu.
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BRASOV - ZARNESTI - BRAN – SINAIA
Zajtrk v hotelu. Prvi postanek naredimo v kraju Zarnesti v Karpatih, kjer so leta 2005 ustanovili zatočišče
za rjave medvede (Liberty bear sanctuary) v naravnem
okolju na 70 ha površine v hrastovem in leskovem gozdu. Ustanovitev medvedjega zatočišča je spodbudila
boljšo zavest o vprašanjih, ki zadevajo medvede ter za
mnoge medvede iz ujetništva boljšo in svetlejšo prihodnost. Prav tako predstavlja simbol optimizma glede
varovanja naravnega okolja Romunije. Vstop je omejen, zato je potrebno napraviti rezervacijo ob prijavi,
sicer ne zagotavljamo ogleda. Vožnja v Bran, kjer si
bomo ogledali grad grofa Drakule. Sprehodili se bomo
skozi temačne in skrivnostne sobe polne različnega
pohištva. Po ogledih vožnja do gradu Peles, ki so ga
leta 1875 zgradili za kralja Karla I. in ženo Elizabeto.
Grad je zgrajen v neogotskem slogu in so ga uporabljali kot kraljevo poletno rezidenco. Velja za enega najlepših v Evropi. Nastanitev v okolici mesta Sinaia.

od 549 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana/
bližnje letališče - Bukarešta – Ljubljana/letališče, letališke in varnostne pristojbine, avtobusni
prevoz po programu, tri polpenzione in eno nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, pokušina penečih vin,
spremstvo in organizacija potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
soba: 79 €; vstopnina za ogled zatočišča medvedov v kraju Zarnesti (obvezno plačilo ob prijavi,
sicer ne zagotavljamo vstopa): odrasli 12 €, študenti 7 €; otroci 5 €; večerja s folklorno predstavo:
približno 28 €, prevoz na in z odhodnega letališča
Zagreb 38 € in Benetke 58 € za povratni prevoz.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek vstopnin
pribl. 25 €.
OPOMBA: pridružujemo si pravico do spremembe
časa in kraja odhoda in vrnitve, če nam letalski
prevoznik ne potrdi zahtevanega voznega reda.
Vsebinsko program ostaja nespremenjen, prilagojen letalskemu prevozu. Potovanje po cesti Transfagarasan je možno v poletnem času, med sredino
junija in koncem oktobra (odvisno od vremenskih
razmer). V ostalih mesecih bo potovanje izpeljano
po enakem programu, le po drugi cesti, ki je dostopna in prevozna skozi vse leto.

5. DAN 
zajtrk
SINAIA - AZUGA - BUKAREŠTA - SLOVENIJA
Ogled mesteca, ki mu pravijo biser Karpatov. Vožnja v
Azugo ter postanek za ogled kleti in pokušino penečih
vin v kraljevih kleteh Azuga Royal Cellars. Vožnja na
letališče, polet v Ljubljano oziroma bližnje letališče.
Brasov

Posebno letalo iz Ljubljane

Sighisoara

Biertan

Bukarešta in Transilvanija

Odhoda: 26.* in 30. april, 26. in 30. oktober 2019

• odlična kombinacija potovanja z avtobusom in
letalom
• mogočna stavba romunskega Parlamenta
• obisk slikovitega gradu Peles
• nepozabna izkušnja in obisk zavetišča za rjave
medvede v Karpatih (Liberty bear sanctuary)
• slikovite, utrjene vasice Transilvanije
• posebno letalo iz oz. v Slovenijo
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - MADŽARSKA - ORADEA - CLUJ
NAPOCA - TIRGU MURES - SIGHISOARA
Odhod v poznih nočnih/zgodnjih jutranjih urah (predvidoma med 23.30 in 00.30) ter nočna vožnja čez mejni prehod Dolga Vas na Madžarsko. Nočno potovanje
s krajšimi postanki. V dopoldanskih urah prihod na
madžarsko - romunsko mejo in nadaljevanje vožnje
v Oradeo, mesto secesijskih fasad. Po prihodu krajši
panoramski ogled ter vožnja skozi kraj Cluj−Napoca v
mesto vrtnic, Targu Mures. Krajši informativni ogled
ter vožnja v Sighisoaro, rojstno mesto Vlada Tepeša
oz. transilvanskega grofa Drakule. Nastanitev v hotelu. Zvečer sprehod po simpatičnem mestnem jedru in
ogled citadele - edine še naseljene v Evropi, urnega
stolpa, od daleč boste občudovali cerkev na griču z
ostanki obzidja.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
SIGHISOARA – BIERTAN - SIBIU
Po zajtrku vožnja v Biertan, eno najbolj ohranjenih vasic v Romuniji. Še posebej spektakularna je trdnjavska
cerkev, danes simbol mesta, ki je bila zgrajena v srednjeveškem času. Naprej v Sibiu, ogled mesta z manjšimi in večjimi trgi, mostom lažnivcev, katoliško katedralo, evangeličansko cerkvijo. Nastanitev v okolici.

3. DAN  zajtrk, (tradicionalna večerja v restavraciji),
nočitev
ZARNESTI – BRASOV - BRAN – SINAIA
Nadaljevanje potovanja v Transilvanijo. Postanek v
kraju Zarnesti v Karpatih, kjer so leta 2005 ustanovili
zatočišče za rjave medvede (Liberty bear sanctuary)
v naravnem okolju na 70 ha površine v hrastovem in
leskovem gozdu. Ustanovitev medvedjega zatočišča
je spodbudila boljšo zavest o vprašanjih, ki zadevajo
medvede in za mnoge medvede iz ujetništva boljšo in
svetlejšo prihodnost. Prav tako predstavlja simbol optimizma glede varovanja naravnega okolja Romunije.
Potrditev obiska je možna le ob prijavi, sicer ne zagotavljamo možnosti ogleda. Nadaljevanje poti v Brasov,
mesto ki ga imenujejo tudi „vrata Transilvanije“. Po
prihodu ogled glavnih mestnih znamenitosti: „Črna
cerkev“, muzej „najstarejše romunske šole“... Brasov
velja za enega najbolj obiskanih mest v Romuniji. Vožnja v Bran, kjer si bomo ogledali grad grofa Drakule.
Sprehodili se bomo skozi temačne in skrivnostne sobe
polne različnega pohištva. Po ogledih vožnja v okolico mesta Sinaia in nastanitev. Za doplačilo možnost
ogleda tradicionalne večerje s folkloro v idilični vasici
Sibiel, kjer boste doživeli pravi romunski večer ob hrani in domači glasbi.
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SINAIA – AZUGA - BUKAREŠTA
Ogled mesteca, ki mu pravijo biser Karpatov. Obiskali
bomo grad Peles, ki so ga leta 1875 zgradili za kralja
Karla I. in ženo Elizabeto. Grad je zgrajen v neogotskem slogu in so ga uporabljali kot kraljevo poletno
rezidenco. Velja za enega najlepših v Evropi. Vožnja v
Azugo ter postanek za ogled kleti in pokušino penečih vin v kraljevih kleteh Azuga Royal Cellars. Naprej
v Bukarešto in panoramski ogled mesta. Nastanitev in
večerja v hotelu.
5. DAN
zajtrk
BUKAREŠTA-LJUBLJANA
Nadaljevanje z ogledi “vzhodnega Pariza”, kot pravijo
Bukarešti. Začeli bomo z zgradbo parlamenta, ki poleg

Grad Peles

ameriškega Pentagona velja za največjo zgradbo na
svetu. Ogledali si bomo Slavolok zmage, trg revolucije,
Knežji dvor, ki ga je uporabljal srednjeveški vladar Vlad
Drakula za svojo rezidenco. Obisk etnografske vasice,
kjer bomo spoznali tradicionalno arhitekturo Romunije. Sprehod skozi največji mestni park Cismigiu, zeleni
paradiž s prepletom trat, jezerc, mostičkov in rastlinja. Park je uredil Carl Meyer že leta 1845. Vožnja na
letališče in predvidoma popoldne polet v Ljubljano.

od 399 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Bukarešta-Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, avtobusni prevoz po programu, 3 polpenzione in 1 nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, pokušina penečih vin,
spremstvo in organizacija potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
soba: 79 €; vstopnina za ogled zatočišča medvedov v kraju Zarnesti (obvezno doplačilo ob prijavi): odrasli 12 €, študenti 7 €; otroci 5 €; večerja s
folklorno predstavo: približno 28 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek vstopnin
pribl. 25 €.
OPOMBA: program lahko poteka v obratnem zaporedju dni (z letalom iz Slovenije in povratek z
avtobusom), vsebina in cena potovanja pa je ostajata nespremenjena. Posamezni izleti na destinaciji se lahko kombinirajo z ostalimi potniki oz. skupinami in vrstni red po dnevih se lahko spremeni.

Bukarešta
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Posebno letalo iz Ljubljane

Bukarešta

Od Sofije do Bukarešte	
Odhodi: 30. april, 19*. junij in 30. oktober 2019
• obisk dveh prestolnic Balkana
• spoznavanje slikovitega romunskega in
bolgarskega podeželja ter tradicionalne
arhitekture
• direktni letalski prevoz iz Ljubljane

1. DAN 
(tradicionalna večerja s folkloro), nočitev
SLOVENIJA - SOFIJA
Zbor potnikov na letališču JP pri Ljubljani ter polet
v Sofijo. Po pristanku predvidoma v zgodnjih popoldanskih urah si bomo ogledali bolgarsko prestolnico.
Mesto z zelo bogato zgodovino se uvršča med najstarejša evropska mesta. Prepoznavne so široke lično tlakovane ulice ter zanimivi tramvaji. Ogled mestnih znamenitosti z avtobusom in peš (katedrala Aleksander
Nevski, rotunda sv. Jurija, cerkev sv. Nedelje, spomenik Vasilija Levskega, univerza). Nastanitev. Za doplačilo možnost ogleda tradicionalne večerje s folkloro.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
SOFIJA - PLOVDIV
Dopoldan prosto za ogled muzejev, nakupe ali samostojne oglede do odhoda avtobusa v Plovdiv, drugo
največje mesto Bolgarije. Ogled starega mestnega
jedra z rimskim gledališčem iz 2. stoletja, ki sprejme
3.000 gledalcev in v času festivalov še vedno zaživi,
mestnim obzidjem ter značilnimi hišami iz 19. stoletja.
Po ogledu prosti čas do večerje za raziskovanje zanimivega mestnega središča. Nastanitev.
3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
PLOVDIV - KAZANLAK - VELIKO TARNOVO
Po zajtrku vožnja do največjega centra v »dolini vrtnic« Kazanlaka in si ogledali muzej industrije rožnega
olja in svetovno znane Tračanske grobnice. Pot bomo
nadaljevali čez prelaz Shipka do bolgarske spominske
cerkve in naprej do mesta Veliko Tarnovo. Sledi ogled
starega mestnega jedra in mestnega obzidja Tsarevets. Nastanitev v hotelu in večerja.

4. DAN 
zajtrk, (tradicionalna večerja s folkloro),
nočitev
VELIKO TARNOVO – ARBANASSI – IVANOVO –
BUKAREŠTA
Po zajtrku vožnja proti bolgarsko-romunski meji. Postanek na poti v tradicionalni vasici Arbanassi, nekdanji prestolnici bolgarskih carjev, nato pa bomo
nadaljevali pot do samostana Ivanovo. V skalo nad
reko Rusenski Lom so pred davnim časom vdolbli
največjo skupino kapel in meniških celic v Bolgariji.
Stropi in stene votlin so poslikane z izrazno močnimi
slikami in freskami. Po ogledu bomo prečkali reko
Donavo in nadaljevali pot do Bukarešte, kamor bomo
predvidoma prispeli v popoldanskih urah. Ogledali si
bomo »vzhodni Pariz«, kot pravijo Bukarešti. Obisk
etnografske vasice, kjer bomo spoznali tradicionalno
arhitekturo Romunije. Sprehod skozi največji mestni
park Cismigiu, zeleni paradiž s prepletom trat, jezerc,
mostičkov in rastlinja. Park je uredil Carl Meyer že leta
1845. Ogledali si bomo Slavolok zmage, trg revolucije, Knežji dvor, ki ga je uporabljal srednjeveški vladar
Vlad Drakula za svojo rezidenco. Nastanitev v hotelu.
Za doplačilo možnost ogleda tradicionalne večerje s
folkloro. Nastanitev.
5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BUKAREŠTA – (SINAIA – BRAN – BRASOV – AZUGA)
– BUKAREŠTA
Zajtrk v hotelu. Dan namenimo prostemu raziskovanju
Bukarešte. Po želji in za doplačilo priporočamo izlet
v Transilvanijo. Vožnja v mestece, ki mu pravijo biser
Karpatov. Sledi zunanji ogled gradu Peles, ki so ga leta
1875 zgradili za kralja Karla I. in ženo Elizabeto. Grad
je zgrajen v neogotskem slogu in so ga uporabljali kot
kraljevo poletno rezidenco. Velja za enega najlepših v
Evropi. Vožnja v Bran, kjer si bomo ogledali grad grofa
Drakule. Sprehodili se bomo skozi temačne in skrivnostne sobe polne različnega pohištva. Nadaljevanje
poti v Brasov, mesto ki ga imenujejo tudi »vrata Transilvanije«. Po prihodu ogled glavnih mestnih znamenitosti: črna cerkev, muzej najstarejše romunske šole,
... Brasov velja za enega najbolj obiskanih mest v Romuniji. Vožnja v Azugo ter postanek za ogled kleti in
pokušino penečih vin v kraljevih kleteh Azuga Royal
Cellars. Postanki na poti in vožnja nazaj proti Bukarešti. Večerja v hotelu.

6. DAN 
zajtrk
BUKAREŠTA - SOFIJA - SLOVENIJA
Zgodnji zajtrk in vožnja s postanki proti letališču v Sofiji ter polet v Ljubljano predvidoma v popoldanskih
urah.

od 569 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Sofija - Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine,
avtobusni prevoz po programu, 3 polpenzione in
2 nočitvi z zajtrkoma v hotelih 3*, zunanje oglede,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
79 €, tradicionalna večerja s folkloro pribl. 27 €
(cena za 1 večerjo), izlet v Transilvanijo: 49 € (brez
vključenih vstopnin).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek vstopnin in
javnega prevoza pribl. 30 - 40 €.
OPOMBA: primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko
ostaja, prilagojen letalskemu prevozu. Razpored
izletov po dnevih se lahko spremeni, prav tako se
skupina na nekaterih izletih priključi drugim potnikom.
Dodatni izlet bo organiziran ob prijavi najmanj 15
potnikov.

UGODNO

Veliko Tarnovo
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Transfagarasan

Cluj

Romunska pravljica in znamenita cesta Transfagarasan

Odhodi: 14. marec*, 26. april, 1. maj, 20. junij, 4. julij, 8. avgust, 19. september, 26. in 30. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• spektakularna cesta Transfagarasan v
neokrnjeni naravi Karpatov, ki sodi med
najlepše v svetu po mnenju oddaje Top Gear (v
poletnih mesecih)
• sprehod skozi »orjaški« romunski parlament
• ogled simpatičnih vasic Transilvanije
• nepozabna izkušnja opazovanja rjavih
medvedov v naravnem okolju v Karpatih
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - MADŽARSKA - ORADEA - CLUJ
NAPOCA - TIRGU MURES - SIGHISOARA
Odhod v zgodnjih jutranjih urah (predvidoma med
23.30 in 00.30) ter nočna vožnja čez mejni prehod
Dolga Vas na Madžarsko. Nočno potovanje s krajšimi
postanki. V dopoldanskih urah prihod na madžarsko romunsko mejo in nadaljevanje vožnje v Oradeo, mesto
secesijskih fasad. Po prihodu krajši panoramski ogled
in nadaljevanje skozi kraj Cluj - Napoca v mesto vrtnic
Targu Mures. Krajši ogled ter nadaljevanje vožnje v Sighisoaro rojstno mest Vlada Tepeša oz. transilvanskega
grofa Drakule. Nastanitev. Večerni sprehod po simpatičnem mestnem jedru.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
SIGHISOARA - ZARNESTI - BRASOV - BRAN – SINAIA
Nadaljevanje potovanja proti jugu v Transilvanijo. Postanek v kraju Zarnesti v Karpatih, kjer so leta 2005
ustanovili zatočišče za rjave medvede (Liberty bear
sanctuary) v naravnem okolju na 70 ha površine v
hrastovem in leskovem gozdu. Ustanovitev medvedjega zatočišča je spodbudila boljšo zavest o vprašanjih,
ki zadevajo medvede ter za mnoge medvede iz ujetništva boljšo in svetlejšo prihodnost. Prav tako predstavlja simbol optimizma glede varovanja naravnega
okolja Romunije. Obvezna rezervacija vstopa ob prijavi
na potovanje, sicer ne zagotavljamo možnosti ogleda.
Nadaljevanje poti v Brasov, mesto ki ga imenujejo tudi
vrata Transilvanije. Po prihodu ogled glavnih mestnih
znamenitosti: črna cerkev, muzeja najstarejše romunske šole ... Brasov velja za enega najbolj obiskanih
mest v Romuniji. Vožnja v Bran, kjer si bomo ogledali
grad grofa Drakule. Sprehodili se bomo skozi temačne
in skrivnostne sobe polne različnega pohištva. Po ogledih vožnja v okolico mesta Sinaia, nastanitev.
Targu Mures

3. DAN
zajtrk, večerja, nočite
SINAIA - AZUGA - BUKAREŠTA
Ogled mesteca, ki mu pravijo biser Karpatov. Obiskali
bomo grad Peles, ki so ga leta 1875 zgradili za kralja
Karla I. in ženo Elizabeto. Grad je zgrajen v neogotskem slogu in so ga uporabljali kot kraljevo poletno
rezidenco. Velja za enega najlepših v Evropi. Vožnja v
Azugo ter postanek za ogled kleti in pokušino penečih
vin v kraljevih kleteh Azuga Royal Cellars. Nadaljevanje poti v vzhodni Pariz, kot pravijo Bukarešti. Začeli
bomo z zgradbo parlamenta, ki poleg ameriškega
Pentagona velja za največjo zgradbo na svetu. Ogledali si bomo Slavolok zmage, trg revolucije, Knežji dvor,
ki ga je uporabljal srednjeveški vladar Vlad Drakula za
svojo rezidenco. Nastanitev.
4. DAN zajtrk, (večerja v tradicionalni restavraciji),
nočitev
BUKAREŠTA - TRANSFAGARASAN - SIBIU
Zajtrk v hotelu. Obisk Etnografske vasice, kjer bomo
spoznali tradicionalno arhitekturo Romunije. Sprehod
skozi največji mestni park Cismigiu, zeleni paradiž s
prepletom trat, jezerc, mostičkov in rastlinja. Park je
uredil Carl Meyer že leta 1845. Dopoldne slovo od Bukarešte in vožnja mimo kraja Plotesti v smeri znamenite ceste Transfagarasan do vasice Bascov ter vzpon po
eni najbolj razburljivih cest na svetu - Transfagarasan.
Take cestne sladice so mešanica adrenalina in nepopisnih lepot narave in so ustvarjene za vse tiste, ki
življenje zajemajo z veliko žlico. Cesta velja za eno najbolj spektakularnih, nenavadnih in slikovitih v Evropi
in poteka čez najvišji del Karpatov v skupni dolžini 151
km. Cesta Transfagarasan je zaslovela zaradi angleške
avtomobilistične oddaje TOP GEAR, razglasili so jo za
najboljšo cesto na svetu! Nekoč je cesta v Transilvanskih Alpah služila le vojski, danes kolesarjem, filmarjem in turistom. Postanki na poti in vožnja proti Sibiu
ter nastanitev v okolici. Za doplačilo možnost ogleda
tradicionalne večerje s folkloro v idilični vasici Sibiel,
kjer boste doživeli pravi romunski večer z obilico kulinaričnih dobrot in domače glasbe.

5. DAN
zajtrk
SIBIU - BIERTAN - ALBA IULIA - MADŽARSKA SLOVENIJA
Ogled mesta z manjšimi in večjimi trgi, mostom lažnivcev, katoliško katedralo, evangeličansko cerkvijo.
Postanek v vasici Biertan, eni najbolj ohranjenih srednjeveških vasic v Romuniji. Še posebej spektakularna
je trdnjavska cerkev, danes simbol mesta, ki je bila
zgrajena v srednjeveškem času. Vožnja mimo kraja
Alba Iulia in krajši postanek ter sprehod skozi mestno
središče, ki je zgrajeno v obliki zvezde. V popoldanskih urah bomo zapustili Romunijo in pričeli pot proti
domu, kamor bomo prispeli v jutranjih urah naslednjega dne.

od 359 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, tri polpenzione in en nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje
oglede po programu, pokušina vin, spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
79 €, vstopnina za ogled zatočišča medvedov v
kraju Zarnesti (obvezno doplačilo ob prijavi): odrasli 12 €, študenti 7 €; otroci 5 €, večerja s folklornim programom in prevozom pribl. 28 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek vstopnin
pribl. 25 €.
OPOMBA: potovanje po cesti Transfagarasan
je možno v poletnem času med sredino junija in
koncem oktobra. V ostalih mesecih bo potovanje
izpeljano po enakem programu le po drugi cesti, ki
je dostopna skozi celo leto.

Sibiu
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Sibiu

Temishuara

Po poteh romunske dediščine

Odhodi: 16. marec*, 11. maj, 8. in 22. junij, 13. julij, 10. avgust, 21. september, 12. in 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• skriti kulturni zakladi Romunije
• odlično poletno potovanje
• zanimivo in edinstveno »veselo pokopališče«
1. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
ORADEA - SATU MARE - BAIA MARE
Odhod kmalu po polnoči iz Slovenije in vožnja proti
Romuniji. V dopoldanskih urah prihod v Oradeo, mesto imenovano „vhodna vrata Romunije”. Panoramski
ogled mesta: citadela, palača s 365 okni, baročna
katoliška katedrala, pravoslavna „Lunina cerkev“... Po
ogledu nadaljevanje potovanja proti severu v pokrajino Maramures. Med potjo krajši postanek v Satu Mare,
poznanem po svojih slikovitih stavbah, med katerimi
izstopata secesijski hotel Dacia ter protestantska cerkev „v verigah“. Dan bomo zaključili v glavnem mestu
pokrajine Maramures - v Baia Mare.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
BAIA MARE - SAPANTA - SIGHET - GURA
HUMORULUI
Vožnja v Sapanto. Ogled nenavadnega »veselega
pokopališča«, eno največjih tovrstnih svetovnih znamenitosti takoj za egipčansko Dolino kraljev. Krajši
postanek tudi v Sighetu Marmatei, kjer boste obiskali
spomenik - muzej žrtvam komunizma in upora. Nadaljevanje potovanja po dolini reke Izza in ogled treh najpomembnejših lesenih cerkva v pokrajini Maramures.
Vse tri, Barsana, Poienile Izei in Leud, so na seznamu
Unescove kulturne dediščine.
3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
GURA HUMORULUI - SAMOSTANI MOLDAVIJE BICAZ
Ogledali si bomo svetovno znane moldavske samostane, ki so del Unescove zaščitene dediščine. Samostan Moldovita iz 16. stoletja in samostan Sucevita, ki
ga imenujejo tudi trdnjava, zaradi obzidja s katerim je
obdan. Posebej zanimiv bo postanek v kraju Marginei
z ogledom delavnice črne keramike. Zanimiv bo tudi
ogled samostana Dragomorna, ki za razliko od ostalih
nima zunanjih poslikav. Za konec še ogled samostana
Voronet, ki mu pravijo tudi “sikstinska kapela Vzhoda”.
Vožnja do hotela v smeri Bicaza. Namestitev v hotelu.
Sucevita
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4. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
BICAZ GORGES - RDEČE JEZERO - SIGHISOARA BRASOV
Vožnja skozi enega najslikovitejših predelov Romunije,
skozi sotesko Bicaz Gorges do Rdečega jezera in naprej v najbolj romantično mesto Romunije, Sighishioaro. Ogled znamenitosti: citadela - edina še naseljena v
Evropi, urni stolp, cerkev na griču z ostanki obzidja...
Nadaljevanje potovanja med vasicami in obzidanimi
cerkvami v Brasov. Vrata Transilvanije, kot imenujemo
to mesto, ki je bilo nekoč skrajni jugovzhodni utrjeni
mejnik krščanstva in je danes bogato in živahno mesto
s številnimi kulturno zgodovinskimi spomeniki, ki pričajo o bogastvu meščanov. Po prihodu ogled znamenitosti - črna cerkev, muzej najstarejše romunske šole,
... Nastanitev.
5. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
BRASOV - BRAN - SINAIA - BUKAREŠTA
Obiskali bomo Bran, kjer se nahaja skrivnostni grad
grofa Drakule. V gradu je zapustila neizbrisen pečat
romunska kraljica Maria, ki je tu živela s svojo družino kar nekaj let. Pod gradom je med ribniki in travniki
slikovit etnografski muzej na prostem. Sledi vožnja do
Sinaie, kjer bomo obiskali enega najlepših evropskih
gradov Peles, mojstrovine zgrajene v nemško - renesančnem slogu. V gradu so shranjene številne evropske umetnine rezbarske umetnosti, keramike, tapiserije. Po ogledu vožnja v Bukarešto. Nastanitev v hotelu
in prosto do večera.
6. DAN
zajtrk, (tradicionalna večerja s folkloro)
nočitev
BUKAREŠTA - CURTEA DE ARGES - SIBIU
Po zajtrku ogled romunske prestolnice: zgradba
parlamenta, ki poleg ameriškega Pentagona spada
med največje zgradbe na svetu, Slavolok zmage, trg
revolucije, Knežji dvor, ki ga je uporabljal srednjeveški vladar Vlad Drakula za svojo rezidenco, etnološki
muzej... V popoldanskih urah se bomo napotili proti
Curtea de Arges, kjer se bomo sprehodili in ogledali
mesto. Gre za staro utrjeno mesto na vstopu v gorovje
Fagarasului, tu so princi vlaške dežele dolga obdobja
vzdrževali svoj dvor in spodbujali ustanovitev pravoslavnih samostanov in omogočili nastanek katoliške
skupnosti. V mestu sta nekoč imela sedež tako pravo-

slavni metropolit kot katoliški škof. Sledi sprehod po
delu mesta, kjer je star samostan in znamenita cerkev svetega Nikolaja. Sledi vožnja v Sibiu. Za doplačilo možnost ogleda tradicionalne večerje s folkloro v
idilični vasici Sibiel, kjer boste doživeli pravi romunski
večer z obilico kulinaričnih dobrot in domače glasbe.
7. DAN 
zajtrk
SIBIU - TEMISHUARA - SLOVENIJA
Ogled mesta Sibiu, ki je znan kot stičišče različnih kultur: v njem živijo največja nemška skupnost v Romuniji, velika madžarska manjšina ter manjše ciganske,
slovaške in ukrajinske manjšine. Vse skupaj podeljuje mestu posebno dinamiko. Po ogledu vožnja mimo
Temišvare proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne.

od 429 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, 5 polpenzionov in 1 nočitev z zajtrkom v hotelih 3/4*, zunanje
oglede po programu, slovensko spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
159 €, večerja s folklornim programom in prevozom pribl. 25 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek vstopnin
pribl 25 – 30 €.

Oradea

MOLDAVIJA

MOLDAVIJA JE POZABLJENA DEŽELA
prijaznih ljudi, čudovitih samostanov in vinskih
kleti. V državici med Romunijo in Ukrajino so se
ohranile pristne tradicije in običaji. Glavno presenečenje za obiskovalce je avtentična mešanica
treh kultur. Pokrajina je kot nalašč za prave raziskovalce, ki si želite miru, zelenih razgledov, širnih polj in vinogradov. Moldavski turistični adut
je tudi država znotraj države – Pridnjestrska republika.
MOLDAVSKIH TOP 5
• Edinstvena vinska klet Cricova z več kot 100
km podzemnih rovov,
• zgodovinsko naselje Orheiul Vechi, ki je
obstalo v preteklosti,
• jamski samostan Tipova, kjer se je z eno izmed svojih žena poročil Štefan Veliki,
• srednjeveški grad Soroca, ki leži tik ob moldavsko-ukrajinski meji,
• tradicionalni konjak iz destilarne Kvint, ki
obratuje že od leta 1897.
ODKRIVAMO SKRIVNOSTI MOLDAVIJE
•
Moldavija je kot nalašč za butični turizem –
slovi kot najmanj turistična država v Evropi.
•
S prepletom kultur so se uveljavili trije uradni jeziki: romunski, ruski in gagauzki, ki
postaja velika redkost.
•
Leta 1940 je prestolnico Kišinjev popolnoma uničil potres, vendar so mu uspešno
povrnili nekdanji sijaj. Vsak september se v
mestu odvija festival ''Velo Hora'' – množično kolesarjenje po prestolnici, ki je name-

•

•
•

•
•

•
•

•

njeno sproščeni aktivnosti in novim razgledom.
V Kišinjevu se ponašajo s pravo plažo, kljub
temu da država nima dostopa do morja. V
prestolnici je namreč tudi jezero, ob katerem so uredili nabrežje s plažo. Popolno za
ohladitev v vročih poletnih dneh!
Skrita Pridnjestrska republika ni mednarodno priznana, kljub temu pa imajo svojo
himno, denar in zastavo.
Izvrstni pogoji za vinogradništvo so prebivalce uvrstili na vrh lestvice - Moldavija je
namreč druga država po količini popitega
alkohola na prebivalca na svetu.
Z Moldavci imamo skupno kulinarično posebnost. Njihova glavna nacionalna jed je
polenta, ali po romunsko Mămăligă.
Že stari Grki so odkrili potencial te izgubljene dežele in tukaj pridelovali izjemna vina.
Njihovo poslanstvo so nadaljevali Rimljani in mnogi nasledniki, Moldavci pa so ga
predstavili širši javnosti.
Na svetovnem zemljevidu je njihovo tekoče
zlato izjemno cenjeno, kar jih je pripeljalo
na 12. mesto po količini izvoženega vina.
V najbolj znani vinski kleti, ki je vpisana tudi
v Guinessovo knjigo rekordov, je obiskovalcem na voljo vpogled v arhiv z milijonom in
pol steklenic. Najstarejša med njimi sega v
leto 1902 in je po ocenah strokovnjakov vredna kar milijon evrov.
Čeprav ima Moldavija manj obiskovalcev
pritegne številne znane osebnosti. Njihove
vinske kleti sta obiskala tudi astronavt Jurij

•

•

•

•

Gagarin in Vladimir Putin. Slednji je v najbolj razkošni izmed njih celo praznoval svoj
50. rojstni dan.
Moldavsko vino je v Rusiji prepovedano od
diplomatskega spora v letu 2006. Tako so
izgubili svojega največjega odjemalca, vendar so skozi čas svoj sloves razširili še dlje.
V Orheiu stoji arhitekturno navdušujoča
ortodoksna cerkev s samostanom v skali.
Zgrajena je bila že v 17. stoletju in še vedno
služi svojemu prvotnemu namenu.
Moldavija je raj za ljubitelje pernatih prijateljev. Na površini ene Slovenije in pol je namreč našlo svoj dom kar 300 različnih vrst
ptičev.
Moldavija ima barvito kulturno zapuščino,
sestavljeno iz balad, pesmi, pripovedk, šal,
ugank, plesov in iger. Med njimi najbolj izstopa ljudska balada ''Miorita'', ki povezuje
čustva, tradicijo in lepote jezika v celoto.

PRAVLJIČNA MOLDAVIJA
Poženite se v moldavsko dogodivščino kot pogumni Fat Frumos, ki je iz krempljev zlobnega zmaja
rešil ljubezen svojega življenja, Ileano Cosinzeano – vsaj tako nam pravijo stare ljudske legende.
Preplet pravljic z vsakdanjim življenjem je moč
videti v neokrnjeni naravi, nezasičenimi mesti in v
pristnih odnosih lokalnega prebivalstva z obiskovalci. Pustite košček srca med vinogradi in odkrijte lepote Moldavije.
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Kišnjev

Soroka

Moldavija – dežela vina, konjaka in sončnic

Odhodi: 25. april, 23. maj, 27.* junij, 11. julij, 8. avgust, 19. september, 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
•
•
•
•

čudoviti samostani in srednjeveški gradovi
ogled tovarne Kvint in degustacija konjaka
ogled edinstvene vinske kleti Cricova
ogled zgodovinskega naselja Orheiul Vechi

1. DAN 
polet, večerja
SLOVENIJA - MOLDAVIJA
Polet iz Ljubljane/bližnjega letališča v Kišnjev, ki leži v
osrčju Moldavije. Po opravljenih mejnih formalnostih
kratek transfer do središča mesta, kjer si bomo ogledali ogromno tržnico, Slavolok zmage in mestno katedralo. Sprehodili se bomo še po centralnem parku,
dan pa zaključili z večerjo v hotelu.
2. DAN  zajtrk, ogled in degustacija konjaka v tovarn

Kvint, večerja, nočitev
KIŠNJEV – BENDER – TIRASPOL – KIŠNJEV
Po zajtrku se bomo zapeljali do Pridnjestrske republike. Gre za del države, ki se ni želel ločiti od Sovjetske
zveze, zato so leta 1992 razglasili svojo neodvisnost.
Kljub temu, da imajo svojo vlado, valuto, zastavo in
himno, Združeni narodi te države ne priznavajo. Po
mejnih formalnostih se bomo ustavili v mestu Bender
ter si ogledali ogromno otomansko utrdbo iz 16. stoletja. Sledi vožnja do Tiraspola, glavnega mesta republike in ogled destilarne Kvint Brandya ter degustirali
nacionalni ponos republike - konjak. Po degustaciji
avtobusni ogled mesta in vrnitev v Kišnjev. Večerja v
mestu, nočitev.
3. DAN 
zajtrk, (tradicionalno kosilo), nočitev
KIŠNJEV – ORHEI VECHI – SAMOSTAN SAHARNA –
SAMOSTAN TIPOVA – BUTUCENI
Zajtrk. Odpravili se bomo v Orheiul Vechi, ki predstavlja najbolj znano zgodovinsko in arheološko središče
v vzhodni Evropi. Najdišče obdaja reka Raut, na pobočju pa se nahajajo številni starodavni spomeniki, vklesani v ogromne apnenčaste skale. Povzpeli se bomo
do čudovite cerkve, ki je posvečena Marijinemu vsta-

Orheiul Vechi
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jenju ter se sprehodili skozi vasico s številnimi pisanimi hiškami in dobili majhen vpogled v življenje domačinov. Popoldan si bomo ogledali dva samostana in sicer jamski samostan Tipova in sklop treh fascinantnih
zgradb, ki tvorijo samostanski kompleks Saharna. Prvi
se nahaja v slikoviti pokrajini ob reki Dniester, čudovit
bo predvsem pogled na v jamo zgrajen samostan iz
11. stoletja. Po pričevanju legende se je v samostanu
z eno izmed svojih žena poročil moldavski knez Štefan
Veliki. Po želji si bomo privoščili tradicionalno kosilo v
idilični vasici Lalova (za doplačilo). Nadaljujemo pot
do samostana Tipova, ki je bil v sredini 20. stoletja zaprt in je služil kot šola ter skladišče bolnišnice, dokler
ni bil v začetku 90. let prejšnjega stoletja renoviran in
ponovno odprt. Povzpeli se bomo na hrib, kjer naj bi
bil viden odtis stopala device Marije, hkrati pa se nam
odpre prekrasen pogled z vrha na barvite strehe samostana. V večernih urah prihod v vasico, nočitev v
tradicionalnih moldavskih hišah.
4. DAN 
zajtrk, (ogled in degustacija v vinski kleti

Cricova), polet
BUTUCENI – SOROKA – CRICOVA (vinska klet
Cricova) – KIŠNJEV – SLOVENIJA
Po zajtrku pot v srednjeveško mesto Soroka, ki slovi
po znameniti trdnjavi tik ob meji z Ukrajino, ki je služila za obrambo pred srednjeveškimi osvajalci. Zanimiv
bo pogled na prečkanje reke, ki določa mejo in poteka kar na lesenih splavih. Avtobusni ogled naselja
ciganov, ki leži na »Gypsy griču« s številnimi zlatimi in
bakrenimi hišami. Za konec si bomo ogledali še vinsko
klet Cricova, drugo največjo v državi, kjer bomo lahko
uživali v degustaciji vin (za doplačilo). Več kot 100 km
predorov iz 15. stoletja, ki so v večini 60 m pod površjem, tvori pravcato podzemno mesto, kjer so posamezni predori poimenovani po različnih sortah grozdja.
Ogled kleti je poseben tudi zato, ker se po predorih
premikamo z vozili. Kratka vožnja do Kišnjeva, prevoz
na letališče in let proti Sloveniji/ bližnjem letališču.

od 599 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz Ljubljana/bližnje letališče - Kišnjev, letališke in varnostne pristojbine, lokalne prevoze po programu,
3 x nočitev z zajtrkom in 2 x večerjo v hotelih 3/4*,
vstopnino za ogled tovarne Kvint in degustacijo
konjaka, vse zunanje oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
55 €, doplačilo za 1 kos prtljage za oddajo na letalu
in maksimalno težo 15 kg: 60 € za obe smeri (lahko se odločite samo za 1 kos, če potuje več oseb
skupaj), vstopnina za ogled vinske kleti Cricova
28 – 33 €, tradicionalno kosilo v vasici Lalova 18 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji
10 - 20 €.
V primeru odhoda iz bližnjih letališč je prevoz do in
z letališča za doplačilo.

NOVO

Tiraspol

Bukarešta

Cricova

Romunija in Moldavija – neraziskani lepotici na robu Balkana

Odhodi: 30. april, 21.* junij, 11. julij, 8. avgust, 19. september, 30. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled edinstvene vinske kleti Cricova
• ogled zgodovinskega naselja Orheiul Vechi
• ogled glavnih znamenitosti obeh prestolnic –
Kišnjeva in Bukarešte
• obisk slikovite Transilvanije
• na odhodu 30. aprila in 30. oktobra posebno
letalo iz Ljubljane
1. DAN 
polet, (tradicionalna večerja), nočitev
SLOVENIJA/BLIŽNJA LETALIŠČA - BUKAREŠTA
Polet proti Bukarešti/v primeru odhoda iz bližnjega
letališča lahko doplačate tudi prevoz na letališče/. Po
pristanku si bomo ogledali “vzhodni Pariz”, kot pravijo
Bukarešti. Začeli bomo z obiskom etnografske vasice,
kjer bomo spoznali tradicionalno arhitekturo Romunije. Sprehod skozi največji mestni park Cismigiu, zeleni
paradiž s prepletom trat, jezerc, mostičkov in rastlinja. Park je uredil Carl Meyer že leta 1845. Pred nastanitvijo v hotelu si bomo ogledali še Slavolok zmage
ter obiskali zgradbo parlamenta, ki poleg ameriškega
Pentagona velja za največjo zgradbo na svetu, nato pa
sledi ogled znamenitega Trga revolucije ter Knežjega
dvora, ki ga je za svojo rezidenco uporabljal srednjeveški vladar Vlad Drakula. Za doplačilo možnost ogleda tradicionalne večerje s folkloro. Nočitev.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
BUKAREŠTA - BERCA - IASI - VALEA LUPULUI
Po zajtrku se bomo najprej zapeljali do Berce, kjer si
bomo ogledali blatne vulkane. 3 km pod zemljo nastajajo naravni plini, ki skozi plasti hladne vode in blata
bruhajo na površino. Resnično zanimiv pojav na tem
področju Evrope. Nadaljujemo vožnjo do mesta Iasi,
stare prestolnice Moldavije in Romunije. Iasi je tradicionalno romunsko mesto, eno najstarejših v državi.
Ogledali si bomo čudovito palačo Roznoveanu, najstarejše narodno gledališče v Romuniji Vasile Alecsandri,
cerkev Svetega Nikolaja, Metropolitansko katedralo
in cerkev Treh Hierarhov. Pot nadaljujemo do doline
Valea Lupului, ki poteka po slikovitem podeželju Romunije. Večerja v hotelu, nočitev.

3. DAN 
zajtrk, (ogled in degustacija v vinski kleti

Cricova), nočitev
VALEA LUPULUI – ORHEIUL VECHI – CRICOVA
(ogled in pokušina vina v vinski kleti Cricova) –
KIŠNJEV
Zajtrk. Dopoldan vožnja s postanki preko romunsko-moldavske meje do najbolj znanega zgodovinskega in
arheološkega središča v vzhodni Evropi Orheiul Vechi.
Najdišče obdaja reka Raut, na pobočju pa se nahajajo številni starodavni spomeniki, vklesani v ogromne
apnenčaste skale. Povzpeli se bomo do čudovite
cerkve, ki je posvečena Marijinemu vstajenju ter se
sprehodili skozi vasico s številnimi pisanimi hiškami
in dobili majhen vpogled v življenje domačinov. V popoldanskih urah sledi ogled vinske kleti Cricova, kjer
bomo uživali v degustaciji vin (za doplačilo). Cricova je
druga največja vinska klet v državi z edinstvenimi, več
kot 100 kilometrskimi podzemnimi predori iz 15. stoletja, ki so v večini 60 m pod površjem. Gre za pravcato
podzemno mesto, kjer so posamezni predori poimenovani po različnih sortah grozdja. Ogled kleti je poseben tudi zato, ker se po predorih lahko premikamo
z vozili. Kratka vožnja do hotela v prestolnici Kišnjev.
Nočitev.
4. DAN  zajtrk, ogled in degustacija konjaka v tovarn

Kvint, nočitev
KIŠNJEV – BENDER – TIRASPOL – KIŠNJEV
Po zajtrku se bomo zapeljali do Pridnjestrske republike - Transnistrije. Gre za del države, ki se ni želel ločiti
od Sovjetske zveze, zato so leta 1992 razglasili svojo
neodvisnost. Kljub temu, da imajo svojo vlado, valuto,
zastavo in himno, Združeni narodi te države ne priznavajo. Po mejnih formalnostih se bomo ustavili v mestu
Bender ter si ogledali ogromno otomansko utrdbo iz
16. stoletja. Sledi vožnja do Tiraspola, glavnega mesta republike in ogled destilarne Kvint Brandya, kjer
bomo degustirali nacionalni ponos republike - konjak.
Po degustaciji sledi avtobusni ogled mesta in vrnitev v
Kišnjev. Nočitev v hotelu.

NOVO

Berca

5. DAN 
zajtrk, polet
KIŠNJEV – SLOVENIJA
Po zajtrku prevoz na letališče in let proti Sloveniji/ bližnjem letališču.

od 489 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana/bližnje letališče – Bukarešta in Kišnjev - Ljubljana/
bližnje letališče, letališke in varnostne pristojbine, lokalne prevoze po programu, 4 x nočitev z
zajtrkom in 1 x večerjo v hotelih 3/4*, vstopnino
za ogled tovarne Kvint in degustacijo konjaka, vse
zunanje oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
55 €, doplačilo za 1 kos prtljage za oddajo na letalu
in maksimalno težo 15 kg: 60 € za obe smeri (lahko se odločite samo za 1 kos, če potuje več oseb
skupaj), vstopnina za ogled vinske kleti Cricova
28 – 33 €, tradicionalna večerja v Bukarešti 28 €,
prevoz na in z odhodnega letališča: Zagreb 38 € in
Benetke 58 € za povratni prevoz.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji
10 - 20 €.
OPOMBA: program lahko poteka v obratnem zaporedju dni (z letalom iz Slovenije/bližnjih letališč v
Kišnjev in povratek iz Bukarešte v Slovenijo/bližnje
letališče), vsebina in cena potovanja pa je ostajata
nespremenjena. Posamezni izleti na destinaciji se
lahko kombinirajo z ostalimi potniki oz. skupinami
in vrstni red po dnevih se lahko spremeni.
V primeru odhoda iz bližnjih letališč je prevoz do in
z letališča za doplačilo.

Kišnjev
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Sighisoara

Orheiul Vechi

Popotovanje po Romuniji in Moldaviji

Odhodi: 14. marec*, 27. april, 20. junij, 4. julij, 10. avgust, 19. september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled glavnih znamenitosti obeh prestolnic –
Kišnjeva in Bukarešte
• ogled edinstvene vinske kleti Cricova in
zgodovinskega naselja Orheiul Vechi
• slikovita vožnja skozi pokrajino Maramures
• obisk slavnega gradu Drakule
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA - MADŽARSKA - ORADEA - CLUJ
NAPOCA - TARGU MURES - SIGHISOARA
Odhod v nočno/jutranjih urah (predvidoma ob 23.30
– 00.30) ter nočna vožnja čez mejni prehod Dolga Vas
na Madžarsko. Nočno potovanje s krajšimi postanki. V
dopoldanskih urah prihod na madžarsko - romunsko
mejo in nadaljevanje vožnje skozi Oradeo, mesto secesijskih fasad. Po prihodu krajši panoramski ogled in
nadaljevanje skozi kraj Cluj - Napoca do mesta vrtnic
Targu Mures, kjer bo krajši postanek ob Palači kulture in glavnem trgu. Nadaljevanje v Sighisoaro, rojstno
mesto Vlada Tepeša oz. transilvanskega grofa Drakule. Večerni sprehod po simpatičnem mestnem jedru
in ogled citadele - edine še naseljene v Evropi, urnega
stolpa, lep bo pogled na cerkve na griču z ostanki obzidja. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, (tradicionalna večerja s folkloro),
nočitev
SIGHISOARA - BRASOV - BRAN – BUKAREŠTA
Nadaljevanje potovanja proti jugu v Transilvanijo. Prvi
postanek bomo naredili v mestu Brasov, ki ga imenujejo tudi „vrata Transilvanije“. Po prihodu ogled glavnih mestnih znamenitosti: črna cerkev, muzej najstarejše romunske šole, ... Brasov velja za enega najbolj
obiskanih mest v Romuniji. Vožnja v Bran, kjer si bomo
ogledali grad grofa Drakule. Sprehodili se bomo skozi
temačne in skrivnostne sobe polne različnega pohištva. Po ogledih vožnja s postanki v glavno mesto. Nastanitev. Za doplačilo možnost ogleda tradicionalne
večerje s folkloro.
3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
BUKAREŠTA – CONSTANTA – TULCEA
Po zajtrku bomo začeli z zgradbo parlamenta, ki poleg
ameriškega Pentagona velja za največjo zgradbo na
svetu, nato pa sledi ogled znamenitega Trga revolucije
ter Knežjega dvora, ki ga je za svojo rezidenco uporabljal srednjeveški vladar Vlad Drakula. Predvidoma
okoli opoldneva zapustimo Bukarešto in se odpravimo proti Constanti, največjem pristanišču v Romuniji.
Kratek panoramski ogled mesta, nato pa nadaljevanje
Sucevita
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poti proti Tulcei, kamor bomo predvidoma prispeli v
večernih urah. Nastanitev in večerja v hotelu. Nočitev.
4. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
TULCEA – GELATI – TIRASPOL – KIŠNJEV
Zajtrk. Pot nadaljujemo ob Donavi, ki jo pred mestom
Gelati prečkamo s trajektom. Kratek postanek in nato
nadaljevanje poti preko romunsko-moldavske meje do
mesta Bender v Pridnjestrski republiki - Transnistriji.
Gre za del Moldavije, ki se ni želel ločiti od Sovjetske
zveze, zato so leta 1992 razglasili svojo neodvisnost.
Kljub temu, da imajo svojo vlado, valuto, zastavo in himno, Združeni narodi te države ne priznavajo. Po mejnih formalnostih se bomo ustavili v mestu in si ogledali ogromno otomansko utrdbo iz 16. stoletja. Sledi
kratka vožnja do Kišnjeva, glavnega mesta Moldavije.
Večerja v mestu, nočitev.
5. DAN  zajtrk, (degustacija v vinski kleti Cricova),
nočitev
KIŠNJEV – CRICOVA (ogled in pokušina vina v
vinski kleti Cricova) – ORHEIUL VECHI – GURA
HUMORULUI
Po zajtrku sledi krajši ogled glavnih znamenitosti mesta (slavolok zmage, ortodoksna katedrala, tržnica,
...), nato pa vožnja do vinske kleti Cricova, kjer bomo
uživali v degustaciji vin (za doplačilo). Cricova je druga največja vinska klet v državi z edinstvenimi, več kot
100 kilometrskimi podzemnimi predori iz 15. stoletja,
ki so v večini 60 m pod površjem. Gre za pravcato podzemno mesto, kjer so posamezni predori poimenovani po različnih sortah grozdja. Ogled kleti je poseben
tudi zato, ker se po predorih lahko premikamo z vozili.
Nato kratka vožnja do najbolj znanega zgodovinskega in arheološkega središča v vzhodni Evropi Orheiul
Vechi. Najdišče obdaja reka Raut, na pobočju pa se
nahajajo številni starodavni spomeniki, vklesani v
ogromne apnenčaste skale. Povzpeli se bomo do čudovite cerkve, ki je posvečena Marijinemu vstajenju
ter se sprehodili skozi vasico s številnimi pisanimi hiškami in dobili majhen vpogled v življenje domačinov.
V pozno popoldanskih urah vožnja preko meje nazaj v
Romunijo, v mesto Gura Humorului. Nočitev.
6. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
GURA HUMORULUI – SUCEVITA – SEPANTA –
SIGHETU MARMATEI
Zajtrk. Najprej se bomo zapeljali do samostana Sucevita, ki je pod zaščito Unesca in si ogledali ta neverjetni pravoslavni kompleks. Nadaljujemo v Sapanto za
ogled nenavadnega »veselega pokopališča«, ki slovi

po lesenih nagrobnikih živih barv in komičnih podob.
Vsak nagrobnik je povsem unikaten, saj na smešen
način pripoveduje življenjsko zgodbo pokojnika. Noč
bomo preživeli v najbolj severnem romunskem mestu
Sighetu Marmatei, znanem po nekdanjem zloglasnem
zaporu za nasprotnike režima, v katerem je danes muzej. Nastanitev, večerja in nočitev.
7. DAN 
zajtrk
SIGHETU MARMATEI – SATU MARE – ORADEA –
MADŽARSKA – SLOVENIJA
Po zajtrku sledi vožnja čez predel Maramures, kjer je
čutiti, da se je življenje ustavilo pred mnogimi desetletji. Med potjo krajši postanek v Satu Mare, poznanem
po svojih slikovitih stavbah, med katerimi izstopata
secesijski hotel Dacia ter protestantska cerkev v verigah. Romunijo bomo zapustili na »vzhodnih vratih«
države, v mestu Oradea.
8. DAN 
MADŽARSKA – SLOVENIJA
S postanki pot preko Madžarske proti Sloveniji, kamor
bomo predvidoma prispeli v zgodnje jutranjih urah.

od 499 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, 6 x nočitev z zajtrkom in 4 x večerjo v hotelih
3/4* oz. lokalnih restavracijah, vse zunanje oglede,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
115 €, vstopnina za ogled vinske kleti Cricova 28 –
33 €, tradicionalna večerja v Bukarešti 28 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji
20 - 30 €.

NOVO

Satu Mare

VELIKA BRITANIJA
»V pubu nikoli ne dežuje. «
(angleški pregovor)

VELIKA BRITANIJA JE DEŽELA
kraljeve družine in tradicije, močnega
umetniškega naboja in izvirnosti, svetovljanskih
mest in tradicionalnih vasic, prijaznih in vljudnih
ljudi, posebnega humorja, mode, pubov in
obrednega pitja čaja.
ZVEZDNI PRAH
William Shakespeare je slišal svojega igralca
Richarda Burbaga, ki je igral glavno vlogo v
Richardu III, da se je dogovoril za zmenek s
čudovito žensko, ki je živela v bližini gledališča.
Rekla mu je, da se mora iz previdnosti pretvarjati,
da je Richard III. William je iz gledališča pobegnil
pred Burbagom, potrkal na vratih, se napovedal
kot kralj Richard III in bil toplo sprejet. Čez nekaj
časa je prispelo do gospe drugo sporočilo od
Burbaga. Shakespeare mu je odgovoril: »Na
tvojo žalost je William Osvajalec prispel pred
Richardom III. «
VROČIH 7 V LONDONU
• Z ladjico po Temzi od Westminstra do
Greenwicha,
• Westminstrska opatija, parlament, Big Ben
in skok na največje Londonsko oko,
• sprehod po enem najlepših parkov St.

James’s Park do Buckinghamske palače in
ob 11. 30 korakanje s kraljevo stražo,
sprehod po živahnem centru od tržnice v
Covent Gardnu mimo Leicester Squara in
Piccadillyja do najdaljše nakupovalne ulice
Oxford,
ogled Shakespearove igre v Shakespeare’s
Globu, repliki elizabetinskega gledališča iz
17. st. ali obisk mjuzikla v enem od gledališč
v centru,
mogočna Pavlova katedrala s tremi
galerijami v kupoli - kamnito, šepetajočo in
zlato,
brezplačni muzeji in galerije: Britanski
muzej, V&A, Natural History, Tate,
Nacionalna galerija in drugi.

• London je multikulturno mesto. Več kot
25 % Londončanov se je rodilo v drugih
državah in govori več kot 300 različnih
jezikov.
• London Eye je najvišje razgledno kolo na
svetu.
• Veliki požar v Londonu je uničil mesto,
zahteval pa le 8 žrtev.
• Angleži spijejo največ čaja na svetu.
• Leta 1828 so odprli prvi živalski vrt v Angliji,
ki je bil hkrati tudi prvi na svetu.
• 16 % vseh restavracij v Angliji je v Londonu.
• Angleži so izumitelji penicilina, šivalnega
stroja, poliestra, prve radijske postaje,
reaktivnega in parnega motorja, žarnice,
periskopa, dežnika, sesalca in lazanje.

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Londonska podzemna železnica ali “Tube”
je najstarejša na svetu.
• Grad Windsor je najstarejši grad na svetu,
ki ga kraljeva družina še danes uporablja za
svoje domovanje.
• Buckinghamska palača je bila zgrajena na
mestu, kjer je nekoč stal zloglasni bordel.
• Big Ben ni ura, ampak 13 - tonski zvon
znotraj stolpa svetega Štefana.

ZA DOBER TEK
Fish & Chips je ocvrt ribji file s pečenim
krompirčkom, jacket potato je pečen krompir
z nadevi po okusu, black pudding je v resnici
krvavica, cottage pie je mesna pita s pire
krompirjem. Vsaj enkrat se že zjutraj dobro
podložite z znamenitim angleškim zajtrkom s
toastom, jajci, slanino, klobaso in fižolom.

•

•

•
•
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Stratford

LONDON
Bath

Brighton

London

London z avtobusom

Odhodi: 4. april*, 24. in 29. april, 30. maj, 22. junij, 26. julij, 14. avgust, 27. september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• s trajektom čez Rokavski preliv
• možnost izleta z ladjo po Temzi v Greenwich
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - NEMČIJA - FRANCIJA
Zbor potnikov na odhodnem mestu in vožnja skozi
Avstrijo in Nemčijo proti francoski obali. Nočna vožnja.
2. DAN
nočitev
LONDON
V zgodnjih jutranjih urah prihod v Calais, kjer se bomo
vkrcali na trajekt za Dover in se prepeljali čez Rokavski
preliv. Nato bomo nadaljevali z vožnjo skozi tipično
angleško pokrajino, mimo prostranih polj in tipičnih
angleških hiš v London. Deponiranje prtljage v hotelu in ogled Londona peš in s podzemno železnico. Trg
Trafalgar, St. James park in palača, Clarence House,
Buckinghamska palača, White Hall, Downing Street 10
- domovanje angleškega predsednika in Covent Garden so znamenitosti na “londonski peš poti”. Povratek
v hotel in nastanitev.

3. DAN
zajtrk, nočitev
LONDON
Po zajtrku bo sledil avtobusni panoramski ogled britanske prestolnice in spoznavanje najpomembnejših
mestnih znamenitosti: Tower Bridge Tower of London,
londonski City, Oxford street, Hyde Park, Kensington,
… Nekaj časa bo na voljo tudi za nakupe na znameniti Oxford Street. V popoldanskem času bomo po želji obiskali muzej voščenih lutk Madame Tussaud’s in
se kasneje še zapeljali z London Eye, od koder je lep
razgled na ves London. Večer bomo preživeli v Covent
Gardnu, Sohu in Kitajski četrti, kjer bo prosto za večerjo.
4. DAN
zajtrk
LONDON (GREENWICH) 
Zadnji dan bo namenjen samostojnim ogledom in raziskovanju Londona. Po želji ob doplačilu pa predlagamo poldnevni izlet z ladjo po Temzi do Greenwicha,
kjer se nahaja Observatorij z označeno časovno ločnico. Lahko boste obiskali tudi Pomorski muzej, lokalno
tržnico,.. V poznih popoldanskih urah se bomo zapeljali proti pristanišču Dover, kjer se bomo vkrcali na
trajekt in prečkali Rokavski preliv.

