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Gremo v poletje

Jadran in Slovenija

SLOVENIJA

ISTRA, KVARNER
IN DALMACIJA

Terme, slovenska
obala in gorski
oddih

Poiščite svoj počitniški raj

1. MAJ –

Otroci letujejo
BREZPLAČNO

ZADNJE AKCIJSKE
PONUDBE
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Poletje
na JADRANU

SUPER
UGODNO

VODICE/SRIMA
družinski Hotel Bonaca 3*

ODLIČNO ZA
DRUŽINE

polpenzion, družinska soba za 2 do 5 oseb
15.6. – 22.6. in 31.8. – 21.9.
od 36 €
od 32 €
22.6. – 6.7. in 24.8. – 31.8.
od 46 €
od 41 €
6.7. – 20.7. in 17.8. – 24.8.
od 54 €
od 49 €
20.7. – 17.8.
od 60 €
od 54 €

1. otrok do 12 let in 2. ter 3. otrok do 7 let
BREZPLAČNO v sobi 2+3
Min. 3, 5 oz. 7 noči, turistična taksa za doplačilo v kraju.

super ugodno za velike družine
družinsko voden objekt
zunanji bazen

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

JELSA/OTOK HVAR,
Adriatiq Resort Fontana 2*

VODICE, Hotel Punta 4*

polpenzion, dvoposteljna soba z
dodatnim ležiščem, balkon
8.6. - 15.6.
od 60 € od 45 €
15.6. - 29.6.
od 60 € od 52 €
29.6. – 6.7.
od 75 € od 60 €
6.7. – 20.7.
od 86 € od 69 €

polpenzion, dvoposteljna soba z
dodatnim ležiščem, morska stran
16.6. – 14.7. in 25.8. – 8.9. od 41 €
14.7. – 25.8.	
od 50 €
8.9. – 15.9.	
od 37 €

1. otrok do 12 let in 2. otrok do 12
let BREZPLAČNO v sobi 1/2+1

Otrok do 12 let BREZPLAČNO
Min. 7 noči, turistična taksa za doplačilo
v agenciji.

Min. 2 oz. 4 noči, turistična taksa za
doplačilo v agenciji.

BOSNA IN HERCEGOVINA, NEUM
Hotel Stella 3* sup.

VSE
VKLJUČENO

vse vključeno, dvoposteljna soba z dodatnim ležiščem
7.9. – 14.9.
od 49 €
od 42 €
15.6. – 22.6., 31.8. – 7.9.
od 57 €
od 49 €
22.6. – 6.7. in 24.8. – 31.8.
od 59 €
od 51 €
6.7. – 24.8.
od 64 €
od 55 €

Otrok do 12 let BREZPLAČNO
Min. 7 noči, turistična taksa za doplačilo v agenciji.

obnovljeno v 2018
zunanji bazen
hotelski prevoz do plaže in nazaj
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ODLIČNO ZA
DRUŽINE

POČIVAJTE, ODKRIVAJTE
in bodite AKTIVNI
Priljubljena kombinacija aktivnih počitnic
MED BOROVCI V NOVIGRADU

Razvajanje v najlepših kotičkih Istre
4 dni/3 noči, odhod: 26.5.

od 189

€/osebo

3x polpenzion s pijačo pri večerji
vključen izlet z ladjico v Rovinj, s
kosilom
možnost avtobusnega prevoza

AKTIVNE POČITNICE V
DALMACIJI

Možnost
družinskega
bungalova – posebni
popusti za otroke do
12 let

VSE
VKLJUČENO

Pine Beach Pakoštane
8 dni/7 noči, odhod: 13.7.

od 559

€/osebo

7x vse vključeno »light«, več kot 20
športnih aktivnosti in animacija za vse
generacije
vključen celodnevni izlet z ladjo do NP
Kornati s kosilom
vključen avtobusni prevoz

ŠPORTAMO NA PELJEŠCU
Teden aktivnosti

8 dni/7 noči, odhod: 22.6.

Paket športnih aktivnosti
399 €/osebo
Windsurf & SUP (najem opreme in tečaji)
gorsko e-kolesarjenje ali običajni MTB (uporaba
koles in vodene ture)
vodene pohodniške ture,…
AKCIJSKA CENA za nastanitev
Mobilne hišice Perna 4*, 7x najem
Hotel Orsan 3*, 7x vse vključeno light

VIS

od 582

€/hišico
od 405 €/osebo
NEUM

NA POČITNICE Z AVTOBUSOM
8 dni/7 noči, odhodi v juniju in septembru
Otok Vis, Hotel Issa 3*

od 339

polpenzion	

Neum, Hotel Stella 3* sup.

od 369

vse vključeno	

VSE
VKLJUČENO

€
€

pijača dobrodošlice
možnost fakultativnih izletov
vključen avtobusni prevoz
3
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Počitnice v istri 
UMAG

