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Dobrodošli sopotniki, dobrodošli v Svetu pod Palmo!

Veseli smo, da se skupaj podajamo na pot doživetij okoli sveta. Palmina svetovna potovanja so 
pripravljena z veliko mero pozornosti, skrbnosti in ljubezni do vseh celin.

Največ nam pomeni, da uživate na naših potovanjih, popotniškem duhu in ob druženju s Palminimi 
vodniki, ki so sami navdušeni popotniki in ljubitelji potovanj. Za vas, naše goste, želimo poskrbeti na 

vsakem koraku, ker si zaslužite največ.

Prav zato celo leto ustvarjamo, osvežujemo in se tudi sami zelo radi odpravimo v svet. 

 Vedno pa nas spremlja misel, ki jo Palmovci znova in znova radi prebiramo:
“Potovanja so edina stvar, ki jo lahko kupimo in nas naredi bogatejše”.

 Se vidimo pod Palmo! :)

Tamara v Dubaju

Grega v Jordaniji

Andrej v Argentini

 Nejc v Maroku

 Mišo na Japonskem

Igor v Argentini

www.palma.si



Doživeti vsaj enkrat v življenju

JAPONSKA 
– V DEŽELI ŠOGUNOV IN SAMURAJEV
11 dni, letalo
Odhod 2019: 26. 10. 
Odhoda 2020: 2. 4. in 22. 10. 

KANADA 
– OD MORJA DO MORJA
15 dni, letalo
Odhod 2019: 6. 9. 
Odhodi 2020: 22. 6., 23. 7. in 10. 9. 

cena od 2.795 € popust do 70 €

cena od 3.999 € popust do 150 €

 Naravne lepote, urejenost in tehnologija na nepredstavljivo visoki ravni so 
zaščitni znak Japoncev,

 hiperaktivni urbani čebelnjak Tokya in spokojnost številnih templjev v 
Kyotu,

 magična gora Fuji – vulkan, ki je nazadnje izbruhnil pred 300 leti, boste 
označili za vrhunec vašega potovanja po Japonski,

 kulturno doživetje Japonske pooseblja Kyoto s številnimi templji, palačami, 
svetišči, ozkimi uličicami z gejšami ter čudovitimi vrtovi,

 pristni okusi, edinstvena priprava hrane ter serviranje končnih jedi, ki so 
sestavljene le iz najboljših in čisto svežih sestavin.

 Divjina neokrnjene narave, gozdna prostranstva, zeleni parki in vinogradi,

 spoznavanje druščine sproščenih Kanadčanov, ki prihajajo z vsega sveta,

 obisk lepote nacionalnih parkov Banff in Jasper,

 doživetje mest z evropskim šarmom: Vancouver, Quebec in Montreal,

 podarite potovanje vsej družini, saj boste imeli nepozaben »team building«.



ARGENTINA 
S PATAGONIJO IN OGNJENO ZEMLJO
12 dni, letalo
Odhodi 2019: 26. 10., 22. 11. in 6. 12. 
Odhodi 2020: 19. 2., 18. 9., 21. 10. in 21. 11. 

EKVADOR  
Z GALAPAŠKIMI OTOKI 
14 dni, letalo
Odhod 2019: 13. 11. 
Odhodi 2020: 25. 1., 17. 4. in 12. 11. 

cena od 3.390 € popust do 120 €

cena od 4.099 € popust do 120 €

 Slikovita Argentina navdušuje z vročekrvnim temperamentom in živahno 
kulturo,

 spoznavanje domovine nogometa, najboljših zrezkov in latinske 
sproščenosti,

 doživetje potovanja na »konec sveta« v Patagonijo, kjer narava ni skoparila 
s svojimi lepotami,

 patagonska pokrajina ponuja idilično sprostitev v objemu neokrnjene 
narave, idealno za polnjenje »baterij«,

 obisk ledenika Perito Moreno in veličastnih slapov Iguazu.

 Divja in neukročena narava, slikovita kolonialna mesta in neprecenljiva 
kulturnozgodovinska dediščina,

 obisk najvišjega vulkana na svetu, mogočni deževni gozd in zasneženo 
andsko gorovje,

 nakupovanje na tradicionalni indijanski tržnici in občudovanje plantaže 
dišečih vrtnic,

 stopite na sredino sveta – z eno nogo stojite na severni in z drugo na južni 
polobli,

 raziskovanje slovitega in nepozabnega otočja Galapagos, ki je pritegnilo že 
pozornost Charlesa Darwina.

Doživeti vsaj enkrat v življenju



INDIJA
– ZLATI INDIJSKI TRIKOTNIK
8 dni, letalo
Odhodi 2019: 21. 9., 26. 10. in 25. 12. 
Odhodi 2020: 21. 3., 24. 4., 19. 9., 24. 10., 21. 11. in 28. 12. 

MEHIKA 
– VIVA LA MEXICO
12 dni, letalo
Odhod 2019: 19. 9., 24. 10., 6. 12. 
Odhodi 2020: 13. 3., 24. 4., 23. 10. 

cena od 1.360 € popust do 60 €

cena od 2.190 € popust do 100 €

 Dežela, ki očara s spokojnostjo joge in meditacije, s pestrostjo v pokrajini, 
od tropskih plaž do zasneženih vrhov Himalaje,

 pravo kulinarično popotovanje s karijem na tisoč in en način,

 obisk najlepšega spomenika ljubezni ob sončnem vzhodu,

 vzpon na trdnjavo Amber z jeepi in ogled palače vetrov v Jaipurju,

 spoznavanje utripa indijskih mest.

 Sprehod po sledeh starodavnih civilizacij,

 potovanje v deželo starodavnih piramid in svetišč, raznolike pokrajine in 
čudovitih mest,

 glasba, ples, tekila in veselje do življenja.



Puščava, nasadi palm in dih jemajoče gorske soteske, kjer strme stene 
lezejo do neba iz smaragdno-zelenih tolmunov. Mogočne gore vabijo višje, 
v odročne vasice, kjer dolgodlake koze kot čuvaji ležijo pred skromnimi 
hiškami. Oman je dežela, ki da veliko več, kot popotnik pričakuje.

Široki nasmehi domačinov so pravi balzam 
za popotniško dušo, vajeno naučenih 
turističnih nasmeškov. Omanski so pristni in 
iz srca. Ničesar nočejo od tebe, samo veseli 
so, da si prišel na obisk, da si te lahko malo 
ogledajo in te pogostijo z odlično omansko 
kavo ali čajem z datlji.

OMAN

PRESEŽKI MUSCATA
Na obali se razprostira glavno mesto Muscat, ki navdušuje s svojimi 
utrdbami, palačami, muzeji, mošejami in lokalnimi tržnicami (souk-i). 
Zagotovo je največja znamenitost veličastna mošeja Sultana Qaboose, 
ki sprejme do 20.000 vernikov; vsak obiskovalec se zastrmi v 14 m visoki 
kristalni lestenec in drugo največjo perzijsko preprogo na svetu. Nič 
manj zanimiva ni belo lesketajoča se operna hiša z odlično akustiko in 
programov opernih, baletnih ter koncertnih predstav. Radovednost vzbuja 
sultanova palača Al Alam. Obkrožena je z bujnimi vrtovi in razkošnimi 
palačami, kjer domujejo različna ministrstva. V zgodnjih jutranjih urah 
priporočamo obisk ribje tržnice, kjer se bohoti pisan ulov raznovrstnih rib, 
pogajanje za ceno in živahnost druženja ob nakupu (seveda so to samo 
moški) pa vas bosta zabavala do neskončnosti. Zvečer je paša za oči bazar 
Muttrah, ki razvaja nosnice z vonjem žlahtne kadilne bosvelije iz smole 
dragocenega drevesa, ki raste v puščavi.

ZELENE OAZE – WADIJI
V Omanu so vse barve intenzivne. V zelenih oazah se rastlinje z vodnimi 
vrelci in tolmuni meša v neskončni barvni paleti. Kar nekaj wadijev ali 
dolin občudujemo na Palminem potepu po Omanu, recimo Wadi Shab, ki 
je gotovo ena najlepših sotesk države, pa kljub temu še vedno skrivnostna 
in malo oblegana. Nedaleč stran je Wadi Tiwi, kjer precej popotnikov in 
domačinov postavi šotor, zaradi bližine vode in tolmunov pa so priljubljeni 
tudi pikniki. Wadi Bani Khalid je najbolj turističen, čeprav zato nič manj 
zanimiv. Če ne drugega, je vedno lepo pomočiti noge v hladen tolmun in 
se spočiti v senci palmovih dreves.