5. DAN
dnevna vožnja
FRANCIJA - SLOVENIJA
Dnevna vožnja skozi Francijo in Nemčijo. Prihod v Slovenijo v predvidoma večernih urah.

od 319 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, vožnjo s trajektom čez Rokavski preliv, zunanje oglede po programu, dve nočitvi z zajtrkoma
v hotelu 3*, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
100 €, večerja v Pubu 20 €
MOŽNA DOPLAČILA na poti: poldnevni izlet z ladjo po Temzi v Greenwich 18 GBP, muzej voščenih
lutk Madame Tussaud’s 35 GBP in vožnja z London
Eye 26 - 37 GBP, vožnja s podzemno železnico dnevna vozovnica 20 GBP.

London - 4 dni

Odhodi: 21. februar, 21. marec*, 5*., 27. in 28. april, 2. in 30. maj, 6. in 21. junij, 26. julij, 9., 16. in 24. avgust, 19. in 28. september, 5., 26. in 29. oktober 2019 ali po
želji zaključenih skupin
se, Buckinghamska palača, White Hall in Covent Garden
• možnost poldnevnega izleta v Greenwich
so znamenitosti na “londonski peš poti”. V popoldan• hotel na dobri lokaciji
skem času bomo obiskali muzej voščenih lutk Madame
najmanj 35 potnikov
• možnost ogleda zanimivih muzejev
Tussaud's in se slikali z znanimi osebami iz sveta slavnih.

od 399 €*
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1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - LONDON
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali bližnjem letališču in polet proti Londonu (ob doplačilu možnost
prevoza na letališče). Po pristanku prevoz do hotela in
nastanitev. V popoldanskem času bomo začeli s prvimi ogledi in spoznavanjem mesta. Vožnja s podzemno
železnico do Tower Bridge - a, enega izmed simbolov
Londona, Tower of London, katedrala Sv. Pavla, Milenijski most, City... Zvečer bomo obiskali Covent Garden
s številnimi pubi in restavracijami. Prosto za večerjo in
nočitev.

3. DAN
zajtrk, nočitev
LONDON
V dopoldanskem času predlagamo poldnevni izlet z
ladjo po Temzi v Greenwich, kjer se nahaja observatorij
z označeno časovno ločnico. Sprehodili se bomo mino
Pomorskega muzeja, bojne ladje Cutty Sark... sledilo
bo nekaj prostega časa za obisk tržnice in povratek v
London, kjer bomo nadaljevali z ogledi, nekaj časa bo
namenjeno obisku Hyde Parka in nakupom na znameniti
nakupovalni ulici. Po želji se boste lahko zapeljali z londonsko znamenitostjo London Eye ali pa se odločite za
obiska katerega izmed številnih muzejev.

2. DAN
zajtrk, nočitev
LONDON
Po zajtrku sledi ogled mesta (deloma peš in deloma z
javnim prevozom – doplačilo za vozovnico). Buckinghamska palača - rezidenca kraljeve družine, Westminstrska opatija, kjer so bili kronani in so pokopani kralji in
kraljice, parlament in Big Ben, Downing street, uradna
rezidenca britanskega ministrskega predsednika, trg
Trafalgar z znamenitim Nelsonovim spomenikom, Piccadilly Circus, St. James park in palača, Clarence Hou-

4. DANzajtrk
LONDON - SLOVENIJA
Glede na čas poleta letala in v kolikor bo želja, si bomo
ogledali znamenitosti, za katere v predhodnih dneh ni
bilo dovolj časa, čas za nakupovanje spominkov na Oxford street, mogoče ogled in sprehod skozi znamenito
trgovino Harrods ali pa sprehod čez prijetno in rustikalno tržnico z »domačim« vzdušjem Camden Town. Popoldne vožnja na letališče in polet v Ljubljano ali bližnje
letališče.

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, 1 kos ročne prtljage dimenzij 56 x 45 x 25 cm, 3 x nočitve z zajtrki v dvoposteljnih sobah v hotelu 3*, prevoz letališče-hotel-letališče, spremstvo in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
89 €, 1 kos oddane prtljage do 20 kg na letalu 60
– 80 €, doplačilo za sedeže skupaj na letalu: 14 €,
večerja v Pubu 20 €, povratni prevoz na letališče
58 €, enosmerni prevoz na letališče 29 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: poldnevni izlet z ladjo v Greenwich 18 GBP, Muzej voščenih lutk 35.00
GBP za odrasle, 25.60 GBP za otroke, Tower of London 23 GBP, London Eye 27-37 GBP, katedrala sv.
Pavla 13 GBP, cena vozovnice za podzemno železnico približno 20 GBP na dan.

Buckinghamska palača

Tower Bridge

London - 5 dni 

Odhodi: 21. februar, 29. marec*, 28. april, 30. maj, 6. in 21. junij, 16. in 24. avgust, 19. in 28. september, 5.*, 26. in 29. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
•
•
•
•

bogat program s številnimi ogledi
možnost nepozabne vožnja z London Eye
ogled zanimivih in poučnih muzejev
večerja v angleškem Pub-u

1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - LONDON
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali bližnjem letališču in polet proti Londonu (ob doplačilu možnost
prevoza na letališče). Po pristanku prevoz do hotela in
nastanitev. V popoldanskem času bomo začeli s prvimi ogledi in spoznavanjem mesta. Vožnja s podzemno
železnico do Tower Bridge - a, enega izmed simbolov Londona, Tower of London, katedrala Sv. Pavla,
Milenijski most, City... Zvečer bomo obiskali Covent
Garden s številnimi pubi in restavracijami. Prosto za
večerjo in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
LONDON
Po zajtrku sledi ogled mesta (deloma peš in deloma
z javnim prevozom – doplačilo za vozovnico). Buckinghamska palača - rezidenca kraljeve družine,
Westminstrska opatija, kjer so bili kronani in so pokopani kralji in kraljice, parlament in Big Ben, Downing
street, uradna rezidenca britanskega ministrskega
predsednika, trg Trafalgar z znamenitim Nelsonovim
spomenikom, Piccadilly Circus, St. James park in palača, Clarence House, Buckinghamska palača, White

Hall in Covent Garden so znamenitosti na “londonski
peš poti”. V popoldanskem času bomo obiskali muzej
voščenih lutk Madame Tussaud's in se slikali z znanimi
osebami iz sveta slavnih.
3. DAN
zajtrk, nočitev
LONDON
V dopoldanskem času predlagamo poldnevni izlet z
ladjo po Temzi v Greenwich, kjer se nahaja observatorij z označeno časovno ločnico. Sprehodili se bomo
mino Pomorskega muzeja, bojne ladje Cutty Sark...
sledilo bo nekaj prostega časa za obisk tržnice in povratek v London, kjer bomo nadaljevali z ogledi, nekaj
časa bo namenjeno obisku Hyde Parka in nakupom na
znameniti nakupovalni ulici. Po želji se boste lahko zapeljali z londonsko znamenitostjo London Eye ali pa se
odločite za obiska katerega izmed številnih muzejev.
4. DAN
zajtrk, nočitev
LONDON 
Ogled znamenitosti za katere v predhodnih dneh ni
bilo časa, čas za nakupovanje spominkov na Oxford
street, mogoče ogled in sprehod skozi znamenito trgovino Harrods ali pa sprehod čez prijetno in rustikalno tržnico z »domačim« vzdušjem Camden Town.
5. DAN
zajtrk
LONDON - SLOVENIJA
Prosto do odhoda avtobusa na letališče in polet v Ljubljano ali bližnje letališče.

od 479 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, 1 kos ročne prtljage dimenzij 56 x 45 x 25 cm, 4 x nočitve z zajtrki v dvoposteljnih sobah v hotelu 3*, prevoz letališče-hotel-letališče, spremstvo in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
129 €, 1 kos oddane prtljage do 20 kg na letalu 60
– 80 €, doplačilo za sedeže skupaj na letalu: 14 €,
večerja v Pubu 20 €, povratni prevoz na letališče
58 €, enosmerni prevoz na letališče 29 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: poldnevni izlet z ladjo v Greenwich 18 GBP, Muzej voščenih lutk 35.00
GBP za odrasle, 25.60 GBP za otroke, Tower of London 23 GBP, London Eye 27-37 GBP, katedrala sv.
Pavla 13 GBP, cena vozovnice za podzemno železnico približno 20 GBP na dan.
USPEŠNICA

London Eye
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Bath

Stonehenge

London in angleška doživetja 

Odhodi: 5.*, 28. april, 30. maj, 21. junij, 16. in 24. avgust, 19. in 28. september, 5.*, 26. in 29. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• skrivnostni Stonehenge
• obisk razkošnega Batha in Shakespearovega
mesta Stratford upon Avon
• možnost dodatnih izletov
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - LONDON
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali bližnjem letališču in polet proti Londonu (ob doplačilu možnost
prevoza na letališče). Po pristanku prevoz do hotela in
nastanitev. V popoldanskem času bomo začeli s prvimi ogledi in spoznavanjem mesta. Vožnja s podzemno
železnico do Tower Bridge - a, enega izmed simbolov Londona, Tower of London, katedrala Sv. Pavla,
Milenijski most, City... Zvečer bomo obiskali Covent
Garden s številnimi pubi in restavracijami. Prosto za
večerjo in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
LONDON
Po zajtrku sledi ogled mesta (deloma peš in deloma
z javnim prevozom – doplačilo za vozovnico). Buckinghamska palača - rezidenca kraljeve družine,
Westminstrska opatija, kjer so bili kronani in so pokopani kralji in kraljice, parlament in Big Ben, Downing
street, uradna rezidenca britanskega ministrskega
predsednika, trg Trafalgar z znamenitim Nelsonovim
spomenikom, Piccadilly Circus, St. James park in palača, Clarence House, Buckinghamska palača, White
Hall in Covent Garden so znamenitosti na “londonski
peš poti”. V popoldanskem času bomo obiskali muzej
voščenih lutk Madame Tussaud's in se slikali z znanimi
osebami iz sveta slavnih.
3. DAN
zajtrk, nočitev
LONDON - (STRATFORD-OXFORD)- LONDON
Možnost izleta v Stratford in Oxford (doplačilo) Vožnja
v Shakespearovo mesto Stratford upon Avon, ki je ži-

vahno kulturno središče in kjer so še danes prisotni
spomini na velikega pesnika Williama Shakespeara.
Možnost ogleda rojstne hiše velikega pistelja. Popoldne sledi obisk Oxforda, mesta ob Temzi z najstarejšo
angleško univerzo. Sprehod mimo številnih kolidžev
in zanimivih zgradb. Za konec še postanek pri skrivnostnem mogočnem srednjeveškem gradu Warwick.
Sprehod po zanimivem srednjeveške središču in popoldne povratek v London.
4. DAN
zajtrk, nočitev
LONDON – (SALISBURY-STONEHENGE-BATH)
-LONDON
Za doplačilo priporočamo izlet v Stonehenge in Bath.
Iz londonskega vrveža se hitro zapeljemo v območje
popolno sprostitve, brez mestnega stresa. Arhitektura
je začinjena z veličastnimi katedralami in plemiškimi
dvorci, narava pa idilična. Krajši postanek v Salisburyu, srednjeveškem mestecu z veličastno katedralo in
najvišjim zvonikom. Nadaljevanje vožnje v mesto Bath,
ki se uvršča na seznam Unescove kulturne dediščine.
Zdraviliško mesto Bath, zbirališče angleške visoke
družbe v 18. in 19. stoletju zaznamujejo pročelja hiš
aristokracije, rimske terme s termalnimi vrelci ter veličastna opatija iz 15. stoletja. Mesto z okolico velja za
enega najlepših krajev Anglije. V mestu je rojena tudi
romantična pisateljica Jane Austen. Po ogledu vožnja
v Stonehenge najslavnejše prazgodovinsko najdišče
na Otoku. Kamniti velikan iz neolitika in bronaste dobe
predstavlja niz koncentričnih krogov iz nasute zemlje
ter večjih in manjših kamnov. Popoldne povratek v
London. Po želji se boste lahko zapeljali z londonsko
znamenitostjo London Eye.
5. DAN
nočitev
LONDON - SLOVENIJA
Glede na čas poleta predlagamo poldnevni izlet z ladjo po Temzi v Greenwich, kjer se nahaja observatorij z
označeno časovno ločnico. Sprehodili se bomo mino

Pomorskega muzeja, bojne ladje Cutty Sark...
Vožnja na letališče in polet v Ljubljano ali bližnje letališče.

od 479 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, 1 kos ročne prtljage dimenzij 56 x 45 x 25 cm, 4 nočitve z zajtrki v
dvoposteljnih sobah v hotelu 3*, prevoz letališče-hotel-letališče, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
129 €, 1 kos oddane prtljage do 20 kg na letalu 60
– 80 €, doplačilo za sedeže skupaj na letalu: 14 €,
večerja v Pubu 20 €, izlet v Salisbury in Stonehange: 69 € (vključena vstopnina v Stonehenge),
izlet v Stradford in 49 €, povratni prevoz na letališče 58 €, enosmerni prevoz na letališče 29 €
MOŽNA DOPLAČILA na poti: poldnevni izlet z ladjo v Greenwich 18 GBP, Muzej voščenih lutk 35.00
GBP za odrasle, 25.60 GBP za otroke, Tower of
London 23 GBP, London Eye 27-37 GBP, katedrala
sv. Pavla 13 GBP, cena vozovnice za podzemno železnico približno 20 GBP na dan, Sheakespearova
rojstna hiša: 17,50 GBP, grad Warvick: 20 GBP.

NOVO

PROST VSTOP je možen v naslednje muzeje: British museum, Tate gallery, Tate Modern, National gallery, Science & Natural History museum, Victoria & Albert museum, Museum of London,
National Maritime museum.
POMEMBNO: V ceno je vključen en kos ročne prtljage velikosti 56 x 45 x 25 cm. Možno je doplačilo za en kos oddane (check in) prtljage do 20 kg. Na letu z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki je
potniku dovoljen 1 kos ročne prtljage (nahrbtnik/kovček/mala torba), 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 20 kg (v nekaterih primerih 15 kg) se plača dodatno (60 -80 €/oddani kos prtljage za povratni let). Natančno dovoljena teža (tako za ročno prtljago kot za prtljago, ki se odda ob prijavi za let),
ki je vključena v ceno, je navedena v obvestilu pred odhodom na potovanje in je odvisna od izbranega prevoznika. Hrana in pijača na letalu nista všteta v ceno, sedežni red na letalu praviloma
ni vnaprej določen. Ob prijavi je potrebno navesti TOČNO IME IN PRIIMEK tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica ali potni list).
Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval ter potnikove rojstne podatke. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih
podatkov potrebnih za potovanje ima za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice.
OPOMBA: V primeru, da nam letalki prevoznik ne potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko ostaja, prilagojen letalskemu prevozu. V primeru poleta iz katerega od bližnjih letališč, je prevoz na letališče za doplačilo. Vrstni red ogledov se po dnevih lahko spremeni.
Velja za vese programe z letalom v Veliko Britanijo.

Stratford upon Avon
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10x vožnja z avtobusom

17 EUR

2x obisk buckinghamske palače

52 EUR

kosilo ob temzi

46 EUR

Zdravljenje bolečin v trebuhu

740 EUR

Sklenite letno družinsko zavarovanje
Tujina AS. Že od 0,21 evra/dan naprej.

KO SKOK V LONDON
ZAMIKA TUDI VAS,
NE POZABITE ZAVAROVANJA

TUJINA AS.
VEČ NA

WWW.AS.SI

ŠKOTSKA in IRSKA
»Glasba lahko spremeni svet,
ker lahko spremeni ljudi«
(Bono, pevec v irski skupini U2)

ŠKOTSKA JE DEŽELA
zeleno - modrih obzorij, svežine, romantike in
skrivnostnosti, karirastih kiltov, dud, ponosnega
srca, srednjeveških mest in neverjetnih
vremenskih kontrastov.
IRSKA JE DEŽELA
več kot 40 odtenkov zelene, mehkih trav in visokih
klifov, morja in slikovitih vasi, skrivnostnih meglic
in gozdov, pisanih mest, delfinov, glasbe in plesa,
sproščenosti, piva in pubov.
ZVEZDNI PRAH
Ko so slavnega irskega pisatelja Jamesa Joyca
vprašali, kaj zahteva od svojega bralca, je
odgovoril: »Edina zahteva je, da posveti svoje
življenje branju mojih knjig«.
VROČIH 5 V EDINBURGHU
• Edinburški grad leži na vulkanskih kamninah
starega mestnega jedra in je bil zadnje
domovanje škotske kraljice,
• glavna ulica je Kraljeva milja ali »Royal
mile«, ki poteka skozi stari del,
• palača Holyrood, ena od uradnih rezidenc
kraljeve družine, •
spomenik
v
centru, posvečen tu rojenemu pisatelju
Walterju Scottu,
• kilti, dude in whiskey - škotska tradicija je
vidna na vsakem koraku.

VROČIH 5 V DUBLINU
• Temple bar, najbolj slavna četrt mesta z
živahnim nočnim življenjem,
• irski craic ali edinstveno občutje v irskih
pubih, ki ponese v višave, ko domačini
zaplešejo s topotajočimi koraki,
• Trinity College z najstarejšo knjigo Book of
Kells,
• razstave, muzeji, galerije, gledališke
predstave in prireditve, ki se dnevno
odvijajo v mestu,
• priljubljeno pivo Guinness, ki še danes
nosi ime po svojem ustanovitelju Arthurju
Guinnessu.
ŠKOTSKA
• V galščini, ki je poleg angleščine uradni
jezik, se Škotska imenuje Alba.
• Škotska ima 787 otočkov.
• Jezeru Loch Ness je svetovno slavo prinesla
skrivnostna pošast Nessie, ki že stoletja buri
duhove.
• Škoti so prvi golf klub imeli že v 18. st. v
mestu St. Andrews na vzhodu.
• Škotsko višavje je zibelka škotskega naroda,
kjer so živeli najbolj zavedni in bojeviti
škotski klani.
• Štirje škotski pomembneži: Wallace in
Bruce, ki sta se z orožjem bojevala za
škotsko neodvisnost, ter sira Walter Scott in
Robert Burns, ki sta za orožje izbrala pero.

IRSKA
• Belfast - mesto, ki se s črnim in pikrim
humorjem uspešno spoprijema z žalostno
preteklostjo. Tu so gradili Titanik.
• Obalna pot Adare - Tralee - Dingle - Cork.
Divji Atlantik prinese vsako leto viharje na
obale grofij Cork in Kerry. Najslikovitejšo
divjo obalo s stotinami lepih peščenih plaž
na jugozahodu Irske ustvarjajo valovi in
veter.
• Vzhodna Irska s strmimi hribi Wicklow
Mountains je pravi raj, kamor se Dublinčani
pogosto podajo nadihat svežega zraka.
• Seznam pisateljev je predolg, najbolj znani
med njimi so: James Joyce, Oscar Wilde in
William Butler.
ZA DOBER TEK
Na Irskem in Škotskem boste našli same krepke
jedi: Irski drisheen ali krvavica, white pudding
ali mešanica svinjine, maščob, žita in kruha,
periwinkles ali morski polži kuhani v slani vodi.
Škotski haggis je zmleta drobovina, kuhana v
ovčjem želodcu, aberdeen angus je škotska
govedina, hotch - potch je juha iz mesa in
zelenjave.

Edinburgh

Edinburgh - vikend v mestu

Odhodi: 7.marec*, 27. april, 16. maj,, 6. in 23. junij, 13. september in 27. oktober 2019
• obisk Edinburga, enega najlepših evropskih
mest
1. DAN
nočitev
LJUBLJANA - GLASGOW - EDINBURGH
Polet iz enega od bližnjih letališč v Glasgow. Po pristanku avtobusna vožnja do skrivnostne Rosslynove
kapele. Po ogledu bomo pot nadaljevali v, za nekatere, najlepše mesto na svetu - Edinburg. Nastanitev v
hotelu, sledi raziskovanje mesta skupaj z vodnikom.
2. DAN
zajtrk, nočitev
EDINBURGH 
Po zajtrku si bomo podrobneje ogledali številne znamenitosti: Royal Mile, najverjetneje ena najstarejših
ulic na svetu, ki povezuje znamenit Edinburški grad
z uradno kraljičino rezidenco na škotskem, imenovano Holyrood (kraljevska palace), katedrala St. Giles,
parlament, George Square, stara univerza... Nekaj
časa bomo imeli za sprehod po eni najlepših ulic v
Evropi, Princes Street, ki je hkrati tudi glavna ulica v
Edinburghu.

3. DAN
EDINBURGH
Dan boste preživeli v Edinbrghu, po želji se boste
lahko odpravili na izlet do kapele Roslynn oz. po poteh skrivnostne Da Vincijeve šifre. Nočitev v hotelu v
Edinburghu.
4. DAN
EDINBURGH - SLOVENIJA
Zadnji sprehod po mestu in nato vožnja na letališče v
Glasgowu, od koder boste poleteli proti Sloveniji (na
enega od bližnjih letališč).

od 499 €*

najmanj 30 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, ročna prtljaga, tri nočitve z
zajtrkom v hotelih 2/3*, avtobusne prevoze po programu, cestne in ostale pristojbine, zunanje oglede, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
20 in 29 potniki 60 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
109 €, transfer na letališče 38 - 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po izbiri
8 - 15 €, Edingurški grad 18GBP, poldnevni izlet po
poteh Da Vincijeve šifre pribl. 49 € (min 17 potnikov).
POMEMBNO: triposteljne sobe na vprašanje - v
večini primerov so dvoposteljne z dodatnim ležiščem.

- 10%

KRATKO IN
SLADKO

Škotska - vikend v zeleni pokrajini

Odhodi: 20. marec*, 27. april, 22 maj, 1., 14. in 27. julij, 17. in 24. avgust 2019
• kratek, a pester in bogat program
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - LONDON - EDINBURGH
Polet z letalom v Glasgow. Po pristanku vožnja po južni Škotski do prestolnice - Edinburgha in informativni ogled mestnih znamenitosti: Royal Mile, trdnjava,
Holyrood kraljevska palača, katedrala St. Giles, parlament, george Square, stara univerza... Sprehodili se
bomo po eni najlepših ulic v Evropi - Princes Street, ki
je hkrati tudi glavna ulica v Edinburghu. Nastanitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
EDINBURGH - SCONE - STONEHAVEN - ABERDEEN
Dopoldanski ogled mesta. Po ogledu vožnja mimo
Pertha, do bližnjega gradu Scone, ki ga obkroža veliki
park in kjer so kronali škotske kralje. Ogled gradu. Pot
boste nadaljevali ob vzhodni obali mimo Dundeeja,
Montrosa do ribiškega mesta Stonehaven. V njegovi
bližini se nahajajo ruševine gradu Dunottar, kjer so
posneli Hamleta. V prvih večernih urah prihod v Aberdeen, poznan kot granitno mesto.
3. DAN
zajtrk, nočitev
ABERDEEN - BALMORAL - PITLOCHRY - BLAIR
Vožnja po razgibani pokrajini do kraljeve rezidence
Balmoral. (Ogled je možen kadar kraljice ni na Škotskem). Po postanku nadaljevanje vožnje po čudoviti
dolini reke Dee do Bramearya in čez višavje Grampian
do Pittlochrya, kjer si boste v neposredni bližini ogle-

dali destilerijo in degustirali znameniti škotski whisky.
V popoldanskih urah nadaljevanje potovanja do Blaira. Grad pripada Athollskem vojvodi, ki edini na škotskem vzdržuje svojo vojsko.
4. DAN
zajtrk, nočitev
INVERNESS - LOCH NESS - (Fort William) - OBAN
Odhod do gradu Cawdor, ki velja za enega najlepših
gradov na Škotskem. Vožnja mimo prizorišča bitke v
kateri so Angleži porazili princa Charlesa. Bitka se šteje za konec tradicionalne klanovske ureditve. Nadaljevanje potovanja skozi “višavje”, kjer boste obiskali
glavno mesto Inverness, nato pa bo pot vodila ob jezeru Loch Ness, poznanem po pošasti Nessie in gradu
Urquhart. Popoldan vožnja ob vznožju gore Ben Nevis
v Fort William. Nastanitev v okolici.
5. DAN
zajtrk
OBAN - LOCH LOMOND - GLASGOW
Vožnja mimo romantičnega Loch Lomonda v Glasgow,
od koder se boste preko letališča v Londonu vrnili v
Slovenijo.

od 799 €*

najmanj 40 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz z enega od bližnjih letališč, letališke in varnostne pristojbine,ročno prtljago, štiri nočitve z zajtrkom,
avtobusne prevoze (v primeru 8 potnikov je vodnik
lahko tudi voznik) spremstvo vodnika po mestih,
organizacija potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
30 in 39 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
160 € prtljaga za oddajo 60 €, transfer na bližnje
letališče v primeru poleta od tam 38-58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: dodatni izleti ali večerne prireditve: folklorni večer v Edinburgu od
70 € naprej, vstopnine 5 - 15 € po muzeju oz galeriji
destilerija 8GBP, vstopnine pri programu Škotska
vikend v zelni pokrajini pribl. 60 €.
POMEMBNO: triposteljne sobe na vprašanje - v
večini primerov so dvoposteljne z dodatnim ležiščem.
LETALSKI PREVOZ: časovnice bodo objavljene pri
posameznem odhodu in sicer na internetu.

KRATKO IN
SLADKO
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SKYE
Fort
William

Glasgow

Loch Lomond

Škotska - čarobna pokrajina 

Odhodi: 27. april*, 18 maj, 22. junij, 1., 7., 14. In 28. julij, 3., 10. in 17. avgust, 1.in 8. september, 26. oktober* 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled gradu Eliean Donan, ki je največkrat
fotografiran škotski grad
• vožnja na otok Sky, ki pričara vso lepoto
tipične škotske pokrajine

1. DAN
večerja, nočitev
LJUBLJANA – MANCHESTER - GLASGOW
Polet proti Manchestru. Po pristanku vožnja po slikoviti pokrajini proti Glasgowu, kamor bomo prispeli v
jutranjih urah. Sledi ogled mesta in njegovih znamenitosti. Glasgow velja za enega najlepših mest viktorijanskega obdobja. Mesto je zacvetelo po zaslugi trgovanja s tobakom, čajem in bombažem. Prav tako ga
je zaznamovalo ladjedelništvo. Panoramska vožnja do
glavnih mestnih znamenitosti: Univerza, Kelvingrove
muzej, Hydro Arena, Koncertna dvorana Armadillo,…
Ustavili se bomo pri eni najstarejših cerkva Škotske,
katedrali Svete Munga. Ob njej se nahaja zanimiv muzej religij in Viktorijansko pokopališče. Sledi namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
GLASGOW - LOCH LOMOND - INVERARAY - FORT
WILLIAM oz. okolica
Pot bomo nadaljevali do največjega britanskega jezera
Loch Lomond, ki ga opevajo največji pesniki in pisatelji. Foto postanki ob jezeru z očarljivo lepoto nato
nadaljevanje do gradu Inveraray. Ogledali si bomo
grad, ki so mu stoletja vladali vladarji klana Campbell.
Vožnja proti Fort Williamu, kjer se bomo nastanili v tipičnem hotelu v okolici.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev,
OTOK SKYE - EILEAN DONAN
Vožnja po slikovitem zahodnem delu v osrčje škotske
pokrajine in do otoka Skye. Razpoloženje na otoku se
hitro spreminja. V pokrajini se prepletajo gore, zelene
doline, jame, slapovi. Najbolj znano je gorovje Cuillins na jugu otoka, ki ga vidimo iz vseh kotov otoka.
Prevzela nas bo avtohtonost otoka. Postanek v bližini
gradu Eileen Donan, do katerega se boste lahko sprehodili in ga od zunaj tudi forografirali...

Eliean Donan
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4. DAN
zajtrk, nočitev
LOCH NESS - INVERNESS (AVIEMORE)
Vožnja do jezera Loch Ness, svetovno znanega po pošasti Nessie. Ogledali si bomo visitor centra (izvedeli
bomo vse o pošasti) in nadaljevali potovanje do ruševin dvorca, ki je bil nekoč eden največjih in najpomembnejših na Škotskem. Sledi vožnja do prestolnice
škotskega višavja, mesta Inverness. V bližini leži Culloden Moor, prizorišče bitke, kjer so princa Charlesa
porazili Angleži. Bitka se šteje za konec tradicionalne
klanovske ureditve.
5. DAN
zajtrk, nočitev
INVERNESS (AVIEMORE) - BLAIR - PITLOCHRY
Vožnja proti gradu Blair, kjer se bomo sprehodili po
čudovitem parku, kjer se sprehajajo pisani pavi in
race. Sledila bo vožnja simpatičnega Pitlochryija, kjer
si bomo v neposredni bližini ogledali eno od znanih
destilarn viskija. Vožnjo bomo nadaljevali čez višavje
Grampian po čudoviti dolini reke Dee do kraljeve rezidence Balmoral. (v primeru prisotnosti kraljeve družine ogled ni možen). Po postanku vožnja po razgibani
pokrajini do hotela.
6. DAN
zajtrk, nočitev
ABERDEEN - STONEHAVEN - GLAMIS – STIRLING 
Pot bomo nadaljevali do ribiškega mesta Stonehaven. V bližini se nahajajo veličastne ruševine gradu
Dunnottar, kjer so posneli Hamleta. Nadaljevanje
vožnje do gradu Glamis, kjer je kraljica mati preživela
otroška leta. Po ogledu vožnja v Scone - nekdanjo rezidenco škotskih kraljev in naprej do Stirlinga, kjer so
kronali škotkse kralje. Nočitev.
7. DAN
zajtrk, nočna vožnja
EDINBURGH
Dan bomo namenili spoznavanju Edinburgha, ki leži
ob južni obali zaliva Firth of Forth. Legenda pravi,da
je mesto nastalo na sedmih gričih. Sprehod čez staro
mestno jedro, ki se nahaja na delu vulkanskega stožca. Royal Mile, Holyrood, kraljeva palača, katedrala
St. Giles, parlament,... Največja znamenitost mesta
je utrjen grad, ki ga letno obišče več kot milijon ljudi.
Prosto za ogled gradu, kjer se nahaja več muzejskih
zbirk, med njimi tudi Kronska soba, zakladnica najstarejših kronskih draguljev v Evropi. V neposredni bližini
si lahko privoščite še obisk Camere Obscure. Nekaj

časa bomo imeli tudi za sprehod po znameniti Princes
Street. Ob njej se nahaja najvišji spomenik kakšnemu
pisatelju na svetu, na njej je Jenners, najstarejša neodvisna blagovnica na svetu. Prosto za nakupe in samostojno raziskovanje mesta. Vožnja v Manchester ali
Chester in nočitev.
8. DAN
MANCHESTER - LJUBLJANA
Po zajtrku odhod na letališče in polet proti domu.

od 1.198 €*

najmanj 40 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, sedem nočitev z zajtrkom,
tri večerje, avtobusne prevoze po programu,
spremstvo slovenskega vodnika,stroške organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
30 in 39 potniki 40 €, med 20 in 29 potniki 90 €,
doplačilo za odhod 3. in 10. avgust je 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
39 €/ noč.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: dodatni izleti ali večerne prireditve: folklorni večer v Edinburgu od
70 € naprej, vstopnine 5 - 15 € po muzeju oz galeriji
vstopnine pri programu Škotska I. približno 90 €.
POMEMBNO: triposteljne sobe na vprašanje - v
večini primerov so dvoposteljne z dodatnim ležiščem.
Letalski prevoz je mišljen iz Ljubljane v Manchester. V primeru poleta z bližnjega letališča (27.4.in
26.10 ) je transfer za doplačilo od 38 - 58 €.
Zaporedje programa se lahko spremeni, vsebina
ostane ista. Izračun cene za Škotsko je narejen na
valutnem razmerju na dan 18.12.2018. Valutno razmerje se lahko spremeni. Prav tako se lahko spremeni zaporedje ogledov programa.

Inverness

Dublin

Dublin - vikend v mestu

Odhodi: 21. marec*, 30. april, 25. maj, 28. junij, 4., in 24. julij, 8. in 21. avgust, 12 september 2. november*, 2019 ali po želji zaključenih skupin
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - BENETKE - DUBLIN
Zbirališče udeležencev potovanja na odhodnih mestih
in avtobusni prevoz na letališče v Benetkah. Polet v
Dublin. Avtobusni prevoz do hotela in po želji raziskovanje predela imenovanega Temple Bar. Nekoč neugledno področje Dublina je danes najživahnejši predel
mesta.
2. DAN
zajtrk, nočitev
DUBLIN
Ogled Dublina v spremstvu vodnika. Ogledali si bomo
Trinity College, kjer hranijo dragoceno in nekateri
pravijo najlepšo knjigona svetu - Book of Kells (knjiga iz Kellsa). Rokopisv samostanski latinščini je prava
zakladnica domišljije, humorja in opazovanja narave.
Nadaljevanje sprehoda mimo najlepšega parka St.
Stephens Green do katedrale sv. Patrika. Prav tako
boste spoznali nabrežje reke Liffey, O’Conell in Grafton
Street, National Gallery, spomenik James Joyca, cerkev Jezusovega srca. Popoldan prosto za posamezne
oglede in prijetna druženja.

3. DAN
zajtrk, nočitev
DUBLIN
Po zajtrku bomo po želji obiskali Guinness in Jameson, ter omenjene pijače tudi degustirali. Popoldan
se bomo po želji z vlakom odpeljali do Hill of Howth,
11 km oddaljeno obmorsko mestece, ki je bilo dolgo
bivališče pisateljev in univerzitetnih profesorjev s kolidža sv. Trojice. Čas za kakšno ribjo pojedino in sprehod z ogledom znamenitosti.
4. DAN
zajtrk
DUBLIN - BENETKE
Prevoz na letališče od koder bomo poleteli proti
domu.

od 479 €*

najmanj 30 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, ročna prtljaga, letališke in varnostne pristojbine, tri nočitve
z zajtrkom v hotelu 3*, avtobusne prevoze z/ na
letališče, zunanje oglede, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
20 in 29 potniki 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
soba 35 €/ noč, prevoz v Benetke 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerne prireditve
oz večrja s programom 35 €, obisk Jamesona 14 €,
Guinnessa 18 €, vstopnine po izbiri 5 - 15 €.

Irska - vikend v zeleni pokrajini

Odhodi: 7. marec*, 27. april, 18. maj, 7. in 21. junij, 12. september in 26. oktober 2019
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - DUBLIN 	
Odhod iz Slovenije in vožnja na bližnje letališče. Polet
proti Dublinu. Po prihodu sledi vožnja proti Limericku,
nastanitev v hotelu. Nočitev. Morda bo čas še za pozen
obisk bližnjega puba.
2. DAN
zajtrk, večerja
GALWAY - MOHERSKI KLIFI - BUNRATY CASTLE 
Zajtrk. Odpravili se bomo do Moherskih klifov. Dvigajo
se nad strmimi prepadi. Klifi se ob Atlantskem oceanu raztezajo v dolžini 8 km in se vzpenjajo v višino 120
metrov. Po ogledu se bomo napotili do enega najbolj
avtentičnih irskih gradov in sicer do Bunraty Castle. V
sklopu tega si bomo ogledali tudi park, katerega zaznamuje predstavitveno področje irskega podeželja
19. stoletja. Po ogledih se bomo polni prijetnih vtisov
napotili v hotel, kjer se bomo po večerji ponovno skupaj zadržali še v katerem od pubov.
3. DAN
zajtrk
ČUDOVITA NEOKRNJENA NARAVA - DUBLIN
Gričevnato pokrajino Burren zaznamuje siv apnenec in
neposeljenost, tu najdemo čudovito travniško cvetje,
sijajno glasbo in na stotine starih spomenikov. Zapeljali se bomo do najlepše irske vasice Adare, z očarljivo lego in s slamo krito arhitekturo. Po ogledu se
bomo nato odpravili proti glavnemu mestu. V Dublin
bomo prispeli v popoldanskih urah. Prvi informativni
ogledi mesta.

4. DAN
zajtrk
DUBLIN
Po zajtrku bo sledil podroben ogled Dublina. Spoznali
bomo nabrežje reke Liffey, O'Conell in Grafton Street,
Temple Bar, National Gallery, spomenik James Joyca,
cerkev Jezusovega srca, ogled Trinity Collegea z največjim irskim rokopisnim zakladom Book of Kells. Pravijo, da je Dublin trenutno najprivlačnejše evropsko
mesto. Seveda bomo imeli čas za popolno doživetje
mesta s samostojnimi potepi po mestu.
5. DAN
zajtrk
DUBLIN - SLOVENIJA
Zajtrk. Sprehodili se bomo še po nabrežju reke Liffey
do National Gallery. Ogledali si bomo tudi: spomenik
Jamesa Joyca, cerkev Jezusovega srca... Po želji bomo
obiskali pivovarno Guinness. V popoldanskih urah se
bomo napotili na letališče, od koder bomo navdušeni
nad Irsko poleteli domov poleteli proti domu.

od 789 €*

najmanj 40 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v obe smeri
(upoštevana ročna prtljaga, letališko in varnostno
pristojbino, štiri nočitve z zajtrkom v hotelih***,
ena večerja, avtobusne prevoze po Irski, cestne in
ostale pristojbine, zunanje oglede po programu,
stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
30 in 39 potniki 60 €, med 20 in 29 potniki 80 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
soba 160 €, avtobusni transfer na letališče in nazaj
(Brnik, Benetke, Dunaj, Budimpešta), vstopnine
5 - 15 € muzej / galerija/grad (ogledi skupaj cca.
25 €), obisk pivovarne in pokušina piva Guinness
15 €, irski večer z večerjo 40 €, dodatna prtljaga,
ki jo oddamo na letalo do 15 kg 30 € v eno smer.
POMEMBNO: pri ponudbi je upoštevan polet z nizko proračunskim letalskim prevoznikom. Podana
cena je veljavna skladno z njihovimi pogoji.
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Dublin

Cliffs of moher

Irska - zeleni otok 

Odhodi: 27. april, 25. maj, 22. junij, 1., 7. in 21. julij, 4. in 18. avgust, 1. september 26.* oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
1. DAN
večerja
LJUBLJANA – MANCHESTER - BELFAST 
Polet v jutranjih urah iz Ljubljane v Manchester. Sle
di zanimiva vožnja po angleški pokrajini v pristanišče
in vkrcanje na trajekt. Po pristanku vožnja v Belfast. V
prestolnici Severne Irske - Belfastu, so številne znamenitosti le nekaj minut oddaljene druga od druge.
Belfastski humor je črn in piker. Po ogledu znamenitosti kot so Opera, Botanični vrt in propagandne poslikave na hišah sledi prenočevanje v okolici Belfasta.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
GIANT S CAUSEWAY - SLIGO 
Zadnji ogledi Belfasta morda ta dan še do Titanik četrti, kjer so izdelali Titanik in kjer je danes sodoben
muzej v naravni velikosti ladje. Informativni ogled in
nadaljevanje proti največjemu naravnemu čudesu –
Velikanovemu nasipu (Giant ‘s Causeway). Sestavlja
ga ogromno šestero kotnih stebrov, ki se spuščajo v
morje kot ozka polica. Po ogledu tega čuda narave
sledi prijetno nadaljevanje poti proti Sligu, oz. proti
hotelu.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SLIGO - GALWAY
Po najbolj neokrnjenem in slikovitem predelu Irske
boste prispeli do živahnega mesta Galway. Sprehod do
osrednjega trga po lesenih mostovih in slikovitih ulicah. Gričevnato pokrajino Burren zaznamuje sivapnenec in neposeljenost, tu najdemo čudovito travniško
cvetje, sijajno glasbo in na stotine starih spomenikov.
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
CLIFF OF MOHER – BUNRATY CASTLE
Sapo vam bodo vzeli Moherski klifi, ki se dvigajo nad
strmimi prepadi. Sledi ogled enega najbolj avtentičnih
irskih gradov Bunraty Castle. V sklopu tega si ogledamo
tudi park, katerega zaznamuje predstavitveno področje
irskega podeželja 19. stoletja. Proti Zapustili bomo
območje najdaljše irske reke Shanon in prispeli do
najlepše irske varice Adare, z očarljivo lego in s slamo
kritimi zidanicami.

Belfast

208

5. DAN
zajtrk, nočitev
RING OF KERRY – CORK 
Najprej vožnja po delu znamenitega Ring of Kerry
nato se bomo napotili proti gradu Blarney, kjer boste
poljubili znameniti kamen na grajskem obzidju. Sledi
raziskovanje mesta Cork, leta 2005 evropska kulturne
prestolnice. Pravijo, da je to idealno mesto za pohajkovanje. Veliko časa ne bo, malo pa že! Sledi vožnja v
smeri Dublina. Prenočevanje.
6. DAN
zajtrk, nočitev
DUBLIN 
Dan bomo preživeli v Živahnem Dublinu. Ogled Trinity College (Kolidž sv. Trojice), kjer hranijo dragoceno
in, nekateri pravijo, najlepšo knjigo na svetu - Book of
Kells (knjiga iz Kellsa). Možnost obiska muzejske zbirke in degustacija najbolj znanega irskega piva Guiness.
Nekaj prostega časa v mestu. Nočitev v okolici.
7. DAN
zajtrk, nočitev
DUBLIN – MANCHESTER 
Še zadnji ogledi mesta: Trinity College (Kolidž sv. Trojice), kjer hranijo dragoceno in, nekateri pravijo, najlepšo knjigo na svetu - Book of Kells (knjiga iz Kellsa).
Popoldan vkrcanje na trajekt in vožnja do pristanišča v
Hollyheadu ter naprej proti Liverpoolu oz Manchestru.
Namestitev v hotelu in nočitev.
8. DAN
polet domov
MANCHESTER - LJUBLJANA
Zgodnja vožnja na letališče v Manchestru in polet v
Ljubljano.

od 1.189 €*



najmanj 40 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, štiri nočitve z zajtrki in tri
polpenzione v hotelih 3*, avtobusne prevoze po
Irski, cestne in ostale pristojbine, zunanje oglede,
stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
30 in 39 potniki 50€, med 20 in 29 potniki 80 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
290 €.
DOPLAČILA PO ŽELJI NA POTI: dodatni izleti ali večerne prireditve, vstopnine po izbiri, po
muzeju oz galeriji (Trinity College, Book of Kel
- ls, grad);ogled in degustacija piva ter viskija s
spremstvom vodnika.
POMEMBNO: triposteljne sobe na vprašanje - v
večini primerov so dvoposteljne z dodatnim leži ščem.
Programi se lahko izvedejo v obratnem vrstnem
redu. Polet je predviden iz Ljubljane na Manchester. V primeru spremembe in morebitnega poleta
s katerega od bližnjih letališč (Benetke, Dunaj) je
prevoz za doplačilo. Izračun cene za Irsko je narejen na valutnem razmerju na dan 18.12.2018. Valutno razmerje se lahko spremeni.
Zaključenim skupinam lahko pripravimo po želji
5 - 6 dnevni program potovanja.

Blarney

Glasgow

Dublin

Škotska in Irska – poletna pravljica

Odhodi: 7.*, 14. in 28. julij, 4. avgust, 11. in 18. avgust 2019
• odlična kombinacija obiska dveh zelenih
pokrajin
• poletni odhodi že tradicionalno zagotovljeni
1. DAN
večerja, nočitev
LJUBLJANA – MANCHESTER - GLASGOW 
Polet proti Manchestru. Po pristanku vožnja po slikoviti pokrajini proti Glasgowu, kamor bomo prispeli v
jutranjih urah. Sledi ogled mesta in njegovih znamenitosti. Glasgow velja za enega najlepših mest viktorijanskega obdobja. Mesto je zacvetelo po zaslugi trgovanja s tobakom, čajem in bombažem. Prav tako ga
je zaznamovalo ladjedelništvo. Panoramska vožnja do
glavnih mestnih znamenitosti: Univerza, Kelvingrove
muzej, Hydro Arena, Koncertna dvorana Armadillo,…
Ustavili se bomo pri eni najstarejših cerkva Škotske,
katedrali Svete Munga. Ob njej se nahaja zanimiv muzej religij in Viktorijansko pokopališče. Sledi namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
GLASGOW - LOCH LOMOND - INVERARAY - FORT
WILLIAM oz. okolica
Pot bomo nadaljevali do največjega britanskega jezera
Loch Lomond, ki ga opevajo največji pesniki in pisatelji. Foto postanki ob jezeru z očarljivo lepoto nato
nadaljevanje do gradu Inveraray. Ogledali si bomo
grad, ki so mu stoletja vladali vladarji klana Campbell.
Vožnja proti Fort Williamu ali Pitlochryju, kjer se bomo
nastanili v tipičnem hotelu v okolici.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
OTOK SKYE - EILEAN DONAN
Vožnja po slikovitem zahodnem delu v osrčje škotske
pokrajine in do otoka Skye. Razpoloženje na otoku se
hitro spreminja. V pokrajini se prepletajo gore, zelene
doline, jame, slapovi. Najbolj znano je gorovje Cuillins na jugu otoka, ki ga vidimo iz vseh kotov otoka.
Prevzela nas bo avtohtonost otoka. Postanek v bližini
gradu Eileen Donan, do katerega se boste lahko sprehodili in ga od zunaj tudi forografirali...
4. DAN
zajtrk, nočitev
LOCH NESS - INVERNESS (AVIEMORE)
Jezero Loch Ness, je najslavnejše jezero na Škotskem,
svetovno znano po pošasti Nessie. Ogledali si bomo
visitor center (izvedeli bomo vse o pošasti) in nadaljevali
potovanje do ruševin dvorca Urquhart, ki je bil nekoč
eden največjih in najpomembnejših na Škotskem.
Sledi vožnja do prestolnice škotskega višavja, mesta
Inverness. V bližini leži Culloden Moor, prizorišče bitke,
kjer so princa Charlesa porazili Angleži. Bitka se šteje za
konec tradicionalne klanovske ureditve.
5. DAN
zajtrk, nočitev
INVERNESS (AVIEMORE) - BLAIR - PITLOCHRY
Ogledali si bomo grad Blair, kjer se bomo sprehodili
po čudovitem parku, kjer se sprehajajo pisani pavi in
race. Sledila bo vožnja simpatičnega Pitlochryija, kjer
si bomo v neposredni bližini ogledali eno od znanih
destilarn viskija. Vožnjo bomo nadaljevali čez višavje
Grampian po čudoviti dolini reke Dee do kraljeve rezidence Balmoral. (v primeru prisotnosti kraljeve družine ogled ni možen). Po postanku vožnja po razgibani
pokrajini do hotela.

6. DAN
zajtrk, nočitev
ABERDEEN - STONEHAVEN - GLAMIS – STIRLING 
Pot bomo nadaljevali do ribiškega mesta Stonehaven. V bližini se nahajajo veličastne ruševine gradu
Dunnottar, kjer so posneli Hamleta. Nadaljevanje
vožnje do gradu Glamis, kjer je kraljica mati preživela
otroška leta. Po ogledu vožnja v Scone - nekdanjo rezidenco škotskih kraljev in naprej do Stirlinga, kjer so
kronali škotkse kralje. Nočitev.
7. DAN
zajtrk, nočna vožnja
EDINBURGH
Dan bomo namenili spoznavanju Edinburgha, ki leži
ob južni obali zaliva Firth of Forth. Legenda pravi,da
je mesto nastalo na sedmih gričih. Sprehod čez staro
mestno jedro, ki se nahaja na delu vulkanskega stožca. Royal Mile, Holyrood, kraljeva palača, katedrala
St. Giles, parlament,... Največja znamenitost mesta
je utrjen grad, ki ga letno obišče več kot milijon ljudi.
Prosto za ogled gradu, kjer se nahaja več muzejskih
zbirk, med njimi tudi Kronska soba, zakladnica najstarejših kronskih draguljev v Evropi. V neposredni bližini
si lahko privoščite še obisk Camere Obscure. Nekaj
časa bomo imeli tudi za sprehod po znameniti Princes
Street. Ob njej se nahaja najvišji spomenik kakšnemu
pisatelju na svetu, na njej je Jenners, najstarejša neodvisna blagovnica na svetu. Prosto za nakupe in samostojno raziskovanje mesta. Vožnja v Manchester oz
Chester in nočitev.
8. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BELFAST 
Po zajtrku vožnja v pristanišče Stranraer in vkrcanje
na trajekt za Belfast. V prestolnici Severne Irske - Belfastu, so številne znamenitosti le nekaj minut oddaljene druga od druge. Belfastski humor je črn in piker.
Po ogledu znamenitosti kot so Opera, Botanični vrt in
propagandne poslikave na hišah sledi prenočevanje v
okolici Belfasta.
9. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
GIANT CAUSEWAY – SLIGO
Zadnji ogledi Belfasta nato še do Titanik četrti, kjer so
izdelali Titanik in kjer je danes sodoben muzej v naravni velikosti ladje. Informativni ogled in nadaljevanje
proti največjemu naravnemu čudesu – Velikanovemu
nasipu (Giant ‘s Causeway). Sestavlja ga ogromno
šestero kotnih stebrov, ki se spuščajo v morje kot ozka
polica. Prijetno nadaljevanje poti proti Sligu, oz. proti
hotelu.
10. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SLIGO - GALWAY
Po najbolj neokrnjenem in slikovitem predelu Irske
boste prispeli do živahnega mesta Galway. Sprehod do
osrednjega trga po lesenih mostovih in slikovitih ulicah. Gričevnato pokrajino Burren zaznamuje sivapnenec in neposeljenost, tu najdemo čudovito travniško
cvetje, sijajno glasbo in na stotine starih spomenikov.
11. DAN
zajtrk, nočitev
CLIFF OF MOHER – BUNRATY CASTLE
Sapo vam bodo vzeli Moherski klifi, ki se dvigajo nad
strmimi prepadi. Sledi ogled enega najbolj avtentičnih
irskih gradov Bunraty Castle. V sklopu tega si ogledamo tudi park, katerega zaznamuje predstavitveno
področje irskega podeželja 19. stoletja. Proti Zapustili

bomo območje najdaljše irske reke Shanon in prispeli
do najlepše irske varice Adare, z očarljivo lego in s slamo kritimi zidanicami.
12. DAN
zajtrk, nočitev
RING OF KERRY – CORK
Najprej vožnja po delu znamenitega Ring of Kerry
nato se bomo napotili proti gradu Blarney, kjer boste
poljubili znameniti kamen na grajskem obzidju. Sledi
raziskovanje mesta Cork, leta 2005 evropska kulturne
prestolnice. Pravijo, da je to idealno mesto za pohajkovanje. Veliko časa ne bo, malo pa že! Sledi vožnja v
smeri Dublina. Prenočevanje.
13. DAN
zajtrk, nočitev
RING OF KERRY – CORK
Dan bomo preživeli v Živahnem Dublinu. Ogled Trinity College (Kolidž sv. Trojice), kjer hranijo dragoceno
in, nekateri pravijo, najlepšo knjigo na svetu - Book of
Kells (knjiga iz Kellsa). Možnost obiska muzejske zbirke in degustacija najbolj znanega irskega piva Guiness.
Nekaj prostega časa v mestu. Nočitev.
14. DAN
zajtrk, nočitev
DUBLIN – MANCHESTER
Še zadnji ogledi mesta: Trinity College (Kolidž sv. Trojice), kjer hranijo dragoceno in, nekateri pravijo, najlepšo knjigo na svetu - Book of Kells (knjiga iz Kellsa).
Popoldan vkrcanje na trajekt in vožnja do pristanišča
v Hollyheadu ter naprej proti Liverpoolu. Namestitev
v hotelu in nočitev.
15. DAN
MANCHESTER - SLOVENIJA
Vožnja na letališče v Manchestru in polet v Ljubljano.

od 1.879 €*

najmanj 40 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, osem nočitev z zajtrki in
šest polpenzionov v hotelih 2/3*,( 14 x nočitev,
6 večerij), avtobusne prevoze po Škotski in Irski,
trajektno povezavo Škotska Irska, cestne in ostale
pristojbine, zunanje oglede, stroške spremstva in
organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
30 in 39 potniki 70 €, med 20 in 29 potniki 110 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
560 €.
DOPLAČILA PO ŽELJI NA POTI: dodatni izleti ali
večerne prireditve, vstopnine po izbiri na Škot
skem cca. 90GBP, na Irskem cca.70 €, ogled in de
gustacija piva 20 €, viskija 15 €.
POMEMBNO: triposteljne sobe na vprašanje - v
večini primerov so dvoposteljne z dodatnim ležiščem. Programi se lahko izvedejo v obratnem
vrstnem redu. Polet je predviden iz Ljubljane na
Manchester. Izračun cene za Škotsko je narejen na
valutnem razmerju na dan 18.12.2018. Valutno razmerje se lahko spremeni.
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SKANDINAVIJA
»Življenje je najlepša pravljica. «
(danski pisatelj H. C. Andersen)

SKANDINAVIJA JE POKRAJINA
neokrnjene narave, gozdov, fjordov, slapov,
jezer, urejenih mest, drznih stilov, metal glasbe,
mitologije, polnočnega sonca na Nordkappu,
tradicionalnih Lofotskih otokov, sušenih polenovk,
severnih jelenov, losov in Vikingov.
ZVEZDNI PRAH
Švedski kralj Gustav VI je kljub visoki starosti še
vedno hodil na lov, vendar je modro jemal s sabo
samo puško z drobnimi šibrami. Pred enim od teh
lovov si je njegov pomočnik bolj za šalo kot zares
prišil na hrbet suknjiča napis z velikimi črnimi
črkami: »NISEM LOS. « Med lovom se je zaslišal
kraljev strel, takoj nato pa pomočnikov vrisk:
ponesrečeni kraljev strel ga je na več mestih rahlo
ranil. Kislo je vprašal kralja: »Veličanstvo, niste
videli, kaj imam napisano na hrbtu?« Kralj si je
natančno ogledal napis in se opravičil: »Oprostite,
mislil sem, da je napisano: SEM LOS. «
VROČIH 5 V STOCKHOLMU, NEKDANJI (NE)
URADNI PREDSTOLNICI SKANDINAVIJE
• Gamla Stan ali Severne Benetke, kot mestu
radi rečejo zaradi starega mestnega jedra, je
osrednje jedro Stockholma, zgrajenega na
otoku,
• Stockholmska palača leži na mestnem otoku
Stadtsholmen in je dom kraljeve družine, ki
se razvaja v več kot 600 sobah že od 17. st,
• čudovita Mestna hiša pritegne z nordijskim
arhitekturnim slogom in lokacijo na jezeru
Malaren’s. Vsako leto tu podeljujejo

Nobelove nagrade,
• cerkev Storkykan je edinstvena zapuščina,
zgrajena v gotskem stilu,
• Stockholm je del velikega otočja, ki se
razteza kar 60 km po Baltskem morju.
Lepota in urejenost zaselkov na otoku se
skriva za obronki elegantnega mesta.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
ŠVEDSKA
• Švedi so izumili zadrgo, propeler, hladilnik,
srčnega spodbujevalnik, računalniško miško
in trgovski verigi IKEA ter H&M.
• Prvi ledeni hotel so zgradili v vasi Jukkasjärvi.
• Najbolj popularen neuradni spominek je
cestni znak »Los na cesti«, ki ga navdušeni
potniki v velikem številu kradejo na cestah,
• Švedi imajo najdaljšo življenjsko dobo (81
let).
• Imajo največ Nobelovih nagrad na
prebivalca - kar 27, od tega 5 za mir.
• Največja polkrožna stavba na svetu je Globe
Stockholm Arena s premerom 110 m in
skupno površino 600. 000 m3.
NORVEŠKA:
• Ima največ severnih jelenov.
• Rt Nordkapp s 300 m višine je najsevernejša
točka celinske Evrope.
• Fjordi so svetovno znane doline, ki jemljejo
sapo z neokrnjeno pokrajino. Visoki slapovi
in osamljene hiše nas popeljejo v čas
Vikingov.

• V zimskem času so prebivalci navajeni
temnih in dolgih noči, ko se sonce pojavi za
največ 3 ure na dan.
• Alkohol lahko kupite le v specializiranih
trgovinah - Vinmonopoletih. V mestu je
navadno le ena takšna trgovina.
• Norveščina ima več kot 100 narečij.
• Tu se je rodilo smučanje. Ski v norveščini
pomeni kos lesa.
• Norveška ima skoraj pol milijona jezer.
DANSKA
• Nakupovalna ulica Stroget je iz sklopa ulic,
ki tvorijo najdaljšo nakupovalno peš cono v
Evropi.
• Izumitelji LEGO kock so začeli s proizvodnjo
leta 1943 v mestu Billund. Danes je tam
največji Legoland.
• Danska zastava Dannebrog je najstarejša na
svetu.
• Povprečna davčna stopnja je visokih 49 %.
• Danska je 5. največja izvoznica hrane na
svetu.
• Besedi prosim in hvala skoraj nista del
danskega besedišča, saj so Danc
• i izjemno direktni.
• Po raziskavah naj bi bili Danci najsrečnejši
ljudje na svetu.
ZA DOBER TEK
Veliko zelenjave in rib - losos, postrv in bakalar so
najbolj slastni. Za domov vzemite zdravo repično
olje in domačo marmelado iz brusnic.