AKCIJSKE PONUDBE
z odličnimi cenami

UMAG

Apartmaji Polynesia Plava Laguna 3*

UMAG

Apartmaji Sol Stella for Plava Laguna 3*

najem, studio za 2 do 3 osebe
31.5. – 13.6.
od 41 € od 37 €/apartma
13.6. – 20.6.
od 63 € od 57 €/apartma
23.6. – 30.6.
od 77 € od 69 €/apartma

najem, apartma za 2 do 3 osebe
26.5. – 31.5.
od 59 € od 50 €/apartma
23.6. – 30.6.
od 136 € od 122 €/apartma
7.7. – 15.7.
od 149 € od 122 €/apartma

Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

Hotel Sol Umag for Plava Laguna 4*

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, balkon
2.6. – 29.6.
od 70 €
od 59 €
29.6. – 20.7.
od 95 €
od 86 €
20.7. – 8.9.
od 90 €
od 81 €
Otrok do 12 let BREZPLAČNO
Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

UMAG

NOVIGRAD

Hotel Sol Sipar for Plava Laguna 4*

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, superior, balkon
2.6. – 29.6.
od 70 €
od 60 €
29.6. – 15.7.
od 96 €
od 83 €
22.7. – 25.8.
od 101 €
od 91 €
25.8. – 8.9.
od 88 €
od 79 €

RABAC

Aminess Laguna Hotel 3*

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem
5.5. – 29.5.
od 44 €
od 37 €
10.6. – 19.6.
od 61 €
od 55 €
1.10. – 3.11.
od 32 €
od 29 €

Valamar Hoteli 3*

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, balkon
5.5. – 30.5.
od 27 €
2.6. – 29.6.
od 41 €
29.6. – 12.7.
od 65 €

Otrok do 12 let BREZPLAČNO

Otrok do 14 let BREZPLAČNO

Otrok do 14 let BREZPLAČNO

Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

Min. 2 ali 5 noči, turistična taksa vključena v ceni.

Min. 2 noči, turistična taksa vključena v ceni.

RABAC

RABAC

Valamar Hoteli 4*

RABAC

Hoteli Mimosa/Hedera/Narcis 4*

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, balkon
28.4. – 15.5.
od 42 €
15.5. – 28.5.
od 48 €
2.6. – 18.6.
od 55 €
28.6. – 6.7.
od 90 €
Otrok do 12 ali 13 let BREZPLAČNO

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, superior, balkon, morska stran
27.4. – 4.5.
od 60 €
od 51 €
4.5. – 11.5.
od 46 €
od 39 €
11.5. – 31.5.
od 60 €
od 51 €

Min. 2 noči, turistična taksa vključena v ceni.

Min. 2 noči, turistična taksa za doplačilo v agenciji.
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Otrok do 5 let BREZPLAČNO
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Mobilne hišice Oliva 3*

polpenzion in najem mobilne hišice za 2 odrasla in
2 otroka do 5 let
5.5. - 25.6. in 14.9. - 19.10.
od 58 €/družino
25.5. - 22.6. in 7.9. - 14.9.
od 74 €/družino
22.6. - 6.7. in 24.8. - 7.9.
od 84 €/družino
Min. 3 ali 7 noči, turistična taksa za doplačilo v agenciji.

kvarner in dalmacija 
MOŠČENIŠKA DRAGA

AKCIJSKE PONUDBE
z odličnimi cenami

NOVI VINODOLSKI

Remisens Hotel Marina 4*

polpenzion, superior dvoposteljna soba z
dodatnim ležiščem, balkon
28.4. – 24.5.
od 59 €
od 50 €
26.5. – 30.5.
od 70 €
od 56 €
2.6. – 12.6.
od 70 €
od 59 €

ODLIČNO ZA
DRUŽINE

polni penzion, superior dvoposteljna soba z
dodatnim ležiščem, balkon
23.6. – 7.7.
od 102 €
od 87 €

7.7. – 26.7.
od 102 €
26.7. – 18.8.
od 119 €
Otrok do 14 let BREZPLAČNO
Min. 3, 4 ali 7 noči, turistična taksa za doplačilo v
kraju.

popolnoma obnovljen hotel v 2019
brezplačen WIFI po celotnem hotelu
Wellness in spa Five Elements meri
800 m²
ob kosilu in večerji pijača vključena v
ceno
brezplačna uporaba koles

LOŠINJ

LOŠINJ

Family Hotel Lišanj 4*

Paket »Family relax«, dvoposteljna soba z
dodatnim ležiščem, morska stran
24.4. – 30.5. in 15.9. – 30.10.
od 42 €
Otrok do 12 let BREZPLAČNO
Min. 2 noči, turistična taksa za doplačilo v kraju.

popolnoma obnovljen hotel v 2018

Family Hotel Vespera 4*

VSE
VKLJUČENO

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, balkon, park stran
6.5. – 30.5.
od 86 €
od 46 €
12.5. – 22.5.
od 86 €
od 46 €
26.5. – 30.5.
od 86 €
od 46 €
vse vključeno light, dvoposteljna soba z
dodatnim ležiščem, balkon, park stran
30.5. – 13.6.
od 86 €
od 77 €
20.6. – 13.7. in 24.8. – 31.8. 
od 104 €
13.7. – 24.8.
od 116 €
Otrok do 7 let BREZPLAČNO - Možnost
družinskih sob – 2 otroka do 16 let
BREZPLAČNO

Vitality Hotel Punta 4*

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, park stran
22.6. – 13.7.
od 102 €
od 87 €
13.7. – 24.8.
od 117 €
od 99 €
24.8. – 10.9.
od 86 €
od 73 €

Min. 2 ali 4 noči, turistična taksa za doplačilo v
kraju.

aerobika, fitness, različne vadbe, tenis
igrišča, vodni športi, šola potapljanja
brezplačen vstop v bazenski kompleks
Family Acqua Fun - cca. 3000 m2

Otrok do 7 let BREZPLAČNO
Min. 2 noči, turistična taksa za doplačilo v agenciji.