Domačini so pravi virtuozi v vožnji in spustu z jeepom po peščenih 
valovih. Vse naredijo, da vas odpeljejo na romantičen sončni zahod in 
ob ogenj, ki pred šotori gori in greje dolgo v noč. Pri kamelah se nikoli 
ne more razbrati, ali so otožne ali vesele – bombončki iz rok domačinov 
in popotnikov jih vsake toliko zaposlijo, da ne gledajo nekam v daljavo. 
Domačini vedno skočijo, da bi dotočili novo skodelico kave in na koncu se 
je vedno težko posloviti od sipin.

Dežela, ki da veliko več, kot 
popotnik pričakuje ...

SULTANT OMAN – ARABSKI BISER 
9 dni, letalo
Odhodi 2019: 26. 10., 16. 11. in 7. 12. 
Odhodi 2020: 15. 2., 25. 4., 24. 10. in 26. 12. 

cena od 1.489 € popust do 60 €

 Doživite potovanje skozi puščavo Wahiba in obiščite beduine,

 obiščite zgodovinsko prestolnico in nekdanje središče trgovine v 
Omanu mesto, Nizwe,

 možnost plavanja v naravnih bazenih zelenih oaz.

Vsaj eno noč in en dan velja nameniti 
užitkom v peskovniku puščave Wahiba. 
Popustite otroku v sebi in se razigrano 
spuščajte po sipinah, najbolje tako, da se 
na vrhu uležete, stisnete roke k sebi in se 
zakotalite. 



KIRGIZIJA 
– NEOKRNJENA NARAVA
10 dni, letalo
Odhodi 2019: 21. 6., 25. 7. in 26. 9. 
Odhodi 2020: 20. 6., 24. 7., 15. 8. in 19. 9. 

FILIPINI
– FILIPINSKE RAZGLEDNICE
14 dni, letalo
Odhod 2019: 17. 11. 
Odhoda 2020: 12. 2. in 20. 11. 

cena od 1.479 € popust do 60 €

cena od 2.490 € popust do 80 €

 Spoznavanje nomadskega načina življenja na idiličnih planotah, ob jezeru 
Song kol,

 obisk mavričnega kanjona Skazka in kopanje v naravnih termalnih vrelcih s 
pogledom na okoliške vrhove 5-tisočakov,

 pohodništvo po idilični pokrajini in spanje v tradicionalnih jurtah in 
nepozaben večer pri gostoljubnih domačinih,

 prestolnica Biškek z barvitimi parki in prijaznimi domačini na velikih 
bazarjih, kjer še vedno poteka blagovna menjava.

 Dežela s turkiznim morjem, obilico belega peska in palm na vsakem koraku, 

 nepozabno doživetje med koralnimi grebeni, kiti, delfini, tarziji, …

 okušanje odlične hrane in spoznavanje prijaznih domačinov,

 ogled živahne Manile z okolico,

 odlična kombinacija odkrivanja bujne narave in počitnic.

Aktivno in avanturistično na pot



GRUZIJA IN 
ARMENIJA 
Za visokimi gorami Kavkaza in daleč na drugi strani Črnega morja je 
Gruzija, talilni lonec kultur in kuhinj. In potem južno Armenija, grenko 
sladka dežela s prestolnico Yerevan, enim najstarejših mest na svetu 
z nalezljivo pozitivnim vzdušjem. V Gruziji druženja za mizo hitro 
postanejo predstava z večglasnim petjem in mojstrskimi zdravicami, ki ob 
dvignjenem kozarcu ganejo in očarajo celo omizje. V Armeniji se ne moreš 
nagledati, kako spretno in hitro valjajo lavash, kruh, tanek kot karton. Vse 
je neverjetno domače in drugačno hkrati, vsa ta mešanica evropskega, 
orientalskega in sovjetskega. 

Zapletenost in lepoto tega dela sveta pooseblja dediščina karizmatičnega 
Sergeia Parajanova, velikana filmske umetnosti, ki ga je sovjetska oblast 
večkrat preganjala in zaprla, sam pa je rad rekel, da v drugih iščemo sebe 
in kot svoji doživljal tako Gruzijo kot Armenijo. Palmovci že nekaj sezon 
vabimo v domovino pra-vina, kjer žlahtno kapljico pridelujejo najdlje na 
svetu, vse od kamene dobe.

Dve čudoviti deželi za Kavkazom, kjer se 
nazdravlja in prepeva ob polni mizi

ARMENIJA IN GRUZIJA 
7 dni, posebno letalo iz Ljubljane
Odhodi 2019: 22. 6., 19. 7., 15. 8. in 26. 10. 
Odhodi 2020: 27. 4., 21. 7. in 25. 10. 

cena od 1.379 € popust do 70 €

 Deželi zasanjanega Kavkaza, slikovitih mest, Unescovih 
znamenitosti in umetnosti,

 obisk znamenitega samostanskega kompleksa Haghpat, ki je na 
Unescovi listi kulturne dediščine,

  deželi dobrega vina, konjaka in odlične hrane, skrivnostnih 
samostanov in legend.

Ekskluzivno pod Palmo, posebni poleti 
iz Ljubljane v Gruzijo in Armenijo

OKUSI GRUZIJE
7 dni, posebno letalo iz Ljubljane
Odhodi 2019: 26. 10.                            
Odhodi 2020: 27. 4., 21. 7. in 25. 10.    

TBILISI – MED STARODAVNIM IN MODERNIM
7 dni, posebno letalo iz Ljubljane
Odhodi 2019: 26. 10. 
Odhodi 2020: 27. 4., 21. 7. in 25. 10.      

cena od 1.399 € popust do 70 €

cena od 979 € popust do 70 €

 Poseben program, kjer je poudarek na spoznavanju dežele pod 
zasanjanim Kavkazom skozi brbončice,

 druženje z gostoljubnimi domačini in priprava pravih gruzijskih 
jedi ter okušanje vina iz najstarejših vinogradov na svetu.

 Raziskovanje slikovitih ozkih uličic gruzijskega glavnega mesta 
Tbilisi z več kot milijon prebivalci, ki velja za najlepšo prestolnico 
Zakavkazja,

 obisk cerkvice Gergeti – Sv. Trojice, ki se nahaja pod 5.000 metri 
visoko goro Kazbegi, kamor so antični bogovi pribili Prometeja, 
ker je človeštvu podaril ogenj,

  doživetje prestolnice Mtskheta, ki je na seznamu Unescove 
kulturne dediščine in obisk rojstnega mesta Stalina, Gori,

  preizkušanje odličnih gruzijskih vin, spoznavanje z gostoljubnimi 
domačini in okušanje vina, narejenega po starodavnem »kvevri 
postopku«, ki je uvrščen na listo kulturne dediščine Unesco.



ŠRILANKA  
IN ODDIH NA MALDIVIH
8 dni, letalo
Odhod 2019: 26. 10. 
Odhodi 2020: 21. 1., 15. 2., 20. 3., 24. 4., 25. 6. in 24. 10. 

TAJSKA   
– DEŽELA SMEHLJAJEV
9 dni, letalo
Odhodi 2019: 26. 10., 23. 11. in 25. 12. 
Odhodi 2020: 15. 2., 25. 4., 20. 6., 24. 10. in 25. 12. 

cena od 1.990 € popust do 70 €

cena od 1.660 € popust do 60 €

 Biser Indijskega ocena, prepoln obširnih riževih polj, barvitih orhidej in 
plantaž čaja,

 opazovanje romantičnega plesa rumenih metuljev, neustrašnih leopardov v 
narodnih parkih in sprostitev na idiličnih plažah,

 obisk starodavnih prestolnic, med njimi tudi mesta Kandy, odmaknjene 
prestolnice v šrilanškem višavju,

 ogled narodnega parka Yalle in opazovanje slonov v naravnem okolju,

 možnost podaljšanja počitnic na obali Šrilanke ali na rajske Maldive

 Živahna prestolnica Bangkok, raziskovanje Zlatega trikotnika ter pristen stik 
s prijaznimi domačini,

 obisk plavajoče tržnice Damnoen Saduak – enkratno doživetje barantanja, 
vožnje s čolni in opazovanje neizmerne gneče lokalnih prodajalcev ter 
okušanja azijskih specialitet,

 aktivne počitnice zagotavlja vožnja s kolesi po zgodovinskem parku 
Sukhotai, jahanje slonov v Chiang Maiju ter rafting z bambusovimi splavi,

 kulinarična ekstaza okusov raznolikih jedi in nepozabna izkušnja 
kuharskega tečaja.