Kopenhagen

Kopenhagen in gradovi Severne Zelandije 
Odhodi: 26. april, 22. maj, 22. junij, 27. julij, 9. avgust, 17. september, 24. oktober* 2019
• obisk Kopenhagna, živahne skandinavske
metropole
• izlet po gradovih severne Zelandije in obisk
Hamletovega gradu
• izlet na Švedsko
1. DAN
nočna vožnja
SLOVENIJA - NEMČIJA
Odhod v popoldanskih urah in nočna vožnja preko Avstrije in Nemčije proti pristanišču Rodby.
2. DAN
nočitev
KOPENHAGEN
Jutranji prihod do pristanišča Rodby, od koder nas bo
trajekt popeljal do Danske. V opoldanskih urah prihod
v Kopenhagen, nastanitev v hotelu, nato pa peš ogled
mestnih znamenitosti: palača Cristiansborg, kjer domuje danski parlament, rezidenca kraljeve družine
Amalienborg, simbol mesta - kip Male morske deklice, fontana Gefion, ki je največji mestni spomenik in
hkrati vodnjak želja, sprehodili pa se bomo tudi po
eni najdaljših evropskih nakupovalnih ulic do starega
pristanišča Nyhavn. Podali se bomo lahko na izlet z
ladjico (pribl. 1 h) po kanalih Kopenhagna. Zvečer ob
doplačilu predlagamo obisk najstarejšega zabaviščnega parka v Evropi, Tivolija.

3. DAN
zajtrk, nočitev
GRADOVI SEVERNE ZELANDIJE IN ROSKILDE
Dopoldne se bomo odpravili na izlet po gradovih severne Zelandije (zunanji ogledi, vstopnine ob doplačilu): obiskali bomo grad Kronborg, kjer se odvija drama Hamlet, pa palačo Fredensborg, poletno poletno
rezidenco kraljeve družine, in največji renesančni grad
Skandinavije, Frederiksborg, ki se ponaša s čudovito
arhitekturo, cerkvijo, narodnim muzejem in krasnim parkom. Za konec izleta bomo obiskali še mesto
Roskilde - sprehodili se bomo po mestnem središču,
kjer kraljuje mogočna katedrala, nato pa nekaj prostega časa. Priporočamo obisk znanega vikinškega muzeja. Povratek v Kopenhagen.
4. DAN
zajtrk, nočna vožnja
KOPENHAGEN (IZLET NA ŠVEDSKO) - NEMČIJA SLOVENIJA
Prost dan za samostojno raziskovanje Kopenhagna.
Priporočamo obisk katerega od muzejev ali galerij,
ki jih je v Kopenhagnu kar nekaj, ali pa sprehod po
vedno živahni ulici Stroget. Podali se bomo lahko na
poldnevni izlet čez morsko ožino na Švedsko: obiskali
bomo tretje največje švedsko mesto, Malmö - simpatično in živahno švedsko mesto s tipičnimi 2 - nadstropnimi hišami. Popoldne povratek proti Sloveniji.

5. DAN
SLOVENIJA
V popoldanskih urah prihod v Slovenijo.

od 299 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po programu, vožnjo s trajektom, dve nočitvi z zajtrkom v
hotelu 3*, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
40 €, med 25 in 34 potnikov 80 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
80 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: izlet z ladjico po kanalih Kopenhagna 12 €, izlet v Malmo 35 €, vstopnine v gradove pribl. 10 € na grad.

Berlin in Kopenhagen
Odhodi: 14. junij, 27. avgust 2019

• let iz Ljubljane
• dve čudoviti severni prestolnici
• kombinacija letalo - bus oz. bus - letalo
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - KOPENHAGEN
V zgodnjih jutranjih urah polet iz Ljubljane proti Kopenhagnu. Po pristanku sledi ogled mestnih znamenitosti: palača Cristiansborg, kjer domuje danski parlament, rezidenca kraljeve družine Amalienborg, simbol
mesta - kip Male morske deklice, fontana Gefion, ki je
največji mestni spomenik in hkrati vodnjak želja, sprehodili pa se bomo tudi po eni najdaljših evropskih nakupovalnih ulic do starega pristanišča Nyhavn. Podali
se bomo lahko na izlet z ladjico (pribl. 1 h) po kanalih
Kopenhagna. Popoldne nastanitev v hotelu. Zvečer ob
doplačilu predlagamo obisk najstarejšega zabaviščnega parka v Evropi, Tivolija.
2. DAN
zajtrk, nočitev
SEVERNA ZELANDIJA IN ROSKILDE
Dopoldne se bomo odpravili na izlet po gradovih Severne Zelandije: obiskali bomo grad Kronborg, kjer se
odvija drama Hamlet, nato palačo Fredensborg, poletno rezidenco kraljeve družine, za konec pa še največji
renesančni grad Skandinavije, Frederiksborg, ki se ponaša s čudovito arhitekturo, cerkvijo, narodnim muzejem in krasnim parkom. Za konec izleta bomo obiskali

še mesto Roskilde - sprehodili se bomo po mestnem
središču, kjer kraljuje mogočna katedrala, nato pa nekaj prostega časa. Priporočamo obisk znanega vikinškega muzeja. Povratek v Kopenhagen.
3. DAN
zajtrk, nočitev
KOPENHAGEN – MARIESLYT – BERLIN
Po zajtrku se bomo poslovili od Kopenhagna in nadaljevali pot proti jugu Danske. Ustavili se bomo v danskem Portorožu, letoviškem mestecu Marielyst, nato
pa s trajektom odpluli do Rostocka. Sledi vožnja proti
Berlinu. V poznih popoldanskih urah prihod v Berlin,
panoramska vožnja skozi mesto, nato pa nastanitev v
hotelu v mestu ali okolici (Potsdam,...).
4. DAN
zajtrk, nočna vožnja
BERLIN
Dopoldanski ogled nemške prestolnice. Vožnja mimo
sejmišča proti enemu od dveh središč Berlina - zahodnemu delu mesta, do znamenitega Ku'damma, danes
središča trgovin in gostišč, ki ga zaznamuje Spominska
cerkev. Postanek za dopoldansko kavico. Nadaljevanje do znamenite železniške postaje Zoo, mimo sedeža univerze in živalskega vrta v vladno četrt, kjer so
predsedniška palača in rezidenca, palača zveznega
kanclerja in nemški parlament Reichstag. Obnovljeno
stavbo parlamenta zaznamuje velika steklena kupola
nad parlamentarno dvorano, na katero se je mogoče
tudi povzpeti. V neposredni bližini so Brandenburška

vrata, ki so po zgraditvi berlinskega zidu ostala na nikogaršnji zemlji in simbolizirajo razdeljenost Nemčije.
Pozno popoldne odhod proti Sloveniji.
5 DAN
nočna vožnja
BERLIN - SLOVENIJA
Prihod v zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne.

479 €

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze, tri nočitve
z zajtrkom v hotelih 3*, zunanje oglede, spremstvo
in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
110 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: izlet z ladjico po kanalih Kopenhagna 12 €, vstopnine v posamezne
muzeje, gradove in galerije. V Berlinu bodo ogledi
kombinirani z javnim prevozom.
OPOMBA: junijski program bo potekal v obratnem
zaporedju.
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Oslo

Kopenhagen

Vikend v Kopenhagenu

Odhodi: 4. maj*, 8.* in 22. junij, 13. in 27. julij, 3., 17. in 24. avgust, 14. september, 26. oktober, 9. november 2019
• super ugodno
• polet na direktni letalski liniji iz Ljubljane
• nastanitev v hotelu
1. DAN
nočitev
LJUBLJANA - KOPENHAGEN 
Zbirališče udeležencev potovanja v jutranjih urah na
letališču JP Ljubljana in polet letala v Kopenhagen. Po
jutranjempristankuvožnja v mesto in ogled mestnih
znamenitosti: palača Cristiansborg, kjer domuje
danski parlament, rezidenca kraljeve družine Amalienborg, simbol mesta - kip Male morske deklice, fontana Gefion, ki je največji mestni spomenik in hkrati
vodnjak želja, sprehodili pa se bomo tudi od Mestne
hiše po eni najdaljših evropskih nakupovalnih ulic do
starega pristanišča Nyhavn. Prosto za kosilo oz. zgodnjo večerjo. Nastanitev v hotelu. Po želji obisk znanega parka Tivoli. Nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
KOPENHAGEN - GRADOVI SEVERNE ZELANDIJE in
ROSKILDE 
Prosti dan v Kopenhagenu. Po želji in za doplačilo se
bomo odpravili na izlet po gradovih severne Zelandije (zunanji ogledi, vstopnine ob doplačilu): obiskali
bomo grad Kronborg, kjer se odvija drama Hamlet, pa

palačo Fredensborg, poletno poletno rezidenco kraljeve družine, in največji renesančni grad Skandinavije, Frederiksborg, ki se ponaša s čudovito arhitekturo,
cerkvijo, narodnim muzejem in krasnim parkom. Za
konec izleta bomo obiskali še mesto Roskilde - sprehodili se bomo po mestnem središču, kjer kraljuje
mogočna katedrala, nato pa nekaj prostega časa. Priporočamo obisk znanega vikinškega muzeja. Povratek
v Kopenhagen. Nočitev.
3. DAN
zajtrk
KOPENHAGEN – (IZLET NA ŠVEDSKO) – LJUBLJANA
Prost dan za samostojno raziskovanje Kopenhagna.
Priporočamo obisk katerega od muzejev ali galerij, ki
jih je v Kopenhagnu kar nekaj, ali pa sprehod po vedno
živahni ulici Stroget. Po želji in za doplačilo se boste
lahko podali na poldnevni izlet čez morsko ožino na
Švedsko: obiskali bomo tretje največje švedsko mesto,
Malmö - simpatično in živahno švedsko mesto s tipičnimi 2 - nadstropnimi hišami. Popoldne povratek proti
Sloveniji. Pred odhodom na letališče možnost obiska
še ene največjih in najbolj znanih pivovarn na svetu:
Carlsberg, kjer nam bodo predstavili zgodovino tega
danskega simbola, seveda pa bomo hmeljev napitek
tudi sami poskusili. Vožnja na letališče in prijava na
popoldanski let proti Ljubljani, kjer je predviden pristanek v zgodnjih večernih urah.

od 489 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana-Kopenhagen-Ljubljana, prevoz letališče hotel – letališče, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje
oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
med 25 in 34 potnikov 40 €, med 15 in 24 potnikov
70 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
70 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: izlet z ladjico po
kanalih Kopenhagna 12 €, izlet v Malmo 35 €, izlet
na Gradove severne Zelandije: 59 €.

NOVO

Od Stockholma do Kopenhagna
Odhodi: 29. april, 27. maj, 27. junij, 4. in 18. julij, 8 in 15. avgust, 22. september, 28.* oktober 2019
•
•
•
•

ogled dveh skandinavskih prestolnic
spoznavanje švedskega podeželja
mini križarjenje po Severnem morju
večerja na ladji vključena

1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - STOCKHOLM
V popoldanskih urah polet potnikov z letališča JP Ljubljana (ali enega od bližnjih letališč, v tem primeru
doplačilo za prevoz) preko enega od vmesnih letališč
proti Stockholmu. Po pristanku prevoz do hotela in
nastanitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
ÖREBRO - KARLSTAD - OSLO
Zjutraj vožnja proti mestu Örebro, ki je bilo v zgodovini
Švedske prizorišče številnih pomembnih in prelomnih
trenutkov. Mesto se ponaša s čudovitim gradom, zaznamujejo pa ga tudi zanimivo oblikovan vodni stolp,
lepo urejeno staro mestno središče in številni parki.
Po kratkem ogledu starega dela mesta nadaljevanje
vožnje do mesta Karlstad, ki leži ob obali največjega
švedskega jezera Vänern. Kratek postanek in ogled
središča. Sledi vožnja po čudoviti naravi, prepredeni
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z jezeri in prostranimi gozdovi proti Norveški in njeni
prestolnici, Oslu, kjer bomo prenočili.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočna plovba
OSLO
Dopoldne se bomo odpravili na ogled mestnih znamenitosti, kot so mestni center s kraljevo palačo, Vigelandov park, kjer je razstavljenih preko 200 bronastih
in granitnih skulptur, in mestna hiša, kjer vsako leto
podelijo Nobelovo nagrado za mir. Podali se bomo
tudi do znamenite skakalnice Holmenkollen in ob doplačilu obiskali katerega od znanih muzejev: Vikingški
muzej, Kon - Tiki ali muzej polarne ladje Fram. Popoldne vkrcanje na ladjo, večerja in nočna plovba proti
Kopenhagnu.
4. DAN
zajtrk
KOPENHAGEN - SLOVENIJA
Dopoldne ogled mestnih znamenitosti: palača Cristiansborg, kjer domuje danski parlament, rezidenca
kraljeve družine Amalienborg, simbol mesta - kip Male
morske deklice, fontana Gefion, ki je največji
mestni spomenik in hkrati vodnjak želja, sprehodili pa
se bomo tudi po eni najdaljših evropskih nakupovalnih
ulic do starega pristanišča Nyhavn. Zvečer prevoz na
letališče in polet proti Sloveniji.

od 799 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalske prevoze po programu,
letališke in varnostne pristojbine, avtobusne prevoze, polpenzion v 4 - posteljnih notranjih kabinah
na ladji Oslo - Kopenhagen, dve nočitvi z zajtrkom
v hotelih 3/4*, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potnikov
50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
80 €, dve večerji v hotelih 70 €, drugi tipi kabin
(najdete na www.palma.si ).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: muzej Fram 14 €,
Vikingški muzej 11 €, Kon - Tiki 12 €, izlet z ladjico 12 €. Cene vstopnin so informativne in se lahko
spremenijo.

HELSINKI
OSLO

STOCKHOLM

KOPENHAGEN

Stockholm

Na potep po skandinavskih prestolnicah 

Odhodi:27. april, 25. maj, 25. in 30. junij, 2. in 16. julij, 6. in 13. avgust, 20. september, 26.* oktober 2019
• nočitev v Stockholmu
• ogled vseh treh svetovljanskih prestolnic
• plovba po Baltiku
• vključena ena večerja na ladji

1. DAN
nočna plovba
SLOVENIJA - STOCKHOLM
Z letališča JP Ljubljana bomo v jutranjih urah preko
enega od vmesnih letališč poleteli proti Stockholmu
Po pristanku se bomo podali na ogled glavnih mestnih
znamenitosti in se sprehodili po starem mestnem
jedru, Gamlastanu - pogledali bomo menjavo straže
pred kraljevo palačo, parlament Riksdag, ter trg Riddarhustorget, ki je nekoč predstavljal center švedske
politične moči. Ogled Riddarholma, kjer stoji stolnica,
v kateri so pokopani švedski monarhi. Popoldne se
bomo vkrcali v kabine na ladjo in odpluli proti Helsinkom. Ladja je pravi plavajoči hotel z restavracijami,
večerno zabavo z glasbo in trgovinami.
2. DAN
zajtrk, nočna plovba
HELSINKI
V dopoldanskih urah prihod v finsko prestolnico in
avtobusni ogled mestnih znamenitosti kot so Senatni
trg s stolnico, ki sodi med najbolj prepoznavne podobe Helsinkov, v skalo vklesana cerkev Temppeliaukio,
nenavadni Sibeluisov spomenik, kongresna dvorana
Finlandia, olimpijski park in ruska cerkev, ki kraljuje
nad pristaniščem. Prosto za potep po mestnih ulicah ali obisk živahne tržnice v pristanišču. Popoldne
vkrcanje na ladjo (iste kabine) in nočna plovba proti
Stockholmu.

Helsinki

3. DAN
zajtrk, nočitev
STOCKHOLM
Po dopoldanskem pristanku cel dan za raziskovanje
Stockholma. Predlagamo obisk polotoka Djurgarden,
kjer se nahajajo nekateri najbolj znani skandinavski
muzeji: muzej na prostem Skansen, Vasa z edino ohranjeno švedsko vojno ladjo iz 17. stoletja in Nordijski
muzej. Ob doplačilu se lahko odpravite na enega izmed izletov z ladjico po stockholmskih kanalih. Nastanitev v hotelu.
4. DAN
zajtrk, nočitev
ÖREBRO - KARLSTAD - OSLO
Zjutraj vožnja proti mestu Örebro, ki je bilo v zgodovini
Švedske prizorišče številnih pomembnih in prelomnih
trenutkov. Mesto se ponaša s čudovitim gradom, zaznamujejo pa ga tudi zanimivo oblikovan vodni stolp,
lepo urejeno staro mestno središče in številni parki.
Po kratkem ogledu starega dela mesta nadaljevanje
vožnje do mesta Karlstad, ki leži ob obali največjega
švedskega jezera Vänern. Kratek postanek in ogled
središča. Sledi vožnja po čudoviti naravi, prepredeni
z jezeri in prostranimi gozdovi proti Norveški in njeni
prestolnici, Oslu, kjer bomo prenočili.
5. DAN
zajtrk, večerja, nočna plovba
OSLO - KOPENHAGEN
Dopoldne se bomo odpravili na ogled mestnih znamenitosti, kot so mestni center s kraljevo palačo, Vigelandov park, kjer je razstavljenih preko 200 bronastih
in granitnih skulptur, in mestna hiša, kjer vsako leto
podelijo Nobelovo nagrado za mir. Podali se bomo
tudi do znamenite skakalnice Holmenkollen in ob doplačilu obiskali katerega od znanih muzejev: Vikingški
muzej, Kon - Tiki ali muzej polarne ladje Fram. Popoldne vkrcanje na ladjo, večerja, nato pa nočna plovba
proti Kopenhagnu

6. DAN
zajtrk
KOPENHAGEN - SLOVENIJA
Dopoldne ogled mestnih znamenitosti: palača Cristiansborg, kjer domuje danski parlament, rezidenca
kraljeve družine Amalienborg, simbol mesta - kip
Male morske deklice, fontana Gefion, ki je največji
mestni spomenik in hkrati vodnjak želja, sprehodili pa
se bomo tudi po eni najdaljših evropskih nakupovalnih
ulic do starega pristanišča Nyhavn. Zvečer prevoz na
letališče in polet proti Sloveniji.

od 899 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalske prevoze po programu,
letališke in varnostne pristojbine, avtobusne prevoze, dve nočitvi z zajtrkom in en polpenzion v 4
- posteljnih notranjih kabinah na ladjah Stockholm
- Helsinki - Stockholm in Oslo - Kopenhagen, dve
nočitvi z zajtrkom v hotelih 3/4*, zunanje oglede,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
(v kombinaciji s 4 - posteljno kabino na ladjah)
100 €, enoposteljna kabina in soba 395 €, drugi
tipi kabin (na www.palma.si ), 4x večerja (1x že
vključena) 159 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Skansen 18 €, Vasa
14 €, Nordijski muzej 11 €, muzej Fram 14 €, Vikingški muzej 11 €, Kon - Tiki 12 €, izlet z ladjico 12 €.
Cene vstopnin so informativne in se lahko spremenijo.
Örebro
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Helsinki

Stockholm

Stockholm in Helsinki

Odhodi: 27. april, 25. maj, 25. junij, 2. in 16. julij, 6. in 13. avgust, 20. september, 26.* oktober 2019
• mini križarjenje po Baltskem morju
• dve skandinavski prestolnici v treh dneh
1. DAN
nočna plovba
SLOVENIJA - STOCKHOLM
Z letališča JP Ljubljana bomo preko enega izmed vmesnih letališč poleteli proti Stockholmu. Po pristanku se
bomo podali na ogled glavnih mestnih znamenitosti in
se sprehodili po starem mestnem jedru, Gamlastanu pogledali bomo menjavo straže pred kraljevo palačo,
parlament Riksdag, ter trg Riddarhustorget, ki je nekoč predstavljal center švedske politične moči. Ogled
Riddarholma, kjer stoji stolnica, v kateri so pokopani
švedski monarhi. Popoldne se bomo vkrcali v kabine
na ladjo in odpluli proti Helsinkom. Ladja je pravi plavajoči hotel z restavracijami, večerno zabavo z glasbo
in trgovinami.

2. DAN
zajtrk, nočna plovba
HELSINKI
V dopoldanskih urah prihod v finsko prestolnico in
avtobusni ogled mestnih znamenitosti kot so Senatni
trg s stolnico, ki sodi med najbolj prepoznavne podobe Helsinkov, v skalo vklesana cerkev Temppeliaukio,
nenavadni Sibeluisov spomenik, kongresna dvorana
Finlandia, olimpijski park in ruska cerkev, ki kraljuje
nad pristaniščem. Prosto za potep po mestnih ulicah ali obisk živahne tržnice v pristanišču. Popoldne
vkrcanje na ladjo (iste kabine) in nočna plovba proti
Stockholmu.
3. DAN
zajtrk
STOCKHOLM - SLOVENIJA
Po dopoldanskem pristanku še nekaj časa za raziskovanje Stockholma. Predlagamo obisk polotoka Djurgarden in obisk katerega izmed najbolj znanih skandinavskih muzejev: muzej na prostem Skansen, Vasa
z edino ohranjeno švedsko vojno ladjo iz 17. stoletja
in Nordijski muzej. Čas lahko namenite tudi sprehodu
po živahni nakupovalni ulici Drottninggatan. Popoldne
prevoz na letališče in polet proti Sloveniji (v primeru
leta na bližnje letališče doplačilo za prevoz do Slovenije).

od 699 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, avtobusne prevoze, dve nočitvi z zajtrkom v 4 - posteljnih notranjih kabinah
na ladji Stockholm - Helsinki - Stockholm, zunanje
oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna kabina 200 €, drugi tipi kabin (na www.palma.si),
večerji 85 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Skansen 18 €, Vasa
14 €, Nordijski muzej 11 €.
Cene vstopnin so informativne in se lahko spremenijo.

Stockholm, Helsinki in Talin
Odhodi: 19. in 22.* junij, 24. in 27. julij, 7. in 10. avgust 2019
• 3 čudovite prestolnice na enem izletu
• mini križarjenje po Baltiku
• let v eno smer na Ljubljano
1. DAN
nočitev
ZAGREB – STOCKHOLM 
V opoldanskih urah zbor potnikov na letališču v Zagrebu (po želji, ob doplačilu prevoz iz Slovenije) in polet
proti Stockholmu. Po pristanku sledi prevoz do hotela
in nastanitev. Nato se bomo podali na prvo odkrivanje
Stockholma. Z javnim prevozom se bomo podali v center in se sprehodili po glavni peš ulici Drottninggatan,
kjer so številni lokali in trgovine. Uživali bomo v večernem vrvežu mesta. Povratek v hotel.
2. DAN
zajtrk, nočna plovba
STOCKHOLM - HELSINKI 
Dopoldne ogled Stockholma. Sprehodili se bomo po
starem mestnem jedru, Gamlastanu - pogledali bomo
menjavo straže pred kraljevo palačo, parlament Riksdag, ter trg Riddarhustorget, ki je nekoč predstavljal
center švedske politične moči. Ogledali si bomo Riddarholm, kjer stoji stolnica, v kateri so pokopani švedski monarhi. Sledi še nekaj prostega časa, popoldne
pa se bomo vkrcali v kabine na ladjo in odpluli proti
Helsinkom. Ladja je pravi plavajoči hotel z restavracijami, večerno zabavo z glasbo in trgovinami.
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3. DAN
zajtrk, nočitev
HELSINKI - TALIN 
V dopoldanskih urah prihod v finsko prestolnico in
avtobusni ogled mestnih znamenitosti kot so Senatni
trg s stolnico, ki sodi med najbolj prepoznavne podobe Helsinkov, v skalo vklesana cerkev Temppeliaukio,
nenavadni Sibeluisov spomenik, kongresna dvorana
Finlandia, olimpijski park in ruska cerkev, ki kraljuje
nad pristaniščem. Prosto za potep po mestnih ulicah
ali obisk živahne tržnice v pristanišču. Popoldne se
bomo vkrcali na trajekt, ki nas bo preko Finskega zaliva prepeljal v Estonijo (pribl. 1,5 h plovbe). Pristanek v
Talinu, prevoz do hotela in nastanitev.
4. DAN
zajtrk
TALIN - LJUBLJANA 
Zjutraj se bomo sprehodili po starem mestnem središču, katerega posebnost je izvrstno ohranjen stari
del s starimi obzidji, cerkvami in srednjeveškimi hišami, ki spada na Unescov seznam svetovne dediščine.
Povzpeli se bomo na grič Toompea, kjer stoji zanimiva
katedrala Aleksandra Nevskega in od koder so čudoviti pogledi na mesto in Finski zaliv. Sledi prosti čas za
zadnje sprehode, nakupe ali posedanje v katerem izmed lokalov. Sledi prevoz na letališče, od koder bomo
s posebnim letalom poleteli proti Sloveniji.

od 659 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, dve nočitvi
z zajtrkom v hotelih 3* in eno nočitev z zajtrkom
v 4-posteljnih notranjih kabinah na ladji Stockholm-Helsinki, trajekt Helsinki-Talin, prevoze
po programu, vse zunanje oglede po programu,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
(v kombinaciji s 4-posteljno notranjo kabino) 70 €,
enoposteljna soba in kabina 210 €, 3x večerja 99 €,
enosmerni prevoz do letališča Zagreb 19 €.

Rovaniemi

Božiček in arktična doživetja
Odhodi: 6., in 13. december 2019 - ODHODI NA POSEBNEM LETALU*
• posebno letalo iz Ljubljane
• arktična doživetja v čarobni pokrajini
• obisk Božičkove vasice na severnem tečajniku
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - ROVANIEMI 
Polet iz letališča JP Ljubljana v jutranjih urah in polet
letala v Rovaniemi, mesteca, ki se nahaja sredi čarobne
Laponske. Po pristanku po želji in za doplačilo možnost
obiska živalskega parka Ranua, najbolj severno ležečega živalskega vrta na svetu, ki je dom mnogim živalim
arktičnega območja: los, severni medved, sivi volk….
Nastanitev v hotelu. V kolikor vas v večernih urah še ne
bodo zapustile moči, ob doplačilu možnost večernega
potepanja po zasneženi pokrajini z iskanjem Severnega sija... Sredi prostranih gozdov si bomo ob tabornem
ognju pogreli roke, vodnik pa vam bo pripravil slastne
prigrizke. Vrnitev v hotel v poznih nočnih urah. Nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
ARKTIKUM IN PO ŽELJI ARKTIČNA DOŽIVETJA 
Po zajtrku obisk sodobnega muzeja in centra znanosti,
Arktikuma, ki prikazuje naravne lepote in življenjske
navade Laponcev ter polarnega dela Skandinavije.

5., 12., 19. december 2019 - ODHODI NA REDNIH LETALSKIH POVEZAVAH

Preostanek dneva boste namenili arktičnim doživetjem.
Predlagamo husky safari in obisk jelenje farme (ob
doplačilu). Vaše arktične avanture se bodo pričele s
prečkanjem Severnega tečajnika in se nato na jelenji
farmi podali na vožnjo z jelenjo vprego. Popoldne pa
novim doživetjem naproti - gremo na husky safari.
Najprej se bomo naučili upravljati s sanmi, s katerimi
se boste pognali po prekrasni finski pokrajini. V poznih
večernih urah vrnitev v hotel.
3. DAN
zajtrk
ROVANIEMI - BOŽIČKOVA DEŽELA - SLOVENIJA
Nadaljevanje z arktičnimi doživetji. Po želji in za doplačilo safari z motornimi sanmi. Podali se boste v osrčje
neokrnjene pokrajine, se zapeljali po zamrznjenih rekah, po hribih in dolinah, od koder se bodo ponujali
nepozabni pogledi na prostrano zimsko pokrajino. Popoldne bomo namenili obisku Božičkove vasice, kjer vas
bodo njegovi zvesti spremljevalci, palčki, sprejeli v pravljičnem svetu. Obiskali boste tudi Božičkovo hišo in se
lahko pomenili z Božičkom ali se sprehodili med številnimi prodajalnami. Seveda pa bo čas tudi za obisk Božičkove pošte, kjer Božičkovi pomočniki prebirajo pošto
iz celega sveta. V popoldanskem času možnost obiska

obsežnega podzemnega Božičkovega domovanja - Santa Park, kjer boste obiskali šolo za palčke, se popeljali z
vlakcem skozi tovarno igrač in še in še. V poznih popoldanskih urah prevoz na letališče in polet proti Ljubljani.

od 799 €*

najmanj 45 potnikov

599 € - otroci do 12 let na dodatnem ležišču
699 € - otroci do 12 let na osnovnem ležišču
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz s posebnim letom Ljubljana - Rovaniemi - Ljubljana, letališke in
varnostne pristojbine, prevoz letališče - hotel - letališče, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3/4*, obisk
Božičkove vasice, oglede zunanjosti, spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA se nahajajo na www.palma.si.

ZA DRUŽINE

USPEŠNICA

Laponska, dežela polnočnega sonca
Odhodi: 2., 16. in 23. julij 2019

Finska pokrajina Laponske ni znana le po domu
Božička, temveč tudi po polarnem dnevu, saj v
času poletja sonce ne zaide. Polnočno sonce oz t.i.
bele noči so fenomen, ki vabijo popotnike od blizu
in daleč, ki s pričo belih noči svoje popotovanje dodobra izkoristijo za aktivnosti v naravi, obiske kulturnih prireditev, muzejev… Laponska v številkah:
190 srn, 749 slapov, 1 Božiček
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA – HELSINKI
Prevoz na letališče in polet letala proti Helsinkom. Po
pristanku vožnja v Helsinke, ki so glavno mesto Finske
postali šele v 19. stoletju. Ogled mestnih znamenitosti:
Senatni trg s stolnico, ki sodi med najbolj prepoznavne
podobe Helsinkov, v skalo vklesana cerkev Temppeliaukio, nenavadni Sibeluisov spomenik, kongresna dvorana Finlandia, olimpijski park in ruska cerkev, ki kraljuje
nad pristaniščem. Prosto za potep po mestnih ulicah ali
obisk živahne tržnice v pristanišču Nastanitev v hotelu
in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
HELSINKI – KUOPIO
Po zgodnjem zajtrku vožnja v Kuopio, živahno pristaniško
mestece največje jezerske pokrajine v Evropi. Tako kot
večina finskih pokrajinskih mest zaživi v času poletja,
ko se v mestu odvijajo številni festivali. Ogled mesta in
nato po želji vzpon na opazovalni stolp Puijo, od koder
se ponujajo najlepši pogledi na jezera. Nastanitev v
hotelu. Zagotovo največje doživetja mesta je večerno
križarjenje po zalivu na parniku s prejšnjega stoletja, ki
se ga po želji in doplačilu udeležite lahko tudi vi.

3. DAN
zajtrk, nočitev
KUOPIO – OLULU – ROVANIEMI
Po zgodnjem zajtrku vožnja preko ledeniško preoblikovanje jezerske plošče in neskončne borove gozdove
proti Olulu. Mesto Oulu je največje na zahodni finski
obali, ki se je pred dobrim stoletjem ponašalo z največjo pomorsko floto v državi. Bogastvo, ki se kaže v
mestni leseni arhitekturi je omogočila smola, ki so jo iz
severnega gozda tja vozili po reki v sodih. Obisk lokalne
tržnice z izdelki brezovega lesa in nato še del poti do
Božičkovega mesteca – Rovaniemi. Nastanitev v hotelu v mestnem središču in ogled mesteca, ki je preko
celega leta oblegano s turisti iz celega sveta, ki želijo
spoznati pravega in edinega Božička.
4. DAN
zajtrk, nočitev
ROVANIEMI – SODANKYLA – SAARISELKA
Še zadnji del poti do najbolj severne pokrajine Laponske – Saariselke, ki je znano po svojem nacionalnem
parku Urho Kekonen, ki je hkrati tudi največji nacionalni
park na Finskem. Nastanitev v hotelu in krajši trekking
po prostrani tundri – brezdrevesni pokrajini z mahovi in
lišaji, ki je s pričo mrzlega podnebja zamrznjena skozi
vse leto, tudi več kot 100 m v globino. V kratkem poletju, ko se temperature vzpnejo preko 0 stopinj Celzija,
odmrzne le tanek zgornji sloj prsti.
5. DAN
zajtrk, nočitev
SAARISELKA – ROVANIEMI
Po zajtrku vrnitev v Roveniemi. Najprej bomo obiskali
Božička v njegovi vasi,nato pa obiskali enega najbolj zanimivih finskih muzejev, sodobni Arktikum, ki prikazuje
naravne lepote in življenjske navade Laponcev ter polarnega dela Skandinavije (doplačilo). V popoldanskih

urah se lahko po želji in za doplačilo podate prav svojevrstni avanturi naproti – tečaju preživetja v arktičnem
pasu. Z lokalnimi vodniki se boste odpravili v prostrane
laponske gozdove, kjer si boste ulovili svojo ribjo večerjo in jo na odprtem ognju tudi pripravili.
6. DAN
ROVANIEMI - SLOVENIJA 
zajtrk
Prevoz na letališče in prijava na polet proti Helsinkom
in dalje proti Ljubljani oz. Zagrebu. Avtobusni prevoz v
Slovenijo.

od 1.199 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, avtobusne prevoze, pet nočitev z zajtrki, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 80 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
200 €, večerje 150 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji,
tečaj arktičnega preživetja pribl. 70 € na osebo.
Cene vstopnin so informativne in se lahko spremenijo.
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Lom
Vinstra
NO Jostedal
Leardal

Lillehamer

Flam
Bergen

Najlepši norveški fjordi in Oslo
Odhodi: 27.* april, 25. junij, 2.,9. 16., 22. in 30. julij, 20. avgust 2019
• vključeno mini križarjenje po Geirangerfjordu
• ogled Osla
• raziskovanje divje Norveške
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - OSLO - LILLEHAMMER - DOLINA
GUDBRANDSDALEN - VINSTRA
Z letališča JP Ljubljana bomo v jutranjih urah poleteli
proti Oslu. Po pristanku sledi vožnja mimo največjega
jezera Mjosa po čudoviti norveški pokrajini proti severu. Najprej bomo obiskali Lillehammer, prizorišče
olimpijskih iger iz leta 1994. Sprehodili se bomo po
slikovitem središču kraja s trgovinami in lokali in se
podali do smučarsko - skakalnega centra, kjer se je
ob doplačilu mogoče povzpeti tudi na vrh olimpijskih
skakalnic. Pot bomo nadaljevali skozi hribovito norveško pokrajino po dolini Gudbrandsdalen proti vasici
Vinstra. Nastanitev v hotelu v okolici.
2. DAN
zajtrk, nočitev
LOM - KRIŽARJENJE PO GEIRANGERFJORDU HORNINDAL
Zjutraj se bomo odpravili proti Geirangerju. Na poti se
bomo ustavili v vasici Lom, kjer si bomo ogledali eno
najstarejših lesenih cerkev na Norveškem, ki so značilne za to območje. Sledi mini križarjenje po Geirangerfjordu, enem najbolj obiskanih in najlepših norveških
fjordov. Znan je po čudoviti naravi in visokih slapovih,
zaradi česar spada tudi pod Unescovo zaščito. Dodaten čar mu dajejo osamljene kmetije in tipična naselja
ob fjordski obali. Po izkrcanju v kraju Hellesylt vožnja
proti jezeru Hornindalsvatnet, najglobljem jezeru severne Evrope, ki na nekaterih delih doseže kar 514 m
globine. Postanek, nato pa vožnja in nastanitev v hotelu v okolici.

Briksdal
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3. DAN
zajtrk, nočitev
NACIONALNI PARK JOSTEDAL - LEDENIK BRIKSDAL
- KAUPANGER - LAERDAL 
Dopoldne vožnja v nacionalni park Jostedal, kjer se
nahajajo nekateri največji ledeniki na celinski Evropi.
Eden od najbolj znanih in najlažje dostopnih je ledenik
Briksdal, ki se nahaja v dolini Oldedalen, kjer so tudi
številni slapovi. Po želji se bomo povzpeli na ledenik
(peš oziroma s posebnimi vozili) nato pa pot nadaljevali pot proti jugu skozi vas Kaupanger, ki so jo naselili
že vikingi, pa čez sloviti Sognefjord in dan zaključili v
okolici vasi Laerdal.
4. DAN
zajtrk, nočitev
PREDOR LAERDAL - ŽELEZNICA FLAM SOGNEFJORD - BERGEN 
Zjutraj se bomo zapeljali po predoru Laerdal, najdaljšem na svetu, do vasice Flam. Tu se bomo po želji (doplačilo) lahko podali na panoramsko vožnjo z znamenito flamsko železnico, ki velja za eno najbolj strmih na
svetu. Nadaljevali bomo z vožnjo po Sognjefjordu, ki
mu pravijo tudi “Kralj fjordov” proti Bergnu. Po prihodu ogled tega slikovitega mesta, katerega pristanišče
krasijo barvite lesene hiše iz obdobja, ko je bil Bergen
močno središče hanseatskih trgovcev in glavno središče trgovine z ribo z Lofotskih otokov. Nastanitev v
hotelu v mestu ali okolici.
5. DAN
zajtrk, nočitev
BERGEN - SLAPOVI VORINGFOSS HARDANGERVIDDA - OSLO
Zjutraj slovo od Bergna in vožnja proti Oslu. Peljali se
bomo mimo drugega največjega norveškega fjorda,
Hardanger, ki je hkrati tudi najpomembnejše sadjarsko področje na Norveškem. Ustavili se bomo ob
znamenitih slapovih Voringsfoss, ki imajo najvišji vertikalni padec na Norveškem. Prečkanje ene izmed največjih evropskih planot, Hardangervidda. Popoldne
prihod v Oslo, nastanitev v hotelu.

6. DAN
zajtrk
OSLO - SLOVENIJA
Zjutraj si bomo ogledali mestni center s kraljevo palačo, Vigelandovim parkom, kjer je razstavljenih preko
200 bronastih in granitnih skulptur, in mestno hišo,
kjer vsako leto podelijo Nobelovo nagrado za mir. Ob
doplačilu bomo lahko obiskali katerega od znanih muzejev: Vikingški muzej, Kon - Tiki ali muzej polarne ladje Fram. Popoldne prevoz na letališče, od koder bomo
preko enega izmed evropskih letališč poleteli proti
Sloveniji, pristanek v večernih urah.

od 1.099 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem
ležišču: - 10%
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, avtobusne prevoze po
programu, vožnje s trajekti in mini križarjenje po
fjordu, pet nočitev z zajtrkom v hotelih 3*, oglede
zunanjosti, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
35 in 44 potniki 50 €, med 25 in 34 potniki 80 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
195 €, 5 večerij 150 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: ledenik Briksdal s
posebnimi vozili 24 €, flamska železnica 54 €, muzej Fram 14 €, Vikingški muzej 11 €, Kon - Tiki 12 €.
POMEMBNO: vožnja z železnico Flam se izvede
samo v primeru najmanj 15 prijavljenih. Doplačilo
obvezno ob prijavi.

Kjeragbolten
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Lofoti

Lofoti, Nordkapp in Finska

Odhodi: 25. junij*, 9. in 23 julij, 6. avgust 2019

• ogled enega najlepših norveških otočij s
čudovito, neokrnjeno naravo
• obisk Rovaniemija - priložnost za obisk
sodobnega Arktikuma in Božičkove vasi

1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - BODO
Polet z letališča JP Ljubljana (v primeru leta z bližnjega
letališča prevoz iz Slovenije) preko enega izmedevropskih letališč do Osla in naprej do mesta Bodo,ki leži
čisto blizu polarnega kroga in je odlično izhodiščeza
obisk Lofotov. Nastanitev v hotelu v okoliciin nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
LOFOTI IN VESTERALI
Zgodaj zjutraj nas bo trajekt popeljal na Lofotske otoke. Dan bo namenjen raziskovanju tega posebnega in
slikovitega otočja v Severnem morju: obiskali bomo
vasico z najkrajšim imenom na svetu - A - in si ogledali muzej ribištva, ki prikazuje trdo življenje lofotskih
ribičev. Med vožnjo se bomo ustavili na razglednih
otočkah, kjer bomo lahko doživeli divjo naravo otokov. Ustavili se bomo tudi v Henningsvarju, eni najbolj
slikovitih ribiških vasic, si ogledali lofotsko leseno katedralo, nato pa se odpeljali do prestolnice Svolvaer.
Nastanitev, nato pa po želji obisk Ledene galerije in
bara.
3. DAN
zajtrk, nočitev
VESTERALI - TROMSO
Zjutraj se bomo podali na pot po zanimivi naravi, skozi
ribiške vasice severnih Lofotskih in Vesteralskih otokov proti severu Norveške. Na poti bomo prečkali največji norveški otok Hinnoy in se peljali po severni obali
fjorda Narvik. Dan bomo zaključili v največjem mestu
severne Norveške, Tromso. Mesto je znano po največjem številu lesenih hiš na Norveškem, po elegantnih
mostovih, ki mesto - otok povezujejo s celino, in zanimivih muzejih, ter po Arktični katedrali. Nastanitev in
nočitev v hotelu v okolici mesta.
4. DAN
zajtrk, nočitev
TROMSO - ALTA - NORDKAPP
Zjutraj vožnja ob čudovitih fjordskih obalah s pogledina ledenike in skozi manjša naselja proti mestu
Alta, ki leži ob istoimenski reki, tamkajšnji muzej pa je
domveč kot 2000 let starih v skalo vklesanih petroglifov.Pot bomo nadaljevali skozi pokrajino Finnmarka,
enood največjih in hkrati najmanj poseljenih norveških
pokrajin,ki z vsakim kilometrom proti severu jemlje
dihpopotnikom s svojimi naravnimi lepotami, poseljenapa je z velikimi družinami severnih jelenov, ki nas

bodo večkrat ustavili na poti s svojim prečkanjem ceste. Nadaljevanje poti skozi najdaljši podvodni tunel v
Evropi,Fatima. Po kratki osvežitvi v hotelu v Honningsvagu sebomo zvečer podali proti Nordkappu, kjer
bomo lahko občudovali Arktično morje med lesketanjem v polnočnem soncu (vstopnina ob doplačilu).
Polni vtisov se bomo vrnili v hotel.

skalo vklesana cerkev Temppeliaukio, nenavadni
Sibeliusov spomenik, kongresna dvorana Finlandia,olimpijski park in ruska cerkev, ki kraljuje nad pristaniščem.Še nekaj prostega časa za obisk zanimive
tržniceali sprehode po mestnem središču. Popoldne
se bomo vkrcali v kabine na ladji proti Stockholmu.
Nočna plovba.

5. DAN
zajtrk, nočitev
HONNINGSVAG - KARASJOK - SAARISELKA
Zjutraj vožnja do kraja Karasjok, središča političnega in kulturnega življenja Samijev, avtohtonega
ljudstva,ki naseljuje sever Skandinavije in se tradicionalno preživlja predvsem z lovom, gojenjem severnih
jelenov,danes pa tudi s turizmom. Ustavili se bomo
pri samijskem parlamentu in knjižnici. Po želji bomo
nato obiskali znani Sapmi park, kulturno - muzejski
park,kjer bomo lahko spoznali Samijce, njihovo življenje in tradicijo. Popoldne bomo vstopili na Finsko in
nadaljevali mimo Inarija, tretjega največjega finskega
jezera z več tisoč otočki in dan zaključili v naselju Saariselka ali okolici.

9. DAN
zajtrk
STOCKHOLM - SLOVENIJA
Po pristanku se bomo podali na ogled nekaterih mestnih znamenitosti, se sprehodili po starem
mestnem jedru, Gamlastanu - pogledali menjavo
straže pred kraljevo palačo, parlament Riksdag, ter
trg Riddarhustorget, ki je nekoč predstavljal center
švedske politične moči. Ogled Riddarholma, kjer stoji
stolnica, v kateri so pokopani švedski monarhi. Sledi
prevoz do letališča, od koder bomo v večernih urah
poleteli proti Sloveniji.

6. DAN
zajtrk, nočitev
SAARISELKA - ROVANIEMI - OULU
Po zajtrku nadaljevanje poti po finskem polarnemdelu. Najprej bomo obiskali Božička v njegovi vasi,nato
pa nadaljevali do Rovaniemija, središča čarobne Laponske. Sprehodili se bomo po mestu, nato paobiskali enega najbolj zanimivih finskih muzejev, sodobni
Arktikum, ki prikazuje naravne lepote in življenjske
navade Laponcev ter polarnega dela Skandinavije
(doplačilo). Nadaljevanje po ravni finski pokrajini do
Botnijskega zaliva in “belega mesta” Oulu, ki ga mnogi
označujejo za mesto tehnološkega napredka. Nastanitev v hotelu.
7. DAN
zajtrk, nočitev
OULU - JYVASKALA - TAMPERE
Zjutraj vožnja mimo številnih jezer proti jugu do mesta
Jyväskylä, edinega večjega mesta centralne Finske, ki
velja za mesto šol, zato ga imenujejo tudi »finske Atene«. Po kratkem postanku nadaljevanje do Tampereja,
najbolj gosto poseljenega mesta v nordijskih državah.
Večerni sprehod skozi živahno središče, ki ga zaznamujejo velike Finlaysonnove tekstilne tovarne, danes
preurejene v muzeje, trgovinska in gostinska središča,pa osrednji trg z mestno cerkvijo, staro gledališče... Nastanitev v hotelu v mestu ali okolici.

od 1.649 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem
ležišču: - 10%
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz (v primeru leta
z bližnjega evropskega letališča povratni prevoz
letališče/Slovenija), letališke in varnostne pristojbine, avtobusne prevoze, cestnine in ostale
pristojbine, trajektni prevoz Bodo - Lofotski otoki,
nočitev z zajtrkom v 4 - posteljnih notranjih kabinah na ladji Helsinki - Stockholm, sedem nočitev z
zajtrki v hotelih 3/4*, oglede zunanjosti, spremstvo
in organizacijo potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
(v kombinaciji s 4 - posteljno kabino) 310 €, drugi
tipi kabin (na www.palma.si ), večerje 250 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Arktikum 12 €, Norkdapp 270 NOK (pribl. 30 €), Vasa 14 €, Skansen
12 €.
Cene vstopnin so informativne in se lahko spremenijo.
OPOMBA: v nekaterih terminih boste do Bodoja
leteli v manjši skupini popotnikov (brez vodnika).
V Bodo-ju pa vas pričaka slovenski vodnik.

8. DAN
zajtrk, nočna plovba
TAMPERE - HELSINKI
Zjutraj vožnja ob do Helsinkov, kjer si bomo ogledaliglavne znamenitosti, kot so Senatni trg s stolnico,ki
sodi med najbolj prepoznavne podobe Helsinkov,v
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Po Skandinaviji do Nordkappa & prestolnice

Lofoti

Odhodi: 22. junij*, 6. in 20. in 27. julij, 3. avgust 2019
• slovenski avtobus na poti
• obisk najbolj severne točke Evropa, Nordkappa
• nedotaknjena narava Norveške in Lofotsko
otočje
• obisk Božičkove vasi v Rovaniemiju
• vse 4 skandinavske prestolnice
1. DAN
večerja, nočna plovba
SLOVENIJA - KOPENHAGEN
V jutranjih urah polet z letališča JP Ljubljana proti
Kopenhagnu. Po pristanku se bomo podali na ogled
glavnih mestnih znamenitosti: palača Cristiansborg,
kjer domuje danski parlament, rezidenca kraljeve
družine Amalienborg, simbol mesta - kip Male morske
deklice, fontana Gefion, ki je največji mestni spomenik
in hkrati vodnjak želja, sprehodili pa se bomo tudi po
starem pristanišču Nyhavn in eni najdaljših evropskih
nakupovalnih ulic, Stroget. Popoldne vkrcanje na ladjo proti Oslu in nastanitev v kabinah. Večerja na ladji.
Nočna plovba.
2. DAN
zajtrk, nočitev
OSLO – HAMAR/KVIFTJELL
V dopoldanskih urah prihod v norveško prestolnico in
ogled mestnih znamenitosti, kot so mestni center s
kraljevo palačo, Vigelandov park, kjer je razstavljenih
preko 200 bronastih in granitnih skulptur, ter mestna
hiša, kjer vsako leto podelijo Nobelovo nagrado za
mir. Priporočamo obisk katerega od znanih muzejev:
Vikingški muzej, Kon - Tiki ali muzej polarne ladje
Fram. Popoldne vožnja ob največjem norveškem jezeru Mjosa proti mestu Hamar in naprej v osrčje divje
Norveške. Nočitev na področju Hamarja ali Kviftjella.

3. DAN
zajtrk, nočitev
LILLEHAMMER – NARODNI PARK DOMBAS –
TRONDHEIM – STEINKJER 
Dopoldne nadaljevanje proti prizorišču olimpijskih
iger iz leta 1994, Lillehammerju. Sprehodili se bomo
po slikovitem središču kraja s trgovinami in lokali in
se podali tudi do smučarsko - skakalnega centra, kjer
se je mogoče povzpeti tudi na vrh olimpijskih skakalnic. Pot bomo nadaljevali proti severu skozi hribovito
pokrajino nacionalnega parka Dombas in naprej mimo
nacionalnega parka Dovre do prve prestolnice Norveške, Trondheima, ki je tudi največje severno ležeče
norveško mesto. Glavna znamenitost mesta je Nidarosova katedrala, ena najveličastnejših cerkev v Skandinaviji, kjer ustoličujejo norveške kralje. Sprehodili se
bomo po mestnem središču in glavni nakupovalni ulici
Munkegata ter krasno urejenem pristaniškem delu
mesta. Nadaljevanje proti severu in spanje v okolici
kraja Steinkjer.
4. DAN
zajtrk, nočitev
STEINKJER - SALTFJELL - BODO
Zjutraj bomo pot nadaljevali skozi slikovito norveško
pokrajino ob Trondheimskem fjordu, mimo krajev Steinkjer, Grong in Trofors do mesta Mosjoen, od koder
se ponuja čudovit pogled na bližnje gore. Po krajšem
postanku nadaljevanje poti po gorati planoti Saltfjell,
kjer bomo uradno vstopili v Severni polarni pas. Pot
bomo nadaljevali po polarnem območju do mesteca
Bodo, kjer bomo prenočili.
5. DAN
zajtrk, nočitev
LOFOTI
Zjutraj nas bo trajekt popeljal na Lofotske otoke. Dan
bo namenjen raziskovanju tega posebnega in slikovitega otočja v Severnem morju: obiskali bomo vasico z
najkrajšim imenom na svetu - A - in si ogledali muzej
ribištva, ki prikazuje trdo življenje lofotskih ribičev.
Med vožnjo se bomo ustavili na razglednih otočkah,

kjer bomo lahko doživeli divjo naravo otokov. Ustavili se bomo tudi v Henningsvarju, eni najbolj slikovitih
ribiških vasic, si ogledali lofotsko leseno katedralo,
nato pa se odpeljali do prestolnice Svolvaer. Nočitev
v okolici.
6. DAN
zajtrk, nočitev
LOFOTI – VESTERALSKI OTOKI - TROMSO
Zjutraj se bomo podali na pot po zanimivi naravi, skozi
ribiške vasice severnih Lofotskih in Vesteralskih otokov proti severu Norveške. Na poti bomo prečkali največji norveški otok Hinnoy in se peljali po severni obali
fjorda Narvik. Dan bomo zaključili v največjem mestu
severne Norveške, Tromso. Mesto je znano po največjem številu lesenih hiš na Norveškem, po elegantnih
mostovih, ki mesto - otok povezujejo s celino, in zanimivih muzejih, ter po Arktični katedrali. Nastanitev in
nočitev v hotelu v okolici mesta.
7. DAN
zajtrk, nočitev
TROMSO - ALTA - NORDKAPP
Zjutraj vožnja ob čudovitih fjordskih obalah s pogledi
na ledenike in skozi manjša naselja proti mestu Alta,
ki leži ob istoimenski reki, tamkajšnji muzej pa je dom
več kot 2000 let starih v skalo vklesanih petroglifov.
Pot bomo nadaljevali skozi pokrajino Finnmarka, eno
od največjih in hkrati najmanj poseljenih norveških pokrajin, ki z vsakim kilometrom proti severu jemlje dih
popotnikom s svojimi naravnimi lepotami, poseljena
pa je z velikimi družinami severnih jelenov, ki nas bodo
večkrat ustavili na poti s svojim prečkanjem ceste. Nadaljevanje poti skozi najdaljši podvodni tunel v Evropi,
Fatima. Po kratki osvežitvi v hotelu v Honningsvagu se
bomo zvečer podali proti Nordkappu, kjer bomo lahko
občudovali Arktično morje med lesketanjem v polnočnem soncu (vstopnina ob doplačilu). Polni vtisov se
bomo vrnili v hotel.

Bergen
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8. DAN
zajtrk, nočitev
HONNINGSVAG - KARASJOK - JEZERO INARI - SAARISELKA
Zjutraj vožnja do kraja Karasjok, središča političnega
in kulturnega življenja Samijev, avtohtonega ljudstva,
ki naseljuje sever Skandinavije in se tradicionalno
preživlja predvsem z lovom, gojenjem severnih jelenov, danes pa tudi s turizmom. Ustavili se bomo pri
samijskem parlamentu in knjižnici. Po želji bomo nato
obiskali znani Sapmi park, kulturno - muzejski park,
kjer bomo lahko spoznali Samijce, njihovo življenje in
tradicijo. Popoldne bomo vstopili na Finsko in nadaljevali mimo Inarija, tretjega največjega finskega jezera
z več tisoč otočki in dan zaključili v naselju Saariselka
ali okolici.
9. DAN
zajtrk, nočitev
SAARISELKA - ROVANIEMI - OULU
Po zajtrku nadaljevanje poti po finskem polarnem delu.
Najprej bomo obiskali Božička v njegovi vasi, nato pa
nadaljevali do Rovaniemija, središča čarobne Laponske. Sprehodili se bomo po mestu, nato pa obiskali
enega najbolj zanimivih finskih muzejev, sodobni Arktikum, ki prikazuje naravne lepote in življenjske navade
Laponcev ter polarnega dela Skandinavije (doplačilo).
Nadaljevanje po ravni finski pokrajini do Botnijskega
zaliva in "belega mesta" Oulu, ki ga mnogi označujejo
za mesto tehnološkega napredka. Nastanitev v hotelu.
10. DAN
zajtrk, nočitev
OULU - JYVASKALA - TAMPERE
Zjutraj vožnja mimo številnih jezer proti jugu do mesta
Jyväskylä, edinega večjega mesta centralne Finske, ki
velja za mesto šol, zato ga imenujejo tudi »finske Ate-

ne «. Po kratkem postanku nadaljevanje do Tampereja,
najbolj gosto poseljenega mesta v nordijskih državah.
Večerni sprehod skozi živahno središče, ki ga zaznamujejo velike Finlaysonnove teksilne tovarne, danes
preurejene v muzeje, trgovinska in gostinska središča,
pa osrednji trg z mestno cerkvijo, staro gledališče...
Nastanitev v hotelu v mestu ali okolici.
11. DAN
zajtrk, nočna plovba
TAMPERE - HELSINKI
Zjutraj vožnja ob do Helsinkov, kjer si bomo ogledali glavne znamenitosti, kot so Senatni trg s stolnico,
ki sodi med najbolj prepoznavne podobe Helsinkov,
v skalo vklesana cerkev Temppeliaukio, nenavadni
Sibeliusov spomenik, kongresna dvorana Finlandia,
olimpijski park in ruska cerkev, ki kraljuje nad pristaniščem. Še nekaj prostega časa za obisk zanimive tržnice
ali sprehode po mestnem središču. Popoldne se bomo
vkrcali v kabine na ladji proti Stockholmu. Nočna plovba.
12. DAN
zajtrk
STOCKHOLM - SLOVENIJA
Po pristanku se bomo podali na ogled mestnih znamenitosti, se sprehodili po starem mestnem jedru,
Gamlastanu - pogledali menjavo straže pred kraljevo
palačo, parlament Riksdag, ter trg Riddarhustorget,
ki je nekoč predstavljal center švedske politične moči.
Ogled Riddarholma, kjer stoji stolnica, v kateri so pokopani švedski monarhi. Sledi prevoz do letališča, od
koder bomo v večernih urah preko enega izmed evropskih letališč poleteli proti Sloveniji.

od 1.699 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalske prevoze po programu, letališke in varnostne pristojbine, avtobusne
prevoze in trajekte, eno nočitev z zajtrkom in en
polpenzion v 4 - posteljnih notranjih kabinah na
ladjah, devet nočitev z zajtrki v hotelih 3/4*, oglede
zunanjosti, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
35 in 44 potniki 120 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
420 €, drugi tipi kabin, večerje 295 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: muzej Fram 12 €,
Vikingški muzej 11 €, Kon - Tiki 12 €, Arktikum
12 €, Norkdapp 270 NOK (pribl. 30 €), Vasa 14 €,
Skansen 12 €.
Cene vstopnin so informativne in se lahko spremenijo.