GAJAC/OTOK PAG

Apartmaji Hostin 3*

najem, apartmaja za 2 do 4 osebe
1.6. – 22.6.
od 53 €
od 41 €/apartma
22.6. – 29.6.
od 73 €
od 62 €/apartma
29.6. – 13.7.
od 97 €
od 82 €/apartma
Min. 3 noči, turistična taksa za doplačilo v agenciji.

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

ZADAR

Hotel Kolovare 4*

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, balkon, park stran
1.6. – 29.6.
od 74 €
od 67 €
29.6. – 31.8.
od 93 €
od 84 €
31.8. – 28.9.
od 74 €
od 67 €
Min. 4 noči, turistična taksa za doplačilo v kraju.

BIOGRAD NA MORU

Hotel Bolero 3*

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, balkon
24. – 21.5.
od 46 €
od 29 €
1.6. - 22.6. in 31.8. - 7.9.
od 51 €
22.6. - 13.7. in 17.8. - 31.8.
od 55 €
13.7. - 17.8. 
od 70 €
Otrok do 12 let BREZPLAČNO
Min. 2 ali 4 noči, turistična taksa za doplačilo v agenciji.
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OTOK RAB

AKCIJSKE
PONUDBE z
ODLIČNIMI
CENAMI

Pravi raj za ljubitelje narave
in pristnega otoškega vzdušja
SUHA PUNTA

MESTO RAB

MESTO RAB

+18
SAMO ZA
ODRASLE

Eva Sunny Hotel by Valamar 2*

Valamar Hotel Padova 4*

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, superior, balkon
1.6. – 22.6.
od 35 €
od 32 €
20.7. – 24.8.
od 52 €
od 47 €
1.9. – 15.9.
od 35 €
od 31 €

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, superior, balkon
28.4. – 28.5.
od 62 €
od 53 €
2.6. – 6.7.
od 73 €
od 62 €
6.7. – 25.8.
od 123 €
od 104 €
14.9. – 16.11.
od 62 €
od 56 €

Otrok do 12 let BREZPLAČNO

Otrok do 12 let BREZPLAČNO

Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

ODLIČNA
LOKACIJA

Valamar Collection Imperial Hotel 4*

polpenzion, dvoposteljna soba classic
28.4. – 23.5.
od 53 €
od 45 €
9.6. – 16.6.
od 74 €
od 63 €
1.7. – 1.8.
od 89 €
od 76 €
1.8. – 22.8.
od 117 €
od 100 €
Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

popoln oddih v obnovljenem dizajn hotelu
namenjenem samo odraslim

San Marino Sunny Resort by Valamar 3* Hotel Sahara/Rab

LOPAR

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim ležiščem,
standard
od 49 €
od 44 €
1.6. – 29.6.
29.6. – 13.7.
od 69 €
od 62 €
13.7. – 3.8.
od 77 €
od 69 €
3.8. – 25.8.
od 82 €
od 74 €
25.8. – 8.9.
od 56 €
od 50 €
Otrok do 12 let BREZPLAČNO
Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

LOPAR

MESTO RAB

Mobilne hišice San Marino
Camping Resort 4*

najem, hišica za 4 do 6 osebe, superior
24.4. – 11.5.

od 52 €

11.5. – 24.5.

od 65 €

najem, hišica za 4 do 6 osebe, superiorr

od 44 €/hišico
od 55 €/hišico

Min. 3 noči, turistična taksa in končno čiščenje
za doplačilo v kraju.

www.palma.si

Mobilne hišice Padova Premium
Camping Resort 4*

24.4. – 9.5.

od 47 €

9.5. – 24.5.

od 64 €

od 40 €/hišico
od 54 €/hišico

Min. 3 noči, turistična taksa in končno čiščenje
za doplačilo v kraju.
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OTOK BRAČ

AKCIJSKE
PONUDBE z
ODLIČNIMI
CENAMI

Največji otok v Dalmaciji z eno izmed
najlepših peščenih plaž na svetu – Zlatni Rat
AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

SUPETAR

Bluesun Resort Velaris 3*

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, superior, balkon, morska stran
27.4. – 11.5.
od 39 €
od 31 €
11.5. – 1.6.
od 46 €
od 37 €
22.6. – 30.6.
od 78 €
od 66 €

SUPETAR

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

BOL

Bluesun Resort Velaris 4*

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, superior
27.4. – 11.5.
od 46 €
od 37 €
11.5. – 1.6.
od 55 €
od 44 €
22.6. – 30.6.
od 85 €
od 72 €