Za hedonistične popotnike



IRAN, ČUDOVITA PERZIJA
8 dni, letalo
Odhodi 2019: 21. 6., 26. 9. in 25. 10. 
Odhodi 2020: 22. 2., 26. 4. in 24. 10. 

cena od 1.490 € popust do 70 €

 Bogata kulturna zapuščina dežele in nepozabna pokrajina, ki nikogar ne 
pusti ravnodušnega,

 živahna prestolnica Teheran, ki nas navduši s palačami, muzeji, arhitekturo 
in čarobnimi bazarji ter možnost ogleda največjega diamanta na svetu,

 Isfahan in Širaz veljata za najlepši mesti Irana, veličastni trgi in mošeje z 
barvnimi stekli pustijo neizbrisen pečat.

MISTIČNA BURMA – ZLATA DEŽELA
10 dni, letalo
Odhod 2019: 21. 11. 
Odhodi 2020: 16. 2., 15. 4. in 19. 11. 

cena od 2.250 €

 Nedotaknjena veličastna kulturna in naravna dediščina: starodavni templji 
v Baganu, pagoda Švedagon, misteriozni Mandalay, plavajoči vrtovi na 
jezeru Inle …

 srečanja z izjemno prijaznimi domačini in spoznavanje njihovih rokodelskih 
spretnosti pri lončarstvu, rezbarstvu, tkanju svilenih izdelkov in izdelavi 
cigar.

PERU IN BOLIVIJA, 
SKRIVNOSTNI SVET INKOV 
16 dni, letalo
Odhod 2019: 19. 11. 
Odhodi 2020: 30. 1., 25. 4. in 16. 7. 

cena od 3.490 € popust do 150 €

 Ogled kultnih risb v Nazci, ki burijo duhove in obisk prestolnic La Paz in 
Lima, 

 plavanje po najvišje ležečem jezeru, 

 doživetje spektakularne vožnje z vlakom na Machu Picchu.

V objemu tradicije in 
starodavnih krajev



EGIPT – KRIŽARJENJE PO NILU S POČITNICAMI 
V HURGADI ALI OGLEDOM KAIRA
8 dni, letalo
Odhodi 2019 in 2020: vsako soboto, 365 dni na leto

cena od 699 €

 Ob hibiskusovem čaju prisluhnite zgodbam Nila, s tradicionalno feluko, ob 
nubijskih pesmih,

 potovanje v majhni skupini, ki ponuja edinstveno in osebno izkušnjo,

 odlična kombinacija kratkih počitnic in ogledov naravnih, kulturnih in 
arheoloških presežkov Egipta.

MAROŠKA PRAVLJICA – 
PRILJUBLJENA IN DOLGOLETNA USPEŠNICA
8 dni, letalo
Odhodi 2019: 22. 6., 21. 9., 12. in 26. 10., 27. 12. 
Odhodi 2020: 12. 1., 15. in 22. 2., 21. 3., 25. 4., 12. 9., 24. 10. 

cena od 929 € popust do 60 €

 Doživetje največjega trga v Marakešu Djema el-Fna ali kot Afrike, kjer se ob 
večerih odvija velika ulična predstava na prostem,

 pravo multikulturno doživetje v stiku z Maročani in staroselskimi Berberi,

 vstopnine po programu že vključene v osnovno ceno.

LIBANON 
5 ali 6 dni, letalo
Odhodi 2019: 20. 9., 17. in 25. 10., 13. in 23. 11., 28. 12.
Odhodi 2020: 28. 3., 25. 4., 26. 9. in 24. 10.

cena od 799 € 

 Libanon je država, ki opravičuje sloves bližnje vzhodne riviere,

 glavno mesto Bejrut je potovalna revija Travel + Leisure proglasila za deveto 
najboljše mesto na svetu,

 uživanje v degustaciji vin v vinski kleti,

 obisk Harissa, ki je eno najbolj znanih romarskih krajev v Libanonu.



Tako me velikokrat sprašujejo slovenski prijatelji. Ponovno se je 
vzpostavilo zaupanje v gostoljubnost in lepote Arabesk, kot Palmovci 
pravimo deželam na Bližnjem vzhodu. Vedno manj je predsodkov in 
vedno bolj nas vlečejo orientalski čari. Ti so sicer drugačni, kot si jih 
predstavljamo iz pravljic Tisoč in ene noči, ampak tako intenzivni, da 
nikogar ne pustijo hladnega. Seveda se zaradi pritiska medijev številni še 
vedno sprašujejo o varnosti potovanj v Jordanijo ali druge arabske dežele. 
Moram povedati, da se je te kraljevine val arabske pomladi le bežno 
dotaknil, kralj pa je hitro sprejel nekaj kompromisov, zato življenje teče po 
ustaljenih tirnicah.

Verjetno bi se marsikdo strinjal, če bi dejal, 
da je Jordanija »Švica Bližnjega vzhoda«. 
In res je takšna. Lepa, urejena, sodobna, 
prijetna in srčna, hkrati pa polna biblijskih 
in mističnih podob – od Mojzesove gore do 
Mrtvega morja, od puščavskih gradov do 
starorimskega Jerasha, od Petre do Amana.

Moram povedati in priznati, da so za naše popotnike še vedno največja 
pričakovanja povezana z rdečim mestom Petra, ki ga še danes naseljujejo 
beduini. Ko hodiš skozi ozko grlo ali siq in se dotakneš neverjetnih in 
mogočnih kamnin, imaš občutek, da vstopaš v nov svet. Treking po Petri 
je eno tistih doživetij, ki jih zlahka ne pozabiš, še posebej, če si pohodnik 
po duši. Ko se ob koncu dneva povzpnemo na hrib nad samostanom 
in imamo na dlani toliko vrhov in dolin, se res počutimo kot zmagovalci 
oziroma kot uspešni osvajalci.

Hrana, ki je ne morem pozabiti: jordanski mansaf – mlada jagnjetina, 
postrežena na posteljici iz riža, zelenjave in pinjol. Zraven pa obvezno 
jogurt. Tako dobra, da se ti sline pocedijo. Jordanci pravijo, da je za 
bodočo nevesto priprava te jedi lahko bila stresna. Le če ji je uspela, je 
namreč opravila sprejemni izpit v družino ženina.

»A ti pa spet v Jordanijo?«

ČUDOVITA JORDANIJA  
7 dni, posebno letalo iz Ljubljane
Odhoda 2019: 28. 10. in 30. 12. 
Odhoda 2020: 29. 4. in 27. 10. 

JORDANIJA IN IZRAEL 
7 dni, posebno letalo iz Ljubljane
Odhoda 2019: 28. 10. in 30. 12. 
Odhoda 2020: 29. 4. in 27. 10. 

cena od 1.090 € popust do 70 €

cena od 1.295 € popust do 70 €

 Doživetje veličastne Petre z nabatejsko zakladnico El Kazneh, nato 
pa se povzpnite še do žrtvenika in samostana,

 popolno razvajanje v letoviškem središču Akaba in kopanje v 
Mrtvem morju,

 po želji jeep safari v puščavi Wadi Rum.

 Celovit ogled mističnega Izraela z odličnim vodenjem,

 obisk jordanske Petre, ki očara še tako zahtevnega popotnika,

 doživetje svetopisemskih krajev s posebno energijo – Jeruzalem, 
Galilejsko morje, Betlehem in Nazaret,

 obisk modernega Tel Aviva, Haife in razvajanje ob Rdečem morju.

Jordanija je še zmeraj ena tistih arabskih 
dežel, ki ne bo razočarala, kjer se bo 
popotnik počutil dobrodošel in varen in kjer 
si boš po potovanju rekel: »Vredno je bilo«.

Anekdota po Jordansko: domačin Hasan mi pripoveduje, da se v 
jordanski kavi skrivajo odgovori. V obdobju spoznavanja (pred poroko) 
se družini ženina in neveste večkrat srečata. Na prvem uradnem 
srečanju, ko bodoči ženin s starši prvič obišče družino neveste, mora 
ta za vse pripraviti arabsko kavo. Če je kava sladka, je to znak, da ji je 
bodoči ženin (kandidat) zelo všeč. Če pa je namesto sladkorja dodala 
sol, pomeni, da se z izbiro ženina ne strinja. Preprosto, kajne?
Tipični spominek: zame še vedno različni oreščki in začimbe v Aqabi.