Alesund
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Tromso

Nordkapp

Osupljiva Norveška, Nordkapp in Božičkova dežela
Odhodi: 22. junij*, 6. in 20. in 27. julij, 3. avgust 2019
•
•
•
•

leti iz Ljubljane
slovenski avtobus na poti
obisk najsevernejše točke Evrope
obisk Božičkove vasice in nočitev v centru
Laponske - Rovaniemiju
Nordkapp
Alta
Tromso
Inari
Lofoti
Bodo
Rovaniemi

Mosojen

Oulu

Trondheim
Jyvaskyla
Tampere

Lillehammer
Hamar

HELSINKI

OSLO
STOCKHOLM

KOPENHAGEN

1. DAN
večerja, nočna plovba
SLOVENIJA - KOPENHAGEN
V jutranjih urah polet z letališča JP Ljubljana proti Kopenhagnu. Po pristanku se bomo podali na ogled glavnih mestnih znamenitosti: palača Cristiansborg, kjer
domuje danski parlament, rezidenca kraljeve družine
Amalienborg, simbol mesta - kip Male morske deklice,
fontana Gefion, ki je največji mestni spomenik in hkrati vodnjak želja, sprehodili pa se bomo tudi po starem
pristanišču Nyhavn in eni najdaljših evropskih nakupovalnih ulic, Stroget. Popoldne vkrcanje na ladjo proti
Oslu in nastanitev v kabinah. Večerja na ladji. Nočna
plovba.
2. DAN
zajtrk, nočitev
OSLO – HAMAR/KVIFTJELL
V dopoldanskih urah prihod v norveško prestolnico in
ogled mestnih znamenitosti, kot so mestni center s
kraljevo palačo, Vigelandov park, kjer je razstavljenih
preko 200 bronastih in granitnih skulptur, ter mestna
hiša, kjer vsako leto podelijo Nobelovo nagrado za mir.
Priporočamo obisk katerega od znanih muzejev: Vikingški muzej, Kon - Tiki ali muzej polarne ladje Fram.
Popoldne vožnja ob največjem norveškem jezeru Mjosa
proti mestu Hamar in naprej v osrčje divje Norveške.
Nočitev na področju Hamarja ali Kviftjella.
3. DAN
zajtrk, nočitev
LILLEHAMMER – NARODNI PARK DOMBAS –
TRONDHEIM – STEINKJER 
Dopoldne nadaljevanje proti prizorišču olimpijskih iger
iz leta 1994, Lillehammerju. Sprehodili se bomo po sli220

kovitem središču kraja s trgovinami in lokali in se podali tudi do smučarsko - skakalnega centra, kjer se je
mogoče povzpeti tudi na vrh olimpijskih skakalnic. Pot
bomo nadaljevali proti severu skozi hribovito pokrajino nacionalnega parka Dombas in naprej mimo nacionalnega parka Dovre do prve prestolnice Norveške,
Trondheima, ki je tudi največje severno ležeče norveško mesto. Glavna znamenitost mesta je Nidarosova
katedrala, ena najveličastnejših cerkev v Skandinaviji,
kjer ustoličujejo norveške kralje. Sprehodili se bomo
po mestnem središču in glavni nakupovalni ulici Munkegata ter krasno urejenem pristaniškem delu mesta. Nadaljevanje proti severu in spanje v okolici kraja
Steinkjer.
4. DAN
zajtrk, nočitev
STEINKJER - SALTFJELL - BODO
Zjutraj bomo pot nadaljevali skozi slikovito norveško
pokrajino ob Trondheimskem fjordu, mimo krajev Steinkjer, Grong in Trofors do mesta Mosjoen, od koder se
ponuja čudovit pogled na bližnje gore. Po krajšem postanku nadaljevanje poti po gorati planoti Saltfjell, kjer
bomo uradno vstopili v Severni polarni pas. Pot bomo
nadaljevali po polarnem območju do mesteca Bodo,
kjer bomo prenočili.
5. DAN
zajtrk, nočitev
LOFOTI
Zjutraj nas bo trajekt popeljal na Lofotske otoke. Dan
bo namenjen raziskovanju tega posebnega in slikovitega otočja v Severnem morju: obiskali bomo vasico z
najkrajšim imenom na svetu - A - in si ogledali muzej
ribištva, ki prikazuje trdo življenje lofotskih ribičev.
Med vožnjo se bomo ustavili na razglednih otočkah,
kjer bomo lahko doživeli divjo naravo otokov. Ustavili se bomo tudi v Henningsvarju, eni najbolj slikovitih
ribiških vasic, si ogledali lofotsko leseno katedralo,
nato pa se odpeljali do prestolnice Svolvaer. Nočitev
v okolici.
6. DAN
zajtrk, nočitev
LOFOTI – VESTERALSKI OTOKI - TROMSO
Zjutraj se bomo podali na pot po zanimivi naravi, skozi
ribiške vasice severnih Lofotskih in Vesteralskih otokov
proti severu Norveške. Na poti bomo prečkali največji
norveški otok Hinnoy in se peljali po severni obali fjorda Narvik. Dan bomo zaključili v največjem mestu severne Norveške, Tromso. Mesto je znano po največjem
številu lesenih hiš na Norveškem, po elegantnih mostovih, ki mesto - otok povezujejo s celino, in zanimivih
muzejih, ter po Arktični katedrali. Nastanitev in nočitev
v hotelu v okolici mesta.
7. DAN
zajtrk, nočitev
TROMSO - ALTA - NORDKAPP
Zjutraj vožnja ob čudovitih fjordskih obalah s pogledi
na ledenike in skozi manjša naselja proti mestu Alta,
ki leži ob istoimenski reki, tamkajšnji muzej pa je dom
več kot 2000 let starih v skalo vklesanih petroglifov.
Pot bomo nadaljevali skozi pokrajino Finnmarka, eno
od največjih in hkrati najmanj poseljenih norveških pokrajin, ki z vsakim kilometrom proti severu jemlje dih
popotnikom s svojimi naravnimi lepotami, poseljena
pa je z velikimi družinami severnih jelenov, ki nas bodo

večkrat ustavili na poti s svojim prečkanjem ceste. Nadaljevanje poti skozi najdaljši podvodni tunel v Evropi,
Fatima. Po kratki osvežitvi v hotelu v Honningsvagu se
bomo zvečer podali proti Nordkappu, kjer bomo lahko
občudovali Arktično morje med lesketanjem v polnočnem soncu (vstopnina ob doplačilu). Polni vtisov se
bomo vrnili v hotel.
8. DAN
zajtrk, nočitev
HONNINGSVAG - KARASJOK - JEZERO INARI SAARISELKA
Zjutraj vožnja do kraja Karasjok, središča političnega
in kulturnega življenja Samijev, avtohtonega ljudstva,
ki naseljuje sever Skandinavije in se tradicionalno
preživlja predvsem z lovom, gojenjem severnih jelenov, danes pa tudi s turizmom. Ustavili se bomo pri
samijskem parlamentu in knjižnici. Po želji bomo nato
obiskali znani Sapmi park, kulturno - muzejski park,
kjer bomo lahko spoznali Samijce, njihovo življenje in
tradicijo. Popoldne bomo vstopili na Finsko in nadaljevali mimo Inarija, tretjega največjega finskega jezera z
več tisoč otočki in dan zaključili v naselju Saariselka ali
okolici.
9. DAN
zajtrk, nočitev
SAARISELKA - BOŽIČKOVA VASICA - ROVANIEMI 
Po zajtrku nadaljevanje poti po finskem polarnem delu.
Vožnja do Božičkove vasice, kjer bomo prečkali severni
tečajnik in obiskali Božička na njegovem domu. Odposlali boste lahko tudi Božičkovo pošto ter nato nadaljevali do Rovaniemija, središča čarobne Laponske.
Nastanitev v hotelu nato pa po želji obisk enega najbolj
zanimivih finskih muzejev, sodobni Arktikum, ki prikazuje naravne lepote in življenjske navade Laponcev ter
polarnega dela Skandinavije (doplačilo).
10. DAN
zajtrk
ROVANIEMI - SLOVENIJA 
Po zajtrku prosto do odhoda na letališče. Prevoz na letališče, od koder boste z vmesnim prestopanjem poleteli proti Ljubljani oz. kateremu izmed bližnjih letališč.
Prevoz v Slovenijo.

od 1.649 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem
ležišču: - 10%
CENA VKLJUČUJE: letalske prevoze po programu, letališke in varnostne pristojbine, avtobusne
prevoze in trajekte, en polpenzion v 4 - posteljnih
notranjih kabinah na ladji, osem nočitev z zajtrki v
hotelih 3/4*, oglede zunanjosti, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
300 €, drugi tipi kabin, večerje 215 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: muzej Fram 12 €, Vikingški muzej 11 €, Kon - Tiki 12 €, Norkdapp 270
NOK (pribl. 30 €), Arktikum: 14 €.

Sunnylvsfjorden

Trolltunga

Norveške sanje - fjordi, ledeniki in panoramske ceste 
Odhodi: 27.* april, 25. junij, 2.,9. 16., 22. in 30. julij, 20. avgust 2019
• neokrnjena narava in prostrani gozdovi
• plovba po norveškem fjordu Geiranger
• vožnja po najlepših panoramskih cestah v
evropskem merilu - Atlantska in Trolova cesta
• Bergen - slikovito mestece z živopisanimi
hiškami in Oslo - mesto slovitih muzejev
- Vikingški muzej, muzej Kon - Tiki, muzej
polarne ladje Fram
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA OSLO – HAMAR/KVIFTJELL 
Prijava na polet letala proti Oslu. Po prihodu v norveško prestolnico in ogled mestnih znamenitosti, kot so
mestni center s kraljevo palačo, Vigelandov park, kjer
je razstavljenih preko 200 bronastih in granitnih skulptur, ter mestna hiša, kjer vsako leto podelijo Nobelovo
nagrado za mir. Priporočamo obisk katerega od znanih
muzejev: Vikingški muzej, Kon - Tiki ali muzej polarne
ladje Fram. Popoldne vožnja ob največjem norveškem
jezeru Mjosa proti mestu Hamar in naprej v osrčje divje
Norveške. Nočitev na področju Hamarja ali Kviftjella.
2. DAN
zajtrk, nočitev
TROLOVO IN ATLANTSKA CESTA – KRISTIANSUND
Vožnja po strmi gorski cesti, ki se imenuje tudi Trolova
lestev (Trollstigen) in jo v poletnem času prečka
tudi do 2500 vozil dnevno. Cesta se v enajstih ostrih
serpentinastih ovinkih dviguje od vasice Andalsnes in
sodi med najbolj obiskane panoramske poti Norveške.
Nadaljevanje poti po Atlantski cesti, ki se vije po
zahodni obali Norveške in z neverjetno kuliso v
objemu morja pričara eno najbolj edinstvenih ter
vznemirljivih doživetij. Skoraj devet kilometrov dolgo
zavito cesto obdajajo manjši otočki in osem mostov.
Cesta je priljubljen cilj turistov in avanturistov iz
celega sveta. Vozili se bomo čez številne otočke, ki so
med seboj povezani z mostovi nad morjem in tvorijo
izjemno slikovito pot. Postanek v kraju Molde, ki je
bil v srednjem veku pomembna trgovska postojanka,
danes pa se je razvilo v gospodarsko središče regije.
Nastanitev v hotelu.
3. DAN
zajtrk, nočitev
TRONDHEIM – ALESUND 
Sprehod skozi slikovito ribiško mestece Kristiansund,
ki je v 20. Stoletju postalo tudi kulturna prestolnice
Norveške. Nadaljevanje poti v Trondheim, ki je bila
prva prestolnica Norveške in kraljevi sedež vse do leta
1217. Simpatično mestece je bilo v preteklosti deležno več velikih požarov, ki so si spričo večino lesenih
stavb v mestu povzročali veliko škode. Ogenj leta 1651
je uničil 90 odstotkov vseh stavb v mestnih mejah. Požar leta 1681 je pripeljal do ponovne izgradnje skoraj
celotnega mesta. Ogled mesta in po želji vzpon na trdnjavo Kristiansten ali vožnja na otok Munkholmen je
priljubljena turistična atrakcija in rekreacija.
4. DAN
zajtrk, nočitev
KRISTIANSUND - TRONDHEIM 
Vožnja v Alesund, eno najlepših norveških mest, ki je
znano po tipični arhitekturi v stilu art nouveau. Mesto
je svojo današnjo podobo dobilo na začetku 20. stole-

tja, ko so ga po požaru po popolnoma obnovili. Že tako
slikovito podobo mesta dopolnjuje lega na polotoku,
ki se zajeda v Severno morje, in pa razčlenjena obala s
številnimi otočki, ki so med seboj povezani s podvodnimi tuneli. Ogled mesteca in nastanitev.
5. DAN
zajtrk, nočitev
GEIRANGER FJORD – HORNINGDAL 
Pot nas bo vodila po zanimivi »cesti orlov« s krasnimi
panoramskimi pogledi na prelazu Korsmyra, od koder
se bomo spustili do Geirangerfjorda in doživeli pravo
podobo norveškega severa. Zapeljali se bomo skozi
malo vas Geiranger, ki leži na koncu fjorda ter nadaljevali po spektakularni panoramski cesti na goro Dalsnibba, kjer bomo na višini okrog 1500 m uživali v veličastnem razgledu po skandinavskih gorskih vrhovih.
Po vrnitvi v dolino sledi mini križarjenje po Gerangerfjordu, enem najbolj obiskanih in najlepših norveških
fjordov, znanem po čudoviti naravi in visokih slapovih,
zaradi česar spada tudi po Unescovo zaščito. Dodaten
čar mu dajejo osamljene kmetije s svojo tipično rdečo
barvo in tipična naselja ob fjordski obali. Nadaljevanje
poti do vasice Hornindal.
6. DAN
zajtrk, nočitev
LEDENIK BRIKSDAL – ŽELEZNICA FLAM 
Dopoldne vožnja v nacionalni park Jostedal, kjer se
nahajajo nekateri največji ledenik Jostedal, ki je s površino 500 km² največji ledenik kontinentalne Evrope.
Ogromen ledeni pokrov se spušča v različne doline s
25 ledeniškimi jeziki. Eden od najbolj znanih in najlažje
dostopnih je ledenik Briksdal, ki se nahaja v dolini Oldedalen, kjer so tudi številni slapovi. Po želji se bomo
povzpeli na ledenik (peš oziroma s posebnimi vozili)
nato pa pot nadaljevali pot proti jugu skozi vas Kaupange in dan zaključili v okolici vasi Flam. Tu se bomo
po želji (doplačilo) lahko podali na panoramsko vožnjo
z znamenito flamsko železnico, ki velja za eno najbolj
strmih na svetu.
7. DAN
zajtrk, nočitev
SOGNEFJORD - BERGEN
Pot proti Bergnu nas bo vodila ob Sognefjordu, ki mu
pravijo tudi »Kralj fjordov«, saj se razteza v dolžini kar
204 km in je svetovno znan po svoji čudoviti naravi in
spektakularnih pogledih. Vožnja v Bergen. Po prihodu
ogled tega slikovitega mesta, katerega pristanišče
krasijo barvite lesene hiše iz obdobja, ko je bil Bergen
močno središče hanseatskih trgovcev in glavno središče trgovine z ribo z Lofotskih otokov. Nastanitev v
hotelu v mestu ali okolici.

Hardanger, ki je hkrati tudi najpomembnejše sadjarsko področje na Norveškem. Nastanitev na področju
Geila.
9. DAN
zajtrk
GEILO – OSLO – SLOVENIJA 
Po zajtrku vožnja v Oslo. Nadaljevanje ogledov prestolnice, med katere sodijo palača podeljevanja Nobelove nagrade za mir na svetu, nova Opera v arhitekturni podobi ledenih gora, mestna hiša Rådhus,
kraljeva palača Slottet ... Zapeljali se bomo še na Holmenkollen in pri slavni skakalnici zajeli panoramski
pogled na mesto in zaliv Oslo. Vožnja na letališče in
polet letala proti Ljubljani oziroma bližnjem letališču.

od 1.399 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem
ležišču: - 10%
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, avtobusne prevoze po programu, osem nočitev z zajtrki, vožnje s trajekti
in mini križarjenje po fjordu, oglede zunanjosti,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
35 in 44 potniki 80 €, med 25 in 34 potniki 120 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
270 €, 8 x večerje 240 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji:
ledenik Briksdal s posebnimi vozili 24 €, flamska
železnice 54€, muzej Fram 14 €, Vikingški muzej
11€, Kon Tiki 12€. Cene vstopnin so informativne in
se lahko spremenijo.
POMEBNO: Vožnja z železnico Flam se izvede
samo v primeru min 15 prijavljenih. Doplačilo obvezno ob prijavi.

8. DAN
zajtrk, nočitev
BERGEN – HARDANGER FJORD - GEILO
Po zajtrku nadaljevanje ogledov Bergna, ki ni le ribiško
in pristaniško pomembno, ampak je tudi stara norveška kulturna prestolnica. Po skupnem ogledu vseh
mestnih zanimivosti, se bomo še malo samostojno potepali po četrti Bryggen, kjer so slikovite lesene hiše iz
starih časov, ko se je v mestu trlo nemških, angleških,
danskih in norveških trgovcev. V popoldanskem času
vožnja mimo drugega največjega norveškega fjorda,
221

ISLANDIJA
“Vse stare fraze imajo nekaj svežega v sebi. ”
(islandski pregovor)

ISLANDIJA JE DEŽELA
naravnih presežkov - gejzirjev, rek, slapov, globokih jezer in zelenih ravnin, ribolova, številnih ptic
in kar 13 Božičkov.
ZVEZDNI PRAH
Björk Guðmundsdóttir, islandska pevka in skladateljica, je glasbi predana že od malih nog. V začetku 90 - ih se je odločila za solo kariero in kmalu
je nastala njena prva mednarodna uspešnica.
Leta 1997 je posnela album Homogenic, ki izraža
predvsem pevkino čustveno plat ter navezanost
na islandsko pokrajino in naravo. Björk je nastopila tudi v nekaj filmih, za film Plesalka v temi, za
katerega napisala tudi glasbo, pa je prejela celo
nagrado za najboljšo glavno igralko na Filmskem
festivalu v Cannesu.
VROČIH 5 NA ISLANDIJI
• Modra Laguna je eno najbolj znanih kopališč na svetu s pomenljivim imenom. Kopanje
v topli geotermalni vodi v odtenkih od turkizne do temno modre barve je pravi užitek,
• jezero Myvatn z okolico velja za enega najbolj zanimivih kotičkov Islandije, je raj za
ptice in ekoljube. Znano je po mnogih zanimivih vulkanskih oblikah, kot so kraterji ali

•
•
•

•

slikovito sulfatno polje, kjer iz zemlje uhaja
vodna para, v naravnih kotličkih pa brbota
vrelo sivo blato,
najsevernejšo prestolnico sveta Reykjavik
krasijo prepoznavne pisane hiše,
sprehod med glavnimi znamenitostmi mesta s približno 120. 000 prebivalci,
drugo največje mesto Akureyri je upravno,
kulturno in izobraževalno središče severne
Islandije, ki med drugim slovi po naprednih
sistemih za varovanje podatkov. V mestu, ki
je le 100 km oddaljeno od severnega tečajnika, je najsevernejši botanični vrt,
pot toplih vrelcev ali Laugavegurin velja za
eno najlepših pešpoti našega planeta.

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Islandijo so v 9. st. poselili Vikingi z Norveške, čeprav naj bi na odmaknjenem severnoatlantskem otoku prvi živeli keltski menihi. Vikingi so bili tisti, ki so ustanovili prvo
naselbino Reykjavik, kar v prevodu pomeni
Megleni zaliv.
• Kljub bližini Danske in Norveške islandski
jezik ostaja edinstven. Skozi stoletja se ni
bistveno spreminjal in tako ostaja zelo blizu
svojemu izvornemu jeziku.

• Pričakovana življenjska doba na Islandiji
je ena najvišjih na svetu, in sicer 76 let pri
moških in kar 81 let pri ženskah. Po nekaterih študijah naj bi bili Islandci četrti najsrečnejši narod na svetu.
• Islandija nima le enega, temveč kar 13 različnih Božičkov, ki so pravzaprav bratje. Ti
Božički 13 dni pred Božičem delijo otrokom
majhna darila, na božični čas pa naj bi se
pripravljali tako, da se kopajo v vročih islandskih vrelcih.
• Na Islandiji se nahajajo trije največji ledeniki v Evropi.
ZA DOBER TEK
Harðfiskur je suha ali posušena riba. Običajno
se jé z malo namazanega masla po površini. Jed
smrdi, ampak ima zelo dober okus.

Landmannalaugar

Reykjavik

Obisk Islandije - med ognjem in ledom
Odhodi: 27. april*, 23. junij, 28. julij, 11. avgust 2019
• kratko in sladko
• številne možnosti za dodatne izlete
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - REYKJAVIK 
Predvidoma v popoldanskih urah zbor potnikov na
enem izmed bližnjih letališč (Dunaj, Munchen; ob doplačilu prevoz iz Slovenije) in polet proti Islandiji. Po
pristanku sledi prevoz do hotela in nastanitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
TURA ZLATI KROG
Danes ob doplačilu predlagamo celodnevno turo imenovano Zlati krog. Zapeljali se bomo skozi dolino Haukadalur, ki je znana po vrelcih geotermalne vode. Ustavili se bomo pri Geysirju, po katerem so poimenovali
vrelce tople vode po vsem svetu in pri vrelcu Strokkur,
kjer se voda dvigne do 30 m visoko. Nadaljevanje poti
do slapov Gullfoss, kjer voda v treh stopnjah pada 32
m globoko v sotesko. Zatem se bomo podali v narodni
park Thingvellir. Tu je bil leta 930 ustanovljen Althingi,
prvi demokratični parlament na Islandiji, ki se nahaja
ob največjem islandskem naravnem jezeru Thingvallavatn. Za konec še obisk Hveragerde, ene od redkih naselij na svetu, ki je locirano direktno na geotermalnem
območju. Vas je znana tudi po mnogih rastlinjakih, ki
jih ogrevajo z geotermalno vodo. Povratek v Reykjavik.
3. DAN
zajtrk, nočitev
VESTMANSKI OTOKI
Danes priporočamo (doplačilo) obisk Vestmanskih
otokov. Po zajtrku se bomo z avtobusom zapeljali do
trajekta, ki nas bo popeljal do pribl. 45 min oddaljenih
Vestmanskih otokov. Ta skupina 15 otokov približno 10
km od južne obale Islandije velja za eno glavnih naravnih znamenitosti Islandije. Podali se bomo na izlet po
otoku Heimaey, pozdravili ptice v Storhofdiju, se sprehodili do kraterja, ki je nazadnje izbruhnil pred vsega
nekaj leti. Popoldne povratek v Reykjavik.

Reynisdrangar

4. DAN
zajtrk, nočitev
LANDMANNALAUGAR - ISLANDSKA DIVJINA ALI
GRENLANDIJA
Današnji izlet (doplačilo) je namenjen spoznavanju
divje islandske narave. Pokrajina je priljubljena točka
obiskovalcev, ki sem prihajajo občudovat različne geološke pojave, kot so recimo polja lave, poseben čar
pa ji dajejo gore, sestavljene iz kamnin različnih barv,
od rumene, modre do vijolične. Pokrajina je bogata
tudi z gejzirji, ledeniki in kraterji, v nekaterih vrelcih
pa se je zaradi ugodne temperature vode možno tudi
okopati. Podali se bomo tudi na lažji treking, zato priporočamo športno/pohodniško obutev. Zvečer povratek v hotel v Reykjaviku. Po želji se lahko namesto v
Landmannalaugar podate tudi na celodnevni izlet na
Grenlandijo, ki je oddaljena dve uri leta (potrebna
predhodna rezervacija, potrditev odvisna od prostih
mest!). Tam boste obiskali vas Kulusuk in občudovali
slikovito ledeniško pokrajino (pribl. 4h na Grenlandiji). Sledi povratni let v Reykjavik.
5. DAN
zajtrk
REYKJAVIK IN MODRA LAGUNA - LET PROTI EVROPI
Dopoldne se bomo podali na ogled Reykjavika, ki ga
krasijo zanimive raznobarvne hiše. Mesto je znano tudi
po koloniji arktičnih ptic in lososih, ki jih je možno videti kar v mestnem središču. Ogledali si bomo stari in
novi del mesta ter pristanišče in se sprehodili mimo
parlamenta ter mestne hiše do stolnice. Videli bomo
veličastno Hallgrimurjevo cerkev, ki je ena najvišjih
zgradb na Islandiji ter si ogledali znamenito zgradbo
Perlan, ki ni samo zbiralnik tople vode pač pa arhitekturno izjemna stavba z odlično restavracijo in razgledno ploščadjo. Popoldne (doplačilo, po želji) se bomo
zapeljali do svetovno znanih term Modra laguna. Kopanje tam je posebno doživetje, saj povprečna temperatura te z minerali bogate geotermalne vode znaša
približno 38 stopinj C, obkrožajo pa jo polja črne lave.
Sledi prevoz do letališča, od koder bomo z nočnim letom poleteli proti Evropi.

6. DAN
nočni let
EVROPA - SLOVENIJA 
Jutranji pristanek na letališču. Ob doplačilu prevoz do
Slovenije.

od 1.299 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem
ležišču: - 10%
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, prevoz letališče - hotel - letališče, štiri nočitve z zajtrkom v izbranem objektu
v Reykjaviku, ogled Reykjavika, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 90 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
soba 550 €, večerje 300 €, Vestmanski otoki 150 €,
Grenlandija pribl. 850 € (potrebna predhodna potrditev), Landmannalaugar 140 €, Zlati krog 100 €
(otroci 40 €), Modra laguna (vklj. prevoz, vstopnino in brisačo) 120 €.
POMEMBNO: vse dodatne izlete je potrebno najaviti in plačati ob rezervaciji aranžmaja. Potrditev
izletov je odvisna od prostih mest. Še posebej za
letalske izlete velja izredna zasedenost, zato svetujemo čim prejšnjo prijavo. Dnevi izletov se lahko zamenjajo, vsebina ostaja nespremenjena. Če
zaradi slabega vremena izlet na Vestmanske otoke
z ladjo ne bi bil izvedljiv, se namesto tega izvede
izlet na južne obale Islandije.
Vsi izleti so izračunani ob udeležbi min. 20 potnikov. V primeru manjšega števila se cena lahko
spremeni.
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Dettifoss
Myvatn
Laugarbakki

Gulfoss
Geysir

Thingvellir

Egilsstadir

Höfn

Skatafell

REYKJAVIK

Jökulsárlón
Vik

Vestmanski otoki

Veliki islandski krog 
Odhodi: 30. junij, 20. in 27. julij, 10. avgust, 20. september* 2019

• vse glavne naravne znamenitosti Islandije
• krožna tura po otoku
• tradicionalna Palmina uspešnica

1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - REYKJAVIK 
V poznih popoldanskih/večernih urah zbor potnikov
na bližnjem letališču (Munchen ali Dunaj; ob doplačilu prevoz iz Slovenije). Sledi polet proti Reykjaviku. Po
pristanku prevoz do hotela in nastanitev v Reykjaviku
ali širši okolici.
2. DAN
zajtrk, nočitev
REYKJAVIK – ZLATI KROG
Podali se bomo na celodnevno turo, imenovano Zlati
krog. Pot nas bo peljala do Keria - vulkanskega kraterja, v katerem se nahaja manjše jezero. Po postanku
nadaljevanje poti do doline Haukadalur, ki je znana po
vrelcih geotermalne vode. Ustavili se bomo pri Geysirju, po katerem so poimenovali vrelce tople vode po
vsem svetu, in pa pri vrelcu Strokkur, kjer se voda pa
se dvigne do 30 m visoko. Nadaljevanje poti do slapov
Gullfoss, kjer voda v treh stopnjah pada 32 m globoko v sotesko. Zatem se bomo podali v narodni park
Thingvellir. Tu je bil leta 930 ustanovljen Althingi, prvi
demokratični parlament na Islandiji, ki se nahaja ob
največjem islandskem naravnem jezeru Thingvallavatn. Nočitev na področju Fludirja.
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3. DAN
zajtrk, nočitev
VESTMANSKI OTOKI - VIK 
Po zajtrku se bomo z avtobusom zapeljali do trajekta, ki nas bo popeljal do pribl. 45 min oddaljenih
Vestmanskih otokov. Ta skupina 15 otokov približno 10
km od južne obale Islandije velja za eno glavnih naravnih znamenitosti Islandije. Podali se bomo na izlet po
otoku Heimaey, pozdravili ptice v Storhofdiju, se sprehodili do kraterja, ki je nazadnje izbruhnil pred vsega
nekaj leti. Nekaj časa prosto, nato povratek na Islandijo. Sledi vožnja proti vasici Vik in nastanitev v okolici.
4. DAN
zajtrk, nočitev
VIK - JOKULSARLON - SKAFTAFELL - EGILSSTADIR
Zjutraj vožnja do narodnega parka Skaftafell. Tu se
bomo sprehodili do slapu Svartifoss, ki ga krasijo bazaltni stebri. Nadaljevanje proti veličastnemu ledeniku Vatnajökull, ki je največji na otoku. Ob doplačilu se
bomo podali na vožnjo z amfibijskimi vozili po laguni
Jökulsárlón (cca 30 - 45 min), kjer bomo lahko opazovali čudovite ledene gore, ki plavajo po morju, z malo
sreče pa tudi kakšnega radovednega tjulnja. Za konec
vožnja do ribiške vasice Höfn na jugovzhodnem delu
otoka. Spanje v okolici vasi Egilsstadir ali Breiddalsvik.
5. DAN
zajtrk, nočitev
VZHODNI FJORDI - MYVATN
Zjutraj bomo nadaljevali z našim popotovanjem po
vzhodni obali Islandije. Gre za področje, kjer se globoki fjordi med seboj ločujejo z visokimi gorami. Zahvaljujoč različnim barvam in nenavadnim reliefnim
oblikam velja za enega najlepših delov Islandije, po-

dročje pa je bogato z minerali in poldragimi kamni.
Obiskali bomo tudi slap Dettifoss ter geotermalno
področje Namaskarđ. Dan bomo zaključili na širšem
področju jezera Myvatn, sicer enem najbolj zanimivih
delov Islandije.
6. DAN
zajtrk, nočitev
JEZERO MYVATN - DIMMUBORGIR - GODAFOSS
Dopoldne vožnja do jezera Myvatn. Področje okoli jezera je pravi raj za ptice, ljubitelje ptic in narave, znano
pa je tudi po mnogih zanimivih vulkanskih oblikah, kot
so psevdokraterji Skútustaðír, labirint lavnatih formacij Dimmuborgir, eksplozivni krater Hverfjall, slikovito
solfatarno polje, kjer iz zemlje uhaja vodna para, v naravnih kotličkih pa brbota vrelo sivo blato. Ob vožnji
se bomo ustavili še ob veličastnem slapu Godafoss,
ki velja za enega najlepših na Islandiji. Popoldne obisk
mesta Akureyri, največjega mesta in središča severne Islandije, ki je le 100 km oddaljeno od severnega
tečajnika, in leži na začetku najdaljšega islandskega
fjorda. Nastanitev v okolici mesta.
7. DAN
zajtrk, nočitev
AKUREYRI - REYKJAVIK
Danes se bomo odpravili na pot proti jugu, in sicer se
bomo odpravili v prostrano pokrajino, polno ovac, goveda in islandskih konjev. Kratek postanek pri Deldartunguhverju, najbolj vročem izviru na Islandiji, nato pa
vožnja ob fjordih dalje proti Reykjaviku.

Blahver

Jokulsarlon
8. DAN
zajtrk
REYKJAVIK - EVROPA
Dopoldne se bomo podali na ogled Reykjavika, najsevernejše prestolnice sveta, ki jo krasijo zanimive
raznobarvne hiše. Ogledali si bomo stari in novi del
mesta ter pristanišče in se sprehodili mimo parlamenta ter mestne hiše do stolnice. Ogledali si bomo
tudi veličastno Hallgrimurjevo cerkev, ki je ena najvišjih zgradb na Islandiji in zato služi tudi kot odlična
razgledna točka. Ogled bomo po želji zaključili z obiskom muzeja Arbaer (doplačilo). Popoldne (po želji,
doplačilo) se bomo zapeljali do svetovno znanih term
Modra laguna. Kopanje tu je posebno doživetje, saj
povprečna temperatura te z minerali bogate geotermalne vode znaša približno 38 stopinj C. Zvečer prevoz
na letališče, od koder bomo v poznih večernih/nočnih
urah poleteli proti enemu izmed evropskih letališč.
Nočni let.
9. DAN
nočni let
SLOVENIJA
V jutranjih urah pristanek na enem od bližnjih letališč
(Dunaj, Munchen). Ob doplačilu organiziran prevoz v
Slovenijo.

Modra laguna

Akureyri

od 1.995 €*

Svartifoss
najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, vse prevoze po programu,
sedem nočitev z zajtrki v hotelih 2/3*, podeželskih
hotelih in penzionih (večinoma sobe s privatnimi
kopalnicami*), izlet na Vestmanske otoke, slovensko spremstvo in organizacijo potovanja.
NASTANITEV: nastanitev na Islandiji je vedno v
standardnih sobah s privatno kopalnico.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO:
najmanj 30 potnikov 100 €, najmanj 25 potnikov
200 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
720 €, večerje 420 €, prevoz do letališča: Munchen
oz. Budimpešta: 75 € (min 25 potnikov).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vožnja z ladjico po
laguni Jokulsarlon 58 €, izlet z ladjico in jama
Klettshellir 70 €, vstopnine na poti (muzeji Laufas,
Arbaer in Glaumbaer, muzej ptic Myvatn, zbirka
mineralov Petra) skupaj pribl. 35 €, obisk Modre
lagune (vklj. vstop in brisačo) 88 €.
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Haukadalur

Modra laguna

Islandija in polarni sij 

Odhodi: 24*. september, 26. oktober, 19. november, 2. in 17. december 2019
Polarni sij je eden izmed najlepših nebesnih pojavov, ki jih lahko opazujemo s prostim očesom.
Ta čudež narave se zlasti pojavlja na polarnem
področju v zimski polovici leta. Na severu ga imenujemo Aurora Borealis - svoje ime pa je dobil po
rimski boginji jutranje zore – Aurori in grškemu
imenu za severni veter, Boreas. Islandija velja za
eno izmed priviligiranih dežel severnega pola,
kjer je polarni sij viden kar 8 mesecev letno – vse
od meseca septembra do meseca aprila, verjetnost pa da boste videli severni sij zavisi le od
vaše sreče… In verjamemo, da jo boste našli.

1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - BLIŽNJE LETALIŠČE - REYKJAVIK
V poznih popoldanskih/večernih urah zbor potnikov
na bližnjem letališču (Munchen ali Dunaj; ob doplačilu prevoz iz Slovenije). Sledi polet proti Reykjaviku. Po
pristanku prevoz do hotela in nastanitev v Reykjaviku
ali širši okolici.
2. DAN
zajtrk, nočitev
REYKJAVIK
Dopoldne se bomo podali na ogled Reykjavika, najsevernejše prestolnice sveta, ki jo krasijo zanimive
raznobarvne hiše. Ogledali si bomo stari in novi del
mesta ter pristanišče in se sprehodili mimo parlamenta ter mestne hiše do stolnice. Ogledali si bomo
tudi veličastno Hallgrimurjevo cerkev, ki je ena najvišjih zgradb na Islandiji in zato služi tudi kot odlična
razgledna točka. Ogled bomo po želji zaključili z obiskom muzeja Arbaer (doplačilo). Popoldne (po želji,
doplačilo) se bomo zapeljali do svetovno znanih term
Modra laguna. Kopanje tu je posebno doživetje, saj
povprečna temperatura te z minerali bogate geotermalne vode znaša približno 38 stopinj C. v Večernih
urah se bomo podali na lov za severnim sijem. V primeru lepega vremena boste polarni sij lahko opazili
kar iz mesta.
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3. DAN
zajtrk, nočitev
REYKJAVIK - GOLDEN CIRCLE (ZLATI KROG)
Po zajtrku se bomo podali na celodnevno turo imenovano Zlati krog, kjer bomo obiskali tri najpomembnejše znamenitosti Islandije. Zapeljali se bomo skozi
dolino Haukadalur, ki je znana po vrelcih geotermalne
vode. Ustavili se bomo pri Geysirju, po katerem so
poimenovali vrelce tople vode po vsem svetu in pri
vrelcu Strokkur, kjer se voda dvigne do 30 m visoko.
Nadaljevanje poti do slapov Gullfoss ter do narodnega parka Thingvellir. Tu je bil leta 930 ustanovljen
Althingi, prvi demokratični parlament na Islandiji, ki
se nahaja ob največjem islandskem naravnem jezeru
Thingvallavatn. Za konec še obisk Hveragerde, ene od
redkih naselij na svetu, ki je locirano direktno na geotermalnem območju. Vas je znana tudi po mnogih rastlinjakih, ki jih ogrevajo z geotermalno vodo. Povratek
v Reykjavik. V večernih urah iskanje severnega sija. Če
bo vreme sodelovalo, boste na Islandiji Auroro opazili
na marsikateri lokaciji…
4. DAN
zajtrk, nočitev
REYKJAVIK – JUŽNA OBALA
Po zajtrku celodnevni izlet na južno obalo. Vožnja skozi
slikovito pokrajino po islandskem podeželju do slapa
Skogafoss, do katerega bo potrebno malček hoda. 60
m padca in v polni moči kar 25m širine. Nato se bomo
usmerili proti južni obali, kjer si bomo pri Viku ogledali
naslednjo nepozabno lepo kreacijo narave. Vulkansko
obalo krasijo prelepe kreacije sten, čeri, skalnih štrlin
in obokov Dyrholaey…. Prosti čas za nepozabne fotografije in nato vrnitev v Reykjavikk. In če severnega sija
še do sedaj niste opazili, bo danes sreča zagotovo na
Vaši strani.

5. DAN
zajtrk
REYKJAVIK - BLIŽNJE LETALIŠČE - (SLOVENIJA)
Zgodaj zjutraj bomo imeli transfer na letališče in nato
let s prestopanjem proti domu. Po prihodu na eno izmed bližnjih letališč. Po želji in za doplačilo transfer
proti Ljubljani.

od 1.399 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem
ležišču: - 10%
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz iz bližnjih letališč (Munchen, Dunaj, Budimpešta), letališke in
varnostne pristojbine, avtobusni prevoz po programu, štiri nočitve z zajtrkom v hotelu turistične kategorije v Reykjaviku, oglede po programu,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 90 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
420 €, večerje 240 €, Modra laguna (vklj. prevoz,
vstopnino in brisačo) 120 €, vožnja z motornimi
sanmi: 150 € (2 uri), prevoz do letališča v Muenchnu oz. Budimpešti: 59 – 79 € na osebo.

BALTSKE DRŽAVE
“Kdor ni hvaležen za majhne reči,
tudi za velike ne bo. ”
Estonski pregovor

LITVA, LATVIJA IN ESTONIJA
so dežele s čudovito naravo in očarljivimi mesti,
polnih slikovitega art nouveauja, z bogato tradicijo in folkloro na podeželju, dežele ob Baltskem
morju s čudovito peščeno obalo in bližino znanih
prestolnic in mest, kot so St. Peterburg, Stockholm, Helsinki in Varšava.
ZVEZDNI PRAH
Arvydas Sabonis je najbolj znan in uspešen nekdanji litovski košarkar, ki se med drugim ponaša z naslovom svetovnega prvaka, 2 naslovoma
evropskega prvaka in 1 olimpijskim zlatom. V letu
2011, ko je Litva gostila evropsko prvenstvo v košarki, je nastopil v vlogi ambasadorja.
VROČIH 5
• Čeprav estonska prestolnica Talin ne sodi
med največja mesta Baltika, ima gotovo
najbolj šarmantno mestno središče,
• neverjeten naravni fenomen je Kuronski
polotok na litovski obali, imenovan Kurska
kosa - približno 100 km dolg peščeni nasip,
ki ločuje kopno od odprtega morja in mu

pravijo kar Baltski biser,
• ena najbolj nenavadnih znamenitosti Baltika je Hrib Križev, kjer so v 19. st. postavili
prvi križ v spomin na veliki upor baltskih
narodov proti Rusom. Dejanje je postalo
tradicionalno in tako je danes na hribu več
kot 100. 000 križev vseh velikosti,
• nekoč neuradna prestolnica Baltika Riga, ki
so ji pravili baltski Pariz, ima še danes eno
najbolj živahnih mestnih središč na Baltiku,
• narodni park Gauja je največji latvijski naravni park in ga zaradi čudovite narave pogosto imenujejo tudi latvijska Švica.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Barve estonske zastave so modra, črna
in bela: modra pomeni barvo neba, črna
predstavlja zemljo, bela je barva čistosti in
upanja.
• Latvija se ponaša z izjemno bogato tradicijo
ljudskih pesmi: po nekaterih ocenah naj bi
jih skozi stoletja nastalo preko 30. 000.
• Tako kot je za Slovence pomembno drevo
lipa, je za Litovce hrast, saj je bil nekoč sve-

to drevo litovskega boga groma Perkunasa.
• Litva je izrazito ravninska pokrajina: najvišjih vrh Juozapinė meri zgolj 239m.
ZA DOBER TEK
Najbolj znana litovska jed je hladna juha iz rdeče pese, na jedilniku pa pogosto najdete slastne
krompirjeve palačinke in tradicionalne krompirjeve cmoke, polnjene z mesom, skuto ali gobami. Ob dobri hrani se prileže rosno hladen vrček
litovskega piva, ki ima lahko okus tudi po medu.
Med najbolj značilne latvijske narodne jedi sodita pita s slanino in osvežilna hladna juha s kislim
zeljem. Zelo dobro pa so domačinom in turistom
poznane tudi slastne piroške, ki prvotno izhajajo
iz Rusije. Predlagamo pokušino pirošk s korenčkovim nadevom.
Tradicionalna estonska kuhinja ima svoje korenine na podeželju. Jedilnik običajno sestavljajo
krepke jedi iz mesa, krompirja in vrtne zelenjave.

TALLIN

NP Gauja
Sigulda

RIGA
Hrib Križev

Trakai VILNUS

Trakai

Baltske dežele - 6 dni

Odhodi: 6.* in 27.* april, 25. maj, 22. junij, 27. julij, 3., 10. in 24. avgust, 21.* september in 26.* oktober 2019
•
•
•
•

obisk vseh treh baltskih prestolnic
vključen izlet v grad Trakai
obisk nenavadnega Hriba križev
možnost izleta v Helsinke

1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - GRAD TRAKAI - VILNIUS
Predvidoma v jutranjih urah polet z letališča JP Ljubljana preko enega od vmesnih letališč proti Vilniusu.
Po pristanku se bomo podali do ene glavnih zname
nitosti Litve, zgodovinskega mesteca Trakai. Znan
je po čudovitem srednjeveškem dvorcu, ki stoji kar
sredi jezera. Po želji notranji ogled. Nadaljevanje do
Vilniusa, nastanitev v hotelu, zvečer pa prvi sprehod
po centru mesta.
2. DAN
zajtrk, nočitev
VILNIUS - HRIB KRIŽEV - RIGA
Zjutraj ogled glavnih znamenitosti Vilniusa, ki se večinoma nahajajo v enem največjih srednjeveških
mestnih središč v Evropi. Baročno mestno središče je
od leta 1994 uvrščeno tudi na seznam svetovne kulturne dediščine. Sprehodili se bomo do katedrale, videli
ruševine spodnjega gradu, zgradbo univerze ter se
povzpeli do gradu Gediminas, ki kraljuje nad mestom.
Sledi odhod proti Latviji. Na poti se bomo ustavili na
enem glavnih romarskih središč na Baltiku, na hribu
križev oz. Kryziu Kalnisu, ki je izjemnega pomena za Litovce. Na hribu se nahaja več kot 100.000 križev vseh
velikosti, ki so zanimiv motiv za fotografiranje. Nadaljevanje proti Rigi, zvečer nastanitev v hotelu.
3. DAN
zajtrk, nočitev
RIGA IN JURMALA
Dopoldne se bomo podali na ogled starega mestnega
jedra latvijske prestolnice. V njem izstopajo cerkev
Sv. Petra s 70 m visokim zvonikom, na katerega se
da tudi povzpeti, stolnica, ki velja za največjo na
Baltiku, in mačja hiša. Sprehodili pa se bomo tudi

Talin

228

mimo spomenika svobodi in operne hiše. Nekaj
prostega časa. Popoldne se bomo odpravili na krajši
izlet v bližnjo Jurmalo, ki je bilo v sovjetskih časih eno
najbolj mondenih letovišč v državi, o čemer pričajo
mnoge vile iz tega obdobja. Tu so nekoč letovali
visoki sovjetski funkcionarji, med njimi tudi Hruščov
in Brežnjev. Mestece, ki je danes največje letovišče ob
Baltiku, se ponaša tudi z dolgo peščeno plažo. Nočitev
v Rigi.
4. DAN
zajtrk, nočitev
RIGA - NARODNI PARK GAUJA - TALIN
Zjutraj se bomo odpravili proti Estoniji. Na poti bomo
obiskali narodni park Gauja, ki mu zaradi čudovite
narave pravijo tudi latvijska Švica. Območje je znano
po zanimivih srednjeveških gradovih. Ustavili se bomo
gradu Turaida, nato pa nadaljevali z vožnjo do Talina.
Po prihodu se bomo sprehodili po starem mestnem
središču, katerega posebnost je izvrstno ohranjen
stari del s starimi obzidji, cerkvami in srednjeveškimi
hišami, ki spada na Unescov seznam svetovne dediščine. Povzpeli se bomo na grič Toompea, kjer stoji
zanimiva katedrala Aleksandra Nevskega in od koder
so čudoviti pogledi na mesto in Finski zaliv. Sledi nastanitev v hotelu.
5. DAN
zajtrk, nočitev
TALIN ALI IZLET V HELSINKE
Prost dan za samostojne raziskovanje mesta. Predlagamo obisk predela Rocca al Mare, kjer stoji Estonski
muzej na prostem (vstopnina ob doplačilu), ki je replika tipične ribiške vasice iz 18. stoletja, obiščete pa
lahko tudi bližnji največji nakupovalni center v Estoniji, Rocca al Mare Shopping Centre. Po želji priporočamo izlet na bližnjo Finsko: zgodaj zjutraj se bomo s
trajektom zapeljali na sosednjo Finsko (2h vožnje) in
njeno prestolnico Helsinki. Sledi ogled mestnih znamenitosti kot so Senatni trg s stolnico, ki sodi med
najbolj prepoznavne podobe Helsinkov, v skalo vklesana cerkev Temppeliaukio, nenavadni Sibeluisov
spomenik, kongresna dvorana Finlandia, olimpijski

park in ruska cerkev, ki kraljuje nad pristaniščem. Popoldne povratek v Talin.
6. DAN
zajtrk
TALIN - SLOVENIJA
Še nekaj prostega časa do odhoda na letališče, od koder bomo preko enega izmed evropskih letališč poleteli proti Sloveniji.

od 859 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, pet nočitev z zajtrki v hotelih 3*, izlet v Trakai in Jurmalo, avtobusne prevoze
po programu, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
175 €, večerje 110 € (enkrat srednjeveška večerja).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: izlet v Helsinke 69 €,
Trakai 7 €, Turaida 5 €.

USPEŠNICA

Helsinki

St.
Peterburg

TALLIN

NP Gauja
Sigulda

RIGA
Hrib Križev

TrakaiVILNUS

Riga

Velika baltska tura in St. Peterburg

Odhodi: 31. marec* in 27. april, 25.* maj, 22. junij, 27. julij, 3. in 10. avgust, 21. september, 26. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• obisk vseh baltskih dežel
• ogled čudovitega St. Peterburga
• možnost izleta v Peterhof in znamenito
Katarinino palačo
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - GRAD TRAKAI - VILNIUS 
Predvidoma v jutranjih urah polet z letališča JP Ljubljana preko enega od vmesnih letališč proti Vilniusu. Po
pristanku se bomo podali do ene glavnih znamenitosti
Litve, zgodovinskega mesteca Trakai. Znan je po čudovitem srednjeveškem dvorcu, ki stoji kar sredi jezera.
Po želji notranji ogled. Nadaljevanje do Vilniusa, nastanitev v hotelu, zvečer pa prvi sprehod po centru mesta.
2. DAN
zajtrk, nočitev
VILNIUS - HRIB KRIŽEV - RIGA
Zjutraj ogled glavnih znamenitosti Vilniusa, ki se večinoma nahajajo v enem največjih srednjeveških mestnih
jeder v Evropi. Baročno mestno središče je od leta 1994
uvrščeno tudi na seznam svetovne kulturne dediščine. Sprehodili se bomo do katedrale, videli ruševine
spodnjega gradu, zgradbo univerze ter se povzpeli do
gradu Gediminas, ki kraljuje nad mestom. Sledi odhod
proti Latviji. Na poti se bomo ustavili na enem glavnih
romarskih središč na Baltiku, na hribu križev oz. Kryziu
Kalnisu, ki je izjemnega pomena za Litovce. Na hribu se
nahaja več kot 100.000 križev vseh velikosti, ki so zanimiv motiv za fotografiranje. Nadaljevanje proti Rigi,
zvečer nastanitev v hotelu.
3. DAN
zajtrk, nočitev
RIGA IN JURMALA
Dopoldne se bomo podali na ogled starega mestnega jedra latvijske prestolnice. V njem izstopajo cerkev
Sv. Petra s 70 m visokim zvonikom, na katerega se da
tudi povzpeti, stolnica, ki velja za največjo na Baltiku,
in mačja hiša. Sprehodili pa se bomo tudi mimo spomenika svobodi in operne hiše. Nekaj prostega časa.
Popoldne se bomo odpravili na krajši izlet v bližnjo
Jurmalo, ki je bilo v sovjetskih časih eno najbolj mondenih letovišč v državi, o čemer pričajo mnoge vile
iz tega obdobja. Tu so nekoč letovali visoki sovjetski
funkcionarji, med njimi tudi Hruščov in Brežnjev. MeVilnius

stece, ki je danes največje letovišče ob Baltiku, se ponaša tudi z dolgo peščeno plažo. Nočitev v Rigi.
4. DAN
zajtrk, nočitev
RIGA - NARODNI PARK GAUJA - TALIN
Zjutraj se bomo odpravili proti Estoniji. Na poti bomo
obiskali narodni park Gauja, ki mu zaradi čudovite
narave pravijo tudi latvijska Švica. Območje je znano
po zanimivih srednjeveških gradovih. Ustavili se bomo
gradu Turaida, nato pa nadaljevali z vožnjo do Talina.
Po prihodu se bomo sprehodili po starem mestnem
središču, katerega posebnost je izvrstno ohranjen stari
del s starimi obzidji, cerkvami in srednjeveškimi hišami, ki spada na Unescov seznam svetovne dediščine.
Povzpeli se bomo na grič Toompea, kjer stoji zanimiva
katedrala Aleksandra Nevskega in od koder so čudoviti pogledi na mesto in Finski zaliv. Sledi nastanitev v
hotelu.
5. DAN
zajtrk, nočitev
TALIN - ST. PETERBURG
Dopoldne slovo od Talina in vožnja proti Rusiji. Po
opravljenih obmejnih formalnostih nadaljevanje do St.
Peterburga, nastanitev v hotelu in nočitev.
6. DAN
zajtrk, nočitev
ST. PETERBURG
Zjutraj se bomo podali na ogled tega elegantnega
mesta ob reki Neva, ki velja za eno najlepših evropskih mest. Podali se bomo na znameniti Dvorni trg,
nekdanje središče ruskega imperija in si ogledali tudi
monumentalni Zimski dvorec, nekoč sedež ruskih
carjev. Videli bomo tudi sedež admiralitete, ploščad
dekabristov z znamenitim spomenikom Petra Velikega, Poletno palačo s parkom, največjo pravoslavno
katedralo v mestu, katedralo Sv. Izaka, Kazansko stolnico, stolnico Smolny in Vasiljev otok, kjer sta danes
univerza in umetnostna akademija. Ustavili se bomo
tudi pred znamenito križarko Auroro in pred mogočno
trdnjavo Petropavlovsk. Popoldne po želji obisk enega
izmed najpomembnejših svetovnih muzejev, Ermitaža
(doplačilo), ki hrani neprecenljive zbirke umetnin iz
vsega sveta. Doživeli bomo tudi utrip najbolj znane ulice Nevski prospekt, na kateri so številne restavracije,
trgovine in trgi.

7. DAN
zajtrk, nočitev
ST. PETERBURG (PETERHOF in CARSKOJE SELO) 
Dan bo namenjen obisku muzejev ali samostojnemu
raziskovanju mesta. Ob doplačilu toplo priporočamo
celodnevni izlet v Peterhof in Carskoje selo. V Peterhofu se nahaja ena najsijajnejših in najbolje ohranjenih
podeželskih palač carske družine Romanovih, obdana
z enim največjih in najslikovitejših parkov, zaradi česar
mu pravijo tudi ruski Versailles. Nadaljevanje v Carskoje selo, kjer stoji svetovno znana Katarinina palača s sijajnimi stopnišči, dvoranami in saloni, ter z znamenito
jantarjevo sobo s stenami, obloženimi z jantarjem. Povratek v St. Peterburg. Zvečer po želji mini križarjenje
po kanalih St. Peterburga, kjer bomo mesto spoznali
še z drugega vidika.
8. DAN
zajtrk
ST. PETERBURG - SLOVENIJA
Dopoldne prevoz do letališča in polet preko enega izmed evropskih letališč proti Sloveniji.

od 1.059 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalske prevoze, letališke in
varnostne pristojbine, sedem nočitev z zajtrki v
hotelih 3*, avtobusne prevoze po programu, izlet
v Trakai in Jurmalo, zunanje oglede, spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 80 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
245 €, urejanje ruskega vizuma (skupaj z vabilnim
pismom in posredovanjem) 85 €, večerje (vključujejo eno srednjeveško večerjo) 175 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: izlet v Peterhof in
Carskoje selo 95 €, Ermitaž 20 €, mini križarjenje po
kanalih St. Peterburga 20 €, Trakai 7 €, Turaida 5 €.

St. Peterburg
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Jurmala

Riga

Baltske prestolnice 

Odhodi: 6.*, 21.* in 27.* april, 25. maj, 18. junij, 24. julij, 3., 6. in 24. avgust, 21.* september in 27.* oktober 2019
•
•
•
•

obisk vseh treh baltskih prestolnic
vključen izlet v Trakai
obisk nenavadnega Hriba križev
na odhodu 18. junij, 23. julij in 7. avgust bo
vrnitev v Slovenijo s posebnim letalom direktno
v Ljubljano

1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - GRAD TRAKAI - VILNIUS
V jutranjih urah polet z letališča JP Ljubljana proti Vilniusu (možen tudi polet z bližnjega letališča, v tem primeru doplačilo za prevoz). Po pristanku se bomo podali do ene glavnih znamenitosti Litve, zgodovinskega
mesteca Trakai. Znan je po čudovitem srednjeveškem
dvorcu, ki stoji kar sredi jezera. Po želji notranji ogled.
Nadaljevanje do Vilniusa, nastanitev v hotelu, zvečer
pa prvi sprehod po centru mesta.
2. DAN
zajtrk, nočitev
VILNIUS - HRIB KRIŽEV - RIGA
Zjutraj ogled glavnih znamenitosti Vilniusa, ki se večinoma nahajajo v enem največjih srednjeveških
mestnih jeder v Evropi. Baročno mestno središče je od
leta 1994 uvrščeno tudi na seznam svetovne kulturne
dediščine. Sprehodili se bomo do katedrale, videli
ruševine spodnjega gradu, zgradbo univerze ter se
povzpeli do gradu Gediminas, ki kraljuje nad mestom.
Sledi odhod proti Latviji. Na poti se bomo ustavili na
enem glavnih romarskih središč na Baltiku, na hribu
križev oz. Kryziu Kalnisu, ki je izjemnega pomena za Litovce. Na hribu se nahaja več kot 100.000 križev vseh
velikosti, ki so zanimiv motiv za fotografiranje. Nadaljevanje proti Rigi, zvečer nastanitev v hotelu.

Gauja
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3. DAN
zajtrk, nočitev
RIGA IN JURMALA
Dopoldne se bomo podali na ogled starega mestnega jedra latvijske prestolnice. V njem izstopajo cerkev
Sv. Petra s 70 m visokim zvonikom, na katerega se da
tudi povzpeti, stolnica, ki velja za največjo na Baltiku, in mačja hiša. Sprehodili pa se bomo tudi mimo
spomenika svobodi in operne hiše. Nekaj prostega
časa. Popoldne se bomo odpravili na krajši izlet v bližnjo Jurmalo, ki je bilo v sovjetskih časih eno najbolj
mondenih letovišč v državi, o čemer pričajo mnoge
vile iz tega obdobja. Tu so nekoč letovali visoki sovjetski funkcionarji, med njimi tudi Hruščov in Brežnjev.
Mestece, ki je danes največje letovišče ob Baltiku, se
ponaša tudi z dolgo peščeno plažo. Nočitev v Rigi.
4. DAN
zajtrk, nočitev
RIGA - NARODNI PARK GAUJA - TALIN
Zjutraj se bomo odpravili proti Estoniji. Na poti bomo
obiskali narodni park Gauja, ki mu zaradi čudovite
narave pravijo tudi latvijska Švica. Območje je znano
po zanimivih srednjeveških gradovih. Ustavili se bomo
gradu Turaida, nato pa nadaljevali z vožnjo do Talina.
Po prihodu se bomo sprehodili po starem mestnem
središču, katerega posebnost je izvrstno ohranjen
stari del s starimi obzidji, cerkvami in srednjeveškimi
hišami, ki spada na Unescov seznam svetovne dediščine. Povzpeli se bomo na grič Toompea, kjer stoji
zanimiva katedrala Aleksandra Nevskega in od koder
so čudoviti pogledi na mesto in Finski zaliv. Sledi nastanitev v hotelu.

od 729 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, štiri nočitve z zajtrki v hotelih 3*, izlet v Trakai in Jurmalo, avtobusne prevoze
po programu, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
140 €, večerje 90 € (enkrat srednjeveška večerja).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Trakai 7 €, Turaida
5 €.