Bluesun Hotel Borak 3*
polpenzion, družinska soba za 2 do 4 osebe, balkon
ali terasa
25.5. – 1.6.

od 64 €

1.6. – 22.6.

od 111 €

od 51 €
od 89 €

Otrok do 12 let BREZPLAČNO

Otrok do 12 let BREZPLAČNO

2 otroka do 14 let BREZPLAČNO

Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

BRAČ - BOL

Bluesun Hotel Elaphusa 4*

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, superior
4.5. – 11.5.
od 55 €
od 44 €
11.5. – 26.5.
od 72 €
od 58 €
26.5. – 1.6.
od 120 €
od 96 €
1.6. – 22.6.
od 120 €
od 102 €
Otrok do 12 let BREZPLAČNO
Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

wellness center & SPA, na skupni
površini več kot 4000 m2

HIŠE in
APARTMAJI
NA JADRANU
Največji izbor hiš in
apartmajev na Jadranu na
enem mestu!
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MAKARSKA
RIVIERA

AKCIJSKE
PONUDBE z
ODLIČNIMI
CENAMI

Čudovite plaže
z naravno senco borovcev
AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

BRELA

Bluesun Hotel Marina 3*

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

BRELA

Bluesun Hotel Soline 3*

polpenzion, dvoposteljna soba, balkon, park stran
4.5. – 11.5.
od 41 €
od 33 €
11.5. – 25.5.
od 52 €
od 42 €
25.5. – 1.6.
od 82 €
od 66 €
1.6. – 22.6.
od 82 €
od 70 €

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, superior, balkon, park stran
11.5. – 22.5.
od 81 €
od 69 €
25.5. – 5.6.
od 125 €
od 100 €

Možnost družinskih sob - otrok do 14 let
BREZPLAČNO

Otrok do 12 let BREZPLAČNO

Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

TUČEPI

Bluesun Hotel Neptun 3*

vse vključeno, suita za 2 do 4 osebe, balkon,
morska stran
4.5. – 11.5.
od 92 €
od 78 €
11.5. – 18.5.
od 106 €
od 90 €
1.6. – 8.6.
od 168 €
od 134 €

Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

TUČEPI

Bluesun Hotel Alga 4*

polpenzion, družinska soba za 2 do 4 osebe,
superior, balkon
4.5. – 11.5.
od 49 €
od 39 €
11.5. – 15.5.
od 65 €
od 52 €
25.5. – 8.6.
od 101 €
od 81 €

2 otroka do 14 let BREZPLAČNO

2 otroka do 14 let BREZPLAČNO

Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

www.palma.si

8

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

BRELA

Sentido Bluesun Hotel Berulia 4*

polpenzion, dvoposteljna soba, balkon, park stran
11.5. – 18.5.
od 81 €
od 69 €
29.6. – 6.7.
od 151 €
od 128 €
Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

Wellness & Spa Berulia – masaže in
zdravljenja
brezplačni internet

TUČEPI

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

Bluesun Hotel Afrodita 4*

polpenzion, dvoposteljna soba, balkon, park stran
3.5. – 11.5.
od 45 €
od 36 €
11.5. – 25.5.
od 58 €
od 46 €
25.5. – 8.6.
od 98 €
od 78 €
8.6. – 22.6.
od 98 €
od 83 €
22.6. – 29.6.
od 110 €
od 93 €
Min. 3 noči, turistična taksa vključena v ceni.

OTOK
KORČULA

AKCIJSKE
PONUDBE z
ODLIČNIMI
CENAMI

Zeleni otok s kristalno čistim morjem,
s skritimi zalivčki in bogato tradicijo
KORČULA

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

Hotel Park 3*

nočitev z zajtrkom, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, balkon, morska stran
18.5. – 8.6.
od 40 € od 31 €
8.6. – 6.7. in 24.8. – 21.9.
od 50 € od 40 €
6.7. – 24.8.
od 62 € od 50 €
Otrok do 7 let BREZPLAČNO
Min. 3 oz. 5 noči, turistična taksa za doplačilo v agenciji.

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

KORČULA

Apartmaji Port 9 4*

najem, apartma 2 do 4 osebe
27.4. – 8.6.
od 69 €
od 55 €/apartma
8.6. – 22.6.
od 122 €
od 96 €/apartma
22.6. – 7.9.
od 144 €
od 114 €/apartma
Min. 3 oz. 5 noči, turistična taksa za doplačilo v agenciji.

zunanji bazen z morsko vodo
možnost doplačila za polpenziona ali „all
inclusive light“

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

KORČULA

KORČULA

Port 9 Island Family Resort 4*

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, superior, balkon
27.4. – 8.6.
od 50 €
od 40 €
8.6. – 22.6.
od 78 €
od 62 €
22.6. – 7.9.
od 94 €
od 75 €
Otrok do 7 let BREZPLAČNO v sobi 2+1
Min. 3 oz. 5 noči, turistična taksa za doplačilo v agenciji.