Igor Rajner, Palmin dolgoletni vodnik



Dubaj

DUBAJ IN ABU DHABI 
Z NEPOSREDNIM LETOM 
8 dni, letalo
Odhodi 2019: 21. 9., 26. 10. in 16. 11. 
Odhodi 2020: 3. 1., 16. in 23. 2., 13. in 20. 3., 25. 4., 22. 5., 8. 9., 25. 10., 
17. 11. in 28. 12. 

cena od 969 € popust do 50 €

 Odlična cena za vključene storitve,

 prosti čas za nakupovanje, samostojno pohajkovanje in številne aktivnosti, 
ki jih nudi mesto,

 neposredni polet iz Zagreba s priznano letalsko družbo Emirates in bivanje 
v odličnem hotelu 4* v središču mesta,

 prosti čas za nakupovanje, samostojno pohajkovanje in bivanje v odličnem 
hotelu 4* v središču mesta.

 

DUBAJ IN POČITNICE 

V RAS AL KHAIMAHU
8 dni, letalo
Odhodi 2019: 21. 9., 26. 10. in 16. 11. 
Odhodi 2020: 3. 1., 16. in 23. 2., 13. in 20. 3., 25. 4., 22. 5., 8. 9., 25. 10., 
17. 11. in 28. 12. 

cena od 1.099 € popust do 70 €

 Kombinacija ogledov Dubaja in počitnic v letoviškem Rs Al Khaimahu 4*,

 po želji nepozaben Jeep safari z večerjo v puščavi,

 možnost izleta v Abu Dhabi.

Sprehodite se med najdrznejšimi gradbenimi stvaritvami sveta, ki so v dobrih petdesetih letih zrasle sredi puščave po tem, ko so domačini odkrili, da 
pod površjem brbota nafta. Doživite vso raznolikost sveta med puščavo in morjem Arabskega zaliva – od pokritega umetnega smučišča do toplega 
morja, od drobnega pudrastega peska do nakupovanja diamantov na debelo, od nakupovalnih centrov do lokalnih prodajaln, od dirk v puščavi do 
vzreje sokolov. Nasprotij bo veliko, gotovo pa se boste popolnoma naravno vklopili v sliko, ko boste delali selfije z najznamenitejšim hotelom v obliki 
jadra Burj Al Arab ali najvišjo stavbo sveta Burj Khalifo. 



SVEŽE pod Palmo 

KOLUMBIJA – nova destinacija na 
turističnem zemljevidu sveta
Dežela kave, naravnih lepot in razvpitega Escobarja

Kolumbija je dežela odprtih in toplih ljudi, s prekrasno naravo, osupljivo 
džunglo, belimi plažami ob Karibskem morju in zanimivimi velemesti s 
kolonialno dediščino. Posebno doživetje je obisk plantaž kave, saj prav njihova 
kava velja za eno najboljših na svetu. Dežela še zdaleč ni samo spomin na 
Escobarja in mamilarske kartele, temveč veliko, veliko več. Treba se 
je otresti stereotipov o kriminalu v Kolumbiji, saj je država s kančkom 
previdnosti vse prej kot nevarna. Minili so časi mamilarskih kartelov 
in skorumpiranih predsednikov ter drogeraških botrov in gveril, ki so 
botrovali številnim krvavim dogodkom in deželo postavili na zemljevid 
ene najnevarnejših držav sveta. Po vsakem padcu sledi vzpon in 
Kolumbija si danes želi sprati »krvavo« ime, in to ji odlično uspeva. 
Kolumbijci si namreč močno prizadevajo spremeniti splošno zmotno 
mnenje o njihovi državi.

Kolumbijski presežki:

BOGOTA – vedno »sveža« prestolnica s spomladanskimi 
temperaturami na 2800 m nadmorske višine obiskovalca navduši 
z modernimi in tradicionalnimi predeli. Je mesto z edinstveno 
kombinacijo kolonialnega šarma in urbane prefinjenosti. Nedeljski 
vzpon na goro Montserrat – simbol mesta, bo poplačan s 
čudovitim razgledom na več milijonsko mesto. Obisk muzeja zlata pa 
preprosto odpravi še zadnji dvom, da se je ravno tu rodila legenda o 
skrivnostnem kraljestvu, polnem zlata – El Douradu.

MEDELLIN – nekdaj zloglasno mesto neustavljivega Pabla Escobarja, 
danes pa sodobno, moderno mesto, z izjemnim sistemom metroja 
in vzpenjač. La Comuna 13 je bila še nekaj let nazaj ena najbolj nevarnih 
sosesk, v zadnjem času pa so mestne oblasti tudi v to pozabljeno favelo, 
zgrajeno na griču ob robu mesta, začele vlagati. Tako je postala velika 
turistična zanimivost z dih jemajočimi grafiti kolumbijskih umetnikov. Z vrha 
favele se ponuja enkraten razgled na mesto z več milijoni prebivalcev.

CARTAGENA – kraljico Karibov je Unesco uvrstil na svoj seznam 
kulturne dediščine in tudi to je eden izmed vzrokov, da jo obiščemo. 
Med romantično vožnjo s kočijo po tlakovanih uličicah s čudovitimi in 
pisanimi kolonialnimi palačami nas v mislih hitro ponese v čas velikih 
raziskovalcev, ko je mesto cvetelo in so prav tu pretovarjali ogromne 
količine zlata, srebra, smaragdov in prestižnega lesa. Ob večernem 
sprehodu se nagradite z nakupom čudovitega prstana ali ogrlice s 
smaragdi.

TAYRONA – tropski raj, ki ga ne pozabiš. Turkizno-modra barva morja, 
nežen pesek, visoke palme in bujno rastje. 

Še bolj doživeti treking, poleg trekinga v nacionalnem parku Tayrona, 
je večdnevna avantura v CIUDAD PERDIDA (Izgubljeno mesto). 
Nepozabna izkušnja s potrditvijo, da je življenje potovanje in ne cilj! 
Prijetna družba pohodnikov s celega sveta, idilična narava, avtohtoni 
prebivalci, kilometri prehojenih poti, izjemna zelena barva okoliških 
hribov in na koncu vzpon v »nebesa«. Tja pridemo po 1200 stopnicah 
preko Izgubljenega mesta s starodavnimi terasami in neverjetno tišino. 
Neverjetna in nepozabna izkušnja!

ZONA CAFETERA – dom številnih nasadov kave, zelenih gričev, plantaž, 
cvetja in najvišjih palm sveta. 

Dežela slovi po najboljši kavi na svetu, na katero so Kolumbijci zelo ponosni 
in prepričani, da ni pridelka, ki bi zahteval toliko požrtvovalnosti in znanja, kot 
je vloženega v majhno zrno. Še kako prav imajo, saj je do požirka dišeče kave 
dolga in naporna pot. 

CALI – mesto, kjer še posebej velja kolumbijski rek: »Ker ples združuje ljudi in 
kulture.« Na vsakem koraku nas spremljajo glasba, zabava in ples, saj je Cali 
svetovna prestolnica salse: salse calene, ki je prepoznavna po hitrih korakih, 
figurah in akrobacijah. 

Tamara Brodnik, Palmina specialistka za Severno in Srednjo Ameriko

Prebivalci Kolumbije so čudoviti, večinoma srečni, ne 
glede na to, kaj počnejo, koliko imajo za preživetje. 
Obožujejo življenje in salso, salso pravzaprav že dihajo, 
začutiš jo v njihovih porah. Ljudje živijo za trenutek in 
niso obremenjeni s prihodnostjo in preteklostjo. Veliko 
se smejijo in znajo laskati. 



Kolumbije ne bomo zapustili brez:

· avtobusa Chiva – mali keramični, živo pisan avtobus, v barvah 
kolumbijske zastave,

· smaragdov – kakovostne kolumbijske smaragde kupite v Bogoti 
ali Cartageni,

· kolumbijske kave, ki se lahko pohvali s prefinjenim okusom, 
blago kislostjo, cvetnimi notami in čokoladnim priokusom. Je tretja 
največja proizvajalka kave in jo proizvede kar 12 %, 

· klobuka aguadeno– kolumbijska različica klobuka Panama, ki je 
enako hladen in ročno izdelan.