5. DAN
zajtrk
TALIN - SLOVENIJA
Še nekaj prostega časa do odhoda na letališče, od koder bomo preko enega izmed evropskih letališč poleteli proti Sloveniji.

Vilnius

Varšava

Vilnius

Varšava in baltske prestolnice

Odhodi: 21.* in 27. april, 25. maj, 17. in 22. junij, 23. in 28. julij, 5. in 10. avgust, 21.* september in 27. oktober 2019
•
•
•
•
•

direktni leti iz Ljubljane
ogled Varšave, sodobne poljske prestolnice
ogled vseh treh baltskih prestolnic
obisk nenavadnega Hriba križev in izlet v Trakai
možnost izleta v Helsinke

1. DAN nočitev
SLOVENIJA - VARŠAVA - WYSZKOW/LOMZA
V jutranjih urah polet iz Ljubljane v Varšavo. Po pristanku najprej avtobusni panoramski ogled cvetoče
poljske prestolnice. Zapeljali se bomo po severni
strani mesta, kjer se nahaja Novo mesto, del mesta
s futurističnimi nebotičniki, ki spominjajo na Manhattan, nato pa se podali na raziskovanje starega
mestnega jedra s številnimi mestnimi znamenitostmi
pod Unescovo zaščito (zunanji ogledi). Ogledali si
bomo kraljevi grad, staro jedro, park Lazienski, kjer se
nahaja kip skladatelja Frederica Chopina... Popoldne
začetek vožnje proti Litvi. Nastanitev v hotelu na poti
(kraj Wyszkow, Lomza ali okolica), nočitev.
2. DAN 
zajtrk, nočitev
POLJSKA – TRAKAI – VILNIUS
Zjutraj nadaljevanje vožnje proti Litvi. Pot nas bo vodila čez prostrane poljske ravnice proti Litvi. Po prestopu meje nadaljevanje do ene glavnih znamenitosti Litve, zgodovinskega mesteca Trakai, ki so ga pomagali
oblikovati številni narodi in zaseda pomembno mesto
v zgodovini Litve. Na področju se nahaja več kot 200
manjših jezer z večjimi in manjšimi otočki. Gotovo nas
bo najbolj očaral pogled na grad Trakai, ki stoji na otoku (po želji notranji ogled). Nadaljevanje do Vilniusa,
glavnega mesta Litve. Nastanitev v hotelu, zvečer pa
prvi sprehod po mestnem središču.
3. DAN 
zajtrk, nočitev
VILNIUS - HRIB KRIŽEV - RIGA
Zjutraj ogled glavnih znamenitosti Vilniusa, ki se večinoma nahajajo v enem največjih srednjeveških
mestnih središč v Evropi. Baročno mestno središče je
od leta 1994 uvrščeno tudi na seznam svetovne kulturTrakai

ne dediščine. Sprehodili se bomo do katedrale, videli
ruševine spodnjega gradu, zgradbo univerze ter se
povzpeli do gradu Gediminas, ki kraljuje nad mestom.
Sledi odhod proti Latviji. Na poti se bomo ustavili na
enem glavnih romarskih središč na Baltiku, na hribu
križev oz. Kryziu Kalnisu, ki je izjemnega pomena za Litovce. Na hribu se nahaja več kot 100. 000 križev vseh
velikosti, ki so zanimiv motiv za fotografiranje, obiskal
pa ga je tudi papež Janez Pavel II. Nadaljevanje proti
Rigi, kamor bomo prišli v večernih urah. Nastanitev v
hotelu.
4. DAN 
zajtrk, nočitev
RIGA – TALIN
Dopoldne se bomo podali na ogled starega mestnega jedra latvijske prestolnice. V njem izstopajo cerkev
Sv. Petra s 70 m visokim zvonikom, na katerega se da
tudi povzpeti, stolnica, ki velja za največjo na Baltiku,
in mačja hiša. Sprehodili pa se bomo tudi mimo spomenika svobodi in operne hiše. Sledi nekaj prostega
časa za uživanje v mestnem vrvežu, nato pa vožnja
proti severu. Prečkali bomo mejo z Estonijo, nato pa
nadaljevali do Talina. Prihod v večernih urah, nastanitev v hotelu.
5. DAN 
zajtrk, nočitev
TALIN (IZLET V HELSINKE)
Prost dan za samostojne raziskovanje mesta. Predlagamo obisk predela Rocca al Mare, kjer stoji Estonski
muzej na prostem (vstopnina ob doplačilu), ki je replika tipične ribiške vasice iz 18. stoletja, obiščete pa
lahko tudi bližnji največji nakupovalni center v Estoniji, Rocca al Mare Shopping Centre.
Po želji priporočamo izlet na Finsko: zgodaj zjutraj se
bomo s trajektom zapeljali na sosednjo Finsko (2h
plovbe) in njeno prestolnico Helsinki. Sledi ogled
mestnih znamenitosti kot so Senatni trg s stolnico,
ki sodi med najbolj prepoznavne podobe Helsinkov,
v skalo vklesana cerkev Temppeliaukio, nenavadni
Sibeluisov spomenik, kongresna dvorana Finlandia,
olimpijski park in ruska cerkev, ki kraljuje nad pristaniščem. Popoldne povratek v Talin. Prevoz do hotela.

6. DAN zajtrk
TALIN - SLOVENIJA
Zjutraj se bomo sprehodili po starem mestnem središču, katerega posebnost je izvrstno ohranjen stari
del s starimi obzidji, cerkvami in srednjeveškimi hišami, ki spada na Unescov seznam svetovne dediščine.
Povzpeli se bomo na grič Toompea, kjer stoji zanimiva
katedrala Aleksandra Nevskega in od koder so čudoviti pogledi na mesto in Finski zaliv. Sledi prosti čas za
zadnje sprehode, nakupe ali posedanje v katerem izmed lokalov. Sledi prevoz na letališče, od koder bomo
s posebnim letalom poleteli proti Sloveniji.

od 769 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalske prevoze po programu,
letališke in varnostne pristojbine, vse avtobusne
prevoze po programu, 5x nočitev z zajtrkom v hotelih 3/4*, vse zunanje oglede po programu, slovensko spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 35 potniki 40 €.
DOPLAČILA PO ŽELJI, ob prijavi: enoposteljna
soba 155 €, 5x večerja (vklj. srednjeveško večerjo
v Rigi) 110 €
DOPLAČILA PO ŽELJI, na poti: vstopnina v grad
Trakai 7 €.
OPOMBA: na odhodih 23.6. in 11.8. bo program
potekal v obratnem zaporedju. Podroben program
boste našli na www.palma.si.

Talin
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Posebno letalo iz Ljubljane

Riga

Tallin

Riga in Tallin s posebnim letalom

POSEBNO LETALO

Odhodi: 7*., 19. in 22. junij, 25. in 28. julij, 7. in 10. avgust 2019
• v eno smer posebno letalo iz/na Ljubljano
• ogled dveh baltskih prestolnic
• priporočamo izlet v Helsinke
1. DAN
nočitev
BENETKE - RIGA
V zgodnjih jutranjih urah zbor potnikov na letališču v
Benetkah (po želji prevoz iz Slovenije) in polet proti
Rigi. Po pristanku sledi prevoz do hotela in nastanitev,
nato pa prvi sprehod po mestnem središču.
2. DAN
zajtrk, nočitev
RIGA - TALIN 
Dopoldne se bomo podali na ogled starega mestnega
jedra latvijske prestolnice. V njem izstopajo cerkev Sv.
Petra s 70 m visokim zvonikom, na katerega se da tudi
povzpeti, stolnica, ki velja za največjo na Baltiku, in
mačja hiša. Sprehodili pa se bomo tudi mimo spomenika svobodi in operne hiše. Sledi nekaj prostega časa
za uživanje v mestnem vrvežu, nato pa vožnja proti
severu. Prečkali bomo mejo z Estonijo, nato pa nadaljevali do Talina. Prihod v večernih urah, nastanitev v
hotelu v mestu ali okolici.

3. DAN
zajtrk, nočitev
TALIN (po želji IZLET V HELSINKE)
Prost dan za samostojne raziskovanje mesta. Predlagamo obisk predela Rocca al Mare, kjer stoji Estonski
muzej na prostem (vstopnina ob doplačilu), ki je replika tipične ribiške vasice iz 18. stoletja, obiščete pa
lahko tudi bližnji največji nakupovalni center v Estoniji, Rocca al Mare Shopping Centre.
Po želji priporočamo izlet na Finsko: zgodaj zjutraj se
bomo s trajektom zapeljali na sosednjo Finsko (2h
plovbe) in njeno prestolnico Helsinki. Sledi ogled
mestnih znamenitosti kot so Senatni trg s stolnico,
ki sodi med najbolj prepoznavne podobe Helsinkov,
v skalo vklesana cerkev Temppeliaukio, nenavadni
Sibeluisov spomenik, kongresna dvorana Finlandia,
olimpijski park in ruska cerkev, ki kraljuje nad pristaniščem. Popoldne povratek v Talin. Prevoz do hotela.
4. DAN
zajtrk
TALIN - SLOVENIJA
Zjutraj se bomo sprehodili po starem mestnem središču, katerega posebnost je izvrstno ohranjen stari
del s starimi obzidji, cerkvami in srednjeveškimi hišami, ki spada na Unescov seznam svetovne dediščine.
Povzpeli se bomo na grič Toompea, kjer stoji zanimiva
katedrala Aleksandra Nevskega in od koder so čudo-

viti pogledi na mesto in Finski zaliv. Sledi prosti čas za
zadnje sprehode, nakupe ali posedanje v katerem izmed lokalov. Sledi prevoz na letališče, od koder bomo
s posebnim letalom poleteli proti Sloveniji.

od 619 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalske prevoze po programu,
letališke in varnostne pristojbine, avtobusne prevoze po programu, tri nočitve z zajtrkom v hotelih
3*, vse zunanje oglede po programu, spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
130 €, 3x večerja (vklj. srednjeveško večerjo v Rigi)
79 €, enosmerni prevoz do letališča 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: izlet v Helsinke 69 €.
OPOMBA: na odhodih 22. junij, 28. julij in 10. avgust bo potekal program v obratnem vrstnem redu

Riga – prestolnica Latvije s posebnim letalom

POSEBNO LETALO

Odhod: 31. oktober 2019

• polet s posebnim letalom iz Ljubljane
• optimalne časovnice leta – jutranji in večerni
let
• Riga, prestolnica Latvije, ki ji pravimo tudi
severni Pariz
1. DAN
nočitev
LJUBLJANA – RIGA
V jutranjih urah prijava na polet posebnega letala proti
Rigi. Po pristanku ogled mesta, ki se omenja že davnega leta 1201. Spričo bogatega kulturnega in arhitekturnega bogastva mesta je le ta pod zaščito Unesca.
Med ogledom mesta boste lahko občudovali številne
baročne in gotske stavbe, mesto pa pogosto poimenujemo Pariz vzhoda. Med najpomembnejše mestne
znamenitosti zagotovo sodijo: mestni kanal, Bastion Hill, Powder Tower,Latvijsko narodno gledališče,
Muzej lepih umetnosti, očarljivo okrožje Art Nouveau
(Jugendstil), zgradbe, Spomenik Svobode, Latvijska
univerza, Ruska pravoslavna cerkev, Opera….. Nastanitev v hotelu. Nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
RIGA - po želji OGLED PALAČE RUNDALE
Prosto v mestu za samostojen oglede katerega od znamenitih muzejev.
Po želji in za doplačilo ogled palača Rundale, ki je
eden od najbolj znanih spomenikov baročne in ro-

koške umetnosti na severu. Palača sodi med prestižne
palača iz 18. stoletja, kjer se razprostira kar 136 sob.
Ogled notranjosti, ki so jo kreirali najpomembnejši arhitekti in umetniki 18. stoletja. Prosto popoldne.
3. DAN
zajtrk, nočitev
RIGA – PO ŽELJI IZLET V NACIONALNI PARK GAUJA
Po zajtrku prosto oz. ob doplačilu izlet v mestece Sigulda, ki se nahaja le 50km iz Rige, ki je središče nacionalnega parka Gauja. Sigulda v prevodu pomeni Švica,
saj je nepozabna po svoji lepotni naravi, edinstveni
reki Gauja, slikovita rečna dolina številnimi jamami,
razgibano pokrajino ter zgodovinskimi kraji, kot je Turaida s srednjeveškim gradom in dvorec in ruševine
gradu Sigulda. Sodobno mesto Sigulda pa je tudi smučarsko središče in središče drugih zimskih športov.
4. DAN
zajtrk
RIGA – LJUBLJANA
Po zajtrku nadaljevanje ogledov mesta, ki ga bomo
zaključili na mestni tržnici, ki je eden največjih tržnic
v vzhodni Evropi in ga dnevno obiskujejo številni obiskovalci od blizu in daleč. Živopisana tržnica je bila
odprta leta 1920 kot skladišča za žita, hanger za vojaške zračne hiše itd…. Prosto za nakupe spominkov domače obrti oz. pozno kosilo…..V poznih popoldanskih
urah prevoz na letališče in prijava na polet posebnega
letala proti Sloveniji.

od 599 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz s posebnim
letalom Ljubljana – Riga – Ljubljana, letališke in
varnostne pristojbine, avtobusni prevoz po programu, tri nočitve z zajtrkom v hotelu 4*, oglede po
programu, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
90 €, 3x večerja 70 €, izlet v narodni park Guja:
70 €, ogled palače Rundale z vstopnino za palačo:
70 € na osebo.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine na poti po
želji.

NOVO

UGODNO

POMEMBNO: V primeru posebnih letal (charter let) je najmanjše število 140 potnikov na letalu in najmanj 45 potnikov na posameznem avtobusu. Na takšnih potovanjih je možnih več programov in več avtobusov, cena pa se preračuna na število potnikov v posameznem avtobusu. Če je potnikov več kot 49 na istem programu, se uporabita dva avtobusa in se obračuna višja cena za
potnike na obeh avtobusih, dokler oba ne dosežeta optimalnega števila potnikov.
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UKRAJINA

UKRAJINA JE DEŽELA
Zlatih kupol, velikih src, poezije, slikovite folklore
in oblek z rožami, nekajkrat spisane zgodovine,
polnjenih testenin in ocvrtih hot dogov.
ZVEZDNI PRAH
Veliki Taras Sevchenko, ki so mu brki segali do
ovratnika, je utemeljitelj sodobne ukrajinske
literature in jezika. Ta renesančni človek je v 19.
stoletju znal vse – kovati rime, pisati, slikati in se
zraven politično udejstvovati. Car ga je kot člana
skrivnega ukrajinsko-slovanskega združenja
izgnal iz domovine za deset let. Ukrajinci so nanj
navezani še bolj, kot smo Slovenci na Prešerna.
VROČIH 5 V KIJEVU
• Samostan
Pecherska
Laura
je
najprivlačnejša znamenitost v Kijevu in
osrednja romarska točka v državi. Njegove
zlate kupole resno tekmujejo s tistimi v
Hermitagu (St. Petersburg), v skrivnostnih
labirintih pod zemljo pa se skrivajo
mumificirani menihi.
• Osrednji trg Majdan je videl vse ukrajinske
revolucije – tisto v 90. letih, Oranžno
pred več kot desetletjem in nazadnje
Euromajdansko. Karkoli se zgodi, Ukrajince

vedno odnese na Majdan, v srce Kijeva,
znano tudi po veselih dogodkih in koncertih.
• Katedrala Sv. Sofije je najstarejša cerkev v
Kijevu z ohranjenimi originalnimi freskami
iz 11. st., ko so zgradili katedralo na čast
princu Jaroslavu. Z vrha 74 m visokega
zvonika se odpira prelep razgled nad
prestolnico Ukrajine.
• Otok Trukhanik sredi reke Dnjeper so zelena
pljuča mesta, kjer domačini radi kolesarijo,
se sprehajajo in uživajo. Ena največjih
posebnosti je hipijevski raj Skvorechnik z
lesenimi hiškami za počitek.
• Andriyivski Uzviz je kijevski MontMartre z
umetniškim pridihom. Vzpon po najstrmejši
mestni ulici spremljajo slikovite hiše v artnoaveau stilu in legenda o sv. Andreju, ki naj
bi prav tu ustanovil Kijev.

strmoglavila Euromajdanska revolucija, je
danes preurejena v muzej, skupaj z vsemi
razkošnimi predmeti in infrastrukturo, ki
je pripadala ograjenemu posestvu z leseno
rezidenco v stilu ukrajinske podeželske
dače.
• 1250. najbogatejši zemljan po Forbesovi
lestvici je ukrajinski oligarh Pinchuck,
ki ima v Kijevu svoj Pinchuck Art Centre
z umetninami najslavnejših sodobnih
umetnikov iz vsega sveta, od Hirsta do Ai
Weiweia.
• Območje Černobila, največje jedrske
katastrofe vseh časov ob eksploziji
razvpitega reaktorja 4, je za vedno
zaznamovalo območje, kjer danes ob
turističnih ogledih skrbno merijo sevanje, ki
ni več zdravju nevarno.

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Na poti z letališča v mesto ni mogoče
spregledati skoraj 100 m visokega kipa
Materi naroda (Rodina Mat), drugega
in zadnjega vélikega spomenika iz časa
Sovjetske zveze in Leonida Brežnjeva.
• Razkošna
rezidenca
nekdanjega
predsednika Viktorja Janukoviča, ki ga je

ZA DOBER TEK
Ukrajinci imajo dve najljubši jedi, ki jih spremljata
celo življenje. Boršč je vroča pesina juha,
varenyky pa so njihovi testeni žepki, polnjeni na
različne načine in začinjeni z malo slanine. Oboje
gre odlično skupaj.

Kijev

Mezhyhirya

Vikend v Kijevu, 4 dni

Odhodi: 14. marec*, 26. april, 16. maj, 22. junij, 22. avgust, 18. september 2019
• ogled Kijeva, enega izmed najstarejših in
kulturno najbogatejših mest vzhodne Evrope
1. DAN 
nočitev
SLOVENIJA – KIJEV
V večernih urah zbor potnikov na letališču v Ljubljani in polet proti Kijevu. Po pristanku prevoz v hotel in
nočitev.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
KIJEV
Dopoldne se bomo podali na ogled Kijeva, glavno mesto Ukrajine. Začeli bomo z obiskom starega
mestnega jedra, kjer stojijo zgradbe univerze, pa nekdanji vhod v mesto, Zlata vrata, prenovljena katedrala. Obiskali bomo Sofijino katedralo, eno najstarejših
mestnih zgradb. Nadaljevali bomo po najstarejši in
najbolj strmi mestni ulici s slikovito Andrejevo cerkvijo. Tu domujejo tudi številne galerije, trgovinice in
obrtne delavnice. Premor za kosilo, nato pa se bomo
z vzpenjačo podali v predel Podil, ki se nahaja na
bregu mogočne reke Dneper. Gre za živahen predel s
številnimi tržnicami in trgovinami. Sprehod po glavni
mestni ulici Khreshatik do znamenitega Majdanskega

trga, kraja dveh revolucij s čudovitimi fontanami, bari
in kavarnami. Večerja v restavraciji, nato povratek v
hotel.
3. DAN 
zajtrk, večerja
KIJEV (po želji izlet MEZHYHIRYA )
Prost dan za samostojno raziskovanje mesta. Po želji
(doplačilo) se bomo podali na izlet na posest Mezhyhirya v vasi Novi Petrivtsi. Posest je bila nekoč bogata
zasebna rezidenca predsednika Viktorja Janukoviča,
danes pa je prava turistična atrakcija. Nahaja se na
bregovih reke Dneper in razkriva razkošno življenje
nekdanjega predsednika. Na ozemlju se namreč nahaja zasebno pristanišče za jahte, konjeniški klub,
strelišče, tenis igrišča, nekdanji živalski vrt, garaže z
dragimi avti … Vse to obdaja 54 kilometrov ograje. Na
poti bomo imeli še kosilo.
Popoldne povratek v Kijev in prosto za dodatno raziskovanje mesta. Zvečer se bomo po želji podali na
večerjo s folklorno predstavo.

od 499 €

najmanj 25 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 5%

CENA VKLJUČUJE: letalske prevoze po programu,
letališke in varnostne pristojbine, prevoz letališče
- hotel - letališče, 3x nočitev z zajtrkom v hotelu
3*, ena večerja po programu, lokalnega vodnika, vse zunanje oglede po programu, slovensko
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
15 in 24 potniki je 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
96 €, izlet na posest Mezhyhirya s kosilom (min.
10 oseb) 50 €, folklorna predstava 9 €, transfer na
bližnje letališče 38 do 58 €.

4. DAN 
zajtrk
KIJEV - BLIŽNJE LETALIŠČE - SLOVENIJA
V zgodnjih jutranjih/nočnih urah prevoz do letališča,
od koder bomo poleteli proti Sloveniji.

Mistični Kijev, 4 dni

Odhodi: 2. maj, 20.* junij, 11. julij, 8. avgust, 19. september, 31. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• mešanica pravoslavnih katedral, elegantnih
stavb in velikanskih kipov iz sovjetskih časov
• ogled največjega muzeja na prostem v Evropi
• vožnja z ladjico po reki Dneper
1. DAN 
polet, večerja, nočitev
SLOVENIJA/BLIŽNJA LETALIŠČA - KIJEV
Polet iz Ljubljane/bližnjega letališča v Kijev, prestolnico Ukrajine, ki predstavlja preplet tradicije in sodobnosti. Po opravljenih mejnih formalnostih transfer
do hotela, kamor bomo predvidoma prispeli v pozno
popoldanskih urah. Sledi kratek ogled mesta: sprehodili se bomo čez najstarejši del mesta Podil in uživali
ob slikovitih pogledih na dolino reke Dneper. Če nam
bo čas dopuščal, si bomo ogledali še vladno četrt s
čudovitimi stavbami, kot sta hiša Gorodecki in palača
Marinski. Vrnitev v hotel čez Trg neodvisnosti, kjer so
v letih 2004 in 2014 potekale glavne demonstracije v
času Oranžne in Ukrajinske revolucije. Večerja v hotelu, nočitev.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
KIJEV
Po zajtrku nadaljujemo z ogledom mesta. Mesto in
okolico krasi več kot 300 cerkev, ogledali si bomo
eno izmed najbolj znanih – katedralo Sv. Sofije iz 11.
stoletja, ki je znana po edinstveni arhitekturi, freskah
in mozaikih. Obiščemo še samostan Sv. Mihaela, kjer
nas bodo očarala zlata vrata, ki predstavljajo vhod v
srednjeveški del mesta. Nekaj prostega časa za kosilo,
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nato pa bo sledil eden izmed vrhuncev našega izleta,
ogled samostanskega kompleksa Kijevsko-Pečerska
Lavra, ki v prevodu pomeni jamski samostan in je pod
UNESCO zaščito. Še dandanes kompleks predstavlja
najpomembnejši kraj romanja v Ukrajini. Na celotnem
področju so ohranjene številne slike, menihove celice, obrambni stolpi in druge zgradbe iz preteklega
obdobja. Ogledali si bomo še muzej zgodovinskih zakladov Ukrajine, kjer med drugim hranijo zlato ogrlico
iz megalitske grobnice. Nedaleč od Lavre se nahaja
tudi spomenik žrtvam Stalinovega režima v letih 1932 1933. Kratek ogled in vrnitev v hotel. Nočitev.
3. DAN 
zajtrk, (tradicionalno kosilo v muzeju

Pirogovo), nočitev
KIJEV – MUZEJ NA PROSTEM PIROGOVO – KIJEV
Zajtrk. Obiskali bomo največji muzej na prostem v
Evropi Pirogovo, ki leži le streljaj od središča mesta.
Zgrajen je bil v 17. stoletju za upodobitev kozaške vasi,
danes pa se tu nahajajo cerkve, tovarne, kmetije in
vetrnice. Popoln vpogled v vsakdanjik ukrajinskega
podeželja nam pričara ljudska glasba, ki nas spremlja
ob razlagi o življenju Kozakov. Sledi kosilo, kjer bomo
okusili tradicionalne specialitete ukrajinske kuhinje
(za doplačilo). V mesto se bomo vrnili z ladjico po reki
Dneper, ki deli Kijev na dva dela. Občudovali bomo
zlate strehe številnih cerkev, ki krasijo večerno podobo mesta. Nočitev.

NOVO

4. DAN 
zajtrk, polet
KIJEV – SLOVENIJA/BLIŽNJA LETALIŠČA
Po zajtrku še nekaj prostega časa za samostojno raziskovanje mesta ali nakupe do odhoda na letališče.
Polet v Ljubljano/bližnje letališče.

od 599 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz Ljubljana/bližnje letališče - Kijev, letališke in varnostne pristojbine, lokalne prevoze po programu, 3
x nočitev z zajtrkom in 2 x večerjo v hotelih 3/4*,
vožnja z ladjico po reki Dneper, vse zunanje oglede, lokalnega vodnika, spremstvo in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki je 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
75 €, tradicionalno kosilo 26 €, prevoz na in z odhodnega letališča: Zagreb 38 € in Benetke 58 € (za
povratni prevoz).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji
10 - 20 €.
OPOMBA: v primeru odhoda iz bližnjih letališč je
prevoz do in z letališča za doplačilo.

Kijev

Ukrajina, 6 dni

Odhodi: 14. marec*, 26. april,16. maj, 22. junij, 22. avgust, 18. september 2019
• Kijev je mešanica pravoslavnih katedral,
elegantnih stavb in velikanskih kipov iz
sovjetskih časov
• ogled Černobila in znamenite jedrske
elektrarne
• okušanje lokalnih specialitet na tržnici
Bessarabsky
1. DAN 
nočitev
SLOVENIJA – BLIŽNJE LETALIŠČE - KIJEV
Zbor potnikov na letališču v Ljubljani in polet proti Kijevu. Po pristanku prevoz v hotel in nočitev.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
KIJEV
Dopoldne se bomo podali na ogled Kijeva, glavno mesto Ukrajine. Začeli bomo z obiskom starega
mestnega jedra, kjer stojijo zgradbe univerze, pa nekdanji vhod v mesto, Zlata vrata, prenovljena katedrala. Obiskali bomo Sofijino katedralo, eno najstarejših
mestnih zgradb. Nadaljevali bomo po najstarejši in
najbolj strmi mestni ulici s slikovito Andrejevo cerkvijo. Tu domujejo tudi številne galerije, trgovinice in
obrtne delavnice. Premor za kosilo, nato pa se bomo
z vzpenjačo podali v predel Podil, ki se nahaja na
bregu mogočne reke Dneper. Gre za živahen predel s
številnimi tržnicami in trgovinami. Sprehod po glavni
mestni ulici Khreshatik do znamenitega Majdanskega
trga, kraja dveh revolucij s čudovitimi fontanami, bari
in kavarnami. Večerja v restavraciji, nato povratek v
hotel.
3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
KIJEV (po želji izlet MEZHYHIRYA)
Prost dan za samostojno raziskovanje mesta. Po želji
(doplačilo) se bomo podali na izlet na posest Mezhyhirya v vasi Novi Petrivtsi. Posest je bila nekoč bogata
zasebna rezidenca predsednika Viktorja Janukoviča,

danes pa je prava turistična atrakcija. Nahaja se na
bregovih reke Dneper in razkriva razkošno življenje
nekdanjega predsednika. Na ozemlju se namreč nahaja zasebno pristanišče za jahte, konjeniški klub,
strelišče, tenis igrišča, nekdanji živalski vrt, garaže z
dragimi avti … Vse to obdaja 54 kilometrov ograje. Na
poti bomo imeli še kosilo. Popoldne povratek v Kijev
in prosto za dodatno raziskovanje mesta. Zvečer se
bomo podali na večerjo s folklorno predstavo.
4. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
KIJEV (po želji IZLET V ČERNOBIL*)
Prost dan za samostojno raziskovanje mesta. Po želji (doplačilo) se bomo podali na izlet na enega najbolj zloglasnih področij na svetu: Černobil. Podali se
bomo na turo znotraj 30 - kilometrskega obroča, kjer
se je leta 1986 ena največjih jedrskih nesreč v zgodovini. Med ogledom »ukrajinskih Pompejev« bomo dobili vpogled v svet, ki že dolgo več ne obstaja. Videli
bomo znamenito jedrsko elektrarno, obiskali bližnje
mesto duhov Pripyat z zapuščenimi šolami in hišami
in se ustavili pred bližnjim Rdečem gozdom. To je tudi
področje, ki ga danes počasi zopet naseljujejo prvi
domačini.
* Stopnja sevanja na območju danes ni več zdravju
škodljiva. Primerljiva je recimo s stopnjo sevanja na
transatlantskih letih.
5. DAN 
zajtrk, nočitev
KIJEV (po želji GASTRONOMSKA TURA)
Prost dan za samostojno raziskovanje mesta. Po želji
(doplačilo) se bomo podali na gastronomsko turo po
Kijevu. V mestu se je razvila zanimiva mešanica različnih vplivov, od lokalnih do mednarodnih. Obiskali
bomo tržnico Bessarabsky, kjer bomo za začetek poskusili lokalno specialiteto kot je perepychka hot dog.
Privoščili si bomo odlično kosilo z vključenim vinom,
za konec pa zavili še v lokalno slaščičarno, kjer bomo
poskusili lokalne slaščice.

6. DAN
KIJEV - BLIŽNJE LETALIŠČE - SLOVENIJA
V zgodnjih jutranjih/nočnih urah prevoz do letališča,
od koder bomo poleteli proti Sloveniji.

od 689 €*

najmanj 25 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalske prevoze po programu,
letališke in varnostne pristojbine, prevoz letališče
- hotel - letališče, 5x nočitev z zajtrkom v hotelu
3*, 3 večerje po programu, vstopnine po programu, lokalnega vodnika, vse zunanje oglede po
programu, slovensko spremstvo in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
15 in 24 potniki je 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
160 €, izlet na posest Mezhyhirya s kosilom (min.
10 oseb) 50 €, izlet v Černobil s kosilom 130 €,
gastronomska tura 60 €, transfer na bližnje letališče 38 do 58 €.
Odhodno letališče se lahko spremeni.
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Odesa

Vzhodnoevropski dvojček



OBALA ČRNEGA MORJA V ODESI IN OKUSI MOLDAVIJE
Odhodi: 21. junij, 10. julij, 7.* avgust, 18. september 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled glavnega pristanišča Ukrajine, ki se
lahko pohvali z najboljšo operno hišo na svetu
• obisk Pridnjestrske republike - Transnistrije,
nepriznane države na ozemlju Moldavije
• slikovita pokrajina Moldavije z ogromnimi
nasadi sončnic
• degustacija konjaka v tovarni Kvint in ogled
edinstvene vinske kleti Cricova
1. DAN 
polet, (tradicionalna večerja), nočitev
SLOVENIJA/BLIŽNJA LETALIŠČA - ODESA
Polet iz Ljubljane/bližnjega letališča v Odeso, obmorsko mesto Ukrajine ob Črnem morju. Po opravljenih
mejnih formalnostih transfer do hotela, popoldne pa
bomo namenili raziskovanju največjega pristaniškega
mesta v državi, nastalega po ukazu Katerine Velike, ki
je imela željo zgraditi najlepše pristaniško mesto na
svetu. Ogledali si bomo glavne znamenitosti mesta Primorski boulevard, Potemkinove stopnice, operno
hišo, ki velja za eno najbolj veličastnih opernih hiš v
celotni Evropi, čudovito Deribasovskaya ulico, Burgomajsterjevo rezidenco, cerkev Marijinega vnebovzetja in čudovito mestno jedro. Barvita mešanica stilov
oblikuje mestno pot in ji daje pridih juga. Nekaj prostega časa, večerja v mestni restavraciji (za doplačilo)
in vrnitev v hotel. Nočitev.
2. DAN 
zajtrk, nočitev
ODESA – (IZLET PO OBALI ČRNEGA MORJA) - ODESA
Zajtrk. Po želji (za doplačilo) se odpravimo na izlet ob
obali Črnega morja. Obiskali bomo eno najstarejših
mest v Evropi, Belgorod-Dnestrovski. Zgodovina mesta je stara preko 2500 let in sega v čas starih Grkov,
ko se je tu nahajalo pomembno arheološko najdišče
Tira. Ogledali si bomo slovito trdnjavo Ak-Kerman, ki
leži na obrežju reke Dneper. Sledi kratka vožnja do naselja Shabo, ki so ga pred več kot 200 leti ustanovili
francoski in švicarski vinogradniki. Sledi kosilo v lokalni restavraciji v bližini vinske kleti in kulturnega centra
Shabo, nato pa ogled kraljeve kleti, kjer bomo lahko
preizkusili lokalno pridelana vina (za doplačilo). Povratek v Odeso v pozno popoldanskih/večernih urah.
Nočitev.
Orhei Vechi
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3. DAN 
zajtrk, degustacija konjaka, nočitev
ODESA – TIRASPOL – KIŠNJEV
Po zajtrku zapustimo Ukrajino in se podamo v Moldavijo, približno po eni uri vožnje prispemo do Pridnjestrske republike - Transnistrije. Gre za del države,
ki se ni želel ločiti od Sovjetske zveze, zato so leta 1992
razglasili svojo neodvisnost. Kljub temu, da imajo svojo vlado, valuto, zastavo in himno, Združeni narodi te
države ne priznavajo. Po mejnih formalnostih se bomo
ustavili v mestu Tiraspol, glavnemu mestu republike in
si ogledali destilarne Kvint Brandya, kjer bomo degustirali nacionalni ponos republike - konjak. Po degustaciji sledi kratka vožnja do mesta Bender, ki slovi po
ogromni otomanski utrdbi iz 16. stoletja. Pozno popoldan prispemo v prestolnico Kišnjev, panoramski ogled
mesta z avtobusom. Nastanitev v hotelu.
4. DAN 
zajtrk, degustacija v vinski kleti, nočitev
KIŠNJEV – ORHEI VECHI – CRICOVA (vinska klet Cricova) – KIŠNJEV
Zajtrk. Odpravili se bomo v Orheiul Vechi, ki predstavlja najbolj znano zgodovinsko in arheološko središče
v vzhodni Evropi. Najdišče obdaja reka Raut, na pobočju pa se nahajajo številni starodavni spomeniki,
vklesani v ogromne apnenčaste skale. Povzpeli se
bomo do čudovite cerkve, ki je posvečena Marijinemu vstajenju ter se sprehodili skozi vasico s številnimi
pisanimi hiškami in dobili majhen vpogled v življenje
domačinov. Kosilo v lokalni restavraciji. Za konec si
bomo ogledali še vinsko klet Cricova, drugo največjo
v državi, kjer bomo lahko uživali v degustaciji vin (za
doplačilo). Več kot 100 km predorov iz 15. stoletja, ki
so v večini 60 m pod površjem, tvori pravcato podzemno mesto, kjer so posamezni predori poimenovani
po različnih sortah grozdja. Ogled kleti je poseben tudi
zato, ker se po predorih premikamo z vozili. Vrnitev v
Kišnjev, nočitev.

od 639 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz Ljubljana/bližnje letališče – Odesa ter Kišnjev - Ljubljana/bližnje letališče, letališke in varnostne pristojbine, lokalne prevoze po programu, 4 x nočitev
z zajtrkom, 1 x kosilo v restavraciji v Orheiul Vechi
in 1 x večerja v hotelih 3/4* oz. lokalni restavraciji, vstopnino za ogled tovarne Kvint in degustacijo
konjaka, vse zunanje oglede, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki je 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
79 €, izlet po obali Črnega morja 49 € (vključeno
kosilo in vstopnina v trdnjavo Ak-Kerman), vstopnina za kraljeve kleti kulturnega centra Shabo in
muzej 13 €, vstopnina za ogled vinske kleti Cricova 28 – 33 €, prevoz na in z odhodnega letališča:
Zagreb 38 € in Benetke 58 € (za povratni prevoz).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji
10 - 20 €.
OPOMBA: V primeru odhoda iz bližnjih letališč je
prevoz do in z letališča za doplačilo.
Dodatni izlet bo organiziran ob prijavi najmanj 15
potnikov.

NOVO

5. DAN 
zajtrk
KIŠNJEV – SLOVENIJA
Zajtrk. Prosto za raziskovanje mesta in nakupe do odhoda na letališče ter prijava za let proti Sloveniji/ bližnjem letališču.

Kišnjev

Kijev

Ukrajina in Moldavija – neodkriti Vzhod Evrope

Odhodi: 30. april, 23.* maj, 21. junij, 11. julij, 8. avgust, 19. september, 30. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled Kijeva, enega izmed najstarejših in
kulturno najbogatejših mest vzhodne Evrope
• vožnja s hitrim vlakom skozi slikovito
pokrajino od Kijeva do Odese
• Odesa, glavno pristanišče Ukrajine, ki se lahko
pohvali z najboljšo operno hišo na svetu
• obisk Pridnjestrske republike - Transnistrije,
nepriznane države na ozemlju Moldavije
• ogled edinstvene vinske kleti Cricova
1. DAN 
polet, večerja, nočitev
SLOVENIJA/BLIŽNJA LETALIŠČA - KIJEV
Polet iz Ljubljane/bližnjega letališča v Kijev, prestolnico Ukrajine, ki predstavlja preplet tradicije in sodobnosti. Po opravljenih mejnih formalnostih transfer
do hotela, kamor bomo predvidoma prispeli v pozno
popoldanskih urah. Sledi kratek ogled mesta: sprehodili se bomo čez najstarejši del mesta Podil in uživali
ob slikovitih pogledih na dolino reke Dneper. Če nam
bo čas dopuščal, si bomo ogledali še vladno četrt s
čudovitimi stavbami, kot sta hiša Gorodecki in palača
Marinski. Vrnitev v hotel čez Trg neodvisnosti, kjer so
v letih 2004 in 2014 potekale glavne demonstracije v
času Oranžne in Ukrajinske revolucije. Večerja v hotelu, nočitev.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
KIJEV
Po zajtrku nadaljujemo z ogledom mesta. Mesto in
okolico krasi več kot 300 cerkev, ogledali si bomo eno
izmed najbolj znanih – katedralo Sv. Sofije iz 11. stoletja, ki je znana po edinstveni arhitekturi, freskah in
mozaikih. Obiščemo še samostan Sv. Mihaela, kjer nas
bos bodo očarala zlata vrata, ki predstavljajo vhod v
srednjeveški del mesta. Nekaj prostega časa za kosilo,
nato pa bo sledil eden izmed vrhuncev našega izleta,
ogled samostanskega kompleksa Kijevsko-pečerska
lavra, ki v prevodu pomeni jamski samostan in je pod
UNESCO zaščito. Še dandanes kompleks predstavlja
najpomembnejši kraj romanja v Ukrajini. Na celotnem področju so ohranjene številne slike, menihove

Cricova

celice, obrambni stolpi in druge zgradbe iz preteklega obdobja. Ogledali si bomo še muzej zgodovinskih
zakladov Ukrajine, kjer med drugim hranijo tudi zlato
ogrlico iz megalitske grobnice. Nedaleč od Lavre se
nahaja tudi spomenik žrtvam Stalinovega režima v letih 1932 - 1933. Kratek ogled in vrnitev v hotel. Večerja
in nočitev.
3. DAN 
zajtrk, (tradicionalna večerja), nočitev
KIJEV – ODESA
Po zgodnjem zajtrku se odpravimo na skrajni jug Ukrajine, v mesto Odesa, kamor bomo prispeli okoli poldneva. Skozi zanimivo pokrajino bomo potovali s sodobnim hitrim vlakom. Po prihodu v hotel nekaj prostega časa za osvežitev, nato pa se bomo odpravili na
raziskovanje največjega pristaniškega mesta v državi,
nastalega po ukazu Katerine Velike, ki je imela željo
zgraditi najlepše pristaniško mesto na svetu. Ogledali
si bomo glavne znamenitosti mesta - Primorski boulevard, Potemkinove stopnice, operno hišo, ki velja za
eno najbolj veličastnih opernih hiš v celotni Evropi,
Deribasivsko ulico, Burgomajsterjevo rezidenco, cerkev Marijinega vnebovzetja in čudovito mestno jedro.
Barvita mešanica stilov oblikuje mestno pot in ji daje
pridih juga. Nekaj prostega časa, večerja v mestni restavraciji (za doplačilo) in vrnitev v hotel. Nočitev.
4. DAN 
zajtrk, degustacija konjaka, nočitev
ODESA – TIRASPOL – KIŠNJEV
Po zajtrku zapustimo Ukrajino in se podamo v Moldavijo. Približno po eni uri vožnje prispemo do Pridnjestrske republike - Transnistrije. Gre za del države,
ki se ni želel ločiti od Sovjetske zveze, zato so leta 1992
razglasili svojo neodvisnost. Kljub temu, da imajo svojo vlado, valuto, zastavo in himno, Združeni narodi te
države ne priznavajo. Po mejnih formalnostih se bomo
ustavili v mestu Tiraspol, glavnemu mestu republike in
si ogledali destilarno Kvint Brandya, kjer bomo degustirali nacionalni ponos republike - konjak. Po degustaciji sledi kratka vožnja do mesta Bender, ki slovi po
ogromni otomanski utrdbi iz 16. stoletja. Pozno popoldan prispemo v prestolnico Kišnjev, panoramski ogled
mesta z avtobusom. Nastanitev v hotelu.

5. DAN 
zajtrk, (degustacija v vinski kleti), polet
KIŠNJEV – CRICOVA (vinska klet Cricova) – KIŠNJEV
– SLOVENIJA
Zajtrk. Za konec si bomo ogledali še vinsko klet Cricova, drugo največjo v državi, kjer bomo lahko uživali v
degustaciji vin (za doplačilo). Več kot 100 km predorov
iz 15. stoletja, ki so v večini 60 m pod površjem, tvori
pravcato podzemno mesto, kjer so posamezni predori
poimenovani po različnih sortah grozdja. Ogled kleti
je poseben tudi zato, ker se po predorih premikamo z
vozili. Kratka vožnja do Kišnjeva, prevoz na letališče in
let proti Sloveniji/ bližnjem letališču.

od 659 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz Ljubljana/bližnje letališče - Kijev, letališke in varnostne pristojbine, lokalne prevoze po programu, 3
x nočitev z zajtrkom in 2 x večerjo v hotelih 3/4*,
vožnja z ladjico po reki Dneper, vse zunanje oglede, lokalnega vodnika, spremstvo in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki je 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
75 €, tradicionalno kosilo 26 €, prevoz na in z odhodnega letališča: Zagreb 38 € in Benetke 58 € (za
povratni prevoz).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji
10 - 20 €.
OPOMBA: V primeru odhoda iz bližnjih letališč je
prevoz do in z letališča za doplačilo.

NOVO

Kišnjev
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Minsk

Minsk

Od Minska do Kijeva, 5 dni

Odhodi: 1. maj, 21. junij, 10. julij, 14. avgust*, 18. september, 30. oktober 2019 ali po želji zaključenih skupin
• ogled Minska, enega izmed kulturnih središč
vzhodne Evrope
• nočna vožnja z vlakom od Kijeva do Minska,
kjer bomo lahko pokramljali s prijaznimi
domačini
• Kijev predstavlja mešanico pravoslavnih
katedral, elegantnih stavb in velikanskih kipov
iz sovjetskih časov
• ogled Mezhyhirya, nekdanje rezidence
ukrajinskega predsednika
1. DAN 
večerja, nočitev
SLOVENIJA/BLIŽNJA LETALIŠČA - MINSK
Polet iz Ljubljane/bližnjega letališča v Minsk, politično
in kulturno središče Belorusije. Po opravljenih mejnih
formalnostih transfer do mesta. Mesto je znano po širokih bulvarjih, sodobnih in zgodovinskih stavbah ter
neskončnih parkih. Ogledali si bomo avenijo Neodvisnosti in Zmage, Trg neodvisnosti z Leninovim spomenikom, gornje mesto z mestno hišo, …videli pa bomo
tudi znamenito Narodno knjižnico. Nekaj prostega
časa do vrnitve v hotel. Večerja in nočitev.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočna vožnja z vlakom
MINSK – MIR – MINSK
Po zajtrku vožnja v Nezviš, ogled veličastne palače
aristokratske družine Radzivili s čudovitim parkom
in dvorcem, ki je nekoč obsegal 170 sob in številne
podzemne prehode, ki so dvorec povezovali z mestnimi samostani. Danes si je moč ogledati več kot 30
razstavnih dvoran, vključno s prinčevimi sobanami,
zlatimi in zvezdnatimi dvoranami, lovsko dvorano in
mnogimi drugimi. Pred odhodom v Mir nekaj prostega
časa. Glavna atrakcija mesteca je pravljični grad Mir,
ki ga je Unesco uvrstil na seznam svetovne kulturne
dediščine. Arhitekturna mojstrovina iz 15. stoletja je
kombinacija gotskega, baročnega in renesančnega
sloga in je v preteklosti pripadala več plemiškim družinam, ki so pustile svoj pečat v mestu in državi nasploh. Povratek v Minsk in priprava na nočno vožnjo z
vlakom v prestolnico Ukrajine.

Mezhyhirya
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3. DAN 
zajtrk, (tradicionalna večerja s folkloro),
nočitev
KIJEV
Po zgodnjem zajtrku ter času za kratek počitek in
osvežitev bomo začeli z ogledi Kijeva, mesta, kjer se
prepletata tradicija in sodobnost. Sprehodili se bomo
čez najstarejši del mesta Podil in uživali ob slikovitih
pogledih na dolino reke Dneper, sledil bo ogled vladne
četrti s čudovitimi stavbami, kot sta hiša Gorodecki in
palača Marinski. Sodobno zgodovino bomo spoznali
na Trgu neodvisnosti, kjer so v letih 2004 in 2014 potekale glavne demonstracije v času Oranžne in Ukrajinske revolucije. Prosti čas pred nadaljevanjem z ogledi
mesta lahko izkoristite za kosilo. Mesto in okolico krasi več kot 300 cerkev, ogledali pa si bomo eno izmed
najbolj znanih – katedralo Sv. Sofije iz 11. stoletja, ki
je znana po edinstveni arhitekturi, freskah in mozaikih. Obiščemo še samostan Sv. Mihaela, kjer nas bodo
očarala zlata vrata, ki predstavljajo vhod v srednjeveški del mesta. Eden izmed vrhuncev našega izleta bo
zagotovo ogled samostanskega kompleksa Kijevsko-Pečerska Lavra, ki v prevodu pomeni jamski samostan in je pod UNESCO zaščito. Še dandanes kompleks
predstavlja najpomembnejši kraj romanja v Ukrajini.
Na celotnem področju so ohranjene številne slike,
menihove celice, obrambni stolpi in druge zgradbe iz
preteklega obdobja. Ogledali si bomo še muzej zgodovinskih zakladov Ukrajine, kjer med drugim hranijo
zlato ogrlico iz megalitske grobnice. Nedaleč od Lavre
se nahaja tudi spomenik žrtvam Stalinovega režima v
letih 1932 - 1933. Kratek ogled in vrnitev v hotel. Zvečer
se bomo podali na večerjo s folklorno predstavo (za
doplačilo).
4. DAN 
zajtrk, nočitev
KIJEV – (IZLET NA POSEST MEZHYHIRYA) – KIJEV
Prost dan za samostojno raziskovanje mesta. Po želji
(doplačilo) se bomo podali na izlet na posest Mezhyhirya v vasi Novi Petrivtsi. Posest je bila nekoč bogata
zasebna rezidenca predsednika Viktorja Janukoviča,
danes pa je prava turistična atrakcija. Nahaja se na
bregovih reke Dneper in razkriva razkošno življenje
nekdanjega predsednika. Na ozemlju se namreč nahaja zasebno pristanišče za jahte, konjeniški klub, stre-

lišče, tenis igrišča, nekdanji živalski vrt, garaže z dragimi avtomobili … Vse to obdaja 54 kilometrov ograje.
Na poti bomo imeli še kosilo. Popoldne povratek v Kijev in prosto za dodatno raziskovanje mesta. Nočitev.
5. DAN 
zajtrk
KIJEV – SLOVENIJA/BLIŽNJA LETALIŠČA
Po zajtrku še nekaj prostega časa za samostojno raziskovanje mesta ali nakupe do odhoda na letališče.
Polet v Ljubljano/bližnje letališče.

od 799 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana/
bližnje letališče - Minsk, Kijev - Ljubljana/bližnje
letališče, letališke in varnostne pristojbine, lokalne prevoze po programu, nočni vlak v 2. razredu
v 4-posteljnih spalnih kabinah, 4 x nočitev z zajtrkom in 3 x večerjo v hotelih 3/4* oz. lokalnih restavracijah, vse zunanje oglede, lokalnega vodnika, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki je 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
69 €, nočitev v 1. razredu nočnega vlaka v 2-posteljnih spalnih kabinah 70 €, izlet na posest Mezhyhirya s kosilom (min. 10 oseb) 49 €, folklorni večer
24 €, prevoz na in z odhodnega letališča: Zagreb
38 € in Benetke 58 € (za povratni prevoz).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji
10 - 20 €.
OPOMBA: V primeru odhoda iz bližnjih letališč je
prevoz do in z letališča za doplačilo.
Dodatni izlet bo organiziran ob prijavi najmanj 10
potnikov.

Kijev

GRUZIJA in ARMENIJA

GRUZIJA IN ARMENIJA STA DEŽELI
zasanjanega Kavkaza, slikovitih mest in gorskih
vasic, Unescovih znamenitosti in umetnosti, dobrega vina in hrane, skrivnostnih samostanov in
legend.
ZVEZDNI PRAH
Veliko Armenijcev in Gruzijcev je zaznamovalo
svetovno glasbo, znanost, umetnost in šport. Ste
vedeli, da imata slovita pevka Cher in teniški as
Andre Agassi armenske korenine? In da je eden
najslavnejših Armencev šahovski velemojster
Gari Casparov? Med gruzijskimi zvezdami bomo
spoznali njihovega vélikega pesnika romantike
Alexandra Chavchavadzeja, ki ni bil le lirični poet,
ampak tudi vojaški general. Slavna Gruzijka našega časa je britanska pevka Katie Melua, ena
najbolj priljubljenih zvezdnic z Otoka z originalno
gruzijskim imenom Katevan.
VROČIH 5 O ARMENIJI
• Armenija je najstarejša krščanska država na
svetu z mogočnim kavkaškim gorovjem in
drugim najvišje ležečim jezerom na svetu, ki

mu pravijo armensko morje.
• Fascinantna prestolnica Erevan hrani izjemna umetniška dela in svetovno znani konjak
Aragat.
• Mestece Dilijan zaradi gorske pokrajine in
slikovitih uličic slovi kot armenska Švica.
• Med obiskom številnih samostanov bo nekaj posebnega Noravank na rdečih klifih.
• V Echiadzinu je doma armenski Vatikan,
sedež patriarha armenske pravoslavne
cerkve. Katedrala in muzej sta zakladnica
številnih dragocenih rokopisov.
VROČIH 5 O GRUZIJI
• Raziskovanje slikovitih ozkih uličic gruzijskega glavnega mesta Tbilisi z več kot milijon prebivalci velja za najlepšo prestolnico
Zakavkazja.
• Mesto Gori je rojstni kraj razvpitega predsednika Stalina, ki odkriva mnoge skrivnosti
njegove politične in življenjske poti.
• Cerkev Gergeti - Sv. Trojice se nahaja pod
5.000 metri visoko goro Kazbegi, kamor so
antični bogovi pribili Prometeja, ker je člo-

veštvu podaril ukradeni ogenj.
• Antično jamsko mesto Uplitsihe je vklesano
v živo skalo.
• Gruzijski vinogradi so eni najstarejših na
svetu, saj Gruzijci pridelujejo vino že več
kot 8000 let, gruzijski način shranjevanja
v velike lončene amfore pa je del Unescove
nesnovne dediščine človeštva.
ZA DOBER TEK
V Gruziji in Armeniji ne gre brez izjemne hrane.
Male in velike jedi potujejo na mizo brez konca,
veliko je okusne zelenjave in mesa. V Gruziji poskusite slasten kruh s sirom kačapuri in nazdravite z Gruzijci ob njihovih napitnicah, ki so prava
kulturna posebnost. Armenci obožujejo jajčevce
in jagnjetino. Obe kuhinji na svoj način mešata
vplive Evrope in Bližnjega Vzhoda.

Tbilisi

Kazbegi

Gruzija in Armenija - Zakavkazje 

Odhodi: 5.* in 27. april, 22. junij,18. julij, 22. avgust in 26. september *2019
Vabimo vas v deželi, ki sta zadnja branika krščanstva
v Zakavkazju. Deželi samote in čudovite narave. Navdušila vas bo pokrajina, ki je povsem drugačna, je
vulkanska, višavska in večina njenega ozemlja leži na
višini več kot 1000 m nadmorske višine. Kljub temu
pa je to področje marelic, žametnih breskev in bohotnih granatnih jabolk, dobre hrane in prijaznih ljudi.

Gori, rojstno mesto Stalina. Postanek pred ogromnim
Stalinovim kipom in obisk muzeja. Po ogledih bomo
obiskali mestno tržnico, eno najzanimivejših v Gruziji.
Prosto za pohajkovanje in kosilo. Na poti proti Tbilisiju
postanek v jamsko antično mesto Uplitsihe, vklesano
v mehak vulkanski tuf. Prihod v Tbilisi, namestitev v
hotelu.

1. DAN 
polet
SLOVENIJA - EVROPA - TBILISI
Zbor potnikov na letališču v Ljubljani in polet preko
enega izmed evropskih letališč proti Tbilisiju. Nočen
polet.

5. DAN 
zajtrk, nočitev
TBILISI –TSINANDALI –TELAVI - SIGHNAGHI –TBILISI
Po zajtrku sledi vožnja do osrčja vinorodne regije
Kakheti. Najprej obiščemo posestvo romantičnega
pesnika Aleksandra Čavčavadzeja, ki je bil kljub temu,
da je bil krščenec ruske carice Katarine Velike, vpleten
v proti - carske aktivnosti. V 200 let stari vinski kleti še
vedno pridelujejo vino sorte Tsinandali.
Sledi krajša vožnja do domačije v okolici Gurjaanija,
kjer se bomo ponovno prepustili pogostiti gostoljubnim domačinom, poskusimo vino narejeno po starodavnem »kvevri postopku« (postopek je na listo kulturne dediščine uvrstil tudi Unesco) in se spoznamo s
tradicijo tamade (mojstra nazdravljanja), ki jo Gruzijci
v vsakdanjemu življenju ohranjajo še danes. Vrnitev v
Tbilisi.