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

KORČULA

Hotel Liburna 4*

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

Hotel Marko Polo 4*

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, park stran
27.4. – 8.6
od 49 € od 40 €
8.6. – 22.6.
od 77 € od 62 €
22.6. – 6.7. in 24.8. – 7.9.
od 92 € od 75 €
6.7. – 24.8.
od 105 € od 85 €

polpenzion, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, superior, park stran
27.4. – 8.6.
od 49 € od 40 €
8.6. – 22.6.
od 76 € od 62 €
22.6. – 6.7. in 24.8. – 7.9.
od 92 € od 75 €
6.7. – 24.8.
od 100 €
od 81 €

Otrok do 7 let BREZPLAČNO v sobi 2+1

Otrok do 7 let BREZPLAČNO

Min. 3 oz. 5 noči, turistična taksa za doplačilo v agenciji.

Min. 3 oz. 5 noči, turistična taksa za doplačilo v agenciji.
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MOBILNE HIŠICE na JADRANU
UMAG

NOVIGRAD

OMIŠALJ/KRK
NOVO V
PONUDBI

Mobilne hišice Camping Park Umag 4*

najem, hišica za 4 do 6 osebe, classic park
4.5. – 24.5.
od 54 €
od 46 €/hišico
24.5. – 2.6.
od 75 €
od 64 €/hišico
2.6. – 8.6.
od 84 €
od 71 €/hišico
Min. 3 noči, turistična taksa vključeni v ceni, končno
čiščenje za doplačilo v kraju.

NOVALJA/PAG

Mobilne hišice Straško 4*

najem, hišica za 4 do 6 osebe, tip Adria
29.6. – 6.7. in 24.8. – 31.8.
od 149 €/hišico
6.7. – 27.7. in 10.8. – 24.8.
od 185 €/hišico
27.7. – 10.8.
od 209 €/hišico
Min. 7 noči, turistična taksa za doplačilo v kraju.

Mobilne hišice Aminess Maravea Camping
Resort 4*

Mobilne hišice Omišalj 5*

najem, hišica za 4 do 6 osebe
18.5. – 8.6.
od 125 €/hišico
8.6. – 6.7. in 24.8. – 7.9.
od 179 €/hišico
6.7. – 24.8.
od 225 €/hišico

najem, hišica za 4 do 6 osebe, tip Gold
8.6. – 29.6. in 31.8. – 7.9.
od 120 €/hišico
29.6. – 6.7. in 24.8. – 31.8.
od 150 €/hišico
6.7. – 27.7. in 10.8. – 24.8.
od 190 €/hišico
27.7. – 10.8.
od 210 €/hišico

Min. 2 oz. 5 noči, turistična taksa in končno čiščenje za
doplačilo v agenciji.

Min. 7 noči, turistična taksa in končno čiščenje za
doplačilo v kraju.

SRIMA/VODICE

BIOGRAD

Mobilne hišice Bonaca 3*

polpenzion, hišica za 4 osebe
15.6. – 22.6. in 31.8. – 21.9.
22.6. – 6.7. in 24.8. – 31.8.

Mobilne hišice Camp Soline 4*

od 34 €
od 46 €
od 54 €
od 61 €

6.7. – 20.7. in 17.8. – 24.8.
20.7. – 17.8.
1. otrok do 12 let in 2. otrok do 7 let
BREZPLAČNO

Min. 3, 5 oz. 7 noči, turistična taksa za doplačilo v kraju.

najem, hišica za 4 do 6 osebe, tip Tavolara
6.7. – 13.7. in 17.8. – 24.8.
od 139 €/hišico
13.7. – 17.8.
od 168 €/hišico
24.8. – 31.8.
od 119 €/hišico
Min. 7 noči, turistična taksa in končno čiščenje za
doplačilo v kraju.

vključeno na osebo: 5 ur tenisa in 5 ur
plavanja

HIŠE in
APARTMAJI
NA JADRANU
Največji izbor hiš in
apartmajev na Jadranu na
enem mestu!
www.palma.si

www.palma.si/jadran-in-slovenija_pocitnice/apartmaji-na-jadranu/
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RAZVAJANJE v
slovenskih termah
MALA NEDELJA

BIOTERME, Hotel Bioterme 4*

polpenzion, dvoposteljna soba
5.5. – 21.6.
pet – ned: od 55 €
ned - pet: od 50 €
21.6. – 1.9.
od 50 €

BIOTERME, Glamping Sončna dolina

polpenzion, glamping vila za 2, 4 ali 6 oseb
5.5. – 21.6.
ned - pet: od 50 €
pet – ned: od 55 €
21.6. – 1.9.
od 50 €
1. otrok do 12 let na dodatnem ležišču
BREZPLAČNO in 2. otrok do 6 let brez ležišča
BREZPLAČNO.
Min. 2 noči, turistična taksa za doplačilo v kraju. Paket
Pomlad (5.5. - 21.6.) ali paket Poletne počitnice (21.6. 1.9.)

TERME LENDAVA

Hotel Lipa 3*

polpenzion, dvoposteljna soba
26.4. – 5.5.
od 49 €

PAKET PREHITIMO POLETJE
velja za rezervacije do 12.5.

1. otrok do 12 let na dodatnem ležišču
BREZPLAČNO in 2. otrok brez ležišča do 6 let
BREZPLAČNO.
Min. 2 noči, turistična taksa za doplačilo v kraju. Paket
Prvomajske počitnice.