Kolumbija obiskovalcu ostane v trajnem spominu. Še dolgo po vrnitvi 
domov se pred očmi rišejo smaragdno-zeleni vrhovi planot, plantaže kave, 
romantična in barvita mestna središča kolonialnih mest, v spominu pa 
ostajajo srčni, prijazni in topli ljudje, ritem živahne glasbe, mešanica kultur in 
zabava. Dežela je pristna, zanimiva in lepa. 

 »Me gusta Kolumbija,« 
 boste tudi vi izrekli po koncu potepanja po Kolumbiji.

HRANA – v Kolumbiji boste navdušeni tudi nad hrano. Hrana 
v Kolumbiji je podobna naši, z veliko lokalnih začimb, ki dajo hrani 
karakterističen, prijeten okus. Da okusimo pravo kolumbijsko hrano, je 
priporočljivo naročiti dnevni menu (menu del dia), ki vključuje juho, riž, 
meso in arepo (značilno koruzno palačinko, ki jo običajno jedo z različnimi 
omakami). Veliko hrane je iz mesa, zelenjave in morskih sadežev ter sadja. 

Značilne kolumbijske jedi so: Aljaco (nekakšen piščančji golaž z zelišči, 
krompirjem in koruzo …), Arepas Tamales (značilna ulična hrana iz koruze, 
polnjena z mesom, krompirjem in rižem ali zelenjavo), Sancocho (gosta juha z 
mesom, krompirjem in bananami …). 

Na desetine vrst tropskega sadja je mogoče dobiti na vsakem koraku. Naravni 
sokovi iz svežega sadja pa so prava poslastica. Steklenica mrzlega piva v 
povprečju stane manj kot evro. Najbolj znana kolumbijska pijača je Tinto 
(majhna črna kava). Izraz pa se lahko uporablja tudi za rdeče vino. 

Ali ste vedeli?

· Zakon v Kolumbiji določa, da na nacionalni TV in radiu dvakrat 
dnevno predvajajo himno »O gloria inmarcesible!«,

· zastava Kolumbije je nastala po navdihu španske zastave. Modra v 
sredini predstavlja morje, ki loči državi, rumena bogastvo dežele in 
rdeča neodvisnost,

· deželo so poimenovali po raziskovalcu Krištofu Kolumbu,

· Kolumbija je dežela praznikov, imajo kar 18 nacionalnih praznikov,

· je dežela kave in tretja največja izvoznica na svetu. Kava je tako 
popularna, da po kosilu tudi otroci spijejo skodelico kave z 
mlekom,

· popularna pijača v Kolumbiji je nenavadna kombinacija čokolade in 
topljenega sira.

KOLUMBIJA – DEŽELA KAVE, NARAVNIH 
LEPOT IN RAZVPITEGA ESCOBARJA
12 dni, letalo
Odhoda 2019: 24. 10. in 19. 11.
Odhodi 2020: 25. 1., 28. 2., 26. 4., 24. 6., 24. 7., 23. 10. in 19. 11. 

cena od 1.890 € popust do 80 €

 Prestolnica Bogota in kolonialna mesta,

 najboljša kava sveta,

 nepozabni treking v naravi, glasba, zabava, šport in tradicija.



Barvita SREDNJA AMERIKA

Srednja Amerika je verjetno najbolj barvit in pisan del našega planeta. 
Pisane so tržnice, oblačila, hiše, preproge, vozila in vse, kar lahko 
uzremo na poti. Preplet vulkanov, rajskih belih peščenih plaž, divje 
narave, izjemne Majevske kulture, kolonialne arhitekture, živahne 
glasbe in plesa ter prijaznih domačinov ne pusti nikogar ravnodušnega. 

MEHIKA

Velika dežela sonca, naravnih lepot, odlične hrane, zabave, tekile, rajskih 
plaž ter prijaznih in srečnih ljudi. Za Mehičane zlahka lahko napišemo, da 
so hedonisti v pravem pomenu besede – uživajo v glasbi, plesu, hrani in 
druženju. Obiskovalci so poleg dobrega vzdušja in doživetij nagrajeni z 
odkrivanjem zgodovinskih arheoloških najdišč in izjemnih krajev, uživanjem na 
nepozabnih plažah in zabavo na številnih mehiških fiestah. Polotok Jukatan 
je primeren za potovanje družin, ljubitelje narave, mest, adrenalinskih športov 
in popotnike. Cancun je najbolj znano mesto na polotoku in tudi najbolj 
obiskano letovišče v državi. Priljubljen je zaradi prelepe karibske obale in 
bližine majevskih arheoloških središč in mest – Tulum, Chichen Itza, Uxmal, 
Merida, Campeche … Mexico City je veliko in noro mesto z izjemno kulturo. V 
mestu se vedno nekaj dogaja. Ljudje so zelo odprti in zgovorni, so zabavljači, 
uslugo pa ti naredijo z veseljem in ničesar ne pričakujejo v zameno. Mestno 
središče, bolj znano kot Zocalo, je na seznamu Unescove kulturne dediščine 
in srce mesta, ki uteleša vse, kar se je zgodilo od ustanovitve Tenochittlana. 
Ne razočarajo mestne soseske, polne arhitekture art nouveauja in art deca in 
odličnih muzejev, kjer se je preprosto najbolje izgubiti med uličicami in uživati 
ter odkrivati nove zanimive kotičke. Xochimilco je idilični kraj za uživanje in 
zabavo. Med otoki, polnimi cvetja, vozijo živo pisani čolni, ki nosijo ženska 
imena. Čolnarji spretno krmarijo po neskončnem labirintu kanalov, mariači pa 
poskrbijo za odlično vzdušje. 

GVATEMALA 

Gvatemala še posebej navduši s svojo barvitostjo tržnic, kolonialnih mest in 
preprostostjo domačinov. Dežela čudovite narave, prepredene s številnimi 
ugaslimi in še delujočimi vulkani, deževnim gozdom in nepozabnimi 
majevskimi arheološkimi središči. Deželi ne pravijo zaman republika banana, 
saj je glavna izvoznica kave in banan. Antiqua, nekdanja prestolnica, se je 
znašla na seznamu Unescove kulturne dediščine in danes velja za najbolj 
urejeno in sproščeno mesto, od katerega se težko poslovimo. Lično tlakovane 
uličice s pisanimi kolonialnimi hišicami, številne tržnice in sproščeno vzdušje 
ter odlične restavracije, vse to in še več ponuja Antiqua. Številni potopljeni 
vulkanski kraterji so danes jezera in eden najlepših je vsekakor jezero Atitlan. 
Okoli jezera je bogata narava, posebno vzdušje pa pričarajo majhne vasice, 
kjer imamo občutek, da se je ustavil čas. Dežela, ki se prav tu predstavi v svoji 
najlepši, tradicionalni podobi. Najbolj obiskano in znano arheološko središče 
nekdaj mogočne majevske kulture je narodni park Tikal. Tikal se razprostira 
na področju deževnega gozda. Že sprehod med gostim zelenjem je doživetje 
svoje vrste, najbolj magični trenutek pa, ko se ozremo naokoli z vrha ene 
izmed mogočnih kamnitih piramid.

BELIZE

Na otoku San Pedro res začutimo kar prepeva Madonna v svoji pesmi: »La 
Isla Bonita«. Umirjeno, pristno karibsko vzdušje. Čas je namenjen samo 
uživanju na peščenih plažah z belim peskom, vodnim športom in plavanju v 
toplem morju. 

Belize je dom drugega največjega koralnega grebena na svetu, dolgega kar 
290 kilometrov, in s tem dom neštetim koralam in več kot 400 vrstam ribic. 
Potop v Modro luknjo, naravno čudo sredi karibskega morja, katere izvor še 
vedno ni popolnoma dognan, pa je zagotovo vrhunec obiska te male državice. 

KOSTARIKA

Veliko razlogov je, zakaj obiskati Kostariko, zagotovo pa je eden izmed 
njih tudi ta, da je država že večkrat dosegla največji indeks sreče svojih 
prebivalcev. Stres je vsekakor popoln tujec v tej državi. Le kako ne bi bili 
srečni ob ugodnem podnebju, čudovitih plažah in eni najboljših kav na 
svetu. Opazovanje enkratne in neokrnjene narave pa popestri lenivec z 
glavo, obrnjeno navzdol, in precej nezainteresiranim pogledom. V Kostariki 
se odlično počutijo tudi živali in rastline. Biologi so potrdili, da je prav v tej 
državi največja gostota živalskih vrst na svetu in raj za rastlinski svet. Skoraj 
četrtina države je pod zaščitenim območjem. V Kostariki živi več kot 50 vrst 
neverjetno zanimivega ptiča kolibrija in okoli 500 vrst orhidej. Ljubitelji živali, 
neokrnjene narave, lepih peščenih plaž in dobre kave boste neizmerno uživali 
vsako minuto potovanja. Velja za izredno varno in ekološko destinacijo.