2. DAN 
večerja, nočitev
TBILISI
Po prihodu na letališče zajtrk in oddaja prtljage v hotelu nato odhod začetek ogledov prestolnice Gruzije. Tbilisi velja za enega najlepših zakavkaških mest.
Ogledali si bomo cerkev Metekhi, prečkali most in si
ogledali stari del mesta, kjer se ozke ulice izgubljajo v
labirintu barv in vrveža. Nadaljevali bomo mimo starih
mestnih vil do predela žveplenih kopeli. Povzpeli se
do mestne trdnjave Narikala, odkoder je lep razgled
na ves Tbilisi z okolico. Obiskali bomo več kot 100 let
staro sinagogo, katedralo Sioni iz 6. stol. in se sprehodili po živahni glavni ulici Rustaveli, kjer je mnogo
zanimivih trgovin s spominki in filigrani. Vmes bo čas
za kosilo in obisk za National Botanical garden) V popoldanskem času si bomo ogledali svete gore Mttatsminda, ki se dvigajo nad Tbilisijem. Na poti postanek
za fotografiranje. Večerja in nočitev.
3. DAN 
zajtrk, nočitev
TBILISI - ANANURI - KAZBEGI – TBILISI
VOŽNJA PO VOJAŠKI CESTI
Po zajtrku panoramska vožnja z vmesnimi postanki za
fotografiranje do trdnjave Fort Ananuri. V popoldanskih urah vožnja po » vojaški cesti« do 2.400 m visokega prelaza v osrčje Kavkaza do vasice Kazbegi ob
meji z Rusijo. Za tiste s kondicijo bo sledila približno
dvourna hoja do cerkvice Gergeti - Sv. Trojice, ki se
nahaja pod goro Kazbegi (5.000 m), kamor so po legendi antični bogovi pribili Prometeja, ker je človeštvu
podaril ogenj. Povratek v Tbilisi, nočitev.
4. DAN 
zajtrk, nočitev
MTSKHETA - GORI - UPLITSIHE – TBILISI
STALINOVO ROJSTNO MESTO IN MUZEJ
Po zajtrku vožnja v staro gruzijsko prestolnico Mtskheta, ki je na seznamu Unescove kulturne dediščine.
Ogled katedrale Svetitskhaveli, samostanskega kompleksa Samtavro in cerkve Jvari. Nadaljevanje vožnje v
Erevan
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6. DAN 
zajtrk, nočitev
TBILISI - ARMENIJA - HAGHPAT - SANAHIN AMBERD FORTRESS - HOVHANAVANK – EREVAN
Po zajtrku vožnja proti Armeniji, po obmejnih formalnostih vožnja do mesta Alaverdi v soteski Debed,
kjer bomo obiskali znameniti samostanski kompleks
Haghpat, ki se nahaja na Unescovi listi kulturne dediščine. Nadaljevanje vožnje skozi mesta Vanadzor in
Spitak. Na poti postanek in ogled armenske abecede.
Obiskali bomo trdnjavo Amberd na gori Aragat. Obisk
samostana Janeza Krstnika v bližini reke Kasakh. Vožnja v Erevan, armensko prestolnico. Namestitev v
hotelu.
7. DAN 
zajtrk, nočitev
EREVAN - ECHMIATSIN - ZVARTNOTS - GARNI –
GEGHARD
DEGUSTACIJA ARMENSKEGA KONJAKA
Po zajtrku ogled armenskega glavnega mesta Erevan,
ki leži ob vznožju Aragata. Sprehodili se bomo po središču mesta, obiskali Trg republike, Matenadaransko
knjižnico in mestno tržnico. V parku si bomo ogledali muzej genocida in si ogledali spomenik Materi
Armeniji. Po ogledih bomo obiskali tovarno konjaka,
kjer bomo degustirali slavni armenski konjak in ga po
želji tudi kupili. Nadaljevanje vožnje do mesta Vagharshapat, obisk cerkve Hripsime, katedrale, ki je
na Unescovem seznamu kulturne dediščine, muzeja

armenske cerkve,...Nadaljevanje ogledov do ostankov znamenitega Zvartnots templja in povratek proti
Erevanu. Na poti postanek pri starem templju Garni in
kasneje še do samostana Geghardavank.
8. DAN 
zajtrk, nočitev
EREVAN - JEZERO SEVAN – TBILISI
MUZEJSKA ULICA V DILIJANU
Po zgodnjem zajtrku vožnja ob največjem Armenskem
jezeru imenovanem Sevan vse do samostanana Sevanavank, ki nudi čudovit razgled na okolico. Na poti
proti Tbilisiju se bomo ustavili še v mestu Dilijan in se
sprehodili po muzejski ulici. Prečkanje meje in vožnja
v Tbilisi. Nočitev.
9. DAN 
zajtrk, polet domov
TBILISI - EVROPA – SLOVENIJA
Slovo od gruzijske prestolnice in polet proti Istanbulu
in naprej do Ljubljane.

od 1.280 €*

najmanj 40 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: povratni avtobusni transfer na letališče in nazaj,letalski prevoz Ljubljana
bližnje,letališče/ Tbilisi in nazaj, letališke in varnostne pristojbine, lokalne avtobusne prevoze po
programu, 7 x nočitev z zajtrki v hotelih 3* po programu, 1 x večerja v hotelu, vse zunanje oglede,
vključene vstopnine (Narikala,Gori, Uplistsokhte,
degustacija vina in ogled parka Tsinandali), degustacija konjaka v Armeniji, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 39 potniki je 70 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
219 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: napitnine 30 €, dodatna degustacija vina v Gruziji 12 €, vstopnine po
želji 5 - 10 €.
POMEMBNO: odhod 27.4. 2019 je predviden polet
direktno iz Ljubljane v Tbilisi ter nazaj iz Erevana v
Ljubljano. Dolžina programa je 27.4. 2019 je 6 dni.
Program je na www.palma.si

Sevan

Baku

Sheki

Azerbajdžan in Gruzija

Odhodi: 27. april, 25. maj, 21.junij, 15. avgust, 26. oktober 2019 In po želji zaključenih skupin
AZERBAJDŽAN je dežela, ki velja za največjo na območju Kavkaza in ohranja svoj tradicionalen značaj s
pristno mešanico orienta. Tradicionalna in moderna
arhitektura, živahnost na bazarjih, odlična kulinarika, doživetje v obliki blatnih vulkanov, neokrnjena
narava in gostoljuben narod, ki se veseli svojih gostov.
1. DAN 
polet
LJUBLJANA – TBILISI
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali kateremu
od bližnjih letališč, polet preko Istanbula v prestolnico
Azerbajdžana, Baku. Po pristanku prevoz do hotela.
Nočitev.
2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
BAKU
Zajtrk v hotelu. Dan bomo začeli z ogledom starega
mestnega dela Bakuja s palačo Širvanšeh, srednjeveško utrdbo iz 15.stoletja, deviški stolp, Džuma mošeje ter trgovine preprog. Sledila bo vožnja do pobočja
mesta, od koder je lep razgled na Baku in njegov zaliv.
Sledil bo sprehod po bulvarju Baku in obisk Botaničnih
vrtov. Večerja v lokalni restavraciji in kasneje še obisk
Yanar Daq-a, goreče gore. Povratek v hotel, večerja in
nočitev.
3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
BAKU – GOBUSTAN – SHEMAKHA
Po zajtrku, postanek za ogled Bibi Heybet mošeje
ter nato nadaljevanje v Gobustan. V Azerbajdžanu je
približno 400 blatnih vulkanov, skoraj polovica vseh
na našem planetu, zato ga lahko imenujemo tudi dežela blatnih vulkanov. Blatni vulkani so različnih velikosti, blato ki ga proizvede vulkan, je sestavljeno iz
vroče vode, vse skupaj pa zaradi pritiska potisnjeno
na površje. Posebno zanimive antične jame, katere so
del UNESCOVE svetovne dediščine. Nadaljevanje do
Shemkahe. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
4. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
SHEMAKHA – SHEKI
Po zajtrku se bomo odpeljali v Sheki, in se nastanili v
Yuhari Karavasaryu, ki so ga uporabljali potniki na Svileni cesti. Šeki je eden izmed najpopularnejših in starih naselbin Azerbajdžana. Kot amfiteater ga obkrožajo visoke gore in hrastovi nasadi in dolgo časa je veljal
za pomembno postojanko na svileni cesti. Šeki ima še

Lagodekhi

vedno tovarno svile, ki je v času Sovjetske zveze veljala
za največjo tovarno svile Lenin v takratni državi, žal je
sedaj zaprta. Obiskali bomo poletno Khanovo palačo
z veličastno 24 metrov dolgo fresko, albansko cerkev,… Večerja v lokalni restavraciji in nočitev.
5. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
SHEKI – LAGODEKHI – SINGAGI – TBILISI
Po zajtrku odhod avtobusa po Svileni poti proti Gruziji.
Po prehodu prek meje v Lagodekhiju, sledi zamenjava
avtobusov in vožnja v Singagi – kraljevo mesto, obzidano z obrambnim zidom s 23 stolpi, zgrajenimi v 18.
st. Mesto ima veliko vhodov, skozi katera se je Gruzija
povezovala z Evropo in Azijo, prek različnih trgovskih
poti. Sprehod po ozkih, simpatičnih ulicah in uživanje
ob prelepih razgledih na dolino Alzani. Obisk vinske
kleti in pokušnja tradicionalnega priznanega gruzijskega vina. Nadaljevanje v gruzijsko prestolnico Tbilisi. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
6. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
TBILISI
Po zajtrku bo sledil ogled mesta: sprehod po starem
delu mesta, obisk obokanih, po vzhodnjaškem vzoru
zgrajenih termalnih kopališč, kjer sta se med drugimi
okopala tudi Tolstoj in Puškin, katedrale Sioni iz 7. st,
bazilike Anchiskhati iz 6. st., Narodni muzej. Popoldne
si bomo ogledali srednjeveško prestolnico in verski
center Mtskheta, politični in kulturni center iz 3. st.
pred Kristusom. Samostan Džvari (6. st.) in katedrala Svetiskoveli (11. st.) spadata pod zaščito UNESCA.
Povratek v hotel, večerja v lokalni restavraciji in in
nočitev.

8. DAN 
TBILISI - ISTANBUL - LJUBLJANA
Vožnja na letališče, od koder bomo preko Istanbula
poleteli na letališče JP Ljubljana oz. bližje letališče.

od 1.499 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana – Istanbul - Baku in Tbilisi – Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, Azerbajdžanska viza, 7 x nočitev z zajtrki v hotelih 3*/4* po programu, 5 x večerij
v hotelih ali lokalnih restavracijah, vse oglede po
programu z vključenimi vstopninami, degustacijo
vina v Gruziji, vodjo poti in stroške organizacije
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki je 80 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
234 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: napitnine 30 €, dodatne vstopnine po želji 5 - 10 €.

NOVO

7. DAN 
zajtrk, nočitev
TBILISI – MTSKHETA – GORI – UPLISTSIKHE – BILISI
Po zajtrku vožnja v staro gruzijsko prestolnico Mtskheta, ki je na seznamu Unescove kulturne dediščine.
Ogled katedrale Svetitskhaveli, samostanskega kompleksa Samtavro in cerkve Jvari. Nadaljevanje vožnje v
Gori, rojstno mesto Stalina. Postanek pred Stalinovim
kipom in obisk muzeja. Prosto za kosilo. Na poti proti
Tbilisiju postanek v jamsko antično mesto Uplitsihe,
vklesano v mehak vulkanski tuf. Povratek v Tbilisi, in
čas za zadnji sprehod po mestu. Nočitev.

Mtskheta
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RUSIJA
»Da bi resnica delovala bolj verodostojno,
ji je potrebno brezpogojno dodati malo laži. «

(pisatelj Fjodor M. Dostojevski)

RUSIJA JE DEŽELA
širnih prostranstev, nizkih temperatur in snega,
krzna, kučem in babušk, carskega duha in železne
oblasti, blišča in revščine, pristne slovanske duše
in velikih umetnikov, bohotnih mest in podeželskih
zakladnic.
ZVEZDNI PRAH
Ruski pesnik Aleksander S. Puškin je sedel v
gledališču zraven dveh mladih moških, ki sta
viharno ploskala zajetni igralki.
Ker pesnik sploh ni premaknil rok, je eden od
moških rekel sosedu, da najbrž sedi zraven
bedaka. Drugi se je odzval z znanim reklom:
»Koliko pa se svinja spozna na pomaranče?«
Tedaj se je Puškin predstavil in rekel: »Z užitkom
bi vama primazal nekaj zaušnic. Ampak se bom
premagal in tega ne bom naredil. Nazadnje bi
Asenkova pomislila, da ji navdušeno ploskam - jaz
pa nikakor nočem doseči tega vtisa. «
VROČIH 5 V MOSKVI
• Bolšoj teater je gledališka, operna in baletna
hiša v središču Moskve, ki velja za eno
najstarejših, najboljših in najpomembnejših
opernih in baletnih hiš na svetu,
• leta 1539 zgrajen Rdeči trg s površino 690 x
170 m velja za enega največjih na svetu,

• cerkev na Rdečem trgu je bila nekoč najvišja
stavba v Moskvi. Na začetku je stolnico
sestavljalo 8 stranskih cerkva, postavljenih
okoli glavne, vsaka z drugače oblikovanimi
zvoniki in čebulastimi kupolami. Ideja je
bila, da bi bilo vse skupaj videti kot plamen,
ki se dviga v nebo. Še danes velja za eno
najbolj obiskanih stolnic v Evropi,
• Leninov mavzolej, delo Alekseya Shchuseva,
na zahodnem delu Rdečega trga z
balzamiranim Leninom,
• ulica Arbat v starem delu mesta je ena
najstarejših. Slovela je kot najprestižnejši
predel v 18. st., kasneje je veljala za ulico
plemstva in umetnikov, danes pa je velika
turistična atrakcija.
MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Rusija je največja država na svetu z največjim
Kaspijskim in najglobljim Bajkalskim
jezerom, z najnižjo izmerjeno temperaturo 71 stopinj in z obalo ob kar enajstih morjih.
• Je surovinsko najbolj bogata država.
• Najbolj pogosta ruska pijača ni vodka,
ampak čaj. Ruska čajanka je več kot 400
let star obred, ruski samovar pa je posebne
vrste čajnik, ki ga imajo Rudi vedno pri sebi.
• Moskovska podzemna železnica je najlepša

•
•
•
•

•

na svetu. Najdaljša proga meri več kot 42
km.
Transibirska železnica povezuje evropsko
Rusijo z Daljnim Vzhodom in prečka kar 8
časovnih pasov.
St. Peterburg je nekdanja carska prestolnica,
ki slovi po romantičnih belih nočeh, ko
dneva kar ni konec, in po umetnosti.
Gagarin, nekdaj Gžatsk, so preimenovali v
čast rojaku Juriju Gagarinu, ki je l. 61 poletel
v vesolje.
Babuška ali marioška je najbolj prepoznaven
ruski spominek. Originalno figuro sestavlja
8 - delni komplet lutk, ki so zložene druga
v drugo. Sprva so bile mišljene kot igrače,
zaradi visoke cene in bogatih vzorcev pa so
postale zbirateljski kos in dosegajo vrtoglave
cene.
Rusija ima kar 100 naravnih rezervatov in 35
nacionalnih parkov.

ZA DOBER TEK
V ospredju je preprosto pripravljena hrana iz žit,
zelenjave in mesa. Rusi pripravljajo odličen boršč
ali zeljno juho. Posebno pozornost si zaslužijo
kaviarji lososa, ki je rdečkaste barve, najbolj
cenjen pa je srebrn iz jesetrovih iker.

Moskva

Moskva - 4 dni



Odhodi: 21. februar,21.* marec, 26. april, 2. Maj, 24. maj, 21. junij, 26. julij, 8. in 22. avgust, 21. september, 25. in 31 oktober 2019
• obisk živahne ruske prestolnice
• veliko možnosti za dodatne izlete
• »Kdor v Moskvi še ni bil, se prave lepote ni
naužil«, nas snubi stari ruski pregovor
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - MOSKVA
V dopoldanskih urah polet z letališča JP Ljubljana.
Po popoldanskem pristanku sledi vožnja do hotela in nastanitev. Zvečer se bomo podali na vožnjo z
znamenito moskovsko podzemno železnico, ki velja
za najbolj razkošno na svetu, in se podali na kratek
sprehod po mestu. Povratek v hotel in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
MOSKVA
Po zajtrku sledi celodnevni ogled ruske prestolnice. Popeljali se bomo mimo Bolšoj teatra, stadiona
Lužniki, univerze Lomonosov in dalje ob rdečem kremeljskem obzidju, izza katerega nas bodo spremljale
zlate kupole najstarejših moskovskih cerkva, vse do
Rdečega trga. Sprehod po znamenitem trgu, ki ga
obdajajo imenitne stavbe iz preteklih stoletij: pisana cerkev Vasilija Blaženega, najbolj prepoznavna
stavba v Moskvi, blagovnica Gum, Leninov mavzolej
s pokopališčem slavnih Rusov … Popoldan se bomo
ob doplačilu podali za kremeljsko obzidje in obiskali tudi zakladnico, ki hrani velikansko zbirko dragih
kamnov, videli pa bomo tudi prestol zloglasnega car-

Bolšoj teater

ja Ivana Groznega. Zvečer ob doplačilu predlagamo
obisk predstave znamenitega Bolšoj teatra (potrebna predhodna najava, potrditev odvisna od razporeda predstav in razpoložljivih mest).
3. DAN
zajtrk, nočitev
MOSKVA (SERGIJEV POSAD)
Prost dan za samostojno raziskovanje ruske prestolnice in obiske muzejev po želji. Ob doplačilu predlagamo izlet v Sergijev Posad, na katerem bomo dobili
vpogled v življenje pravoslavnih menihov. Tu stoji
eden najpomembnejših ruskih pravoslavnih samostanov, Sergejev samostan, ter cerkev Sv. Trojice s
čudovitimi ikonami, privoščili pa si bomo tudi pravo
rusko kosilo z borščem. Sledi povratek v Moskvo.
4. DAN
zajtrk
MOSKVA (TRETJAKOVSKA GALERIJA/MUZEJ
BORODINSKE BITKE) - SLOVENIJA

Dopoldne sprehod po znani ulici Arbat, znani po
mnogih trgovinicah in umetniki, z obilico možnosti za
nakup spominkov. Ob doplačilu predlagamo ogled
Tretjakovske galerije, ki hrani eno največjih zbirk ruske umetnosti, ali pa muzej Borodinske bitke, ki je
posvečen eni najbolj krvavih bitk med Napoleonovim
vdorom v Rusijo. Vožnja na letališče in polet v Slovenijo.

od 659 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in
varnostne pristojbine, tri nočitve z zajtrki v hotelu
3*, avtobusne prevoze po programu, ogled moskovskih metro postaj, panoramski ogled Moskve,
lokalnega vodnika, slovensko spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki je 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: urejanje ruskega
vizuma (skupaj z vabilnim pismom in posredovanjem) 85 €, enoposteljna soba 90 €, večerje 75 €,
gledališče Bolšoj (cena je odvisna od razpoložljivih
mest v teatru).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: ogled Kremlja z zakladnico 45 €, izlet v Sergijev Posad 69 €, Tretjakovska galerija 17 €, muzej Borodinske bitke 17 €.
POMEMBNO: vse dodatne izlete v Rusiji je potrebno najaviti ob rezervaciji aranžmaja. V primeru,
ko sta možna dva izleta na isti dan, se izvede tisti izlet, kamor se prijavi več potnikov. Zaporedje
ogledov po dnevih se lahko spremeni.

Sergijev Posad
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Peterhof

ST. PETERBURG

Suzdal
MOSKVA
St. Peterburg

Velika Ruska avantura: Moskva, St. Peterburg in Zlati Prstan



Odhodi: 30. april. 29. junij, 28. julij, 3. in 10. avgust, 21.* september in 27. oktober 2019
• obisk starodavnih mest v »Zlatem prstanu«
• Moskva in St. Peterburg
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - MOSKVA
V dopoldanskih urah polet z letališča JP Ljubljana. Po
popoldanskem pristanku sledi vožnja do hotela in nastanitev. Zvečer se bomo podali na vožnjo z znamenito moskovsko podzemno železnico, ki velja za najbolj
razkošno na svetu, in se podali na kratek sprehod po
mestu. Povratek v hotel in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
MOSKVA 
Po zajtrku sledi celodnevni ogled ruske prestolnice. Popeljali se bomo mimo Bolšoj teatra, stadiona
Lužniki, univerze Lomonosov in dalje ob rdečem kremeljskem obzidju, izza katerega nas bodo spremljale
zlate kupole najstarejših moskovskih cerkva, vse do
Rdečega trga. Sprehod po znamenitem trgu, ki ga
obdajajo imenitne stavbe iz preteklih stoletij: pisana cerkev Vasilija Blaženega, najbolj prepoznavna
stavba v Moskvi, blagovnica Gum, Leninov mavzolej
s pokopališčem slavnih Rusov … Popoldan se bomo
ob doplačilu podali za kremeljsko obzidje in obiskali
tudi zakladnico, ki hrani velikansko zbirko dragih kamnov, videli pa bomo tudi prestol zloglasnega carja Ivana Groznega. Zvečer ob doplačilu predlagamo obisk
predstave znamenitega Bolšoj teatra (potrebna predhodna najava, potrditev odvisna od razporeda predstav in razpoložljivih mest).
3. DAN
zajtrk, nočitev
MOSKVA - SERGIJEV POSAD - VLADIMIR - SUZDAL
Danes bomo zapustili Moskvo in se podali na
raziskovanje t. i. Zlatega prstana: vrste starodavnih
mest iz zlate ruske preteklosti, ki so pravzaprav veliki
muzeji na prostem in sodijo med najbolj slikovita
v državi. Na poti bomo imeli priložnost spoznati
čudovito rusko podeželje. Najprej se bomo podali
proti Sergijevemu Posadu, kjer bomo dobili vpogled
v življenje pravoslavnih menihov. Tu stoji eden
najpomembnejših ruskih pravoslavnih samostanov,
Sergejev samostan, ter cerkev Sv. Trojice s čudovitimi
ikonami. Nadaljevanje vožnje po ruskem podeželju.
Suzdal
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Popoldne prihod v Vladimir, ki se ponaša z zanimivo
katedralo in znamenitimi Zlatimi vrati, tu pa je doma
tudi največja tovarna traktorjev na svetu. Vožnja do
Suzdala, kjer bomo prenočili.
4. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
SUZDAL - MOSKVA - ST. PETERBURG
Zjutraj bomo obiskali Suzdal, eno najstarejših ruskih
mest, ki ga krasijo številne stare zgradbe, utrdbe in
kar 25 cerkva. Sprehod po mestu in kremlju nad reko
Kamenko, privoščili pa si bomo tudi pravo rusko kosilo
z borščem. Sledi povratek v Moskvo in nekaj prostega časa na živahni ulici Arbat. Proti večeru prevoz na
železniško postajo in vožnja z hitrim vlakom proti St.
Peterburgu. Pozni večerni prihod, sledi nastanitev v
hotelu.
5. DAN 
zajtrk, nočitev
ST. PETERBURG (PETERHOF in CARSKOJE SELO)
Prost dan za samostojno raziskovanje ruske prestolnice kulture in obiske muzejev po želji. Ob doplačilu
predlagamo izlet v Peterhof in Carskoje selo. V Peterhofu se nahaja ena najsijajnejših in najbolje ohranjenih podeželskih palač carske družine Romanovih,
obdana z enim največjih in najslikovitejših parkov,
zaradi česar mu pravijo tudi ruski Versailles. V Carskojem selu stoji svetovno znana Katarinina palača s
sijajnimi stopnišči, dvoranami in saloni, ter z znamenito jantarjevo sobo s stenami, obloženimi z jantarjem,
ki navdihne vsakogar. Po končanem izletu povratek v
hotel.
6. DAN 
zajtrk, nočitev
ST. PETERBURG (MINI KRIŽARJENJE)
Dopoldne se bomo podali na ogled tega elegantnega
mesta ob reki Neva, ki velja za eno najlepših evropskih
mest. Podali se bomo na ogled znamenitega Nevskega prospekta, razkošnega Dvornega trga, ki predstavlja nekdanje središče ruskega imperija in si ogledali
tudi monumentalni Zimski dvorec, nekoč sedež ruskih
carjev. Videli bomo tudi sedež admiralitete, ploščad
dekabristov z znamenitim spomenikom Petra Velikega, Poletno palačo s parkom, največjo pravoslavno
katedralo v mestu, katedralo Sv. Izaka, Kazansko stolnico, stolnico Smolny in Vasiljev otok, kjer sta danes
univerza in umetnostna akademija. Ustavili se bomo
tudi pred znamenito križarko Auroro in pri trdnjavi Petropavlovsk. Po želji se bomo podali mini križarjenje
po kanalih St. Peterburga.

7. DAN 
zajtrk
ST. PETERBURG (ERMITAŽ) - SLOVENIJA
Dopoldne ob doplačilu obisk enega izmed najpomembnejših svetovnih muzejev, Ermitaža*, ki hrani
neprecenljive zbirke umetnin z vsega sveta. Sledi prevoz na letališče, od koder bomo preko enega od vmesnih letališč poleteli proti Slovenijo.
* V primeru zgodnjega leta, Ermitaž obiščemo šesti
dan popoldne. Vsebina in cena programa se s tem ne
spremenita.

od 1.159 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, šest nočitev z
zajtrkom v hotelih 3*, eno kosilo, avtobusne prevoze in zunanje oglede po programu, vožnjo s hitrim
vlakom Moskva - St. Peterburg, lokalnega vodnika,
slovensko spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki je 70 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: urejanje ruskega
vizuma (skupaj z vabilnim pismom in posredovanjem) 85 €, enoposteljna soba 180 €, večerje
160 €, gledališče Bolšoj (cena je odvisna od razpoložljivih mest v teatru).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: ogled Kremlja z zakladnico 45 €, Ermitaž 20 €, izlet v Peterhof/Carskoje selo z vstopninami 80 €, mini križarjenje po
kanalih St. Peterburga 20 €.
POMEMBNO: vse dodatne izlete v Rusiji je potrebno najaviti ob rezervaciji aranžmaja, plačilo po želji
ob prijavi ali na poti.
Vožnja s hitrim vlakom Moskva - St. Peterburg je
odvisna od voznega reda in zasedenosti, zato se
lahko izvede tudi peti dan zgodaj zjutraj. Vsebina
programa se pri tem ne spremeni. Zaporedje ogledov se lahko spremeni.

Ermitaž

Moskva

Sergijev Posad

Moskva in St. Peterburg



Odhodi: 21. februar, 21.* marec, 27. april, 2. Maj, 24. maj, 22. junij, 27. julij, 8. in 22. avgust, 21. september, 28. in 31 oktober 2019
• obisk dveh najbolj znanih ruskih mest
• možni izleti v Peterhof, Sergijev Posad
• potovanje s hitrim vlakom
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - MOSKVA
V dopoldanskih urah polet z letališča JP Ljubljana. Po
popoldanskem pristanku sledi vožnja do hotela in nastanitev. Zvečer se bomo podali na vožnjo z znamenito moskovsko podzemno železnico, ki velja za najbolj
razkošno na svetu, in se podali na kratek sprehod po
mestu. Povratek v hotel in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
MOSKVA (KREMELJ Z OROŽARNO)
Po zajtrku sledi celodnevni ogled ruske prestolnice. Popeljali se bomo mimo Bolšoj teatra, stadiona
Lužniki, univerze Lomonosov in dalje ob rdečem kremeljskem obzidju, izza katerega nas bodo spremljale
zlate kupole najstarejših moskovskih cerkva, vse do
Rdečega trga. Sprehod po znamenitem trgu, ki ga
obdajajo imenitne stavbe iz preteklih stoletij: pisana cerkev Vasilija Blaženega, najbolj prepoznavna
stavba v Moskvi, blagovnica Gum, Leninov mavzolej
s pokopališčem slavnih Rusov … Popoldan se bomo
ob doplačilu podali za kremeljsko obzidje in obiskali
tudi zakladnico, ki hrani velikansko zbirko dragih kamnov, videli pa bomo tudi prestol zloglasnega carja Ivana Groznega. Zvečer ob doplačilu predlagamo obisk
predstave znamenitega Bolšoj teatra (potrebna predhodna najava, potrditev odvisna od razporeda predstav in razpoložljivih mest).
3. DAN
zajtrk, nočitev
MOSKVA (SERGIJEV POSAD) - ST. PETERBURG
Prost dan za raziskovanje ruske prestolnice. Po želji
boste lahko obiskali (javni prevoz, samostojni ogledi) katerega izmed znanih muzejev: muzej Borodinske
bitke, ki je posvečen znamenitemu Napoleonovemu
vdoru v Rusijo, Tretjakovsko galerijo, ki hrani številna
vrhunska umetniška dela, ali pa zanimiv muzej kozmonavtike, kjer boste spoznali zgodovino raziskovanja
vesolja. Po želji pa se boste lahko odpravili na izlet v
Sergijev posad kjer bomo dobili vpogled v življenje
pravoslavnih menihov. Tu stoji eden najpomembnejših

ruskih pravoslavnih samostanov, Sergejev samostan,
ter cerkev Sv. Trojice s čudovitimi ikonami, privoščili
pa si bomo tudi pravo rusko kosilo z borščem. Popoldne prevoz na železniško postajo, od koder bomo s
hitrim vlakom odpotovali proti St. Peterburgu. Sledi
prevoz do hotela in nočitev.
4. DAN 
zajtrk, nočitev
ST. PETERBURG (PETERHOF in CARSKOJE SELO)
Prost dan za samostojno raziskovanje ruske prestolnice kulture in obiske muzejev po želji. Ob doplačilu
predlagamo izlet v Peterhof in Carskoje selo. V Peterhofu se nahaja ena najsijajnejših in najbolje ohranjenih podeželskih palač carske družine Romanovih,
obdana z enim največjih in najslikovitejših parkov,
zaradi česar mu pravijo tudi ruski Versailles. V Carskojem selu stoji svetovno znana Katarinina palača s
sijajnimi stopnišči, dvoranami in saloni, ter z znamenito jantarjevo sobo s stenami, obloženimi z jantarjem,
ki navdihne vsakogar. Po končanem izletu povratek v
hotel.
5. DAN 
zajtrk, nočitev
ST. PETERBURG ( MINI KRIŽARJENJE)
Dopoldne se bomo podali na ogled tega elegantnega
mesta ob reki Neva, ki velja za eno najlepših evropskih
mest. Podali se bomo na ogled znamenitega Nevskega prospekta, razkošnega Dvornega trga, ki predstavlja nekdanje središče ruskega imperija in si ogledali
tudi monumentalni Zimski dvorec, nekoč sedež ruskih
carjev. Videli bomo tudi sedež admiralitete, ploščad
dekabristov z znamenitim spomenikom Petra Velikega, Poletno palačo s parkom, največjo pravoslavno
katedralo v mestu, katedralo Sv. Izaka, Kazansko stolnico, stolnico Smolny in Vasiljev otok, kjer sta danes
univerza in umetnostna akademija. Ustavili se bomo
tudi pred znamenito križarko Auroro in pri trdnjavi Petropavlovsk. Po želji se bomo podali mini križarjenje
po kanalih St. Peterburga
6. DAN
zajtrk
ST. PETERBURG (ERMITAŽ) - SLOVENIJA
Dopoldne ob doplačilu obisk enega izmed najpomembnejših svetovnih muzejev, Ermitaža*, ki hrani
neprecenljive zbirke umetnin z vsega sveta. Sledi prevoz na letališče, od koder bomo preko enega od vmesnih letališč poleteli proti Slovenijo.

* V primeru zgodnjega leta Ermitaž obiščemo peti dan
popoldne. Vsebina in cena programa se s tem ne spremenita.

od 959 €*

najmanj 35 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, pet nočitev z zajtrki v hotelih 3*, vožnjo s hitrim vlakom, avtobusne
prevoze po programu, lokalnega vodnika, slovensko spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 34 potniki je 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
150 €, urejanje ruskega vizuma (skupaj z vabilnim
pismom in posredovanjem) 85 €, večerje 125 €,
gledališče Bolšoj (cena je je odvisna od razpložljivih
mest v teatru)
MOŽNA DOPLAČILA na poti: ogled Kremlja z zakladnico 45 €, Ermitaž 20 €,, izlet v Peterhof/Carskoje selo z vstopninami 80 €, mini križarjenje po
kanalih St. Peterburga 20 €, izlet v Sergijev Posad
69 €, Tretjakovska galerija 17 €, muzej Borodinske
bitke 17 €, muzej kozmonavtike 25 €.
POMEMBNO: vse dodatne izlete v Rusiji je potrebno
najaviti ob rezervaciji aranžmaja, plačilo ob prijavi
ali na poti. V primeru, ko sta možna dva izleta na
isti dan, se izvede tisti izlet, kamor se prijavi več
potnikov. Minimum za izvedbo fakultativnih izletov
je 15 potnikov.
Vožnja s hitrim vlakom Moskva - St. Peterburg je odvisna od voznega reda in zasedenosti, zato se lahko
izvede tudi četrti dan zgodaj zjutraj. Vsebina programa se pri tem ne spremeni.

Peterhof
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St. Peterburg

Uglič

Križarjenje od Moskve do St. Peterburga



Odhodi: 22. julij 2019

• odlično slovensko vodenje na izletih
• tradicionalni skupinski odhod in nastanitev v
zunanjih kabinah z oknom
• polni penzion na ladji
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
zajtrk, kosilo, večerja
ST. PETERSBURG
Zajtrk na ladji. Zjutraj se bomo podali na ogled tega
elegantnega mesta ob reki Neva, ki velja za eno najlepših evropskih mest. Med glavne znamenitosti sodijo monumentalni Zimski dvorec, nekoč sedež ruskih
carjev, katedrala Sv. Izaka, Petropavlovska trdnjava,
pa »revolucionarna« križarka Aurora in sedež Admiralitete. Obisk enega izmed najpomembnejših svetovnih
muzejev, Ermitaža, ki hrani neprecenljive zbirke umetnin z vsega sveta. Popoldne prosto za samostojne
sprehode. Povratek na ladjo. Večerja in nočitev.
3. DAN
zajtrk, kosilo, večerja
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 česar
mu pravijo tudi ruski Versailles. Po želji se boste lahko podali tudi na mini križarjenje po številnih mestnih
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.
4. DAN
zajtrk, kosilo, večerja
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
zajtrk, kosilo, večerja
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 letno eden najbolj obiskanih muzejev v tem delu Rusije.
Na otoku se nahaja več kot 80 različnih lesenih zgradb
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(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
zajtrk, kosilo, večerja
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 samostan 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
zajtrk, kosilo, večerja
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 najpomembnejšo 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
zajtrk, kosilo, večerja
UGLITCH
Zajtrk na ladji. Zjutraj plovba do mesta Uglitsch, ki
spada med starejša ruska mesta in ga je car Ivan Grozni razglasil za enega najlepših ruskih mest. Tu je bilo
tudi zadnje bivališče njegovega sina, carjeviča Dimitrija. 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
zajtrk, kosilo, večerja
MOSKVA
Zajtrk na ladji. Dan namenjen ogledu veličastne ruske
prestolnice in njenih znamenitosti. Zapeljali se bomo
po mestu in ob rdečem kremeljskem obzidju, izza katerega 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 blagovnico Gum. Obvezen je obisk moskovskega Kremlja, ki s
svojimi palačami in cerkvami predstavlja zgodovinsko
jedro mesta. Sprehodili se bomo do cerkve Marijinega 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 nočitev.

10. DAN
zajtrk, kosilo, večerja
MOSKVA
Zajtrk na ladji. Dan je namenjen samostojnemu raziskovanju. 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. DANzajtrk
MOSKVA – LJUBLJANA
Po zajtrku izkrcanje in transfer do letališča. Popoldan
let do Ljubljane / bližnjega letališč

od 1.690 €

najmanj 25 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 15%

CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz Ljubljana/bližnje letališče St. Peterburg in Moskva
– Ljubljana/bližnje letališče, letališke pristojbine,
transferje (letališče St. Peterburg -ladja/ ladja letališče Moskva), 11-dnevno križarjenje z ladjo MS
Tchaikovsky 4*, nastanitev v zunanji kabini z oknom
(glavna paluba/main deck – zadnji del), 9x polni
penzion in 1x polpenzion na ladji, vodene izlete po
programu, kapitanov coctail dobrodošlice, obisk
kapitanovega mostu, večerni zabavni program,
lokalnega vodnika, slovensko spremstvo (spremljevalec bo prisoten pri min. 20 prijavljenih potnikih), organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
15 in 24 potniki je 70 €.
DOPLAČILO: napitnine za ladijsko osebje 60 €.
DOPLAČILA PO ŽELJI ob prijavi: 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
plačati pred odhodom, slovensko vodenje ob min.
20 potnikih, sicer angleško): Peterhof Park 52 €,
Carskoje selo 62 €, nočni ogled Moskve z metrojem 42 €.

Moskva

Talin

Moskva, St. Peterburg in Talin



Odhodi: 16.* in 22. junij, 21. in 27. julij, 4. in 10. avgust 2019
• direktni leti iz Ljubljane
• obisk čudovitega St. Peterburga in mogočne
Moskve
• možnost izletov v Peterhof, Katarinino palačo,
Sergijev Posad
• Ermitaž in Kremelj
• ogled Talina, simpatične estonske prestolnice
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - MOSKVA 
V dopoldanskih urah polet z letališča JP Ljubljana
proti Moskvi. Po popoldanskem pristanku sledi vožnja
do hotela in nastanitev. Sledi prvo raziskovanje mesta. Podali se bomo na vožnjo z znamenito moskovsko
podzemno železnico, ki velja za najbolj razkošno na
svetu, in se podali na sprehod po mestu. Povratek v
hotel in nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
MOSKVA (KREMELJ Z OROŽARNO)
Po zajtrku sledi celodnevni ogled ruske prestolnice. Popeljali se bomo mimo Bolšoj teatra, stadiona
Lužniki, univerze Lomonosov in dalje ob rdečem kremeljskem obzidju, izza katerega nas bodo spremljale
zlate kupole najstarejših moskovskih cerkva, vse do
Rdečega trga. Sprehod po znamenitem trgu, ki ga obdajajo imenitne stavbe iz preteklih stoletij: pisana cerkev Vasilija Blaženega, najbolj prepoznavna stavba v
Moskvi, blagovnica Gum, Leninov mavzolej s pokopališčem slavnih Rusov ... Popoldan se bomo ob doplačilu
podali za kremeljsko obzidje in obiskali tudi zakladnico, ki hrani velikansko zbirko dragih kamnov, videli pa
bomo tudi prestol zloglasnega carja Ivana Groznega.
Zvečer ob doplačilu predlagamo obisk predstave znamenitega Bolšoj teatra (potrebna predhodna najava,
potrditev odvisna od razporeda predstav in razpoložljivih mest).
3. DAN
zajtrk, nočitev
MOSKVA ali SERGIJEV POSAD
Prost dan za raziskovanje ruske prestolnice. Po želji
boste lahko obiskali (javni prevoz, samostojni ogledi) katerega izmed znanih muzejev: muzej Borodinske
bitke, ki je posvečen znamenitemu Napoleonovemu
vdoru v Rusijo, Tretjakovsko galerijo, ki hrani številna
vrhunska umetniška dela, ali pa muzej kozmonavtike,
kjer boste spoznali zgodovino raziskovanja vesolja. Po
želji pa se boste lahko odpravili na izlet v Sergijev posad kjer bomo dobili vpogled v življenje pravoslavnih
menihov. Tu stoji eden najpomembnejših ruskih pravoslavnih samostanov, Sergejev samostan, ter cerkev
Sv. Trojice s čudovitimi ikonami, privoščili pa si bomo
tudi pravo rusko kosilo z borščem. Proti večeru prevoz
na železniško postajo, od koder bomo s hitrim vlakom
odpotovali proti St. Peterburgu. Sledi prevoz do hotela
in nočitev.

4. DAN 
zajtrk, nočitev
ST. PETERBURG (PETERHOF in CARSKOJE SELO)
Prost dan za samostojno raziskovanje ruske prestolnice kulture in obiske muzejev po želji. Ob doplačilu
predlagamo izlet v Peterhof in Carskoje selo. V Peterhofu se nahaja ena najsijajnejših in najbolje ohranjenih podeželskih palač carske družine Romanovih,
obdana z enim največjih in najslikovitejših parkov,
zaradi česar mu pravijo tudi ruski Versailles. V Carskojem selu stoji svetovno znana Katarinina palača s
sijajnimi stopnišči, dvoranami in saloni, ter z znamenito jantarjevo sobo s stenami, obloženimi z jantarjem,
ki navdihne vsakogar. Po končanem izletu povratek v
hotel.
5. DAN 
zajtrk, nočitev
ST. PETERBURG ( MINI KRIŽARJENJE in ERMITAŽ)
Dopoldne se bomo podali na ogled tega elegantnega
mesta ob reki Neva, ki velja za eno najlepših evropskih
mest. Podali se bomo na ogled znamenitega Nevskega prospekta, razkošnega Dvornega trga, ki predstavlja nekdanje središče ruskega imperija in si ogledali
tudi monumentalni Zimski dvorec, nekoč sedež ruskih
carjev. Videli bomo tudi sedež admiralitete, ploščad
dekabristov z znamenitim spomenikom Petra Velikega, Poletno palačo s parkom, največjo pravoslavno
katedralo v mestu, katedralo Sv. Izaka, Kazansko stolnico, stolnico Smolny in Vasiljev otok, kjer sta danes
univerza in umetnostna akademija. Ustavili se bomo
tudi pred znamenito križarko Auroro in pri trdnjavi
Petropavlovsk. Ob doplačilu obisk enega izmed najpomembnejših svetovnih muzejev, Ermitaža, ki hrani
neprecenljive zbirke umetnin z vsega sveta. Po želji se
bomo podali mini križarjenje po kanalih St. Peterburga
6. DAN
zajtrk, nočitev
ST. PETERBURG – TALIN
Po zajtrku sledi vožnja proti Estoniji. Prečkali bomo
mejo, nato pa nadaljevali do glavnega mesta, Talina.
Nastanitev v hotelu, zvečer pa prvi sprehod po mestu.
7. DANzajtrk
TALIN – SLOVENIJA
Zjutraj se bomo sprehodili po starem mestnem središču, katerega posebnost je izvrstno ohranjen stari
del s starimi obzidji, cerkvami in srednjeveškimi hišami, ki spada na Unescov seznam svetovne dediščine.
Povzpeli se bomo na grič Toompea, kjer stoji zanimiva
katedrala Aleksandra Nevskega in od koder so čudoviti pogledi na mesto in Finski zaliv. Sledi prosti čas za
zadnje sprehode, nakupe ali posedanje v katerem izmed lokalov. Sledi prevoz na letališče, od koder bomo
s posebnim letalom poleteli proti Sloveniji

od 989 €*

najmanj 45 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalske prevoze po programu,
letališke in varnostne pristojbine, vse avtobusne
prevoze po programu, vožnjo s hitrim vlakom na
relaciji Moskva-St. Peterbug, 6x nočitev z zajtrkom
v hotelih 3*, vse zunanje oglede po programu,
lokalnega vodnika, slovensko spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 50 € po
osebi.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
180 €, urejanje ruskega vizuma (skupaj z vabilnim
pismom in posredovanjem) 85 €, večerje 140 €,
gledališče Bolšoj (cena je odvisna od razpoložljivih
mest v teatru in pravočasne rezervacije. Karte so
lahko razprodane tudi eno leto vnaprej).
MOŽNA DOPLAČILA na poti (možno tudi ob prijavi): ogled Kremlja z zakladnico 45 €, Ermitaž
20 €, izlet v Peterhof/Carskoje selo 80 € z vstopninami, mini križarjenje po kanalih St. Peterburga 20 €, izlet v Sergijev Posad 69 €, Tretjakovska
galerija 17 €, muzej Borodinske bitke 17 €, muzej
kozmonavtike 25 €.
POMEMBNO: vse dodatne izlete v Rusiji je potrebno najaviti ob rezervaciji aranžmaja, plačilo ob prijavi ali na poti. V primeru, ko sta možna dva izleta
na isti dan, se izvede tisti izlet, kamor se prijavi več
potnikov. Minimum za izvedbo fakultativnih izletov
je 15 potnikov. Zaporedje ogledov se lahko spremeni.
Vožnja s hitrim vlakom Moskva-St. Peterburg je
odvisna od voznega reda in zasedenosti, zato se
lahko izvede tudi četrti dan zgodaj zjutraj. Vsebina
programa se pri tem ne spremeni.
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Irkutsk

Irkutsk

Irkutsk in Bajkalsko jezero



Odhodi: 22.* junij, 27. julij, 10. avgust 2019

1. DAN
ZAGREB – MOSKVA – IRKUTSK
V jutranjih urah zbor potnikov na letališču v Zagrebu
(ob doplačilu prevoz iz Slovenije), od koder bomo preko Moskve poleteli proti Irkutsku. Nočni let.

največji jezerski otok na svetu. Velja za sveti kraj na
področju Bajkala. Nastanitev v hotelu. Popoldne ekskurzija do rta Burkhan, ene glavnih znamenitosti otoka
in enega najbolj svetih krajev v celi Aziji. Nekaj prostega časa, nato povratek v hotel in večerja.

2. DAN 
večerja, nočitev
IRKUTSK
V dopoldanskih urah prihod v Irkutsk. Sledi 3-urni
ogled mesta, med katerim si bomo ogledali glavne
znamenitosti kot so muzej dekabristov, spomenik junakom … Sledi nastanitev v hotelu in prosto za počitek. Popoldne prosto za uživanje v mestnem vrvežu v
mestnem središču.

5. DAN 
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
IZLET PO OLKHONU
Danes bomo otok raziskovali s terenskimi vozili. Pot
nas bo vodila na rt Khoboy, najbolj severno točko otoka. Pot nas bo vodila po slikoviti pokrajini, kjer bomo
uživali v razgledih na stepe, peščene plaže, pa tipično rusko tajgo in zapuščene osamljene vasi. Na poti
bomo lahko odkrivali lepote »Majhnega morja« (Maloye More) in njegovih majhnih otočkov. Sledi piknik
na prostem, nato pa obisk majhne vasice Uzury na
vzhodnem delu otoka. Povratek v hotel.

3. DAN 
zajtrk, kosilo, nočitev
IZLET V LISTVYANKO
Odpravili se bomo do Listvjanke, ki leži ob Bajkalu.
Na poti si bomo ogledali muzej lesene arhitekture na
prostem – »Talzy«, v katerem je lepo predstavljena
tradicionalna sibirska arhitektura in življenje ljudi v
Sibiriji. Obiskali bomo cerkev Ilimskaya Kazanskaya,
cerkev svete Trojice in ostale znamenitosti. Kosilo.
Sledi prihod v kraj Listvyanka, ki je Irkutsku najbližji
turistični center in nastanitev v hotelu. Obiskali bomo
znani muzej, posvečen živalim in rastlinam v sladkih
vodah. Tu bomo videli tudi nekatere znane vrste rib
iz Bajkalskega jezera in pa znamenite bajkalske tjulnje
– nerpe. Popoldne bomo z razgledne točke Čerski, do
kamor se bomo povzpeli z dvigalom, lahko občudovali
eno glavnih naravnih znamenitosti okolice: skalo Šaman. Sledi obisk lokalne tržnice, kje bomo lahko kupili
nekatere spominke iz regije ali poskusili bajkalske dimljene ribe. Povratek v hotel.
4. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
IRKUTSK – OTOK OLKHON – RT BURKHAN
Dopoldne se bomo poslovili od Irkutska in se podali na
otok Olkhon, največji otok Bajkalskega jezera in četrti

Listvyanko
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6. DAN 
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
IZLET Z LADJICO NA OTOK OGOY
Po zajtrku izlet z ladjico na otok Ogoy, ki se nahaja v
ožini med otokom Ogoy in celino. Pot nas bo najprej
vodila na južni del otoka Olkhon, kjer bomo obiskali
ribiško naselje. Tu nam bodo predstavili, kako na Bajkalu poteka ribištvo. Nato se bomo z ladjico podali na
otoček Ogoy, sveti kraj za Budiste. Piknik kosilo. Povratek v hotel.

od 1.699 €*

najmanj 25 potnikov

Otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču:

- 10%

CENA VKLJUČUJE: letalske prevoze po programu, letališke in varnostne pristojbine, prevoze po
programu, 6x nočitev z zajtrkom v dvoposteljnih
sobah v hotelih 3*, vse obroke kot navedeno v programu, vse prevoze, izlete in oglede po programu,
vse vstopnine v ceni, vse zunanje oglede po programu, lokalnega vodnika, slovensko spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
25 in 44 potniki je 100 €.
DOPLAČILA PO ŽELJI, ob prijavi: enoposteljna
soba 180 €, prevoz do letališča 38 €, ruski vizum
(vabilno pismo in urejanje) 85 €.

7. DAN 
zajtrk, kosilo, nočitev
OLKHON – UST ORDA - IRKUTSK
Dopoldne vožnja na celino in obisk vasice Ust Orda,
ki se nahaja 70 km od Irkutska. Sledi kosilo v lokalni
restavraciji, nato pa obisk tamkajšnjega muzeja. Nadaljevanje v Irkutsk, nastanitev v hotelu.
8. DAN 
zajtrk
IRKUTSK – MOSKVA – ZAGREB
Zjutraj prevoz do letališča in polet preko Moskve proti
Zagrebu. Po pristanku po želji prevoz do Slovenije.

Ogoy
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Potovanja po vaši meri
So potovanja za vas posebna draž in izziv? Po svoje uživate v odkrivanju sveta, saj si ne želite, da bi vas vso pot
spremljal turistični vodnik? Se raje družite z domačini kot s sopotniki v večji in organizirani skupini? Potem pojdite
pod Palmo po svoje.
Vrzite sidro, kjer vam prija in kakor dolgo vam prija. Doživite pot kot cilj - v svojem ritmu.
Palmovci radi prevzamemo organizacijsko podporo za takšna potovanja. Smo zanesljiv, prilagodljiv, izkušen in
diskreten sopotnik, ki po želji pomaga:

pri organizaciji letalskih in drugih prevoznikov,
pri svetovanju in rezervacijah vaših nočitev,
pri načrtu poti po vaši meri,
pri doživetju največjih znamenitosti s specializiranimi lokalnimi vodniki,
pri najemu osebnega avtomobila, avtodoma ali plovila,
pri popestritvi oddiha s športnimi, kulturnimi, gastronomskimi, izobraževalnimi
in drugimi aktivnostmi …