Hotel Lipa 3*

polpenzion, dvoposteljna soba
21.6. – 5.7. in 25.8. – 1.9.
pet – ned: od 42 €
ned - pet: od 38 €
5.7. – 25.8.
pet – ned: od 46 €
ned - pet: od 42 €
Otroci 2 do 6 let na dodatnem ležišču plačajo
8 € na noč, 6 do 12 let imajo 50% popusta in 12
do 15 let 30% popusta.
Min. 2 noči, turistična taksa za doplačilo v kraju. Paket
Prehitimo poletje.

RADENCI

Hotel Radin 4*

polpenzion, economy dvoposteljna soba
26.4. – 5.5.
od 45 €

PAKET PREHITIMO POLETJE
velja za rezervacije do 12.5.

Do 12 let na dodatnem ležišču plača 10 € na noč.
Min. 2 noči, turistična taksa za doplačilo v kraju. Paket
Prvomajske počitnice.

Hotel Radin A 4*

polpenzion, dvoposteljna soba
21.6. – 5.7. in 25.8. – 1.9.
pet – ned: od 48 €
ned - pet: od 44 €
5.7. – 25.8.
pet – ned: od 53 €
ned - pet: od 50 €
Otroci 2 do 6 let na dodatnem ležišču plačajo
8 € na noč, 6 do 12 let imajo 50% popusta in 12
do 15 let 30% popusta.
Min. 2 noči, turistična taksa za doplačilo v kraju. Paket
Prehitimo poletje.
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POPOLN ODDIH v
slovenskih termah
TOPOLŠICA

ŠMARJEŠKE TOPLICE

Hotel Vesna 3*

polpenzion, dvoposteljna
soba
26.4. – 21.6.
od 37 €

polpenzion, dvoposteljna
soba
od 76 €
5.5. – 21.6. 

Min. 4 noči, turistična taksa
za doplačilo v kraju. Paket
Spomladanski oddih.

DOLENJSKE TOPLICE

Hotel Vitarium
4* sup.

Min. 2 noči, turistična taksa
za doplačilo v kraju. Ponudba
Pomlad.

Hotel Kristal 4*

RIMSKE TERME

polpenzion, dvoposteljna
soba
5.5. – 21.6. 
od 68 €

Zdraviliški dvor 4*

polpenzion, dvoposteljna soba
22.4. – 26.4. in 5.5. – 21.6.
pet – ned: od 58 €
ned - pet: od 49,50 €

Min. 2 noči, turistična taksa
za doplačilo v kraju. Ponudba
Pomlad.

Rimski dvor 4*

polpenzion, dvoposteljna soba
pet – ned: od 66 €
ned - pet: od 58 €

Min. 2 noči, turistična taksa za doplačilo v
kraju. Ponudba Wellness paket.

TERME ČATEŽ

Hotel Čatež 3*

polpenzion, dvoposteljna soba
26.4. – 1.7., 27.8. – 1.11.
od 46 €
1.7. – 27.8.
od 49 €
Do 12 let na dodatnem ležišču 50% popusta.
Min. 2 noči, turistična taksa za doplačilo v kraju.

Apartmaji Čatež 3*

najem, apartma klasik, 5.5. – 6.7.
app 1-3 osebe
pet – ned: od 96 €
ned - pet: od 90 €
app 4-5 oseb
pet – ned: od 104 €
ned - pet: od 117 €
Min. 2 noči, turistična taksa za doplačilo v kraju.

TERME LAŠKO

Zdravilišče Laško 4*

polpenzion, dvoposteljna soba, 26.4. – 2.5.
pet – ned: od 62 €
ned - pet: od 57 €
polpenzion, dvoposteljna soba, 14.7. – 1.9.
pet – ned: od 65 €
ned - pet: od 60 €

Hotel Thermana Park Laško 4*

polpenzion, dvoposteljna soba, 26.4. – 2.5.
pet – ned: od 74 €
ned - pet: od 69 €
polpenzion, dvoposteljna soba, 14.7. – 1.9.
pet – ned: od 75 €
ned - pet: od 70 €
1. otrok do 10 let na dodatnem ležišču
BREZPLAČNO in 2. otrok brez ležišča do 5 let
BREZPLAČNO. (velja za 26.4. - 2.5. in 14.7. - 31.7.)
Min. 2 noči, turistična taksa za doplačilo v kraju. Paket
Prvomajske počitnice in Thermana poletje.

www.palma.si
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ROGAŠKA SLATINA

Hotel Zagreb 4*
6.5. – 6.10., 3 dni/2 noči
6.10. – 29.12., 3 dni/2 noči

Razkošje popolne sprostitve v ROI SPA centru

259 €
239 €

Grand hotel Sava 4*+

6.5. – 6.10., 3 dni/2 noči
soba superior
soba lux
6.10. – 29.12., 3 dni/2 noči
soba superior
soba lux

279 €
329 €
269 €
319 €

Min. 2 noči, turistična taksa za doplačilo v kraju. Paket
Razkošje popolne sprostitve.