PANAMA

Prestolnica dežele obiskovalca preseneti z visokimi, modernimi nebotičniki, 
ki nakazujejo popolnoma drugačen svet, kot smo ga vajeni v Srednji Ameriki. 
Vsekakor je to prestolnica z drugačnim obrazom. Izjemen okus kave, 
lično urejena kolonialna arhitektura starega mestnega jedra, cerkvice in 
gradbeni dosežek, panamski prekop, je samo nekaj zanimivosti Paname. 
Po raziskovanju prestolnice in deževnega gozda se nagradite s počitkom na 



z več kot 2200 hieroglifi in več piramidnih svetišč so razlog, da je Coban na 
seznamu Unescove kulturne dediščine in razlog, da ga obiščemo tudi mi.

KUBA

Pravljična tropska dežela, kjer se zdi, da je življenje ujeto v časovno kapsulo. 
Napredek je že dolgo nazaj nehal trkati na vrata največjega karibskega otoka. 
V deželi salse, cigar, belega ruma in ameriških starodobnikov zlahka pozabimo 
na čas in Kuba se znajde na seznamu dežel skoraj vsakega popotnika. 
Potepanje po starem delu Havane potrdi občutek, da za srečo niso potrebni 
samo denar in materialne dobrine. Kljub pomanjkanju so domačini zelo veseli 
ljudje, ki se najbolj sprostijo ob glasbi, plesu in druženju. Havana je prestolnica 
za vsakogar – pristaše socializma, revolucije in junaka Che Guevaro, s 
propadajočimi kolonialnimi vilami in ameriški »oldtimerji«. Mestna parkirišča 
so pravzaprav avtomobilski muzej starodobnikov. Zanimiva so kubanska 
dekleta, posedajo na vogalih hiš in spogledljivo prežijo na turiste. Še posebej 
zanimive so tiste s cigaro v ustih. Kubanska pokrajina je zelena skozi celo 
leto. Preplet tropskih nasadov sladkornega trsa, tobaka in tropskega sadja pa 
je vsekakor najlepši v Vinallesu, kjer dobimo občutek, kot da smo v filmu, 
medtem ko na konjih prečkamo reko med prostranimi nasadi in kraškimi 
jamami.

Bienvenidos a la America Central!

Tamara Brodnik, Palmina specialistka za Severno in Srednjo Ameriko

čudovitih belih plažah, ki jih v Panami prav gotovo ne manjka. Ta obmorska 
država je polna skritih zakladov.

NIKARAGVA

Čeprav nad deželo še vedno leži dolgoletna senca minulih vojaških spopadov, 
postaja vedno bolj priljubljena turistična destinacija. Premore prav vse: bogato 
kulturno zapuščino indijanskih plemen, deževne gozdove, vulkane, privlačna 
kolonialna mesta in seveda nepogrešljive plaže tropske obale. Ko pomislimo 
na Nikaragvo, se spomnimo na številna jezera in ognjenike. Resnično je 
dežela z največjim jezerom v Srednji Ameriki, ki so ga preprosto poimenovali 
Nikaragovsko jezero. Domorodna plemena pa so ga imenovala Cocibolca, 
kar pomeni »sladko morje«. Eno izmed najbolj privlačnih mest Nikaragve z 
bogatimi kolonialnimi stavbami, odličnimi restavracijami in hoteli, muzeji in 
ličnimi trgovinicami s spominki je vsekakor Granada.

HONDURAS

Honduras je ena najrevnejših in gospodarsko najslabše razvitih 
srednjeameriških držav, ki jo pestijo velike socialne razlike. Več kot polovica 
prebivalstva živi pod mejo revščine. Po večini je hribovita dežela, ima le 80 
kilometrov dolgo obalo ob Tihem oceanu in 650 kilometrov karibske obale. 
Kljub številnim težavam si nadvse prijazni domačini prizadevajo privabiti čim 
več obiskovalcev. Copan je eno največjih majevskih mest na svetu. Veliki trgi 
s kamnitimi stebri, okrašenimi z reliefi in igriščem za igro z žogo, stopnišče 

KOSTARIKA IN PANAMA
– NEPOZABNO DOŽIVETJE NARAVE
10 dni, letalo
Odhodi 2019: 25. 10., 20. 11. in 13. 12.
Odhodi 2020: 21. 2., 28. 3., 25. 4. in 24. 10. 

 Obisk Panamskega prekopa – gradbeni 
čudež, ki povezuje Atlantik in Tihi ocean,

 kopanje v naravnih vrelcih in doživetje 
trekinga v osupljivo lepi naravi,

 potovanje za vse starosti, ki je primerno tudi 
za družine.

cena od 2.390 € popust do 80 €

KUBA LIBRE  
IN POČITNICE V VARADERU
9 dni, letalo
Odhodi 2019: 21. 6., 24. 10., 15. 11. in 30. 12.
Odhodi 2020: 22. 1., 23. 4., 25. 6., 16 .7. in 24. 10.

 Otoška kraljica Karibskega morja z ritmi 
salse, vonjem cigar in belega ruma,

 doživetje dežele s popolnoma svojim 
značajem in utripom, ples v kubanskih 
ritmih ter okušanje znamenitega ruma,

 obisk naravnih parkov, kolonialnih mest in 
peščenih plaž,

 spoznavanje z gostoljubnimi domačini.

cena od 1.959 € popust do 80 €

MEHIKA IN GVATEMALA
– NEPOZABNO DOŽIVETJE NARAVE
16 dni, letalo
Odhodi 2020: 8.2., 24.4., 30.6. in 22.10. 

 Popotovanje po sledeh starodavnih 
civilizacij, 

 doživetje piramid in svetišč, raznolike 
pokrajine in čudovitih mest, 

 glasba, ples, tekila in veselje do življenja, 

 Gvatemala – pisana dežela.

cena od 2.899 € popust do 100 €



ZDA po dolgem in počez

VZHODNI TRIKOTNIK 

ZDA IN KANADA
9 dni, letalo
Odhodi 2019: 23. 8., 20. 9. in 28. 10. 
Odhodi 2020: 20. 3., 25. 4., 25. 6., 20. 8., 28. 9. in 25. 10. 

 Doživetje središča vesolja – v New Yorku se popotnik počuti točno 
tako,

 sprehod med nebotičniki največjega ameriškega mesta,

 spoznavanje pokrajine od New Yorka do Toronta, 

 poseben utrip v prestolnici Washington D.C. in zgodovinsko pomembni 
Filadelfiji,

 posebno doživetje ob pogledu na mogočne Niagarske slapove.

ZAHODNA OBALA ZDA
– ENKRATNI NACIONALNI PARKI IN VRVEŽ 
VELEMEST
9 dni, letalo
Odhoda 2019: 21. 9. in 21. 10. 
Odhodi 2020: 16.3., 24.4., 24.6., 21.9. in 23.10.

 Doživetje dveh nepozabnih mest –  angelov Los Angelesa in 
samosvojega San Francisca,

 čudoviti razgledi na razgibano pacifiško obalo,

 obisk nacionalnih parkov s prelivajočimi se barvami narave,

 stavite na kak žeton v prestolnici zabave in igralništva Las Vegas.

NEW YORK

5 ali 6 dni, letalo
Odhodi 2019: 20. 9., 29. 10. in 7. 12. 
Odhodi 2020: 19. 1., 20. 3., 25. 4., 25. 6., 20. 8., 28. 9. in 25. 10. 

 Sprehod med nebotičniki največjega ameriškega mesta,

 sprehod ali možnost teka po Centralnem parku,

 odkrivanje starega in finančnega predela »Velikega  jabolka«,

 nakupovanje na razkošni 5. aveniji.

GLASBENI JUG ZDA
– Jazz v New Orleansu, country v Nashviellu, 
blues v Mamphisu in zanimiv delta 
Mississipija
9 dni, letalo
Odhod 2019: 21.9. in 21.10.
Odhodi 2020: 20.3., 24.6., 25.9. in 23.10.