Hotel & let
V letošnjem letu lahko pri Palmi izbirate tudi med številnimi HOTEL & LET aranžmaji. Kot že ime pove, gre za
produkte, ki vključujejo let (velikokrat s posebnimi letali iz Ljubljane), ter hotelsko nastanitev. Izbirate lahko med
številnimi termini, vrstami nastanitve, ter dodajate storitve, ki popolnoma ustrezajo vašim željam.
Pobrskajte na www.palma.si ali kontaktirajte katero od naših poslovalnic po Sloveniji za več informacij!
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PODROBNO O TEM IN ONEM…
NE PREZRITE, NANAŠA SE NA VSA POTOVANJA!
POMEMBNO
Ta rubrika se nanaša na vsa potovanja in je sestavni del
vseh naših programov.
PRIJAVE IN PLAČILA
Glede na zahtevnost organizacije navedenih potovanj,
so prijave možne do 30 dni pred odhodom, oziroma do
zasedbe prostih mest. Ob prijavi je potrebno vplačati
akontacijo v višini 30%, preostali del zneska najkasneje 14 dni pred odhodom. Prav tako so možne tudi razne
oblike kreditiranja, o čemer boste dobili informacije
na naših prodajnih mestih. S plačilom akontacije in s
podpisom prijavnice boste potrdili sprejem rezervacije, prav tako tudi seznanjenost s programom in splošnimi in posebnimi pogoji ter navodili za potovanje. Ob
prijavi plačate tudi stroške rezervacije ki znašajo pri
razpisnih potovanjih 18 € na prijavnico, pri enodnevnih izletih 9 € v kolikor pa vam pripravimo individualno
ponudbo in ponudbo po naročilu, znaša strošek rezervacije 30 €.
CENE
Cene so izračunane na osebo, v dvoposteljni standardni sobi in so izražene v EUR. PALMA d. o. o., si skladno
z 900. členom Obligacijskega zakonika pridržuje pravico do spremembe cene (v primeru sprememb menjalnih valutnih tečajev ali do sprememb v ceni prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakonika pravico
do odpovedi potovanja (če se ne prijavi vsaj najmanjše
število potnikov, potrebnih za izvedbo programa).
Minimalno število potnikov za izvedbo potovanja
zasnovanega na posebnem letalskem prevozu je 140
oseb ter 45 oseb na avtobusu pri posameznem programu. V primeru posebnih letal (charter let) je najmanjše število 140 potnikov na letalu in najmanj 45 potnikov na posameznem avtobusu. Na takšnih potovanjih
je možnih več programov in več avtobusov, cena pa se
preračuna na število potnikov v posameznem avtobusu. Če je potnikov več kot 49 na istem programu, se
uporabita dva avtobusa in se obračuna višja cena za
potnike na obeh avtobusih, dokler oba ne dosežeta
optimalnega števila potnikov.
Minimalno število potnikov za izvedbo potovanja na
rednih linijah je opredeljeno v ceniku, za vsak program
posebej. V kolikor sta v ceniku opredeljeni dve ceni,
potnik ob prijavi vplača višjo ceno, vendar je seznanjen
in soglaša, da bo razliko, v kolikor bo izlet izveden po
optimalni ceni prejel takoj, ko bo le ta potrjena s strani
organizatorja.
V primeru, da se za potovanje odloči manjše število
potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili
teden dni pred odhodom. Cena potovanja vključuje
vse, kar je navedeno v rubriki »cena vključuje«. Ta znesek potnik poravna pred odhodom na potovanje. Cene
letaliških in varnostnih pristojbin ter dodatka za gorivo
so vključene v ceno po veljavnem ceniku letalskih prevoznikov na dan priprave programov (november 2012).
Organizator potovanja ima pravico do povišanja cen
letaliških in varnostnih pristojbin in dodatka za gorivo
najkasneje do 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do povišanja omenjenih stroškov. V
ceniku navedena »DOPLAČILA PO ŽELJI, OB PRIJAVI«
so prav tako stroški, ki jih potnik (razen nekaterih izjem
- kar pa je navedeno v ceniku) poravna pred odhodom
(npr. enoposteljne sobe, vizumi, določene vstopnine
in ogledi).
Napitnine so obvezna doplačila in so v nekaterih deželah pravilo, ki se mu ni moč izogniti. Končna cena
aranžmaja je dana v »Obvestilu pred odhodom na
potovanje«, ki ga pošiljamo najpozneje 5 - 7 dni pred
odhodom. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%,
ima potnik pravico razdreti pogodbo po obligacijskem
zakoniku, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru
organizator potniku povrne vplačan znesek aranžmaja,
ne povrnemo pa stroškov viz, cepljen in podobno.
V primeru, da potnik preostalega dela na plača v za

to predvidenem roku, se šteje, da je aranžma odpovedal in PALMA d. o. o. postopa po določilih o potnikovi
odpovedi aranžmaja, ki so navedeni v naših Splošnih
pogojih.
OPOMBA: TA PALMA d. o. o. na potovanjih ne namešča
avtomatično v dvoposteljno sobo dveh potnikov, ki se
nista prijavila skupaj; potnik, ki želi deliti dvoposteljno sobo, to navede ob prijavi vendar je takrat dolžan
vplačati enoposteljno sobo. V kolikor se dva posamezna potnika na istem potovanju strinjata z delitvijo
sobe, bo TA PALMA spremenila rezervacijo obema iz
eno - v dvoposteljno sobo. Če med potekom potovanja potnika, nameščena v dvoposteljni sobi ugotovita,
da ne želita več deliti sobe, jima bo vodnik oz. agent
skušal urediti nastanitev v dveh enoposteljnih sobah
(če imajo hoteli sobe na razpolago). Razliko v ceni
prenočevanja v enoposteljni sobi plačata gosta na licu
mesta, po hotelskem ceniku. Taka sprememba se šteje
za storitev po lastnem naročilu.
»DOPLAČILA PO ŽELJI, na pot« (razni izleti, dodatni
ogledi, vstopnine, stroški osebne porabe) poravnavate
na licu mesta. Podane so informativne cene in glede
na to, da cenik izdajamo po trenutno veljavnih cenah
na lokaciji, lahko prihaja do odstopanj v višini cene.
O tem vas načeloma seznanimo z zadnjim obvestilom
pred odhodom ali pa na licu mesta, v kolikor se cene
povišajo v času vašega odhoda. V primeru, da je potnik
storitev plačal v tujini vse reklamacijske zahtevke uveljavlja nemudoma in na licu mesta. Izvedba dodatnih
izletov ali ogledov, ki niso vključeni v osnovno ceno
aranžmaja, za agencijo ni obvezujoča in je odvisna od
števila prijavljenih potnikov in časa, ki je po izvedbi
osnovnega programa ostal na voljo.
POPUSTI
So namenjeni otrokom do 12. leta starosti na dodatnem ležišču skupaj z dvema odraslima in so različni
glede na program in kombinacijo prevoznih sredstev.
Znašajo 15%, če ni drugače opredeljeno v ceniku.
ZAVAROVANJA POTNIKOV
Vsi naši potniki so v času potovanja osnovno nezgodno
zavarovani, (primer smrti ali invalidnosti povzročene
ob samem prevozu), posebej pa priporočamo sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini
(Coris, Elvia), kar pomeni zagotovilo povračila vaših
stroškov, nastalih ob morebitni oskrbi na destinaciji.
TA PALMA d. o. o. ima za vse svoje potnike v času potovanja sklenjeno osnovno nezgodno zavarovanje za primer posledic nezgodnega dogodka, ki ga ni povzročil
sam zavarovanec in je všteto v ceni razpisanih aranžmajev.
DOPLAČILO ZA odpovedni riziko
Po splošnih pogojih se potnik lahko ob sami prijavi na
potovanje odloči za plačilo odstopnine, ki znaša 5%
celotnega zneska aranžmaja. (Podrobne obrazložitve
najdete v Splošnih pogojih in navodilih za potovanje).
V primeru, da potnik rezerviran aranžma odpove in istočasno sam poskrbi za zamenjavo z drugim potnikom,
mu bo TA PALMA d. o. o., če je to možno, zaračunala
samo stroške spreminjanja rezervacije; potnik, ki je
odpovedal potovanje, sam ureja s svojo zamenjavo
pokrivanje vplačanega zneska; potnik, ki se je prijavil
kot zamenjava pa ob zamenjavi prevzame vse obveze
plačil aranžmaja in ureditve potovalnih dokumentov.
V kolikor pravila in način dela izvajalcev storitev (npr.
letalski prevoznik) tega ne dopuščajo, bo TA PALMA d.
o. o. potnika, ki je potovanje odpovedal, bremenil za
vse ostale stroške, vezane na zamenjavo. Potnika, ki se
je na aranžma prijavil kot zamenjava, pa bremenil za
ceno tega aranžmaja.
ODHODI
So v osnovi predvideni iz Celja in Ljubljane, v kolikor ni
drugače navedeno gre za dvo ali večdnevna avtobusna
potovanja. Prav tako so možni iz Maribora ali drugih
večjih krajev proti doplačilu, vendar samo v primeru,

da se za odhod odloči vsaj 15 potnikov in da kraj odhoda ne odstopa od smeri potovanja. V primeru, da
se potniki strinjajo z ustreznim preračunom doplačila
(odvisno od števila udeležencev in krajem odhoda),
lahko le - tega zagotovimo po želji iz vseh krajev.
PRAVILNOST PODATKOV IN VELJAVNI POTNI
DOKUMENTI
Potnik je ob prijavi dolžan posredovati točne podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefon), ki
bodo varovani in porabljeni izključno v organizacijske
namene. Pri daljših potovanjih in tam kjer je potrebno pridobivati tudi vizum, je najbolje takoj predložiti
fotokopijo potnega lista, ki mora biti veljaven vsaj še
6 mesec po pričetku potovanja in nepoškodovan. Vedno preverite, ali imate v potnem listu, kjer je prostor
namenjen vizam, vsaj en prazen list. Vso odgovornost
za veljavnost in prave potne dokumente nosi v tem primeru potnik. Prav tako je potrebno ob prijavi navesti
številko vašega mobilnega telefona na katerega ste ves
čas dosegljivi, saj vas bomo le tako lahko pred in med
potovanjem obvestili in stopili z vami v kontakt zaradi
morebitnih nepredvidljivih okoliščin. Prav tako je že ob
prijavi potrebno navesti vse vaše posebne želje (kar se
tiče prehrane, enoposteljnih sob, dodatnih ležišč).
VIZUMI
So določeni po diplomatskih meddržavnih dogovorih.
Naše navedbe v programih potovanj oziroma v navodilih za potovanje ali v rubriki »podrobno o tem in
onem«, so podatki o zahtevah za posamezne države,
veljavne na dan priprave kataloga in veljajo za organizirana skupinska in paketna turistična potovanja za slovenske državljane. Dolžnost potnika pa je, da ima pred
potovanjem urejene potrebne dokumente, vključno z
vizumom. Odpoved potovanja zaradi neurejenih dokumentov (npr. vizuma, cepljenj) se ne smatra kot višja
sila in podlega vsem stroškom odpovedi. Palma d. o.
o. posreduje urejanje vizumov (za doplačilo), če nam
pravočasno dostavite vso potrebno dokumentacijo, ki
jo zahteva določeno diplomatsko predstavništvo, sicer
smatramo, da si vizum urejate sami. Palma d. o. o. kot
turistična agencija za svoje potnike priloži zahtevane
kopije potrditve o prijavi na naše potovanje, za katero
potrebujete vizum. Agencija ne more vplivati na odobritev in čas urejanja vizuma in ni odgovorna za zavrnitev vizuma (v večini primerov organi, ki vizum zavrnejo,
niso dolžni podati razloga zavrnitve). Cena vizuma in
posredovanje Palme d. o. o. ni všteto v ceni potovanja
(razen tam, kjer ni drugače navedeno), ampak se plača
posebej. Stroškov pridobitve vizumov Palma d. o. o. ne
vrača v nobenem primeru.
CARINSKI PREDPISI (IMIGRATION IN VARNOSTNE SLUŽBE)
Vsaka država ima svoje carinske predpise, ki določajo dovoljen vnos za osebno uporabo: večina dovoljuje
vnos 1l alkohola, 200 cigaret in predmete za osebno
uporabo. Vse dežele strogo kaznujejo prekupčevanje
ali prenos orožja in mamil (nekatere s smrtno obsodbo), ilegalno trgovanje za antičnimi, kulturnimi in
umetniškimi vrednostmi. Nekatere zahtevajo prijavo
vsega tehničnega blaga (tudi fotoaparatov, video kamer,…), denarja, zlatnine, dragih kamnov,… Posledice
in stroške nespoštovanja carinskih, zakonskih in diplomatskih predpisov, hišnih redov, uzanc in konvencij nosi potnik sam. Posebej bi vas radi opozorili, da
lahko nespodobno obnašanje ali nespodobna oblačila
potnikov privedejo do zavrnitve vstopa v državo, saj
moramo spoštovati navodila, uzance in kulturo države
v katero potujemo. Potnike tudi vljudno naprošamo,
da s carinskimi organi primerno sodelujejo. V Dubaj
npr. ni dovoljen vnos zdravil s psihotičnimi substancami (antidepresivi, pomirila, uspavala…) brez potrdila
osebnega zdravnika o uživanju predpisanega zdravila.
Strogo je prepovedan tudi vnos kakršnegakoli pornografskega materiala (revije, kasete, dvd - ji…)
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LETALSKI PREVOZI
Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih
družb in nanje agencija nima vpliva. Letalski prevoznik
lahko spremeni ceno in čas prevozov, letaliških in varnostnih pristojbin in dodatka za gorivo brez predhodnih obvestil. Enako lahko spremeni pogoje prenosa
dovoljene prtljage, tako ročne, kot oddane, postopek
kontrole potnikov in prtljage. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi
nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov
(uporaba drugega letalskega prevoznika, zaradi zasedenosti kapacitet, spremembe cene, ukinitve poleta)
si dovoljujemo pravico do spremembe kraja, datuma,
časa leta, vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti,
dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča…). Prvi
in zadnji dan po programu sta načeloma namenjena
potovanju (letalski prevoz, transfer). Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je katalog že izdan,
zato so dnevi in časi letov informativni in določeni več
mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Zato so vsi
podatki navedeni v katalogu zgolj informativne narave
in niso obvezujoči. Točen razpored poletov in končne
informacije bodo objavljeni na naših spletnih straneh
oziroma vas boste o morebitnih spremembah sproti
obveščali. Zamude letov prav tako niso v pristojnosti
agencije. Do zamude letalskih prevoznikov lahko prihaja zaradi različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela,
stavke, slabe vremenske razmere in obremenitve zračnega prostora. Za dodatne stroške ali neizkoriščeno
storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti.
Prosimo upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost pred točnostjo poletov. Letalske vozovnice potniki prejmejo za odhod in vrnitev običajno na letališču
od našega predstavnika skupaj z vsemi potnimi dokumenti. Za potnike, ki so kupili samo letalske vozovnice,
še posebej velja opozorilo, da vsaj 48 ur pred poletom
še enkrat preverijo točno uro leta. Prevoz prtljage ne
sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano,
niti za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma obrnite na ustrezne službe že kar neposredno
na letališču, običajno oddelek »lost and found«, kjer
boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno številko.
Kasnejših reklamacij letalski prevoznik ne bo upošteval. Vsak letalski prevoznik ima odprto prodajo in svoje
pogoje, zlasti za skupinske in cenovno najugodnejše
vozovnice. Če so po našem programu predvideni letalski prevozi že zasedeni, vam lahko ponudimo drugega
prevoznika. Prav zaradi lažjih in tudi boljših potrditev
priporočamo, da se za tovrstna potovanja odločite več
mesecev vnaprej ali vsaj 30 dni pred odhodom. Če v
roku, ki ga določi prevoznik skupina ni realizirana a
imamo možnost dobiti novo rezervacijo za podobno
ceno in odhode, si pridržujemo pravico potnikom ponuditi prilagojeni program zaradi sprememb na letalskih prevozih. Podobno velja za posebne lete, pri ka-
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terih je prav zaradi zgodnjega zagotavljanja odhodov
potrebno s prijavami pohiteti. Pravica letalskega prevoznika je, da lahko brez predhodne najave, zaradi višje sile, tehnično - servisnih razlogov ali nerentabilnosti
ukine let, spremeni vozni red odhoda, prihoda ali ponudi nadomestni let. Posebni oziroma charter leti niso
v rednem sistemu letenja, zato lahko agencija samo
zaprosi in s tem predvidi uro prihoda in vrnitve posebnega letala, končna potrditev časovnic pa je odvisna
od razpoložljivosti kapacitet letalske družbe in potrjenih možnosti odletov in pristankov na posameznih
letališčih. Zato si pridržujemo pravico in potnike na to
posebej opozarjamo, da lahko pride do odstopanja in
spremembe od predvidenega časa odhoda in vrnitve.
Zaradi tega si pridržujemo pravico do spremembe poteka programa v skladu z realnimi možnostmi, ne da
bi bila pri tem okrnjena vsebina programa. Prav tako
si pridržujemo pravico spremembe letalskega prevoznika in letališča v primeru premajhnega števila udeležencev za poseben let, v primeru prezasedenosti kapacitet, sprememb voznih redov ali ugodnejših poletov
z ostalih letališč.
PRTLJAGA
Po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem
prometu je večinoma dovoljena teža prtljage do 20
kg po potniku in ročna prtljaga razen v primeru nizko
cenovnih prevoznikov, kjer je to pri programu navedeno. V tem primeru se oddana prtljaga doplača, ročna
prtljaga pa je dovoljena glede na pogoje posameznega prevoznika, s čimer se potnik seznani. Za prtljago
je odgovorna izključno letalska družba oz. prevoznik
ali hotel; za morebitno izgubljeno ali poškodovano
prtljago ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Zato
prijavo o morebitni izgubljeni ali poškodovani prtljagi naslovite neposredno na letalskega prevoznika oz.
prevoznika ali hotel.
IZGUBLJENI PREDMETI
V primeru, da na poti izgubite osebno lastnino, Ta Palma ne odgovarja za izgubljene predmete, sicer je na
voljo za informacije in morebitno posredovanje, kjer
pa potnik pokrije stroške posredovanja v višini 15 € ter
dejanske stroške (poštnina).
NASTANITVE
So različne, glede na vsebino in program potovanja. V
ceniku so cene izražene na osebo v dvoposteljni sobi
ali v dvoposteljni sobi z dodatnim ležiščem (tudi za
bivanje treh odraslih oseb); brez zagotovila razgledov,
balkonov ipd. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb
v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče
dodano in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču,
vendar cena ostaja enaka. Potniki se na tak način izognejo doplačilu za enoposteljno sobo. Na vprašanje so
več - posteljne sobe (dvoposteljna z dvema dodatnima
ležiščema) za družine z manjšimi otroci. Ob doplačilu je možno rezervirati tudi enoposteljno sobo. Kjer ni
drugače navedeno, je nastanitev predvidena v turistič-

nih hotelih, penzionih 3*, lokalne kategorije. Prehrana
je običajno prilagojena lokalnim navadam. Po želji zaključenih skupin ali pri individualnih potovanjih lahko
proti doplačilu zagotovimo nastanitev v hotelih višje
kategorije, prav tako smo pripravljeni nuditi nadstandardne programe s tematskimi poudarki.
SPREMEMBE
Zaradi prilagajanja trenutnim razmeram in danim možnostim pred ali med samim potovanjem, si pridržujemo pravico do manjših sprememb programa ali zamenjave ogledov po dnevih med samim potovanjem.
Vsebinsko ostajajo programi nespremenjeni.
IZVEDBA OSNOVNEGA PROGRAMA NE SPREGLJETJE
Programi potovanj so pripravljeni tudi leto dni vnaprej;
prijazno vas želimo opozoriti, da včasih ob končni izvedbi in potrditvi lahko pride do spremembe zaporedja ogledov v programu, do zamenjave dni ogledov, nastanitev ali obratnih zaporedij. S končnim obvestilom
potniki prejmejo tudi program potovanja, ki pa vsebuje
vse osnovne oglede po prvotnem programu. Vse novosti sproti popravljamo na naših spletnih straneh in po
objavi le teh preneha veljavnost v katalogu objavljenega programa in v ceniku objavljene cene.
KONČNA INFORMACIJA O POTOVANJU
Je sestavni del programa in jo boste prejeli vsaj 5 - 7
dni pred odhodom ali v okviru danih možnosti tudi
prej. V primeru, da informacije ne boste dobili pravočasno, o tem obvestite prodajno mesto, kjer ste vplačali vaše potovanje.
NAPAKE V KATALOGU
Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile
vse cene, informacije in opisi pravilni. Zaradi velikega
obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. Takoj, ko napako odkrijemo, o tem
obvestimo vsa naša prodajna mesta ter pravilne podatke ponovno objavimo na naših spletnih straneh, ki
so vedno tekoče opremljene z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo, da vse podatke sproti
preverjate na www.palma.si, če pa vam spletne strani
niso dostopne, vam boste vse informacije z veseljem
posredovali na vaš domači naslov ali preko faxa. V kolikor je napaka popravljena na naših spletnih straneh, s
tem preneha veljavnost informacije v katalogu.
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA POTOVANJE
Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del
naše ponudbe in vseh naših programov in so kot tiskana priloga na voljo na vseh naših prodajnih mestih ali
na naših spletnih straneh www.palma.si
POMEMBNO
V primeru spremembe letalskega voznega reda bodo
programi prilagojeni. Velja za vse programe v katalogu
Evropa 2019. Vse novosti sproti popravljamo na naših
spletnih straneh (www.palma.si) in po objavi le - teh
preneha veljavnost prvotnega kataloškega programa.

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE
Splošni in posebni pogoji ter navodila so sestavni del vseh Palminih aranžmajev in
so sestavni del pogodbe/voucherja, ki jo skleneta Palma d.o.o. (v nadaljevanju TA
Palma) oziroma pooblaščena agencija s potnikom, ki prijavlja naročilo za določen
turistični aranžma. Kot priloga so objavljeni v katalogih, cenikih, ter na www.palma.
si. Potnik s podpisom pogodbe potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji in navodili
in z njimi nepreklicno soglaša.
Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Ta Palma, razen v
kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu
glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba
oz. določilo, navedena v programu.
Splošni pogoji se v delu, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov nanašajo tudi na
uporabnike spletne strani www.palma.si in člane kluba Moja Palma.
Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena
kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini
aranžmaja. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da
je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil
se potnik lahko seznani na spletni strani www.palma.si, kjer so posebej označeni
in splošno dostopni. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno
rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Ta
Palma d.o.o. in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.
Za določene programe in kataloge veljajo poleg splošnih pogojev tudi posebni pogoji
(objavljeni spodaj pod splošnimi pogoji, spletni strani ali v katalogih).
POSEBNI POGOJI ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE
Posebni pogoji za turistične aranžmaje so sestavni del splošnih pogojev in so vam na
voljo v spodnjih rubrikah.
PRIJAVE
Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Ta Palma, v katerikoli
Palmini poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi Ta Palma in potnik skleneta pogodbo, ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o turističnem
aranžmaju na katerega se je potnik prijavil ali pa se sklicuje na program aranžmaja,
kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter plačati prijavnino in stroške
akontacije za prijavo.
Skladno s cenikom, ki je objavljen na vidnem mestu v Palminih poslovalnicah, Ta Palma za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške
za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 9,00 € na prijavnico
pri enodnevnih potovanjih in 18,00 € na prijavnico (voucher) za vse ostale turistične
aranžmaje, oziroma 30,00 € pri potovanjih, pripravljenih po naročilu.
Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi
odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih. Za zavezujočo prijavo se poleg
izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev,
številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo
prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da
je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed
navedenih podatkov. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je
odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Če v katalogu in na spletu ne najdete želenega kraja ali objekta, vam bomo z veseljem posredovali rezervacijo po vaši želji. Pri rezervaciji po vaši želji je potrebno
položiti 25,00 € (za rezervacijo do 10 dni pred odhodom pa 30% predvidene vrednosti aranžmaja), kot garancijo za izvedbo rezervacije. V primeru vaše potrditve se
vam vplačan znesek upošteva v dobro pri dokončnem plačilu, v primeru pa, da si
premislite in ne potrdite rezervacije, denar zadržimo kot strošek izvedbe rezervacije.
V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani
organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali ustavljene prodaje
(»stop bookinga«). Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ – request) potnik plača varščino
v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter
predvidenega datuma odhoda, in ki ni nižja od 42,00 €. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika
kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo po poizvedbi
potrdi. Posebni akcijski darilni boni in ponudbe, ki jih podarja TA Palma, so unovčljivi
samo ob nakupu novih aranžmajev in se ne priznavajo za že opravljene rezervacije.
PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici Ta Palma ali pri
pooblaščeni agenciji oz. ko TA Palma prejme plačilo na transakcijski račun Ta Palma
d.o.o. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znašajo 30% cene
aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V
primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne
plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh splošnih pogojev in navodil za
turistične aranžmaje.
Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo
potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične
aranžmaje, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali
potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti dokument o plačanem aranžmaju
(pogodbo/napotnico/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru lahko
odgovorni na potovanju potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.
Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu
s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega
plačila (kreditne kartice, maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve
Ta Palma, v primeru vračila plačila Ta Palma v nobenem primeru ne more izplačati
gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na
potnikov TRR, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira
pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno
turistično agencijo.
Možnost plačila na obroke. Za več informacij se obrnite na naša prodajna mesta ali na naš klicni center.
Na naših prodajnih mestih vas bodo seznanili z vsemi možnostmi obročnih odplačevanj ter vam po želji pripravili informativni izračun.

CENE
Cene potovanja so določene s programom in cenikom potovanja ali letovanja, ter
veljajo od dneva objave programa. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa doplačila (letališke, luške, varnostne pristojbine, vizume,
doplačila za gorivo, ipd.), ki se, v kolikor že niso všteta v osnovno ceno aranžmaja,
v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter
morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.
Ta Palma si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem
valutnem tečaju, povišanju stroškov prevoza, vključno s stroški goriva ali sprememb
v pristojbinah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki
ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Povišanje
cene se obračuna z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja predhodno obstoječih cen, ki so bile upoštevane v kalkulaciji.
O morebitni spremembi cene potovanja Ta Palma potnika obvesti 20 dni pred odhodom. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, ima potnik pravico razdreti
pogodbo po obligacijskem zakoniku, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru
organizator potniku povrne vplačan znesek aranžmaja, ne povrnemo pa stroškov
vizumov, cepljenj in podobno. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo
nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja.
Ta Palma lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se
lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo
drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni-ugodnejši ceni,
vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in
minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število
potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili teden dni pred odhodom.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik ob prijavi zbere tisti popust, ki mu
najbolj ustreza. Izračuni za letalske aranžmaje so izračunani na min. 25 potnikov, za
izvedbo potovanja zasnovanega na posebnem letalskem prevozu na 140 potnikov
in za avtobusne aranžmaje pa min. 45 potnikov na avtobusu, kjer ni drugače navedeno. Avtobusni odhod, ki je označen z zvezdico pa pomeni, da mora biti prijavljeno
najmanj 15 potnikov za odhod iz istega mesta. Ta Palma lahko v programu določi,
da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na potovanju, na kraju samem. V tem
primeru Ta Palma ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot
informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do
izvajalca storitve na kraju samem.
Za postopek rezervacije kart preko sistema Eventim obračunavamo obdelavo v višini
1,50€
Cene doplačil so informativne narave in se lahko spremenijo.
DARILNI BONI
V Palminih poslovalnicah so na voljo tudi darilni boni. Vsi darilni boni, kuponi in drugi
boni so veljavni v obdobju od datuma izdaje, do datuma, ki je naveden na bonu, oz.
kuponu. V kolikor ni navedeno drugače, lahko darilne bone in kupone do datuma
veljavnosti unovčite v Palminih poslovalnicah, za aranžmaje, kjer TA Palma nastopa
kot organizator počitnic ali potovanj.
STORITVE VŠTETE V CENO ARANŽMAJA
Če program ne navaja drugače, cena aranžmaja vključuje prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacijo potovanja,
DDV in osnovno nezgodno zavarovanje (velja samo za države EU). Če program ne
določa drugače, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah, brez zagotovila razgledov, balkonov ipd. in nudijo
samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi,
potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno
osnovnemu ležišču, vendar cena aranžmaja ostane enaka. Potniku tako omogočimo,
da se izogne doplačilu za enoposteljno sobo. V kolikor so posebnosti, so navedene v
ceniku pri posamezni državi. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom
lokalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji oz.
državami so različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam.
Organizator ob vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik dobil na posredniškem prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja
za informacije, ki so o posameznih objektih napisane na spletnih straneh znanega
objekta, saj so tudi te informacije lokalnega značaja in ocene.
Podatki o brezžični internetni povezavi so povzeti z uradnih strani h hotela, na dan
izida kataloga. Organizator potovanja ne odgovarja za počasno ali moteno delovanje
povezav v primeru preobremenjenosti ali drugih izpadov sistema.
DODATNE STORITVE
Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (opcijski
dodatni izleti v organizaciji lokalnih agencij, vstopnine, posebna prehrana ipd.) ali so
za njih v programu predvidena doplačila (enoposteljna soba, vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.
V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane dodatne storitve (posebne
kategorije sob, razgledi sob, enoposteljna soba ipd.), potnik posreduje želje po teh
storitvah ob prijavi in jih doplača k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz.
posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu
in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik
doplača dodatne storitve vodji potovanja ali predstavniku Ta Palma v kraju, kjer se
storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.
Ta Palma lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (fakultativni izleti,
najem športne opreme, najem vozila ipd.), ki bodo opravljene na kraju samem. V
tem primeru Ta Palma ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot
informator. Potnik plača storitev direktno ponudniku in odgovornemu organizatorju
v kraju samem. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno
pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.
POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil
in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko
potnik odpove aranžma, ima Ta Palma pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi
potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil
odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Ta Palma povrniti stroške prijavnine v
višini 18,00 € na pogodbo. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna
od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:
LESTVICA ODPOVEDI
-do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja,
-29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja,

-21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja,
-14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja,
-7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene
aranžmaja,
Neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.
Lestvica odpovedi v primerih, ko Palma ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja
najmanj naslednji pogoji:
-do 45 dni – 10% cene aranžmaja,
-44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja,
-34 dni do vključno dneva pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.
Lestvica odpovedi za individualne rezervacije (FIT – FREE INDEPENDENT
TRAVELLER):
-do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja,
-45 do 26 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 55% cene aranžmaja,
-25 do 11 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja,
-10 do 0 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.
Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek izbranih
letalskih vozovnic ter za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni
prevozi, vizumi… Za vsako tako storitev je lahko strošek odpovedi tudi 100% že na
dan nakupa. Posebne pogoji so praviloma navedeni ob prijavi ali ob potrditvi ponudbe (na pogodbi), zato se v primeru potnikove odpovedi FIT aranžmaja te storitve
obravnavajo ločeno od klasične lestvice odpovednih stroškov, navedenih zgoraj. Taki
posebni pogoji so velikokrat določeni, ko se kupuje storitev po nižji ali znižani ceni
z rezervacijskih sistemov za zgoraj navedene storitve in ne dopuščajo sprememb
ali odpovedi. Posebni pogoji za individualna potovanja in počitnice najdete pod
rubriko: POSEBNI POGOJI ZA INDIVIDUALNE POČITNICE IN POTOVANJA (FIT – FREE
INDEPENDENT TRAVELLER).
Lestvica odpovedi pri potovanjih iz kataloga SVET:
-60 do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja,
-44 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja,
-29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
-21 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja,
-7 do en delovni dan do dneva pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,
-Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja.
Posebni pogoji za potovanja iz kataloga SVET, najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI
ZA KATALOG – SVET.
Lestvica odpovedi za apartmaje, vile in svetilnike ponudnika ADRIAGATE:
Vse države in kraji iz ponudbe zasebnih apartmajev:
-do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 15 % cene aranžmaja,
-29 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
-14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja,
-7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100 % cene
aranžmaja.
Vse države in kraji iz ponudbe nastanitev v vilah:
-do 56 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja,
-56 do 43 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
-42 do 29 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 65 % cene aranžmaja,
-28 do 16 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 90 % cene aranžmaja,
-15 do dneva pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,
-Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja.
Vse države in kraji iz ponudbe nastanitev v svetilnikih:
-do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja,
-44 do 17 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
-16 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100 %
cene aranžmaja.
LESTVICA ODPOVEDI ZA KRIŽARJENJA:
SKUPINSKI ODHODI (velja za razpisane skupinske odhode)
- do 90 dni pred odhodom so storno stroški 100 € na potnika (za Holland America
20% vrednosti potovanja)
- od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja,
- od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja,
- od 44 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja,
- 19 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (na dan odhoda tudi pristaniške
takse).
INDIVIDUALNI ODHODI
Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Costa Crociere:
Križarjenje okoli sveta in njegovi deli:
- do 90 dni pred odhodom plača potnik 15% vrednosti potovanja,
- od 89 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja,
- od 44 dni do 28 dni pred odhodom plača potnik 40% od vrednosti potovanja,
- od 27 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja,
- od 19 dni do 12 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja,
- 11 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (na dan odhoda plača tudi pristaniške takse).
Vsa preostala križarjenja:
- do 60 dni pred odhodom so storno stroški 50 € na potnika,
- od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 20% od vrednosti potovanja,
- od 44 dni do 28 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja,
- od 27 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja,
- od 19 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja,
- 5 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (dan pred odhodom plača tudi
pristaniške takse).
Odhodi od aprila 2018 dalje (po sistemu basic/ comfort):
Basic cena:
-Do 45 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja,
-od 44 do 30 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
-od 29 do 15 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja,
-od 14 dni pred odhodom do odhoda plača potnik 100% od vrednosti potovanja.

Comfort in Deluxe cena:
-do 45 dni pred odhodom so stroški 50 € na potnika,
-od 45 do 30 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja,
-od 29 do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
-od 14 do 5 dni pred odhodom plača potnik 75% vrednosti potovanja,
-od 4 dni pred odhodom do odhoda plača potnik 100% od vrednosti potovanja.
Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo MSC:
Križarjenja, ki trajajo manj kot 16 dni:
- do 60 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €,
- od 59 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 25 % od vrednosti potovanja,
- od 29 dni do 22 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja,
- od 21 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja,
- od 14 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja,
- od 5 dni prej do odhoda plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.
Križarjenja, ki trajajo več kot 16 dni:
- do 90 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €,
- od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 25 % od vrednosti potovanja,
- od 59 dni do 52 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja,
- od 51 dni do 35 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja,
- od 34 do 15 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja,
- od 14 dni prej do odhoda plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.
Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Norwegian Cruise Line:
Križarjenja, ki trajajo 5 dni ali manj:
- od 60 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik depozit (višina depozita se razlikuje),
- od 44 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja (oz.
depozit, v kolikor je ta višji),
- od 29 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja; (oz.
depozit, v kolikor je ta višji),
- 14 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.
Križarjenja, ki trajajo 6 dni ali več:
- od 75 dni do 56 dni pred odhodom plača potnik depozit (višina depozita se razlikuje),
- od 55 dni do 29 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja (oz.
depozit, v kolikor je ta višji),
- od 28 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja; (oz.
depozit, v kolikor je ta višji),
- 14 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.
Za praznične odhode v času Božiča in Novega leta ter za Garden Villas in suite veljajo
drugačni pogoji stornacije, ki so na voljo v poslovalnici.
Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Holland America:
Križarjenja po Aziji; Africa Explorer; Australija in Nova Zelandija; Havaji, Tahiti in
Marquesas (28 dni ali več); Južna Amerika, Antarktika in Amazonija, Križarjenja po
Južnem Pacifiku
Do 64 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen znesek bo znan
ob rezervaciji),
Od 63 do 43 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti
potovanja,
Od 42 do 22 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti
potovanja,
21 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti
potovanja.
Grand Voyages, Amazon Exploreer, Havaji, Tahiti & Marquesas (28 dni ali več), Incan
Empires, Evropski transaktantiki (30 dni in več)
Od 120 do 91 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen znesek
bo znan ob rezervaciji),
Od 79 do 90 dni pred odhodom plača potnik 60% od vrednosti
potovanja,
75 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti
potovanja.
Vsa preostala križarjenja Holland America
- Od 75 do 57 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen znesek bo znan ob
rezervaciji),
- Od 56 do 29 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
- Od 28 do 16 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja,
- 15 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti potovanja.
Pri sestavljenih programih (križarjenje, prevoz, hotelska nastanitev, izleti,…) veljajo
za vsak del aranžmaja lastni splošni pogoji.
Lestvica odpovedi za križarjenja po Jadranu – KATARINA LINE:
-do 30 dni pred odhodom so odpovedni stroški 150 € na potnika, oziroma 200 € na
potnika pri deluxe križarjenjih,
-29 dni do 22 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja,
-21 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
-znotraj 14 dni pred odhodom plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.
Potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:
- če se pravočasno ne prijavi v pristanišču,
- če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje,
- če nima veljavnih dokumentov (tako osebnih dokumentov, kot vizumov).
Splošni pogoji odpovedi za ostale ladijske družbe so na voljo v poslovalnicah.
Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih organizatorju narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Za skupinske odhode veljajo posebni
splošni pogoji odpovedi.
V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja ali potnika, potnik nima pravice
do povračila stroškov, vizuma potrebnega za vstop v državo kamor naj bi se potovalo,
stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani ter stroškov zavarovanja potovanja.
Pri sestavljenih programih (križarjenje, prevoz, hotelska nastanitev, izleti,…) veljajo za vsak del aranžmaja lastni splošni pogoji.
Potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:
če se pravočasno ne prijavi v pristanišču;
če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje;
če nima veljavnih dokumentov (tako osebnih dokumentov, kot vizumov).
Posebni pogoji za KRIŽARJENJA, najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA KRIŽARJENJA.
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Lestvica odpovedi za ponudbe – PALMA ZA MLADE/PALMIJADA(maturantski
in absolventski izleti):
-45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja,
-29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja,
-21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja,
-14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja,
-7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene
aranžmaja,
-neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.
Posebni pogoji za PALMA ZA MLADE, najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA PALMA
ZA MLADE/PALMIJADA.
V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima Ta Palma
poleg stroškov odpovedi (po pogojih letalskega prevoznika) in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o
prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do
povračila stroškov ali kupnine ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem
po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del
pogodbe s Ta Palma, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V
tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali
razlogi na strani Ta Palma zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice
zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.
Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev,
datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru, da je sprememba brez odpovedi možna, zaračuna Ta Palma potniku
administrativne stroške v višini 18,00 €. Če sprememba brez odpovedi ni možna je
višina stroškov spremembe aranžmaja znotraj 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve lahko enaka stroškom odpovedi kot navedeno v tej točki. V primerih, ko
so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in nastanejo tudi
stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev pa Ta Palma zahteva povrnitev dejanskih stroškov, ki pa so lahko tudi višji od zgoraj navedenih.
BREZPLAČNA ODPOVED – ODSTOPNINA
Kako lahko brezplačno odpovem vplačano potovanje ? Ob prijavi lahko sklenete
odstopnino/zavarovanje rizika odpovedi za primer, da se zaradi določenih nepredvidljivih okoliščin potovanja ne bi mogli udeležili. Ob izpolnitvi pogojev lahko uveljavljate vračilo vplačane kupnine za vaš rezervirani aranžma do pričetka potovanja.
Odstopnina/zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši,
otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša
5% cene celotnega aranžmaja in zajema zavarovanje stroška odpovedi turističnega
aranžmaja in administrativne stroške.
Za zavarovanje veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja in so na voljo
v vseh Palminih poslovalnicah.
Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob potrditvi rezervacije. S programom
se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
Goste, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, prijazno opozarjamo, da ob odpovedi potovanja lahko nastanejo visoki stroški. Višina je določena v
splošnih pogojih organizatorja potovanja.
Palma ima v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov v višini 18,00 € na prijavnico in zneska odpovednega rizika, v primeru,
ko je predmet pogodbe nakup letalske vozovnice, pa tudi rezervacijsko pristojbino
(TSC), iz česar sledi, da se potniku povrne znesek pogodbenega aranžmaja, zmanjšan
za TSC, administrativne stroške in odpovedni riziko. Palma ne odgovarja za morebitne
dodatne stroške (vizumi, cepljenja…)
Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni obliki, v
24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi, oziroma najkasneje 2 uri pred odhodom na potovanja iz razloga, navedenega v prejšnjem odstavku. Kadar je razlog
za odpoved potovanja tako poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega
svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika. Ne glede
na plačano odstopnino ima organizator, v primeru potnikove odpovedi potovanja,
pravico do povrnitve administrativnih stroškov, stroškov rezervacije in zneska vplačane odstopnine. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek
potovanja in potovanja najkasneje 2 uri pred odhodom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. S programom se
lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila
na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma
da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski,
ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali
regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more
uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.
Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do povračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan
pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu. V primeru, ko v aranžma ni
vključen organiziran prevoz, se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko
prevzel nastanitev (14.00)
V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije
odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe,
ima Ta Palma pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih,
ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče
predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati
po datumu začetka potovanja ali počitnic, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela
potovanja ali počitnic. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega
potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine
uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice, ki so na voljo v vseh Palminih poslovalnicah.
Če se potnik na dan odhoda ne zglasi na odhodnem mestu ali v nastanitvenem
objektu in rezervacije pisno ne odpove, skladno s pogodbo nima pravice do uveljavljanja vračila odstopnine. Zahtevka ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja
ali počitnic in v času trajanja potovanja ali počitnic.

ORGANIZATORJEVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Ta Palma si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja
ali spremembe programa potovanja. Prav tako si TA Palma pridržuje odpovedati potovanje, če se zanj ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov, glede
na veljavna zakonska določila. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše
število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
PALMINI POGOJI:
-za potovanje z avtobusom – najmanj 45 potnikov v avtobusu, razen kjer je navedeno drugače,
-za potovanje na rednih letalskih linijah v Evropi – najmanj 25 potnikov v posamezni
skupini, razen kjer je navedeno drugače,
-za potovanje na medcelinskih letalskih linijah – najmanj 15 potnikov v posamezni
skupini, razen kjer je navedeno drugače,
-za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami – najmanj 80% zasedenosti le-teh.
Ta Palma si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred
ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Ta Palma pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Ta Palma
lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od
potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Ta Palma, predvsem
če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali
njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni
obvestil Ta Palma. Ta Palma si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali
nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji
za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program,
naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Ta Palma ne more vplivati),
brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Pri turističnih aranžmajih in storitvah, kjer je bistvo pogoj za izvedbo ustrezno vreme, se
odstop organizatorja od pogodbe zaradi neustreznih vremenskih pogojev šteje kot
odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin, oz. višje sile. Ta Palma ne more prevzeti
odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile pred in/
ali med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da Ta Palma odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila
vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani Ta Palma, potnik
nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj
bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli
naknadni spremembi programa Ta Palma potnika nemudoma obvesti. Če Ta Palma
oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem,
ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima
pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici. Ta Palma ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na
kraju samem Ta Palmi ne dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu, lahko Ta
Palma namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.
POTOVALNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug
veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru,
da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo
potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik
na ta določila paziti sam. Ta Palma za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev
potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik se mora sam informirati o
veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih
predpisih. Palma ne preverja državljanstva potnikov, zato je gost dolžan skrbeti, da
on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste
v katero ali skozi katero potuje. Potnik si zato mora pred potovanjem, oz. do roka, ki
je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Ta Palma
po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Ta
Palma, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov
Ta Palma v tem primeru potniku ne vrača. Ta Palma ne jamči za točnost informacij, v kolikor si potnik ureja dokumente sam. Prav tako v primeru zavrnitve vstopa
v državo, ali druge ovire, ne nosi odgovornosti agencija, vse stroške nastale zaradi
zavrnitve nosi potnik sam. Posredovanje Ta Palma pri pridobitvi vizuma ni všteto v
ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam
kadar Ta Palma ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu
(letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne
podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo
v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni
v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti,
nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali
prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj
potnik sam. Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih
ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev.
Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno
škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko
utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne
ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja.
V primeru, da se potnik vede v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov,
razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.
OBVESTILA PRED ODHODOM NA POTOVANJE
Za potovanja v organizaciji Ta Palma potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 – 7
dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme mu priporočamo, da
o tem obvesti prijavno mesto. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj
elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko
prevzamejo ali naročijo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje
5 – 7 dni pred pričetkom potovanja. V primeru, ko organizira turistični aranžma
drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu najkasneje 2 dni pred
odhodom. V primeru, da potnik do en 1 dan pred odhodom ne prejme obvestila o
odhodu, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svojo prijavno mesto. Škodo, ki
bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve
napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.
ZDRAVSTVENI PREDPISI
Po predpisih, ki jih določa Svetovna zdravstvena organizacija, se je za potovanje v
določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje
je tudi obvezno tudi v primerih, da je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe

o potovanja in se ne šteje kot opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne
bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan
predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena
oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno
potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Ta Palma ne odgovarja
za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega
se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.
PRTLJAGA
Organizator potovanja, agent ali posrednik niso odgovorni za prevoz prtljage, zato
ne odgovarjajo za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako ne za
krajo prtljage in drugih dragocenosti v nastanitvenem objektu ali na avtobusu.
Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel
ali drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot so
kolo, surf, kite, golf oprema, potapljaška oprema… mora potnik prevozniku plačati
doplačilo bodisi v agenciji ali na letališču, kot predvideva ponudba. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa
si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico
do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega
nastala, nosi potnik sam. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega
prevoza določene teže prtljage skladno z določili prevoznika, vsak dodatni kilogram
pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega
prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri
letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi
predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter
izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi
obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Ta Palma ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz
nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal,
avtobusov, ladij ipd.).
TOČNOST PREVOZNIKOV
Ta Palma ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem in morskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških
prevozih ali plovbah. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med
potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Ta Palma ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe
prevoza ali prevoznega sredstva. Ta Palma si pridržuje pravico do sprememb ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride
do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti v cestnem in ladijskem
prometu, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni v programu drugače navedeno, povprečne
lokalne kategorije.
Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje agencija
nima vpliva. Letalski prevoznik lahko spremeni ceno in čas prevozov, letaliških in
varnostnih pristojbin in dodatka za gorivo brez predhodnih obvestil. Enako lahko
spremeni pogoje prenosa dovoljene prtljage, tako ročne, kot oddane, postopek
kontrole potnikov in prtljage. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih
ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov (uporaba drugega letalskega prevoznika, zaradi zasedenosti kapacitet, spremembe cene) si dovoljujemo pravico do
spremembe kraja, datuma, časa leta, vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti,
dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča…). Prvi in zadnji dan po programu
sta vedno namenjena potovanju (letalski prevoz, transfer). Spremembe letov lahko
nastanejo tudi v času, ko je katalog že izdan, zato so dnevi in časi letov informativni
in določeni več mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Zato so vsi podatki navedeni
v katalogu zgolj informativne narave in niso obvezujoči. Točen razpored poletov in
končne informacije bodo objavljeni na naših spletnih straneh oziroma vas boste o
morebitnih spremembah sproti obveščali. Zamude letov prav tako niso v pristojnosti
agencija. Do zamude letalskih prevoznikov lahko prihaja zaradi različnih razlogov:
nujna vzdrževalna dela, stavke, slabe vremenske razmere, obremenitve zračnega
prostora in tehnično operativnih težav.Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev
ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega prevoznika, žal ne sprejemamo
odgovornosti. Prosimo upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost pred točnostjo
poletov. Letalske vozovnice potniki prejmejo za odhod in vrnitev običajno na letališču
od našega predstavnika skupaj z vsemi potnimi dokumenti. Nekateri letalski prevozniki uporabljajo izključno vozovnice v elektronski obliki, zato jih potniki ne dobijo v
tiskani obliki. Za prijavo na let zadostuje osebni dokument. Za potnike, ki so kupili
samo letalske vozovnice, še posebej velja opozorilo, da vsaj 48 ur pred poletom še
enkrat preverijo točno uro leta. Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije,
niti za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma
obrnite na ustrezne službe že kar neposredno na letališču, običajno oddelek »lost and
found«, kjer boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno številko. Kasnejših reklamacij letalski prevoznik ne bo upošteval.
V primeru, ko potnik kupi letalsko vozovnico na redni liniji ali na nizko cenovnem
prevozniku, veljajo stroga prevoznikova pravila, ki jih seveda potnik od prodajnega
referenta prejme pri povpraševanju ali rezervaciji. Agencija PALMA je v tem primeru
le posrednik pri prodaji. Isto velja tudi za oddano prtljago, saj nekateri prevozniki ne
vključujejo več oddane prtljage pri najnižjih cenah poletov in se le te lahko doplačajo,
pri nizko cenovnih prevoznikih pa je prtljaga vedno za doplačilo (potnik lahko izbira
med različno težo). Potnik je dolžan posredovati ime in priimek za rezervacijo tako
kot je zapisano v osebnem dokumentu (potnem listu), saj se morajo podatki ujemati
s podatki na letalski vozovnici. Za morebitne napačno javljene podatke PALMA ne
odgovarja, posledično pa prevozniki zaračunajo strošek spremembe, v kolikor pa
prevoznik ne dovoljuje spremembe, je pa to nakup nove vozovnice. S končno ceno,
ki jo potnik prejme v ponudbi ali ob rezervaciji, je točno zapisano, kaj cena vključuje
(letalski prevoz, letališke in varnostne pristojbine, doplačilo za gorivo, rezervacijski
strošek), prav tako tudi koliko je vključene prtljage in kakšna do doplačila, kakšni so
stroški morebitne spremembe v kolikor je dovoljena, pa tudi podatek koliko prevoznik vrne v primeru morebitne odpovedi. Vse stroške določa prevoznik in so odvisni
od prodajne tarife letalskega prevoza.
IZGUBA DOKUMENTOV
V primeru da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so
pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si je potnik
na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se
potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Ta Palma
oz. predstavnika organizatorja potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube
ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila
vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Ta Palma bolj kot
navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se za veljavno vedno šteje pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na
posredniških mestih ali direktno na spletnih naslovih hotelov ali drugih objektov ter
njihovih reklamnih materialih so le informativne narave, in v kolikor so v nasprotju
z drugačnimi informacijami v pisnem programu, pisni informaciji ali v pisni razlagi
Ta Palme pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju, Ta Palma ne jamči za
popolnost ali verodostojnost teh podatkov.
Navodila in Posebni pogoji ter Koristne informacije in odkrita beseda objavljene v
katalogih in/ali cenikih, veljajo za vse aranžmaje, tako za skupinske kot individualne
odhode, za razpisane in posebej pripravljene programe in rezervirane storitve, ter so
sestavni del Splošnih pogojev.
Povprečna skrbnost stranke, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske prodaje
in je torej vešča uporabe tovrstnih storitev, je, da si vse zanjo pomembne informacije
pridobi sama prek spletnih strani nastanitvenega objekta ali počitniške destinacije.
KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH
Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih
državah, veljavno v času izdaje programa. Nanjo organizator nima nikakršnega
vpliva, zato je pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih
turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki smo jih vajeni v Sloveniji
oziroma v večini zahodnoevropskih držav. Iz tega sledi, da na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategorije. Organizator ne prevzema odgovornosti za
katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih ali lokalnih
turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.
V primeru, da gost ne upošteva hotelskega hišnega reda, ali s svojim ravnanjem
(namerno ali nenamerno) povzroči škodo, agencija za nastale stroške ne prevzema
odgovornosti. Gost jih na licu mesta rešuje sam, direktno s hotelom ali objektom, kjer
je nastala škoda. Enako velja tudi za vsa prevozna sredstva, oziroma karkoli v okviru
organiziranega programa počitnic ali potovanja.
Pri aranžmajih, označenih s storitvijo ALL INCLUSIVE oz. »all inclusive«, je potrebno
pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ponudbe storitev ALL
INCLUSIVE v posameznih hotelih med seboj razlikujejo. Običajno je osnovna storitev pri ponudbi ALL INCLUSIVE polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih
je všteta pijača. Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi
(morska stran, balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje ipd.), je nastanjen v
eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je
v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri
nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta navado ne ustreza
standardu dvoposteljne sobe, da je navado manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi
v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre v večini primerov za dvoposteljno
sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu
nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in
udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.
REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti nemudoma grajati na kraju
samem, vodniku Ta Palma, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija
lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega
sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil
zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in
je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene
storitve oziroma plačilu škode. V primeru, da reklamacije na licu mesta ni bilo možno
odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik Ta Palma ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je
tudi uradni dokument, da je potnik grajal storitev na kraju samem. Ta Palma ne bo
obravnavala reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja
oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo
mogoče reševati na kraju samem.
Pritožbeni postopek: Potnik mora na kraju samem takoj grajati neustrezno storitev
pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik
mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Ta Palma ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali
znižanje cene potovanja, prav tako pa ne bo upoštevala reklamacij, ki so bile podane
po zaključeni storitvi, saj potnik tako izvajalci in organizatorju ni dal možnosti odprave pomanjkljivosti na licu mesta. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s
predstavnikom sestavi pisno poročilo, ki vsebuje pripombe potnikov/gostov, postopek in časovno opredelitev reševanja reklamacije in vzrok za nezmožnost razrešitve.
Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Oddelek za Kakovost, Palma d.o.o., Verovškova 55a, 1000
Ljubljana, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Reklamacije poslane preko e-maila se ne bodo upoštevale.
Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zato določenem zakonskem roku, po vrnitvi s
potovanja/letovanja. Brez pisne reklamacije Ta Palma ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana,
vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo
osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Ta Palma take reklamacije ne
bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži
ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe,
dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od
tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne
izda odgovora, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim
ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.
Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju
samem. Zahtevek za znižanje cene je v vsakem primeru omejen z višino vplačanega
aranžmaja. Če po krivdi Ta Palma ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev,
ima potnik pravico do znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedenih storitev.
To določilo ne velja v primeru, da ima Ta Palma pravico do odpovedi aranžmaja ali
spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona. Omejitev
odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne
škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

Agencija ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.
V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Ta Palma ni organizator potovanja,
bo Ta Palma pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi
reklamacije potnika pisno obvestil. Roki in postopek reševanja reklamacije so v tem
primeru določeni v Splošnih pogojih odgovornega organizatorja.
V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se največja odškodnina z naslova
nepopolne storitve omeji na vplačan znesek.
V primeru, da Ta Palma nastopa zgolj v vlogi informatorja (fakultativni izleti, najem
športne opreme ipd., oziroma storitve ki so opravljene na kraju samem – v tem
primeru Ta Palma ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik), mora potnik vse
reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju
fakultativnega izleta, ogleda ipd.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Ta Palma vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o
varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na
uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice
ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Ta Palma in njegovih poslovnih partnerjev.
V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.
Enako velja za uporabnike spletne strani www.palma.si in člane kluba MojaPalma.
Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih
podatkov. Na tem mestu bi vas želeli seznaniti s politiko varovanja osebnih podatkov
v TA Palma. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od potnikov, uporabnikov spletne www.palma.si. in
članov kluba MojaPalma.
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1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
Palma d.o.o., Lilekova 5, 3000 Celje
Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na
marketing@palma.si
Kot prejemnik oz. uporabnik dovolim upravljavcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje
posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih
podatkov .
2. Kategorije osebnih podatkov
Pridobljeni podatki potnikov in članov kluba MojaPalma, ki jih je upravljavec pridobil
za namene izvajanja pogodbe in jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani so:
e-poštni naslov; ime in priimek ter naziv oz. spol; naziv podjetja; fizični naslov; telefon; GSM; rojstni podatki; podatki o osebnem dokumentu; pretekla povpraševanja,
nakupi, računi, podporni zahtevki.
Pridobljeni podatki uporabnikov spletne strani www.palma.si in palminih enovic, ki
jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
e-poštni naslov; katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih
kliknil; katere strani je obiskal na portalu; pretekla povpraševanja, nakupi, računi,
podporni zahtevki; IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov; katere strani je obiskal
na portalu.
3. Nameni obdelave osebnih podatkov
Upravljavec Palma d.o.o., Lilekova 5, 3000 Celje bo podatke, ki jih je pridobil od
potnikov, članov kluba MojaPalma in uporabnikov spletne strani www.palma.si,
uporabljal za naslednje namene:
za izvajanje pogodbe; za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem; za izvedbo nagradnih iger; statistične in tržne analize; sledenje klikom in
odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje
vsebine e-mailov; obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po
e-pošti ;
• neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih
sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev; segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom
oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
• prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).
Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil
posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in
akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb
ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje,
analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.
4. Čas hrambe
Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve
za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika
njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.
Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in
obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal,
nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.
5. Varovanje osebnih podatkov
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu
osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.
Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih
podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje
Palma d.o.o. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih
podatkov.
6. Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora
upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:
• Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v
osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
• Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
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• Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
• Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
• Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
• Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.
Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno
uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli
kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor
upravljavcu na naslov Palma d.o.o, Lilekova 5, 3000 Celje ali poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).
Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail
sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na marketing@
palma.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.
7. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju
ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem
in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na
območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam
(Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov
in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah
s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu
izven EU.
8. Uporaba piškotkov
Kot uporabnik spletne strani www.palma.si se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani,
spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:
- Google Analytics piškotki za analitične namene;
- Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
- Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
- Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev;
- Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na
spletni strani.
Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti
njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.
9. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih:
Google Chrome; Internet Explorer; Safari; Firefox; Opera
10. Pravno obvestilo
Vse vsebine, objavljene na www.palma.si, so last družbe Palma d.o.o. Brez dovoljenja
podjetja Palma d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen
koli drug način. Palma d.o.o. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne
strani. Palma d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin,
objavljenih na www.palma.si.
KONČNA DOLOČILA
V vseh cenah iz ponudbe Ta Palma je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče. Ti splošni pogoji veljajo za
vse pogodbe sklenjene od dneva objave na spletni strani www.palma.si, kjer so ažurirane vse spremembe in so v tiskani obliki vedno na voljo v vseh poslovnih enotah.
POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV
Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov – 1, ki se nanašajo na organizacijo
turističnih aranžmajev (veljavno od 15.01.2008):
Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike
Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne
na druge turistične storitve.
Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev: obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom.
Dvig cene: le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev – obveščena
stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke, če je povečanje višje
od 10% vrednosti aranžmaja.
Rok za reklamacijo: 2 meseca od konca potovanja (60 dni) – 1. odgovor na reklamacijo 8 dni po prejemu reklamacije.
Sprememba imena na željo stranke: 8 dni pred odhodom, če je mogoče spremembo urediti – na stroške stranke.
POSEBNI POGOJI ZA INDIVIDUALNE POČITNICE IN POTOVANJA (FIT – FREE
INDEPENDENT TRAVELLER)
SPLOŠNA DOLOČILA:
Za individualne počitnice in potovanja veljajo nekatere posebnosti, zato smo za
potnike pripravili posebne pogoje in navodila, ki so sestavni del pogodbe o individualnih počitnicah in potovanjih, sklenjene med TA Palma in potnikom, ki se prijavlja za
določeno potovanje ali počitnice. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje
so prosto dostopni in na voljo na vseh Palminih prodajnih mestih ter na www.palma.
si.
REZERVACIJA IN PLAČILO:
Potnik se lahko prijavi na individualne počitnice ali potovanje v vseh poslovnih
enotah TA Palma in v vseh pooblaščenih turističnih agencijah. Potnik je ob sklenitvi
pogodbe o individualnem potovanju/počitnicah dolžan vplačati 30 % cene aranžmaja ter stroške rezervacije. Preostali del potnik plača najmanj 30 dni pred začetkom
potovanja. Če je med dnevom prijave in začetkom potovanja manj kot 30 dni, se ob
rezervaciji vplača celotni znesek aranžmaja.
POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, KJER TA PALMA NI ORGANIZATOR POTOVANJA
V primerih, da Ta Palma ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. Šteje se, da Ta Palma prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. V teh
primerih podaja prejete informacije s strani organizatorja potovanja potniku in mu
pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega
organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi
na potrdilu o potovanju. Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja.
NO NAME PONUDBE
Pri tovrstnih aranžmajih je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. To
pomeni, da izbira lege objekta, sobe in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči
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organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji)
ter vplačano storitev v objektu (najem, nočitev, polpenzion, all inclusive …). Zato
naj potnik upošteva, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel/
objekt, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča…), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo,
ob dvigalu, nad diskoteko, nad skupnimi prostori …). Prav tako ni možna izbira tipov
ležišč, ki so lahko ločena ali zakonsko ležišče (glede na razporeditev hotelirja). V primeru rezervacije več sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem objektu, saj
gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu, prav tako ne zagotavlja,
da bodo sobe v primeru nastanitve v enakem objektu v isti stavbi oz. skupaj.
PROMO/ECONOMY SOBE
Izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev
v objektu (najem, nočitev, polpenzion, all inclusive …). Nastanitev je možna tudi
na slabših lokacijah oz. so sobe/studii/apartmaji skromneje opremljeni (pogled na
parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko, nad skupnimi prostori, sobe v pod
pritličju …). Prav tako ni možna izbira tipov ležišč, ki so lahko ločena ali zakonsko
ležišče (glede na razporeditev hotelirja). V primeru rezervacije več sob organizator
potniku ne jamči nastanitve v istem delu hotela, saj gre večkrat za prodajo zadnjih
sob v posameznem objektu.
NASTANITEV V APARTMAJIH
V kolikor ste rezervirali apartma in v dokumentih ni navedeno drugače, se v apartma,
oziroma sobo lahko nastanite po 14. uri, zadnji dan pa objekt zapustite do 10. ure.
Skladno z razpoložljivostjo in ob predhodnem dogovoru z lokalno agencijo lahko ure
prihoda in odhoda prilagodite, pri čemer je potrebno upoštevati, da je za daljše bivanje potrebno doplačilo na licu mesta, po pogojih lokalne agencija.
NASTANITEV POSAMEZNEGA POTNIKA V DVOPOSTELJNI SOBI
Potniki, ki potujejo sami, ob prijavi plačajo osnovno ceno in doplačilo za enoposteljno sobo. Potnik po želji lahko pooblasti Palmo, da mu najde sopotnika s katerim
bo nastanjen v dvoposteljni sobi. Palmina ekipa se bo potrudila najti sopotnika za
izbrano potovanje, vendar tega ne zagotavlja. V kolikor bosta v sobi nastanjeni dve
osebi, se gostoma vrne doplačilo za enoposteljno sobo, ki sta ga vplačali ob prijavi,
če se sopotnika tako dogovorita pred pričetkom potovanja. Spremembe nastanitev
na poti iz enoposteljne v dvoposteljno v času potovanja je možno skladno z razpoložljivostjo hotelskih kapacitet, vendar hotel gostoma ni dolžan vrniti doplačila za
enoposteljno sobo.
TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV
V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno
s posredovanjem številke kreditne kartice, in/ali v primeru dogovora o plačilu s
položnico, plačila v poslovalnici in s posredovanjem osebnih podatkov potnika ter
ostalih udeležencev.
Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen, če ni določeno drugače. V primeru, da
potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko
naročil turistični aranžma oziroma potovanja.
PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PREKO INTERNETA
V primeru naročila oz. prodaje turističnega aranžmaja prek interneta, veljajo splošni
pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba,
objavljeni na Palmini internetni strani oziroma na internetni strani posrednika Ta
Palma. V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani
nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni strani. Šteje se, da je potnik
sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je naročil posamezno Palmino storitev prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo
celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen, če ni
določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje,
da ni bila nikoli naročena.
POTOVANJE Z OTROKI
V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti določene s tem istim
programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne
storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma.
Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu
turističnega aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da
ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne
glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem
dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje
države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu
oziroma voucherju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice
potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.
Potnik je dolžan skrbeti, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v
katero ali skozi katero potuje. Mladoletniki, ki potujejo brez spremstva staršev, za
tranzit ali vstop v določene države potrebujejo dovoljenje staršev .Mladoletni potnik
si je dolžan pred potovanjem pridobiti in po potrebi tudi predložiti dovoljenje staršev
ali skrbnikov . Oblika dovoljenja je odvisna od posamezne države in se spreminja. Za
natančnejše Informacije se obrnite na Veleposlaništvo države, ki jo bo potnik prečkal
ali obiskal. V kolikor država zahteva dovoljenje staršev, mladoletni potnik pa ga nima,
se šteje, da potnik za potovanja nima ustreznih dokumentov. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa
odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.
POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ALI LAST MINUTE ARANŽMAJI IN OSTALI
NIŽJE CENOVNI ARANŽMAJI
Potovanje v zadnjem hipu ali »last minute« aranžma pomeni, da gre za zadnje proste
turistične aranžmaje. Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej
označene nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob
sklenitvi pogodbe. To pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in
obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe,
storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive….), destinacijo potovanja/letovanja in včasih tudi kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se potnik seznani z imenom
objekta najkasneje ob prihodu na destinacijo.
POSEBNI POGOJI ZA KATALOG – SVET
Za katalog SVET veljajo posebni pogoji odpovedi in jih najdete pod rubriko POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA.
Kadar je TA PALMA samo posrednik aranžmajev, izvajalec pa je druga agencija, veljajo splošni pogoji in določila izvajalca aranžmaja.