PAKET ZA 2 OSEBI VKLJUČUJE:
•
Dobrodošlica za sprostitev
•
2x bogat samopostrežni zajtrk v restavraciji
Kristal
•
1 x kulinarična večerja v dvoje po izboru
šefa kuhinje v À la carte restavraciji Kaiser,
ki se uvršča med deset najboljših hotelskih
restavracij v Sloveniji
•
1x kulinarični večer v restavraciji Kristal - show
cooking
•
prost vstop v hotelski bazen Lotus s termomineralno vodo 28 - 30 °C, 2 x jaccuzzi 36 °C, n
savne Lotus (turška, finska, tepidarium)
•
romantično nočno kopanje vsak petek in
soboto do 22.00 ure v hotelskem bazenu Lotus
•
uporaba kopalnega plašča in brisače za
kopanje in savne

1x VSTOP V POPOLNO INTIMO
ROI SPA CENTRA – V SVET SAVN
POČITKA IN ZDRAVJA
Finska, solna, infra rdeča
in parna savna, sanarium,
tepidarium (z ogrevanimi stoli).
Doživljajski tuš z efekti in zunanji
bazen s temperaturo od 19°c do
24°c.
•
•
•
•
•
•

prost vstop v fitnes
steklenica zdravilne mineralne vode za
regeneracijo telesa; v sobi ob prihodu
prost vstop v Hit Casino Fontana
bogat animacijski program (organizirani
sprehodi, družabne igre, delavnice, plesni
večeri v Kavarni Cappuccino)
brezplačni dostop do brezžičnega interneta
brezplačno parkiranje pred hotelom

TERME ZREČE in ROGLA

TERME ZREČE, Vile Terme Zreče 4*

polpenzion, dvoposteljna soba
20.4. – 24.11. (ned - čet)

PAKET V HOTELU ROGLA VKLJUČUJE:
•

2x polpenzion za 2 osebi (od tega 1 x zajtrk za
razvajanje, postrežen v sobi, ali romantični
zajtrk iz košare na gozdni jasi in 1 x kulinarično
razvajanje z divjega vrta s kozarcem penine ob
soju sveč)

Min. 4 noči, turistična taksa za doplačilo v kraju. Paket
Termalni oddih.

•

1 x spust po adrenalinskem sankališču za dve
osebi in izposoja kolesa do 4 ure za dve osebi

ROGLA, Hotel Rogla 3*+

•

Neomejeno kopanje v bazenu Hotela Planja

•

Vstop v savne Wellnessa Planja ali gorskega
Wellnessa Natura

•

Bon v vrednosti 15 € za izbrane wellness
storitve Welnessa Planja ali Welnessa Natura

•

Pozen odhod iz sobe (do 14.00 ure)

od 46 €

1. otrok do 6 let na dodatnem ležišču
BREZPLAČNO.

polpenzion, dvoposteljna soba
20.4. – 24.11., 3 dni/2 noči
od 244 €
Min. 2 noči, turistična taksa za doplačilo v kraju. Paket
Gorski vikend v dvoje.
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SLOVENIJA in SKOK V AVSTRIJO
ŽUSTERNA

STRUNJAN

Aquapark Žusterna
hotel 3*

Apartmaji Salinera 2*

polpenzion, apartma za 2
do 5 oseb
od 48 €
30.5. – 5.7.
5.7. – 19.7.
od 51 €
19.7. – 25.8.
od 54 €
25.8. – 8.9.
od 51 €

polpenzion, superior
dvoposteljna soba
od 50 €
Do 1.7.
1.7. – 25.8.
od 52 €
25.8. – 1.11.
od 50 €

1. otrok 2 do 12 let plača
7 € na noč, 12 do 15 let ima
50% popusta.
2. ali 3. otrok 2 do 12 let
ima 50% popusta

Do 12 let na dodatnem
ležišču 50% popusta.
Min. 2 noči, turistična taksa za
doplačilo v kraju.

Min. 3 ali 5 noči, turistična taksa
za doplačilo v kraju.

KRANJSKA GORA

KRANJSKA GORA

Ramada Hotel
& Suites 4*

Hotel Kompas 4*

polpenzion, dvoposteljna
soba
do 29.5.
od 59 €
29.5. – 13.7.
od 65 €
13.7. – 19.8.
od 80 €
19.8. – 31.8.
od 65 €

polpenzion, dvoposteljna
soba
do 29.5.
od 56 €
29.5. – 13.7.
od 61 €
13.7. – 19.8.
od 73 €
19.8. – 31.8.
od 61 €

1. otrok do 12 let
BREZPLAČNO

1. otrok do 12 let
BREZPLAČNO

Min. 2 noči, turistična taksa za
doplačilo v kraju. Paket Kekčeva
doživetja.

Min. 2 noči, turistična taksa za
doplačilo v kraju. Paket Kekčeva
doživetja.

AVSTRIJA/GERLITZEN 

TOP PONUDBA za ljubitelje gorskih oddihov
Na 1500 m nadmorske višine boste uživali na
svežem in čistem planinskem zraku, komfortna
nastanitev, dobra hrana in kar je najpomembnejše vključena Kärtnen kartica, ki omogoča oglede
in obiske različnih zanimivosti v okolici (vožnja z
gondolo, vožnje z ladjicami po jezeru, obisk parkovi in muzejev).