 Mesta s pravo dušo,

 Deep South – glasbeno srce Amerike,

 srečanje z glasbenimi legendami: Presley, Johnny Cash, BB King ...

cena od 1.790 € popust do 80 €

cena od 2.590 € popust do 100 €

cena od 1.230 € popust do 60 €

cena od 2.099 € popust do 80 €



AVSTRALIJA 
– VELIKA AVSTRALSKA TURA
14 dni, letalo
Odhodi 2019: 19. 10. in 23. 11. 
Odhodi 2020: 15. 2., 14. 3., 8. 8. in 24. 10. 

NOVA ZELANDIJA
– POTOVANJE PO NOVI ZELANDIJI
12 dni, letalo
Odhodi 2019: 21. 9., 22. 10. in 16. 11. 
Odhodi 2020: 15. 2., 25. 4., 20. 6. in 24. 10. 

cena od 4.490 € popust do 80 €

cena od 3.895 € popust do 80 €

 Obisk največjih znamenitosti Avstralije,

 spoznavanje divje in nenavadne flore ter favne,

 raziskovanje sodobnih velemest Sydneya in Melbourna,

 doživetje Aboriginske svete gore Uluru ob sončnem zahodu,

 potapljanje ob velikem koralnem grebenu in raziskovanje subtropskega 
pragozda.

 Čudovita kombinacija raziskovanja severnega in južnega otoka,

 dežela, ki je s svojo naravo inspiracija in kulisa številnim hollywoodskim 
filmskim uspešnicam,

 ogled »8. čuda sveta« – fjorda Milford Sound,

 možnost ogleda Ledenika Fox s helikopterjem,

 vožnja z vlakom po eni najbolj slikovitih prog na svetu,

 opazovanje kitov v mestu Kaikoura.

DVE DEŽELI »tam spodaj«



Afriška doživetja

Tanzanija 
Vabljeni v Tanzanijo, deželo, ki ponuja pestro 
raziskovanje ostankov svahilijskih držav, prostrane 
narodne parke, odlične gorske terene za pohodništvo 
ter idilične plaže.

OBISK NGORONGORO KRATERJA, največjega vulkanskega 
kraterja na svetu, kjer je možno videti tako imenovanih 
»živalskih big 5 (kraljevih 5)« – bivola, leva, slona, leoparda in 
nosoroga. Ob jezeru, na dnu kraterja, so dih jemajoče velike 
črede zeber, bivolov, nosorogov ter zelo redki črni nosorogi.

JEZERO MANYARA IN NARODNI PARK SERENGETI 
predstavljata raj za ljubitelje živali in fotografije. Popolnoma 
običajen je prizor slonov pred vozili, žiraf, ki obirajo vrhove 

dreves in pogled na tisočere flaminge, ki v daljavi pozirajo 
fotografskim objektivom.

ZAČUTITE UTRIP ŽIVLJENJA MASAJEV. Ganljivo doživetje 
predstavlja vpogled v njihov način življenja, notranjost njihovih 
kolib in znameniti masajski ples. 

DOŽIVITE RAJSKI ZANZIBAR, ki poleg čudovitih plaž slovi tudi 
kot zibelka začimb. Prav tako se ne boste mogli upreti morskim 
dobrotam in tropskemu sadju.

KILIMANDŽARO. Pogled na najvišji vrh črne celine je osupljiv 
sam po sebi, z malo sreče pa ga boste z letala videli prekritega 
s snegom.

 

TANZANIJA – SAFARI IN POČITNICE 
NA ZANZIBARJU
12 dni, letalo
Odhodi 2019: 29. 6., 10. 8., 21. 9., 25. 10. in 25. 12. 
Odhodi 2020: 12. 2., 18. 3., 22. 4., 24. 6., 19. 8., 28. 10. in 23. 12. 

 Edinstveni safari, ki ponuja vpogled v življenje živalskih VELIKIH 
5 v njihovem naravnem okolju in obisk kraterja Ngorongoro, 
največjega vulkanskega kraterja na svetu,

 obisk vasice Masajev in spoznavanje njihovega načina življenja 
v majhnih kolibah, kjer urijo ročne spretnosti za izdelavo 
raznoraznih izdelkov,

 pogled na tisoče flamingov ob jezeru Manjara, kjer imajo sloni pri 
prečkanju cest še vedno prednost pred džipi,

 pogled na mogočni Kilimandžaro, s 5.895 metri najvišji vrh Črne 
celine,

 sprostitev na rajskih plažah Zanzibarja s kristalno čistim morjem 
turkizne barve.

KENIJA – SAFARI V EDINSTVENIH 
NACIONALNIH PARKIH
8 dni, letalo
Odhodi 2019: 22. 6., 19. 10. in 26. 12. 
Odhodi 2020: 16. 2., 26. 4., 21. 6., 25. 10. in 27. 12. 

 Neverjetni pogledi na neskončne savane in Masaje, ki pasejo 
govedo na skrbno zaznamovanih mestih,

 safari v Masai Mari, kjer si boste ogledali velikih 5: leve, leoparde, 
bivole, slone in nosoroge,

 nepozabna nočitev v nacionalnem parku Amboseli in opazovanje 
slonov pri namakanju ali poležavanju ob vodi,

 opazovanje jasnih noči v lodgih na safariju, kjer bomo uživali v 
kenijskih hrani in zvokih lokalnih glasbil.

cena od 2.790 € popust do 100 € cena od 2.690 € popust do 90 €



Republika Južna Afrika 
Republika Južna Afrika je najbolj južna država afriške celine, ki je nedolgo živela v zloglasnem apartheidu, danes pa 
nas navdušuje z mavričnimi kombinacijami pokrajin, ljudi, zgodovine, kulture in nalezljivo živahnostjo. Prisluhnite 
zvoku afriške glasbe z bobni in kwaitu, edinstvenemu slogu petja v tradicionalnih afriških jezikih! Povzpnite se na 
svetovno znano Mizasto goro, odpravite se v neokrnjene narodne parke, nazdravite z odličnim afriškim vinom in 
občutite urbano Afriko.

mišo mrvaljevič, dolgoletni Palmin vodnik, ki je obiskal že neverjetnih 144 
dežel, med drugim tudi Severno Korejo.

POTOVANJE PO 

JUŽNI AFRIKI
11 dni, letalo
Odhodi 2020: 20. 1., 20. 3., 23. 4., 25. 6., 15. 9. in 28. 10. 

cena od 2.590 € popust do 100 €
 Doživetje raznolike kulture, obsežnih puščav in raznovrstne pokrajine z 

vinorodnimi področji,

 obisk mesta Cape Town, nad katerim se vzpenja Mizasta gora (Table 
Mountain) in rt Dobrega upanja z edinstvenim rastlinskim svetom,

 posebno doživetje na safariju v Krugerjevem parku, enem največjih v Afriki,

 obisk Johannesburga in muzeja Nelsona Mandele.

ZANIMIVA DEJSTVA O JUŽNI AFRIKI 
· Samo v Južni Afriki je ulica, na kateri sta hkrati živela dva 

Nobelova nagrajenca – Nelson Mandela in Desmond 
Tutu;

· 80 % vseh fosilnih ostankov sesalcev sveta so našli v puščavi 

Karoo. Verjamem, da je to naša skupna pradomovina;

· Južna Afrika je drugi največji proizvajalec sadja na svetu;

· v provinci Cape najdete največjo rastlinsko raznolikost 

na svetu. 80 % vseh svetovnih rastlinskih vrst raste tu, 

od najmanjšega sukulenta (10 mm), do največjih dreves 

(baobab);

· 90 % vse svetovne platine in 40 % vsega zlata na svetu    

izkopljejo prav v Južni Afriki;

· nacionalni park Kruger je z 10.000 km2 največji in 

najstarejši tovrstni park na svetu, saj je velik kot polovica 

Slovenije;

· l. 1967 so prav v Cape Townu opravili prvo transplantacijo      

srca na svetu.



SANJSKE POČITNICE – 
individualno ali skupinsko

POČITNICE NA SEJŠELIH
letalo, povratni prevoz do hotela, 9 dni/7 nočitev, hotel Avani 
Seychelles 4*, vključen polpenzion

Odhodi: vsak dan, po želji iz Ljubljane ali bližnjih letališč
 To so Sejšeli – bujno tropsko rastje, bel pesek, modre lagune in 

najbolj sanjske plaže na svetu,

 raj za potapljače in idealno prizorišče za mirne družinske 
počitnice ali romantiko v dvoje,

 odličen hotel, ki se nahaja ob 600 m dolgi peščeni plaži,

 priljubljen Palmin produkt, dobro razmerje med ceno in 
kakovostjo.