VIZUMI
So določeni po diplomatskih meddržavnih dogovorih. Naše navedbe v programih
potovanj oziroma v navodilih za potovanje ali v rubriki »podrobno o tem in onem«,
so podatki o zahtevah za posamezne države, veljavne na dan priprave kataloga in
veljajo za organizirana skupinska in paketna turistična potovanja za slovenske
državljane. Dolžnost potnika pa je, da ima pred potovanjem urejene potrebne dokumente, vključno z vizumom. Odpoved potovanja zaradi neurejenih dokumentov
(npr. vizuma, cepljenj) se ne smatra kot višja sila in podlega vsem stroškom odpovedi.
Palma d.o.o. posreduje urejanje vizumov (za doplačilo), če nam pravočasno dostavite
vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva določeno diplomatsko predstavništvo,
sicer smatramo, da si vizum urejate sami. Palma d.o.o. kot turistična agencija za
svoje potnike priloži zahtevane kopije potrditve o prijavi na naše potovanje, za katero
potrebujete vizum. Agencija ne more vplivati na odobritev in čas urejanja vizuma in
ni odgovorna za zavrnitev vizuma (v večini primerov organi, ki vizum zavrnejo, niso
dolžni podati razloga zavrnitve). Cena vizuma in posredovanje Palme d.o.o. ni všteto
v ceni potovanja (razen tam, kjer ni drugače navedeno), ampak se plača posebej.
Stroškov pridobitve vizumov Palma d.o.o. ne vrača v nobenem primeru.
CARINSKI PREDPISI (IMIGRATION IN VARNOSTNE SLUŽBE)
Vsaka država ima svoje carinske predpise, ki določajo dovoljen vnos za osebno uporabo: večina dovoljuje vnos 1l alkohola, 200 cigaret in predmete za osebno uporabo.
Vse dežele strogo kaznujejo prekupčevanje ali prenos orožja in mamil (nekatere s
smrtno obsodbo), ilegalno trgovanje za antičnimi, kulturnimi in umetniškimi
vrednostmi. Nekatere zahtevajo prijavo vsega tehničnega blaga (tudi fotoaparatov,
video kamer, …), denarja, zlatnine, dragih kamnov, … Posledice in stroške nespoštovanja carinskih, zakonskih in diplomatskih predpisov, hišnih redov, uzanc in konvencij nosi potnik sam. Posebej bi vas radi opozorili, da lahko nespodobno obnašanje
ali nespodobna oblačila potnikov privedejo do zavrnitve vstopa v državo, saj moramo
spoštovati navodila, uzance in kulturo države v katero potujemo. Potnike tudi vljudno
naprošamo, da s carinskimi organi primerno sodelujejo. V Dubaj npr. ni dovoljen vnos
zdravil s psihotičnimi substancami (antidepresivi, pomirila, uspavala…) brez potrdila osebnega zdravnika o uživanju predpisanega zdravila. Strogo je prepovedan tudi
vnos kakršnegakoli pornografskega materiala (revije, kasete, dvd-ji…).
SKUPINSKA POTOVANJA
So vodena potovanja s strani Palminih izkušenih vodnikov oziroma spremljevalcev,
za to pa je seveda potrebno minimalno število udeležencev. Vodnik oziroma spremljevalec na poti ureja tehnični del potovanja, pomoč pri prijavi na let, nastanitve,
kontakti z lokalnimi agenti in vodniki. Na vseh vključenih ogledih se priključi tudi
lokalni vodnik, večinoma so vključene že tudi vse vstopnine, seveda če v programu
ni drugače navedeno.
INDIVIDUALNA POTOVANJA
So brez spremstva Palminega vodnika, programi pa so v izvedbi naših lokalnih partnerjev in ob spremstvu lokalnih vodnikov (v angleškem, nemškem, italijanskem,
francoskem jeziku). Prednost takšnih potovanj je seveda v vašem individualnem
izboru kraja in časa potovanja. Ob končnem plačilu vam poleg vseh podrobnih informacij posredujemo tudi voucherje/napotnice, ki jih predate lokalnemu partnerju,
hotelu, vodniku, prevozniku, letalske vozovnice ter seveda vse pomembne telefonske
kontakte naših lokalnih agentov ter dežurno številko v Sloveniji, za primer nujnih
posredovanj. Lokalni agent vam bo na voljo za dodatne napotke, dodatne izlete in
oglede. Vse nepravilnosti, ki bi se v času individualnega potovanja pojavile, je potrebno obvezno reklamirati v samem kraju storitve, lokalni agenciji, vodniku, hotelirju
ali prevozniku. O reklamaciji, razrešitvi ali v primeru, da se reklamacija ne razreši,
pa je potrebno pridobiti ustrezno pisno potrdilo, saj sicer nepravilnosti v Sloveniji ne
boste mogli obravnavati.
HOTELI IN DRUGI OBJEKTI NA POTI
Kategorizacija hotelov in objektov: je določena s strani nacionalnih turističnih uradov
in združenj države v katero potujete in se ravna izključno po njihovih nacionalnih
kriterijih, ki nikakor niso identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri nas. Seveda
pa bi vas radi opozorili, da obstajajo tudi razlike med objekti iste kategorije in verige,
v različnih državah. Naš izbor je pester in sicer med 3* in 5*, za dobro ceno želimo
ponuditi kvalitetne storitve. Različne narodnosti: so značilnosti vsakega hotelskega
in drugega počitniškega objekta. Na potovanjih boste srečali pripadnike številnih
narodnosti, z različnimi navadami in kulturo obnašanja. V večini primerov je seveda
to zelo zanimivo in vaše potovanje popestri, včasih pa je seveda lahko kakšna stvar
tudi moteča, vendar bi vas radi opozorili, da na to žal nimamo vpliva. Uporaba počitniškega objekta in sob: po splošnih pravilih se lahko vselite v sobo na dan prihoda
po 14.00 uri, na dan odhoda pa jo je potrebno zapustiti do 10.00 oz. skladno s hotelskim hišnim redom in to ne glede na uro odhoda ali prihoda. Po prevzemu ključev
ali kartic sobe preverite ali je soba oziroma objekt primerno pripravljen. V nasproten
primeru o vseh pomanjkljivostih nemudoma obvestite recepcijo in našega vodnika.
Če se napaka v doglednem času ne odpravi ali sobe ni mogoče zamenjati, je potrebno
sestaviti reklamacijski zapisnik, saj brez tega vaših kasnejših pripomb ne boste mogli
upoštevati in razreševati. Naše edino vodilo in želja je zadovoljen gost, zato želimo,
da se vse nepravilnosti odpravijo na licu mesta. V primeru zamude letala ali prihoda v
hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gostje niso upravičeni do vračila ene
nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev se šteje čas od približno 14.00
ure na predviden dan prihoda do približno 11.00 ure naslednjega dne. V osnovno
ceno aranžmaja smo vključili nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah, v primeru posebnih želja in ob doplačilu pa lahko gostom rezerviramo tudi nadstandardne
sobe, suite, družinske sobe ali vile – potrditev je odvisna od razpoložljivosti kapacitet
in jih je potrebno obvezno najaviti ob prijavi. V kolikor biva v standardni dvoposteljni
sobi več oseb (odrasli ali otroci) posebej opozarjamo, da so nastanjeni na dodatnih
oziroma pomožnih ležiščih, ki nikakor niso primerljiva z osnovnimi ležišči, prav tako
se seveda pojavi določena prostorska stiska in posledično s tem manjše udobje. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano
s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem
programu.
POSEBNE ŽELJE STRANK
Ob rezervaciji in v kolikor je to mogoče, sprejemamo tudi posebne želje, vendar je
izpolnitev le-teh odvisna od hotela in zanje ne prevzemamo nobene obveznosti (točno določena soba, pogled iz sobe, bližina sob dveh družin, nadstropje, velikost sob
ipd). Enoposteljne sobe so v večini hotelov v omejenem številu, pri čemer velikost,
opremljenost in lega ni vedno identična s standardno sobo.
KAJ JE POTREBNO NA POTOVANJIH UPOŠTEVATI: POČITNIŠKA IN POPOTNIŠKA
DEŽELA
Pozanimajte se o deželi v katero potujete (potovalni dokumenti, vizumi, cepljenja,
varnostne razmere) in upoštevajte versko in kulturno tradicijo, običaje, navade, standarde in zakone, ki veljajo v deželi gostiteljici. Prav je, da ste na to pripravljeni ter
vse posebnosti tudi upoštevate ter jih vzamete v zakup. Naj vas ne preseneča drug
življenjski ritem, čistoča in točnost, saj je marsikaj v različnih državah drugače vrednoteno kot doma. Sprejmite vsako deželo in ljudi z vsemi pozitivnimi in negativnimi

odlikami, saj boste le na takšen način lahko uživali. Tudi sprejemanje drugačnosti je
lahko posebne vrste izziv. V kolikor potnik s svojim obnašanjem, nastopom in ravnanjem krši zakone in predpise dežele, v kateri se nahaja, si pridržujemo pravico, da
potnika s potovanja odstranimo na njegove stroške, le ta pa je dolžan vse stroške
pokriti, prav tako nima pravice uveljavljati povračila stroškov za neizkoriščen del potovanja oziroma vplačane cene aranžmaja.
ZAŠČITA LJUDI IN KULTURE
Potovati pomeni spoznavati tuje kulture, šege in običaje. Spoštujte kulturo in njihove
ljudi, v javnosti se oblačite tako, da ne prizadenete religioznih občutkov gostitelja.
Prosite za dovoljenje, v kolikor želite fotografirati tuje ljudi. in ne pozabite, v deželi
ste gost in tudi če vam kaj ne ustreza, to razrešujte na primeren in kulturen način.
Ne pozabite prijaznost in lepa beseda bo prej razrešila probleme in nesporazume.
PODNEBJE
Zaradi drugačnega podnebja, okolja in navad lahko pride do pojava različnega mrčesa ter manjših živali in plazilcev v hotelskem in tudi drugih kompleksih. V kolikor to
opazite, obvestite hotelsko osebje. Priporočamo, da si priskrbite sredstva proti mrčesu in električne vtičnice proti komarjem.
TEHNIČNI STANDARD
Radi bi vas opozorili, da v večini držav, kamor boste potovali ne razpolagajo s takšnim
tehničnim standardom, kot ste ga navajeni doma. To se kaže tako v prevoznih sredstvih, opremi objektov, vzdrževanju, popravila trajajo bistveno dlje.
PRAVILA OBLAČENJA
Oblačila in obutev naj bosta udobna, upoštevati pa je potrebno tudi kulturne in verske posebnosti dežele, kamor potujete. Priporočljiva so oblačila iz naravnih materialov, pokrivala, očala za zaščito oči in kreme. »Dress code« velja predvsem v hotelih
višje kategorije ter restavracijah. Ob vstopu v templje in druga svetišča je prav tako
potrebno upoštevati navodila krajevnih predstavnikov, pogosto se je potrebno sezuti
in pokriti vse dele telesa. Podrobne informacije boste prejeli pri posameznem programu s končnim obvestilom.
POSREDOVANJE POMANJKLJIVOSTI IN REKLAMACIJE
Zelo nam bo žal, če vaših pričakovanj s potovanjem ne boste izpolnili in boste med
samim potovanjem ali letovanjem doživeli kakšne neprijetnosti ali pomanjkljivosti.
Ob vsakem takšnem dogodku se nemudoma obrnite na našega predstavnika, vodnika ali lokalnega agenta, saj bodo napravili vse, da se napaka ali neprijetnost odpravi.
V primeru, da bi po vsebini sodeč lahko bila reklamacija razrešena na kraju samem
(npr. pomanjkljiva čistoča sobe, oprema in lega sobe), vi pa o tem niste obvestili
našega predstavnika oziroma agenta, se šteje, da ste se s takšno pomanjkljivostjo
strinjali, hkrati pa boste izgubili pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevkom po vračilu kupnine oz. plačilu škode. Vsako reklamacijo je potrebno podati na
licu mesta in v kolikor napak ni možno odpraviti, skupaj s predstavnikom lokalne
agencije in našim predstavnikom izpolnite reklamacijski zapisnik, ki ga podpisanega
s strani našega predstavnika in hotelirja/lokalne agencije obvezno predložite k vaši
pisni reklamaciji v Sloveniji. V kolikor tega ne boste napravili smatramo, da na storitve nimate pripomb in zato kasnejših reklamacij ne boste obravnavali.
IZVEDBA OSNOVNEGA PROGRAMA – NE SPREGLEJTE
Programi potovanja so pripravljeni tudi leto dni vnaprej; prijazno bi vas želeli opozoriti, da včasih ob končni izvedbi in potrditvi lahko pride do spremembe zaporedja
v programu, zamenjave dni ogledov, nastanitev ali obratnih zaporedij na primer,
plovbe ali pristankov na lokaciji. S končnim obvestilom potniki prejmejo tudi program potovanja, ki pa vsekakor vsebuje vse osnovne oglede prvotnega programa.
Vse novosti sproti popravljamo na naših spletnih straneh in po objavi le teh, preneha
veljavnost prvotnega kataloškega programa.
POSEBNI POGOJI ZA KRIŽARJENJA
SPLOŠNA DOLOČILA
Za programe križarjenj veljajo nekatere posebnosti, zato smo za potnike pripravili
Posebne pogoje in navodila, ki so sestavni del pogodbe o organiziranem potovanju /
križarjenju, sklenjene med TA Palma in potnikom, ki se prijavlja za določeno potovanje/križarjenje/program potovanja.
Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so prosto dostopni in na voljo na
vseh Palminih prodajnih mestih ter na www.palma.si.
REZERVACIJA IN PLAČILO
Potnik se lahko prijavi za križarjenje v vseh poslovnih enotah TA Palma in v vseh pooblaščenih turističnih agencijah. Potnik je ob sklenitvi pogodbe o potovanju/križarjenju dolžan vplačati 30 % cene aranžmaja ter stroške rezervacije. Preostali del potnik
plača najmanj 30 dni pred začetkom potovanja. Če je med dnevom prijave in začetkom potovanja manj kot 30 dni, se ob rezervaciji vplača celotni znesek aranžmaja.
POTNIKOVA ODPOVED
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na mestu, kjer se je prijavil v pisni obliki.
V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju/križarjenju, ima TA Palma pravico
do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov
je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo
o potovanju je dolžan TA Palma povrniti administrativne stroške v višini 18,00 € na
pogodbo oziroma voucher ter stroške po odpovedni lestvici. Višina povračila stroškov
odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v
katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju.
SPREMEMBA REZERVACIJE
Potnik lahko spremeni določene elemente rezervacije, če je to mogoče.
Če potnik želi na rezerviranem potovanju spremeniti ali zamenjati ime udeleženca-ev mora to storiti najkasneje do 8 dni pred odhodom, če je mogoče spremembo
urediti in plača za vsako spremembo 50,00€ na osebo ter morebitne dodatne stroške
spremembe in/ali odpovedi storitev tretjih oseb v okviru programa potovanja. Spremembe imen udeležencev ali rezervacije včasih niso dovoljene.
Ladjar MSC za kabine fantastica do 7 dni pred odhodom ne obračunava spremembe
imena, za kabine bella pa le-ta znaša 50 € po osebi do 7 dni pred odhodom.
Organizator (ladjar) si pridržuje pravico do spremembe številke kabine (v isti ali višji
kategoriji) ter turnus prehrane v restavraciji, kljub poprejšnji potrditvi, brez odškodnine.
Zaradi vremenskih okoliščin in drugih razlogov lahko pride do spremembe programa
oziroma itinerarja tudi s strani ladijske družbe.
Ladjar si pridržuje tudi pravico kadarkoli zamenjati kabino znotraj iste oziroma višje
kategorije, v primeru ko ob rezervaciji ni možno izbirati številke kabine (garantirane
kabine). V takem primeru si ladjar pridržuje pravico določiti tudi kabino prirejeno za
invalide ali z oviranim pogledom, v kolikor je znotraj iste oziroma v višji kategoriji.
POOBLASTILA KAPITANA
Kapitan ladje ima vsa pooblastila, da brez razloga kadarkoli spremeni predviden
itinerar plovbe.
PRIKLJUČNI PREVOZ
TA Palma ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki jo potnik utrpi zaradi

zamude ali odpovedi storitev prevoznikov za prevoz do predvidenega kraja pričetka
potovanja.
PREVOZI NA INDIVIDUALNA KRIŽARJENJA
Ta Palma za individualne prevoze sodeluje s podjetjem Goopti. Splošni pogoji poslovanja za posredovanje in organizacijo prevoza oseb s prevoznikom GoOpti so
objavljeni na spletni strani www.GoOpti.com. V nadaljevanju se nahaja povzetek
omenjenih splošnih pogojev.
Prevoz do pristanišča
Dan pred prevozom do pristanišča je potnik obveščen preko sms-a in/ali elektronske
pošte o točni uri odhoda in o kontaktu voznika. Prevoz do pristanišča lahko zaradi
odhoda potnikov iz druge lokacije, ki ni zbirno mesto, traja dlje kot je za takšno razdaljo običajno.
Prevoz iz pristanišča
Dan pred prevozom iz pristanišča je potnik obveščen preko sms-a in/ali elektronske
pošte o točni uri odhoda in o kontaktu voznika. Načrtovana ura prevoza iz pristanišča
je med 11.00 in 13.00 uro, odstopanje od načrtovane ure prevoza iz pristanišča je
lahko za največ dve uri. Potnik bo o odstopanju pravočasno obveščen. Prevoz iz pristanišča v Slovenijo lahko zaradi dostave potnikov na različne lokacije traja dlje kot
je za takšno razdaljo običajno.
Možna doplačila
Potnike je možno pobirati/odložiti tudi na domu oz. na drugi lokaciji, kot je glavna
železniška postaja v Ljubljani. Doplačila so: 5 € na lokacijo, ki se nahaja 5 km ali manj
od začrtane poti.
Odpoved s strani potnika
Za odpoved prevoza do enega meseca pred odhodom na križarjenje odpovednih
stroškov ni, do 14 dni pred odhodom odpovedni stroški znašajo 50% cene prevoza in
manj kot 14 dni pred odhodom so odpovedni stroški 100% cene prevoza.
SKUPINSKI ALI INDIVIDUALNI ODHOD
Vsak razpisan skupinski odhod ima v razpisu določeno najmanjše število potnikov,
pri katerem TA Palma zagotovi slovenskega vodnika/spremljevalca. Če v razpisu ni
drugače navedeno je najmanjše število za zagotovitev skupinskega odhoda 30 potnikov. V primeru, da se prijavi manj kot 30 potnikov je križarjenje individualno, brez
slovenskega vodnika/spremljevalca. V kolikor je pri skupinskem odhodu možno doplačilo transferja do pristanišča je le-ta organiziran skupinsko v primeru minimalno
30 prijavljenih potnikov na transfer. V primeru da se prijavi manjše število potnikov se
transfer organizira preko prevoznika GoOpti, po njihovih pogojih. Potnikova odpoved
križarjenja velja po III. členu posebnih pogojih za križarjenja. Pri tematskih križarjenjih je potrebno minimalno število prijavljenih potnikov za izvedbo tematskega
križarjenja, v nasprotnem primeru je križarjenje po zmanjšani ceni individualno ali
odpovedano.
NOSEČNOST IN KRIŽARJENJE
Prevozniki na potniških ladjah nimajo ustrezne medicinske opreme za rojevanje, zato
ne more sprejeti rezervacij ali prevažati potnic, ki bi bile na zadnji dan križarjenja noseče 24 tednov ali več (pri ladjarju MSC 25 tednov). Ladjar in/ali prevoznik si pridržuje
pravico, da zavrne vkrcanje visoko noseče potnice in v takem primeru ne prevzema
nikakršne odgovornosti. Ladjar in/ali prevoznik si pridržuje pravico, da od potnika
zahtevajo zdravniško potrdilo o sposobnosti za potovanje.
DOJENČKI NA KRIŽARJENJU
Nekateri ladjarji ne sprejemajo dojenčkov mlajših od 6. mesecev ali celo mlajših od
12. mesecev, ko gre za čezoceanska križarjenja ali križarjenja daljša od 15 dni.
KONČNE DOLOČBE
Posebni pogoji za križarjenja, se uporabljajo skupaj s splošni in posebni pogoji ter
navodili za turistične aranžmaje TA Palma in veljajo za vsa križarjenja v organizaciji
ladjarjev MSC, Costa Cruises, NCL, Holland America, Carnival Cruises, Croisi Europe in
ostalih. Splošne pogoje odpovedi ostalih ladijskih prevoznikov so na voljo v Palminih
poslovalnicah.
POSEBNI POGOJI POČITNIC Z LETALOM
POČITNIŠKA IN POPOTNIŠKA DEŽELA
Pozanimajte se o deželi v katero potujete (potovalni dokumenti, vizumi, cepljenja,
varnostne razmere) in upoštevajte versko in kulturno tradicijo, običaje, navade, standarde in zakone, ki veljajo v deželi gostiteljici. Prav je, da ste na to pripravljeni ter
vse posebnosti tudi upoštevate ter jih vzamete v zakup. Naj vas ne preseneča drug
življenjski ritem, čistoča in točnost, saj je marsikaj v različnih državah drugače vrednoteno kot doma. Sprejmite vsako deželo in ljudi z vsemi pozitivnimi in negativnimi
odlikami, saj boste le na takšen način lahko uživali. Tudi sprejemanje drugačnosti je
lahko posebne vrste izziv.
ZAŠČITA LJUDI IN KULTURE
Potovati pomeni spoznavati tuje kulture, šege in običaje. Spoštujte kulturo in njihove
ljudi, v javnosti se oblačite tako, da ne prizadenete religioznih občutkov gostitelja.
Prosite za dovoljenje, v kolikor želite fotografirati tuje ljudi. In ne pozabite, v deželi
ste gost in tudi če vam kaj ne ustreza, to razrešujte na primeren in kulturen način.
Ne pozabite prijaznost in lepa beseda bo prej razrešila probleme in nesporazume.
ASISTENCA NA LETALIŠČU PRED ODHODOM
S končnim obvestilom boste prejeli točen datum in uro zbora udeležencev letovanja/potovanja, ki bo predvidoma za vse počitniške kraje na letališču JP Ljubljana
oz. letališču Edvarda Rusjana v Mariboru. Pričakal vas bo naš predstavnik, ki vam bo
razdelil potne dokumente ter vas usmeril na prijavo za let. Prav tako vam bo na voljo
za kakšno dodatno informacijo.
LETALSKI PREVOZI
Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje agencija nima
vpliva. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih
razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz
organizacijskih razlogov si dovoljujemo pravico do spremembe časa leta, vrste letala,
letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča…).
Možno je tudi, da je polet na destinacijo zvečer, povratek zjutraj. Prvi in zadnji dan
letovanja sta vedno namenjena potovanju (letalski prevoz, transfer).
Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je katalog že izdan, zato so dnevi in
časi letov informativni in določeni več mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Zato so
vsi podatki navedeni v katalogu zgolj informativne narave in niso obvezujoči. Točen
razpored poletov in končne informacije boste prejeli nekaj dni pred odhodom.
Zamude letov prav tako niso v pristojnosti agencije. Do zamude letalskih prevoznikov
lahko prihaja zaradi različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela, stavke, slabe vremenske razmere in obremenitve zračnega prostora. Za dodatne stroške ali neizkoriščeno
storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega prevoznika, žal ne
sprejemamo odgovornosti. Prosimo upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost
pred točnostjo poletov.
Prihod na letališče je določen pri posebnih charter letih 2 uri pred predvidenim odhodom letala. Pri charter letih je namreč možen tudi predčasen odhod, prav tako je

potrebno pravočasno prevzeti potovalne dokumente. V primeru, da na letališče niste
prispeli v za to priporočenem času, agencija ne prevzema stroškov za zamujen let in
vse, kar je posledično vezano na to.
Letalske vozovnice potniki prejmejo za odhod in vrnitev običajno na letališču od
našega predstavnika skupaj z vsemi potnimi dokumenti. Za potnike, ki so kupili
samo letalske vozovnice, še posebej velja opozorilo, da vsaj 24 ur pred poletom še
enkrat preverijo točno uro leta pri agenciji, kjer je bila napravljena rezervacija oz.
pri predstavniku na destinaciji. Pri nakupu letalskih vozovnic transfer z/do letališča
ni vključen v ceno.
Prtljaga mora biti primerna za prevoz z letalom in ustrezno zaprta. Upoštevajte dovoljeno težo prtljage, ki je navedena na končnem obvestilu pred odhodom ter predpise
o ročni prtljagi. Prav tako je potrebno že ob rezervaciji opozoriti na posebno prtljago
(surf, kolesa, golf ali potapljaška oprema...) in jo tudi doplačati. Prav tako je potrebno
pridobiti ustrezno dovoljenje za prevoz živali.
Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma obrnite na ustrezne službe že
kar neposredno na letališču, običajno oddelek »lost and found«, kjer boste prejeli
ustrezni zapisnik in referenčno številko. Kasnejših reklamacij letalski prevoznik ne
bo upošteval.
PRIHOD NA LETALIŠČE V POČITNIŠKI DEŽELI
Po pristanku na letališču gredo vsi potniki sami skozi carinski prostor. Kjer je to potrebno (npr. Egipt, Tunizija), vam bodo razdelili vstopne formularje (tudi v angleškem
jeziku), kamor boste izpisali podatke iz vašega potnega lista. Naš predstavnik v ta
prostor zaradi carinske zakonodaje nima vstopa in vas bo skupaj s predstavniki lokalne turistične agencije pričakal na izstopu iz letališke zgradbe.
PREVOZ DO HOTELSKE NASTANITVE
Na letališču vas bo sprejel predstavnik naše agencije in vas pospremil do želenega
hotela. To velja samo za programe, ki so vezani na naše charter lete in minimalno
število potnikov. Za letovanja v manjšem obsegu (manj kot 40 potnikov) in predvsem
tam, kjer kombiniramo lete na rednih linijah, bodo na voljo lokalni predstavniki ali
samo transferisti. Čas prevoza do posameznega hotela je približno opredeljen pri opisih hotelov oziroma je navedena razdalja v kilometrih, vendar bi vas radi opozorili, da
prevoz z letališča do vašega hotela ne bo trajal le toliko časa, kolikor se predvideva za
optimalen čas prevoza. Na avtobusu ali manjšem kombiniranem vozilu (odvisno od
števila udeležencev za prevoz) bodo namreč potniki iz različnih hotelov, zato vsekakor razporejanje po hotelih traja dlje časa; že vnaprej vas naprošamo za razumevanje.
V kolikor želi gost individualen servis in prevoz, je to proti doplačilu seveda možno
urediti. Prav tako se gostje z večjimi kosi prtljage (surf, kolesa, golf ali potapljaška
oprema...) ne bodo mogli udeležiti skupinskega prevoza zaradi utesnjenosti, zato bo
potrebno doplačati poseben prevoz. Ker sta običajno na destinaciji vsaj dva različna
avtobusa, bo predstavnik v enem avtobusu pripravil samo pozdravni govor in potnike
seznanil s svojim obiskom v posameznih hotelih. Zaradi prometne situacije transfer
do določenih hotelov ali hotelskega vhoda ni zmeraj možen, zato je potrebno s prtljago prehoditi krajšo pot. Za svojo prtljago na prevozu odgovarjate sami in prosimo vas,
da se pred vstopom v avtobus prepričate, da je vaša prtljaga v prtljažnem prostoru
avtobusa.
PREDSTAVNIŠTVO
Prvi ali drugi dan letovanja vas bo po vnaprej določenem razporedu obiskal naš
predstavnik ter vam posredoval natančnejše informacije o hotelu, bivanju, destinacij,
izletih, . . prav tako vam bo na voljo za razreševanje kakršnih koli problemov ali nejasnosti. Za nujne primere boste imeli na voljo SOS številko mobilnega telefona naših
predstavnikov (ki je navedena že v časovnici potovanja, ki jo prejmete pred odhodom
na destinacijo). Uradne ure (srečanja predstavnikov z gosti v posameznem hotelu) in
telefonske številke so objavljene tudi na info panojih in/ali mapah v vsakem hotelu.
Točen čas povratnega leta ter transferja na letališče je ravno tako naveden na info
panojih in/ali mapah. V kolikor se zgodi, da obvestila ni, vas vljudno naprošamo, da
čas transferja iz hotela preverite pri našem predstavniku sami.
INFORMACIJSKI PANO IN MAPA
Informacijski pano in/ali mapa se nahaja v vsakem hotelu v skupnih hotelskih prostorih. Na panoju ali v mapi bo naveden čas obiska našega predstavnika, čas odhoda
zadnji dan potovanja, našli pa boste tudi nasvete za dodatne oglede in izlete.
IZLETI
Ko je udobja nastanitve in poležavanja na plažah dovolj, smo za vas pripravili veliko
zanimivih izletov in ogledov, ki bodo vaše počitnikovanje še popestrili. V kolikor se
bo prijavilo dovolj udeležencev (najmanj 15), bo izlet spremljal slovenski vodnik,
sicer pa za izvedbeni del poskrbi lokalna agencija, ki je tudi odgovorni organizator
in izvajalec dodatnih ogledov in izletov. Ta Palma ne nastopa kot organizator, ne kot
posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. Udeležba na izletih je
izključno na lastno željo in odgovornost potnika, agencija Palma žal ne prevzema odgovornosti za poškodbe ali nesreče, ki bi lahko nastale kot posledica teh aktivnostih.
Pri vsakem počitniškem cilju je opisano vsaj nekaj izletov, celotno ponudbo pa boste
prejeli pred odhodom ali na licu mesta od našega predstavnika.
POTNE LISTINE IN DRUGE VREDNOSTI
Ob prihodu svoj osebni dokument (potni list) oddate na recepciji hotela. Nazaj ga
dobite takoj ali po obdelavi podatkov naslednji dan. Svetujemo, da osebne dokumente in ostale vredne predmete shranite v hotelski sef ter da s seboj vedno vzamete
le manjšo količino denarja. V primeru kraje je le-to potrebno prijaviti policiji. V tem
primeru in v drugih nujnih primerih se obrnite na našega predstavnika. Agencija in
hotelir za ukradene predmete žal ne prevzemata nikakršne odgovornosti.
SEF
Hotel in agencija ne prevzemata odgovornosti za denar ali dragocene in vredne predmete, ki jih pustite v sobi, zato le-te shranite v sef, ki vam je na voljo v večini hotelov,
ponekod brezplačno ali z ustreznim doplačilom, odvisno od kategorije objekta in
dežele, kamor potujete. Uporabo sefa je potrebno urediti na licu mesta.
HOTELI IN DRUGI POČITNIŠKI OBJEKTI
Kategorizacija hotelov in objektov; je določena s strani nacionalnih turističnih uradov
in združenj države v katero potujete in se ravna izključno po njihovih nacionalnih
kriterijih, ki niso nujno identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri nas. Pri izbiri
objektov smo poizkušali zajeti čimbolj pestro strukturo ponudbe. Seveda pa bi vas
radi opozorili, da obstajajo tudi razlike med objekti iste kategorije, kar je običajno
razvidno najprej iz cene aranžmaja, prav tako ob vsakem objektu navajamo povprečno oceno enega/dveh največjih mednarodnih spletnih portalov. Kataloške fotografije
so vedno samo simbolične, katalogi so natisnjeni več mesecev vnaprej. Včasih lahko
zato pride v tem času tudi do kakšnih sprememb (adaptacije, dodatna gradnja).
Enako velja za slike sob, parkovnih površin, športnih terenov in podobno. O vseh morebitnih spremembah bomo goste obveščali preko našega spletnega portala, zato
priporočamo, da si ogledate tudi ta del naših opisov in priporočil pred potovanjem/
letovanjem.
Različne narodnosti; so značilnost vsakega hotelskega in drugega počitniškega
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objekta. Turistična agencija Palma namreč ni edini zakupnik hotelskih in drugih počitniških kapacitet, temveč boste tukaj srečali tudi številne druge narodnosti, z različnimi navadami in kulturo obnašanja. V večini primerov je seveda to zelo zanimivo in
vaš dopust popestri, včasih pa je seveda lahko drugačnost tudi moteča, vendar bi vas
radi opozorili, da na to žal nimamo vpliva.
Uporaba počitniškega objekta in sob; po splošnih pravilih se v sobo lahko vselite na
dan prihoda po 14. 00 uri, na dan odhoda pa jo je potrebno zapustiti od 10. 00/12.
00 -skladno s hotelskim hišnim redom, ne glede na uro poleta. Če želite sobo na dan
odhoda obdržati dlje, se morate to dogovoriti na recepciji, običajno dan pred odhodom (zaradi sprotnega preverjanja prostih kapacitet) in poravnati ustrezna doplačila. V nekaterih hotelih in objektih imajo na voljo poseben prostor, kjer lahko svojo
prtljago shranite do odhoda na letališče, sicer vam prtljago zadržijo v avli hotela.
V primeru zamude letala ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih
urah gosti niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni.
Za nočitev se šteje čas od 14. 00 ure na predviden dan prihoda do približno 11. 00
ure naslednjega dne.
Koriščenje penzionskih storitev; v kolikor gostje koristijo tudi penzionske storitve,
polpenzion ali storitve vse vključeno, se te pričnejo koristiti po prijavi v hotel, v
skladu s hotelskim urnikom storitev in se zaključijo z odjavo iz hotela, ne glede na
uro poleta. Ob poznih prihodih oziroma zgodnjih odhodih iz hotela, ki niso skladni z
obratovalnimi časi restavracij in barov, hotelirji niso dolžni postreči večerje oziroma
zajtrka. Obroki, ki jih med poletom prejmete na letalu, se upoštevajo kot del rezervirane storitve.
Hišni red; vsi objekti imajo pravilnik oziroma hišni red, ki ga je potrebno upoštevati.
Nahajajo se na vidnih mestih hotelskih hiš in drugih objektov.
Prijava pomanjkljivosti; po prevzemu ključev ali kartic preverite sobe in ali je ta
primerno pripravljena. V nasproten primeru o vseh pomanjkljivostih nemudoma obvestite recepcijo in naše predstavnike, v kolikor so še prisotni v hotelu ali na mobilni
telefon. Če se napaka v doglednem času ne odpravi ali sobe ni mogoče zamenjati, je
potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, saj brez tega vaših kasnejših pripomb ne
bomo mogli upoštevati in razreševati. Naše edino vodilo in želja je zadovoljen gost,
zato želimo, da se vse nepravilnosti odpravijo na licu mesta.
SOBE
V osnovno ceno aranžmaja je vključena nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah 1/2, v primeru posebnih želja in ob doplačilu pa lahko gostom rezerviramo nadstandardne sobe, suite, družinske sobe ali vile - na vprašanje, potrditev je odvisna od
razpoložljivosti kapacitet. V standardne dvoposteljne sobe se lahko na željo stranke
dodajo dodatna ležišča, primer nastanitve 1/2+1 ali 1/2+2, pri čemer opozarjamo,
da dodatna ležišča ne ustrezajo standardu normalne hotelske postelje – po navadi
zložljiva postelja, zofa, zložljivi ležalnik, ter da je kakovost nastanitve 3. in 4. osebe
zato bistveno nižja. Pojavi se prostorska stiska, ki jo je potrebno vzeti v zakup nastanitev 1/2+1 ali 1/2+2. Nekateri hotelirji lahko v primeru rezervacije 1/2+2 zaradi
prostorske utesnjenosti dodajo eno dodatno ležišče, medtem ko je drugi otrok brez
lastnega ležišča skupaj s starši. Takšna nastanitev je že ovrednotena v pavšalni ceni.
Če želite kakovostnejšo nastanitev, preverite hotele, kjer imate ločeno kategorijo
družinskih sob, ki sicer tudi lahko nudijo dodatna in neenakovredna ležišča, so pa
prostorsko ustreznejše nastanitvi več oseb. Enoposteljne sobe so v večini hotelov v
omejenem številu, pri čemer velikost, opremljenost in lega niso vedno identična s
standardno sobo.
POSEBNE ŽELJE STRANK
Ob rezervaciji in v kolikor je to mogoče, sprejemamo tudi posebne želje strank, vendar je izpolnitev le-teh odvisna od hotelske razpoložljivosti na dan prihoda in zanje
žal ne moremo sprejeti odgovornosti (točno določena soba, pogled iz sobe, bližina
sob dveh družin, nadstropje, velikost sob, zakonski oz. ločeni ležišči, ipd).
VARSTVO OKOLJA, ČIŠČENJE, MENJAVA BRISAČ
V vseh počitniških krajih je veliko število gostov, kar posledično vpliva na okolje. Hotelirji radi opozarjajo in dajejo nasvete, kako lahko z okoljsko osveščenim ravnanjem,
vplivate na varovanje okolja tekom vašega letovanja. V večini hotelov vam bodo
brisače menjali le po potrebi. V kolikor želite menjavo svojih brisač, jih odložite na
tla kopalnice. Na splošno pa velja, da je čiščenje in menjava brisač vsakodnevna v
hotelih 5*, v hotelih 4* vsak drugi dan, v hotelih 3* trikrat tedensko in v hotelih in
objektih 2* dvakrat tedensko.
VODA IZ VODOVODA
Ne pijte vode iz lokalnega vodovoda (pip), ki je pogosto tudi močno klorirana. Kupujte ustekleničeno vodo, takšno naročajte tudi v barih in restavracijah ali po naročilu v
sobo. Ustekleničena voda je vedno za doplačilo.
KAJ JE POTREBNO UPOŠTEVATI
Podnebje; zaradi drugačnega podnebja, okolja in navad lahko pride do pojava različnega mrčesa ter manjših živali in plazilcev v hotelskem in tudi drugih kompleksih. V
kolikor to opazite, obvestite hotelsko osebje. Priporočamo, da si priskrbite sredstva
proti mrčesu in električne vtičnice proti komarjem.
Tehnični standard; radi bi vas opozorili, da v večini držav, kamor boste potovali ne
razpolagajo s takšnim tehničnim standardom, kot ste ga navajeni doma. Tako lahko
popravila trajajo bistven dlje (popravilo klimatske naprave, kotličkov ipd).
Oskrba z vodo in električno energijo; zaradi dolgotrajne suše ali vročine pride do občasnega pomanjkanja vode ali prekinjene oskrbe z električno energijo, na kar hotelir,
niti agencija nimata vpliva.
Vzdrževalna dela in renovacije; glede na to, da nekateri hoteli obratujejo vse leto
(predvsem Egipt, Turčija in Tunizija), se ves čas izvajajo različna vzdrževalna dela in
renovacije. Žal agencija na to nima vpliva, v primeru zelo motečih del vas vljudno
prosimo, da o tem obvestite našega predstavnika, da skupaj s partnerjem najdemo
ustrezno rešitev.
Hrup; hrup lahko povzročajo tudi zračni promet (oddaljenost hotelov od letališča je
navedena pri opisu), nočno življenje, ki se v letoviških mestecih odvija tudi ponoči,
dobavitelji v hotelih, odvoz smeti, agregati, nenazadnje tudi klimatske naprave, ki
vedno niso najnovejše. To so seveda lahko moteči elementi, vendar se odpravljate v
turistična središča, kjer je to običajen pojav in se mu ni moč izogniti.
Športne aktivnosti, animacijski in kulturni programi; so odvisni od sezone letovanja
in niso enako intenzivni skozi vse leto. V času visoke sezone lahko pride tudi do čakalnih dob in v času nizke sezone do omejitve koriščenja le-teh. Vse to je upoštevano pri
oblikovanju cene. Vsa animacija v hotelih (kjer jo imajo) poteka v različnih svetovnih
jezikih. Osebje uporablja jezik, ki ga govori večina gostov. Za določene aktivnosti je
potrebno minimalno število udeležencev, ki je odvisno od posamezne aktivnosti.
Odpiralni časi določenih objektov; (npr. savne, notranji bazen, fitnes klub…) so
lahko omejeni. Športni rekviziti in igrišča ne ustrezajo vedno našim standardom in
so lahko v slabšem stanju. Uporaba športnih naprav, udeležba pri raznih športnih aktivnostih je na lastno odgovornost. Za otroke odgovarjajo starši. Agencija in vodstvo
hotela ne odgovarjata za poškodbe, ki nastajajo pri teh aktivnostih.
Otroški klubi; se žal ne morejo primerjati z otroškimi vrtci, prav tako otroka ne moremo vključiti v klub proti njegovi volji.

Cena aranžmaja ne vključuje; uporabe športnih rekvizitov oz. sodelovanje v aktivnostih, ki jih na plaži oz. v okolici hotela ponujajo lokalni ponudniki. Le-te se doplačajo v
kraju letovanja. Razpoložljivost teh storitev v času letovanja ne zagotavljamo.
Omejitev hotelskih storitev in uslug; v pred in posezoni lahko pride do omejitev
hotelskih storitev (klimatske naprave, animacija, športna ponudba) in le-teh ni v
polnem obsegu. Navedene okoliščine so že upoštevane pri oblikovanju cen.
Prehrana; je v večini hotelov prilagojena mednarodnim okusom, seveda pa se v
kuhinjah uporabljajo najrazličnejše začimbe, omake in dodatki, ki spremenijo nam
poznan okus določene hrane. V nekaterih hotelih višje kategorije imajo tudi določene vrste dietetične in druge posebne prehrane, vendar vam vnaprej žal ne moremo
zagotoviti, da bo izbor takšen in tolikšen, da boste lahko zadovoljili vsem posebnim
potrebam. Priporočamo, da v primerih posebne prehrane nujne in nezamenljive jedi
vzamete s seboj na potovanje (brezglutenski kruh, riževe vaflje, kosmiče. . )-pred tem
prosimo preverite carinske predpise. Prav tako upoštevajte, da telo potrebuje več
dni, da se privadi na drugačno podnebje in prehrano. Drugačne okoliščine, uživanje
z ledom hlajenih pijač lahko privedejo do želodčnih težav in obolenj, ki niso povezani
s slabimi higienski pogoji ali kakovostjo živil. Vedno pijte samo ustekleničeno vodo.
Prav tako bi vas radi opozorili, da lahko v hotelskih restavracijah ali barih ob določenih urah pride do čakalnih vrst, čemur se žal ni možno izogniti. Včasih si hotelske hiše
pomagajo z organizacijo obrokov v različnih terminih ali v primeru dobrih vremenskih pogojev z dodatnimi sedeži na prostem. V nekaterih hotelih, kjer obroke nudijo
v obliki bifeja (samopostrežno), lahko imajo jedi včasih nekoliko nižjo temperaturo.
Kontinentalni zajtrk; skromen zajtrk, sestavljen iz masla, marmelade, kave, čaja in
kruha. Večinoma ga strežejo, v manjših grških hotelih pa si jih prinesete k vaši mizi
na pladnjih kar sami.
Samopostrežni kontinentalni zajtrk; obogaten kontinentalni zajtrk, pri čemer je ob
osnovi kontinentalnega zajtrka dodatno na voljo še (lahko različno po dnevih), salama, sir, sadni sirup; včasih dodajo tudi jogurt, kuhano jajce, med.
Samopostrežni zajtrk; običajno je sestavljen vsaj iz marmelade, masla, čaja, kave,
mleka, salam, sira, sadnega sirupa, jajc, jogurta, včasih tudi sadja ali kompota. Odvisno od kategorije in kvalitete hotela pa so lahko seveda še drugi dodatki.
Večerja; kadar v katalogu in opisu ni drugače zapisano je večerja postrežena; običajno
je na voljo eden ali včasih celo dva menija, sestavljena iz predjedi, glavne jedi in sladice/sadja; večinoma gostje napravijo izbor te večerje že en dan prej; takšna večerja je
lahko v hotelski restavraciji ali tudi v bližnji taverni, saj manjši hoteli ne razpolagajo
s svojo hotelsko kuhinjo.
Samopostrežna večerja; možnost izbire vsaj dveh predjedi, dveh glavnih jedi in dveh
sladic ali sadja. Glavno jed in včasih predjed nam delijo kuharji ali natakarji, nekaj
pa si izberemo sami.
Bifejska večerja; je količinsko neomejena, sami si izbiramo med različnimi možnostmi, tako predjedi, glavnih jedi kot tudi pijač.
Storitve vse vključeno ali all inclusive storitve; informativen obseg storitev je naveden v opisu posameznih hotelov, točno listo storitev, vključno s hotelskim urnikom
storitev pa prejmete ob prihodu v hotel. Storitve se razlikujejo glede na državo,
kategorijo hotela in nenazadnje od višine vplačanega aranžmaja. Tudi hoteli iste
kategorije imajo lahko različno ponudbo in kakovost storitev vse vključeno; največji
pokazatelj pri izboru le-tega je seveda cena aranžmaja. Tudi v hotelih s ponudbo vse
vključeno je možno koristiti storitve, ki niso zajete v ceno in jih je potrebno doplačati
v kraju samem (“a-la-carte” oziroma restavracije po naročilu, bari v diskotekah oziroma po uri, ki jo določa program storitev, wellness storitve, razne športne aktivnosti, . .
). Pijača pri all inclusive storitvah je v večini primerov postrežena v plastičnih kozarcih
(posebej obdelana plastika, ki jo tudi operejo), vsa ustekleničena pijača, sveže stisnjeni sokovi, uvožene alkoholne pijače pa so za doplačilo.
Pijača in prigrizki v mini barih/hladilnikih; se tudi po programu storitev vse vključeno
doplačajo. Vljudno vas naprošamo, da se ravnate s skladu s hotelskimi pravili in tudi
sami beležite porabo minibar-a, račun pa poravnate zadnji dan pred odhodom.
Kuhinjske niše so v vseh objektih (studii, apartmaji in sobe s kuhinjskimi nišami)
opremljene zelo skromno, samo z najnujnejšim in so primerne resnično samo za
pripravo manjših obrokov ali prigrizkov.
Kopalnice so v večini primerov opremljene samo z osnovno opremo in le nekatere
tudi z zavesami za tuš ali preprogami proti drsenju; včasih je namesto kadi ali tuš
kadi samo obzidan prostor z odtokom ali samo odtok (včasih v Egiptu, Tuniziji, Grčiji),
zato ob uporabi tuša postane kopalnica v celoti mokra. Bodite previdni, da vam ne
spodrsne.
Klimatske naprave; v večini primerov, če drugače ni navedeno, so sobe opremljene
s klimatskimi napravami, ki so centralno vodene s strani hotelske hiše in običajno
obratujejo le nekaj ur dnevno v visoki sezoni. Pri izpadih električne energije je seveda
moteno normalno obratovanje, saj si hoteli pomagajo z agregati, ki ne zagotavljajo
delovanja klimatskih naprav. Novejši hoteli imajo izpopolnjen sistem vključevanja
klimatskih naprav z uporabo ključev, upoštevati pa je potrebno, da imate zaprta
vsa vrata in okna, sicer klima ne bo delovala. Ob prevzemu sobe v večini primerov
klima ne deluje, zato jih je potrebno najprej prezračiti in ohladiti. Seveda pa je obratovanje klimatskih naprav največkrat povezano s hrupom, tudi naprave niso povsod
najnovejše.
TV sprejemniki; kvaliteta sprejema je odvisna od lege objekta in nastanitve. Tudi izbira programov je največkrat omejena le na nekaj in predvsem lokalnih postaj; izbor
je različen od hotela do hotela.
Pravila oblačenja; veljajo predvsem v hotelih višje kategorije (večina hotelov 4* in
5*); v restavracijah in družabnih prostorih za moške priporočamo dolge hlače in za
dame primerno toaleto.
Fotografijam v katalogu in informacijam na spletnih straneh; namenjamo posebno
pozornost. Opozorili bi vas namreč radi, da so vse fotografije simbolične in prikaz
(npr. sobe) ne pomeni, da boste nastanjeni v točno takšni sobi, kot jo vidite v katalogu. V osnovno ceno so vključene vedno standardne sobe oziroma sobe tiste kategorije, ki je opredeljena v ceniku. V času od izdaje kataloga, do nastopa vašega dopusta,
lahko pride do adaptacije, dograditve… zaradi česar se posledično fotografije v katalogu ne ujemajo s trenutno situacijo. Prav tako agencija ne odgovarja za informacije, ki so podane na spletnih straneh posameznih hotelov in so lokalnega značaja.
Senčniki in ležalniki; v veliki večini primerov v Egiptu, Tuniziji in Turčiji so senčniki in
ležalniki ob bazenu na voljo brezplačno, v večini primerov tudi na hotelskih plažah
(ob vsakem opisu hotela smo te podatke opredelili). V Grčiji in Severnem Cipru se
senčniki in ležalniki na plaži skoraj vedno doplačajo, medtem ko so ob hotelskih bazenih z redkimi izjemami brez doplačila, vendar je povsod število omejeno. Seveda pa
je potrebno upoštevati, da število senčnikov in ležalnikov ni enako kapaciteti postelj v
hotelu. Posebej v visoki sezoni jih ni vedno dovolj.
Kopalne brisače; v nekaterih hotelih prejmete ob prijavi v hotel tudi poseben kartonček za prevzem brisač. Naprošamo vas, da kartončka ne izgubite, saj je ob izgubi
potrebno plačati strošek izgube kartončka.
Oddaljenost od plaže in drugih objektov; navedbe v katalogu so informativne in
predstavljajo samo približno oceno razdalje do plaže oziroma oddaljenost od morja,

hoja ali vožnja je lahko zato daljša. Prav tako je lahko oddaljenost v istem hotelskem
kompleksu različna; v primeru hotelov na plaži, so nadstandardne sobe najbližje
plaži, v primeru oddaljenih hotelov pa so le-te najbližje glavni zgradbi, bazenom,
restavracijam, ipd. Potrebno je upoštevati, da so lahko sobe včasih precej oddaljene
od plaže, recepcije, restavracije, ipd. zaradi velikosti določenih hotelskih resortov.
Bazeni; vodi v bazenih iz higienskih razlogov dodajajo kemikalije. Gostom z občutljivo kožo priporočamo, da se o tem posvetujejo s svojim zdravnikom ali bazenov
sploh ne uporabljajo. Voda se v bazenih sicer redno menjuje, kakovost vode pa je
ob množični uporabi vsekakor slabša. V času menjave vode in čiščenja bazena le
tega ni možno uporabljati. Uporaba bazena je razvidna iz obratovalnega časa. V
obratovalnem času je uporaba bazena dovoljena ob upoštevanju pravil in na lastno
odgovornost. Otroci so v bazenu lahko vedno samo ob spremstvu oz. nadzoru staršev.
Določeni hoteli nudijo ogrevane bazene (ob vsakem opisu hotela smo te podatke posebej opredelili). O tem ali se bazeni tudi dejansko ogrevajo in kakšna je temperatura,
odločajo hotelirji sami.
Napitnine; so skoraj povsod pravilo in veseli jih bodo povsod. Če ste s storitvijo zadovoljni, običajno dodate od 5 do 10% k zaračunanem znesku; to velja tako za restavracije, bare, kot tudi voznike avtobusov, lokalne vodnike ipd. Še posebej so napitnine
pričakovane v arabskem svetu, saj so velikokrat edini vir preživetja.
PREZASEDENOST HOTELA ALI DRUGEGA OBJEKTA NASTANITVE
V primeru zasedenosti določenega hotela/objekta si pridružujemo pravico premestitve v hotel/objekt enakovredne ali višje kategorije. Seveda se zelo trudimo, da do
tovrstnih sprememb ne bi prihajalo in v kolikor imamo podatek o prezasedenosti
pravočasno, vas o nastali problematiki obvestimo pred odhodom. Žal včasih prezasedenosti kapacitet nastane v zadnjem hipu. V tem primeru vam lokalni agent na
destinaciji uredi ustrezno nadomestno nastanitev.
DODATNI STROŠKI
Na nekaterih destinacijah v večini hotelov dodatne pijače (tudi pijače ob polpenzionu) ni potrebno poravnati takoj. Račun lahko podpišete, dodate številko vaše sobe
in vaše ime s tiskanimi črkami. Skupni znesek poravnate na koncu vašega dopusta.
Način plačila: gotovina (EUR, USD, EGP, TND, TRY). V vseh hotelih ne sprejemajo potovalnih čekov ali kreditnih kartic. Dodatno vam bodo zaračunali še davek. Pozanimajte
se na blagajni v hotelu.
SPREMEMBE REZERVACIJ IN PODALJŠANJE BIVANJA
V takšnem primeru vas vljudno naprošamo, da se obrnete na našega predstavnika
in vašim željam bomo poskušali ugoditi, seveda v kolikor bodo to dopuščala prosta mesta na letalu in v kapacitetah. Seveda je potrebno upoštevati, da lahko pride
do dodatnih stroškov (stroški transferja, stroški odpovedi v prvotno rezerviranem
objektu, doplačila za drug hotel, stroški sprememb ipd). Dodatne stroške je potrebno
poravnati pri predstavniku na kraju samem pred spremembo oziroma selitvijo. V kolikor na lastno željo prekinete vaše bivanje predčasno ali želite odpovedati preostanek
letovanja, vam vračilo neizkoriščenih storitev ne pripada.
POTOVALNI DOKUMENTI IN VIZUMI
Vljudno vas naprošamo, da pravočasno preverite veljavnost potovalnih dokumentov.
V kolikor je v katero od držav potreben še vstopni vizum, so pogoji in postopek za
pridobitev vizuma opredeljeni v splošnih informacijah, ki so v ceniku pri vsaki državi
posebej. Vsak potnik je za ureditev potovalnih dokumentov in njihovo veljavnost
izključno odgovoren sam. V primeru odpovedi aranžmaja zaradi poteka veljavnosti
potnega lista je potnik dolžan poravnati stroške odpovedi po lestvici, ki je navedena
v splošnih pogojih. Ostale državljane vljudno naprošamo, da morebitno potrebnost
drugačnih dokumentov za vstop v izbrano državo ter potrdil ali vnaprejšnjega urejanja vizuma preverijo pri pristojnih konzulatih sami.
NAPAKE V KATALOGU IN CENIKU
Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse cene, informacije in opisi
pravilni. Zaradi velikega obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. Takoj, ko napako odkrijemo, o tem obvestimo vsa naša prodajna mesta ter
pravilne podatke ponovno objavimo na naših spletnih straneh, ki so vedno tekoče
opremljene z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo, da vse podatke
sproti preverjate na www.palma.si, če pa vam spletne strani niso dostopne, vam
bomo vse informacije z veseljem posredovali na vaš domači naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor je napaka popravljena na naših spletnih straneh, s tem preneha
veljavnost informacije v katalogu.
POSEBNI POGOJI ZA PALMIJADO (MATURANTSKI IN ABSOLVENTSKI IZLETI)
Za PALMIJADO – PALMA ZA MLADE - veljajo posebni pogoji odpovedi in jih najdete
pod rubriko POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA.
Potnik ob prijavi navede vse potrebne podatke in predloži dokumente, ki so zahtevani po programu potovanja, ter vplača akontacijo, kot je navedena v prijavnici, oz.
na programu potovanja. Preostali del kupnine po pogodbi plača najpozneje 30 dni
pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v ponudbi. V primeru, da preostalega dela kupnine potnik ne plača v roku, ki je opredeljen v ponudbi ali na prijavnici,
organizator zadrži vplačano prijavnino.
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Veljajo
izključno pisne odpovedi, organizator pa ima pravico do povračila stroškov zaradi
odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od datuma, ko je potnik predložil pisno
odpoved.
Palma kot organizator potovanja ne prevzema odgovornosti za gibanje dijakov izven
prostora, kjer bo (ali je bilo) organizirano dnevno in večerno dogajanje. Prosimo, da
obvestite svojce o podrobnostih potovanja pred Vašim odhodom (pustite jim kopijo
obvestila o odhodu, oz. telefonsko številko hotela, kjer boste nastanjeni)
NAPAKE V KATALOGIH
Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse cene, informacije in opisi
pravilni. Zaradi velikega obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. Takoj, ko napako odkrijemo, o tem obvestimo vsa naša prodajna mesta ter
pravilne podatke ponovno objavimo na naših spletnih straneh, ki so vedno tekoče
opremljene z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo, da vse podatke
sproti preverjate na www.palma.si, če pa vam spletne strani niso dostopne, vam
bomo vse informacije z veseljem posredovali na vaš domači naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor je napaka popravljena na naših spletnih straneh, s tem preneha
veljavnost informacije v katalogu.
Morebitne spremembe vsebine, cen in Splošnih pogojev ter posebnih pogojev počitnic z letalom bodo objavljene na spletni strani www.palma.si, s čimer preneha
veljavnost informacije v katalogu.

Celje, 20.12.2018
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