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

Almresort Gerlitzen 3*s
14.6. – 8.9.

5 dni/4 noči
8 dni/7 noči

že od 361 €/družino
že od 704 €/družino

AKCIJA 4=3 in 7=6
Akcija -10% popust do 10.5.2019
Akciji se lahko kombinirata. Akcijski popust velja za
bivanje min. 3 noči.

Cena za družino (2 odrasla + 2 otroka do 12 let)
vključuje:
nastanitev v junior suiti (53 m2; spalnica in
dnevni prostor),
polpenzion (zajtrk in večerja),
popoldanski prigrizek (juha, testenine,
solate,…),
Kärnten kartico (brezplačne vožnje z žičnico
na vseh planinah Koroške, vožnja z ladjico po
jezeru, vstop v okoliške muzeje in dvorce, ...

www.palma.si
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KMALU POD PALMO

Obiranje mandarin
ZABAVA BREZ MEJA
Obisk čudovitih koščkov
Dalmacije in doline Neretve

Palmino silvestrovanje
na JADRANU

novigrad, vodice in hvar
15
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AKCIJSKI PONUDBI
z odličnimi cenami

KRIŽARJENJE po JADRANU
8 nepozabnih dni križarjenja po Jadranu. Sprostite in prepustite se kapitanu in njegovi posadki (predvsem kuharju), ki bodo odlično
poskrbeli za vas. Čez dan se lahko kopate in sončite ali raziskujete skrivnostni podvodni svet Jadranskega morja. Večere pa izkoristite za sprehode in oglede najlepših obalnih mest in znamenitosti, za odlično večerjo v kakšni pristni konobi in za zabavo ob poletnem počitniškem vrvežu...
Palmovci priporočamo počitnice na valovih vsem, ki ste aktivni in željni novih odkritij. Odkrijte najlepše jadranske kotičke na krovu
barke. Vsak dan se boste prebudili v novi luki in lahko skočili s krova v drugačen odtenek modrine.
Več o programih križarjenj na www.palma.si

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

AKCIJSKA CENA
za prijave
do 10.5.2019

KVARNER IN OTOKI

RAZISKOVANJE DALMACIJE

Opatija – Krk – Rab – Zadar – Molat ali Olib – (Ilovik) Lošinj –
Cres - Opatija

Split – Makarska – Mljet – Dubrovnik – Pelješac – Korčula – Hvar
– (Bol) Split

Ladje kategorije Traditional Ensuite
(MV Kalipsa ali MV Nikola)

ladje kategorije Traditional Ensuite
(MV Dalmatinac ali MV Skarda ali MV Nikola)

8 dni/7 noči, polpenzion v dvoposteljni kabini

8 dni/7 noči, polpenzion v dvoposteljni kabini

22. in 29.6., 27.7., 3. in 10.8.

od 700 €

17.8.		

od 670 €

6.10.		

od 365 €

od 555 €/osebo
od 520 €/osebo
od 315 €/osebo

1.6.		

od 510 €

15.6.		

od 615 €

17. in 24.8.

od 670 €

31.8.		

od 615 €

od 459 €/osebo
od 554 €/osebo
od 520 €/osebo
od 480 €/osebo

Cene letovanj za Slovenijo in Jadran v letaku veljajo po osebi v dvoposteljni sobi za najcenejši tip sobe, apartmaja ali mobilne hišice, kjer ni drugače navedeno in veljajo do zasedbe za to ceno
namenjenih kapacitet. Cene so zaradi decimalnega izračuna zaokrožene navzdol oziroma navzgor. Točen izračun dobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.palma.si. Cene veljajo za
rezervacijo dveh odraslih oseb. Otroški popust velja za enega otroka v sobi z dvema odraslima, razen kjer je drugače navedeno.
Splošni in posebni pogoji ter navodila TA Palma so sestavni del ponudbe. Zaradi velikega vnosa podatkov se za morebitne nenamerne napake iskreno opravičujemo, vsi popravki bodo objavljeni
na spletni strani www.palma.si

KLICNI CENTER: klicni.center@palma.si • 051 380 838 / www.palma.si
LJUBLJANA CENTER • ljubljana@palma.si • 01 23 92 580, 582 / LJUBLJANA NAMA • palma-lj@palma.si • 01 24 43 690 / LJUBLJANA – BTC • palma-lj2@palma.si • 01 52 02 700, 701
MARIBOR CENTER • palma-mb@palma.si • 02 48 03 900 / MURSKA SOBOTA • palma-ms@palma.si • 02 82 80 600 / KOPER • palma-kp@palma.si • 05 66 33 660, 661
SEŽANA • palma-se@palma.si • 05 82 80 013 / KRANJ PLANET TUŠ • palma-kr@palma.si • 04 20 20 880, 881 / CELJE CENTER• palma-ce@palma.si • 03 42 84 300, 302, 304
CELJE PLANET TUŠ • palma-ce1@palma.si • 03 42 84 247 / NOVO MESTO PLANET TUŠ • palma-nm@
palma.si • 07 39 31 460, 461 / VELENJE • palma-ve@palma.si • 03 89 84 370
16
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