POČITNICE NA BALIJU
8 dni, letalo
Odhodi 2019: 13. 7., 17. 8., 21. 9., 26. 10. in 23. 11. 
Odhodi 2020: 26. 4., 20. 6., 11. 7., 16. 8., 19. 9., 24. 10. in 21. 11. 

 Pretežno gorat otok tisočerih templjev, riževih polj in nasmejanih 
domačinov ponuja idealno kombinacijo poležavanja na rajskih 
plažah ter aktivnega oddiha s potapljanjem in trekingi,

 čudoviti pogledi na neskončna riževa polja in uživanje v tropskih 
sadežih, ob spremljavi glasbe gamelana,

 kopi luwak – nepozaben požirek pokakane kavice.

BANGKOK IN POČITNICE NA KOH SAMUIJU
letalo, povratni prevoz do hotela, 11 dni/9 nočitev, 2-krat nočitev 
v Bangkoku, hotel 4*, 7-krat nočitev v hotelu 4*, Koh Samui 

Odhodi: vsak dan, po želji iz Ljubljane ali bližnjih letališč
  Angelski Bangkok, kjer sredi betonskega kaosa počivajo 

budistični templji,

  Koh Samui je ena najbolj priljubljenih destinacij na Tajskem in 
velja za otok dolgih peščenih plaž ter kokosovih palm,

  idealna kombinacija počitnic in ogledov s prijaznimi ter 
gostoljubnimi domačini.

SONČNA FLORIDA IN BAHAMI
10 dni, letalo
Odhodi 2019: 27. 10., 22. 11. in 6. 12. 
Odhodi 2020: 30. 1., 17. 2., 25. 4., 24. 10. in 12. 11. 

 Ples z Američani na dolgih plažah Floride,

 nepozabno doživetje v Orlandu in Disney Worldu – največjem  
zabaviščnem parku na svetu,

 občudovanje zagorelih teles v Miamiju in South Beachu,

 prepričajte se, kako je videti Hemingwayev Key West.

cena od 1.690 €

cena od 1.390 € popust do 40 €

cena od 1.690 €

cena od 2.099 € popust do 80 €



Svetovna križarjenja  
Odkrivajmo svet nekoliko drugače! Za vas smo Palmovci izbrali križarjenja po morju, kjer plavajoči hoteli ponujajo za vsakogar nekaj. Podajte se na 
križarjenje v Dubaj, ki velja za Palmino dolgoletno uspešnico, ali pa se z nami odpravite raziskovati Kanarske otoke in Madeiro. V zadnjem času pa so 
vse bolj popularna tudi rečna križarjenja, tokrat predstavljamo križarjenje po reki Volgi. Pridite, odpravimo se skupaj na nova doživetja!

Križarjenje od St. Peterburga 
do Moskve 
Odhod: 22. 7. 2020, 11 dni  

cena od 1.790 € SUPER FIRST MINUTE POPUST DO 30. 6.

 Palmina uspešnica,

 vključeni izleti v slovenskem jeziku in odličen slovenski vodnik,

 letalski prevoz in nastanitev na ladji 4* s polnim penzionom.

Dubaj in Abu Dhabi 
– prestiž in eksotika  Dubaj, Abu Dhabi, Oman, Katar

Odhoda: 15. in 22. 2. 2020, 9 dni

cena od 1.139 € FIRST MINUTE POPUST DO 30. 6.

 Priljubljena ladja Costa Diadema in atraktiven itinerar,

 Palmina uspešnica že vrsto let,

 vključen neposredni let iz Zagreba, 8-dnevno križarjenje, polni penzion, 
1-krat nočitev v hotelu in slovenski vodnik, 

 izbor odličnih fakultativnih izletov na destinacijah.

TRADICIONALNO PALMINO SKUPINSKO KRIŽARJENJE

TRADICIONALNO PALMINO KRIŽARJENJE PO VOLGI

Otoki sonca in večne pomladi
Odhodi: 24. 11. 2019 in 19. 1., 16. 2. 2020, 8 dni 

cena od 949 € FIRST MINUTE POPUST DO 30. 6.

 Obisk PETIH atraktivnih Kanarskih otokov in Madeire,

 vključen letalski prevoz iz Trsta,

 storitev ALL INCLUSIVE na ladji s hrano in pijačo,

 Palmin spremljevalec in informacije v slovenskem jeziku,

 izbor odličnih fakultativnih izletov na destinacijah. 

ALL INCLUSIVE SKUPINSKO KRIŽARJENJE

redna cena od 1.189 €

redna cena od 1.890 €

redna cena od 999 €



POSLOVALNICE 

Ljubljana center
Slovenska 51, 1000 Ljubljana 
tel: 01/23-92-580, 582, 585
mob: 041-216-197
mob: 030-700-022
ljubljana@palma.si

Ljubljana Nama
Tomšičeva ulica 2, 1000 Ljubljana 
tel: 01/24-43-690, 692
mob: 030-700-021
mob: 040 577 415
palma-lj@palma.si

Ljubljana Tuš BTC
Bratislavska 9, 1000 Ljubljana
tel: 01/52-02-700, 701
mob: 030-700-020
palma-lj2@palma.si

Celje Planet Tuš
Mariborska 128, 3000 Celje
tel: 03/42-84-247, 248
mob: 030-700-014
palma-ce1@palma.si

Celje Center
Lilekova 2, 3000 Celje 
tel: 03/42-84-300, 302, 304
mob: 051-666-664
palma-ce@palma.si

Kranj Planet Tuš
Cesta Jaka Platiše 18, 4000 Kranj 
tel: 04/20-20-880, 881
mob: 030-700-019
fax. 04/20-20-883
palma-kr@palma.si

Koper Planet
Ankaranska 2 , 6000 Koper 
tel: 05/66-33-660, 661
mob: 030-700-017
palma-kp@palma.si

Velenje
Šaleška 19a , 3320 Velenje
tel: 03/89-84-370, 372
mob: 030-700-015
palma-ve@palma.si

Novo mesto Planet Tuš
Topliška 2, 8000 Novo Mesto
tel: 07/39-31-460, 461
mob: 030-700-016
palma-nm@palma.si

Maribor – center
Glavni trg 19, 2000 Maribor
tel: 02/48-03-900, 904
mob: 051-665-554
palma-mb@palma.si

Sežana
Partizanska 48, 6210 Sežana
tel: 05/82 80 013
mob: 030-700-018
palma-se@palma.si

Murska Sobota
Nemčavci 1d, 9000 Murska Sobota
tel: 02/82 80 600
mob: 040-576-930
palma-ms@palma.si

SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI

V oglasnem časopisu so navedene najnižje cene in najvišji popusti za posamezna potovanja in veljajo za odhode na 
točno določenih datumih. Podrobne informacije najdete na www.palma.si.

Popusti veljajo do vključno 30. 8. 2019 oz. do zapolnitve prostih mest pod posebnimi cenovnimi pogoji. Vse cene 
so izračunane po pogojih na dan 17. 6. 2019 in veljajo za število udeležencev, ki je predvideno za posamezno 
potovanje. Cene, termini in programi potovanj so predstavljeni na spletni strani www.palma.si. Vse cene veljajo 
do zapolnitve prostih mest oz. do preklica v kolikor pride do spremembe cen letalskih prevozov in drugih 
ponudnikov. Splošni pogoji in navodila za potovanja Svet ter vse podrobne informacije so sestavni del programa/
pogodbe in so na voljo kot tiskana priloga v vseh Palminih poslovalnicah in na spletni strani www.palma.si. Zaradi 
velikega vnosa podatkov se za morebitne nenamerne napake iskreno opravičujemo, vsi popravki bodo objavljeni 
na spletni strani www.palma.si

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.

Izdal/komercialna priprava: TA Palma • Slike: Shutterstock in arhiv • Kreativna zasnova: Nea Culpa • Izvedbeno oblikovanje: Mediaidea • Junij 2019

klicni center
051 380 838

Turistična agencija Palma

#podpalmo

svetovno pod palmo

Naj bo letošnji oddih vaša priložnost za nepozabno potovanje in lov 
na drugačen zaklad – tisti, ki se shrani v vaš spomin, srce in dušo. 

Razglejte se po novih obzorjih, pred tem pa še po sveži spletni 
podstrani, kjer boste odkrili svoje sanjsko doživetje pod Palmo.

Izberite najboljše za vas na novi spletni podstrani:
 www.palma.si/svetova-potovanja


