Mandarine
z oljkami in limonami

Zabava
brez meja
Glasba v živo, izleti,
degustacije in
druženje z “gusarji”

Ne zamudite
popustov za
zgodnje prijave
do 2.9.2019

Obiranje
mandarin
in limon

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
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

Mandarine - zabava brez meja
Palmovci se vsako leto odpravimo v zeleno pokrajino sočnih
sadežev, med plantaže dišečih mandarin, med prijazne
domačine, ki nas po prijetnem dnevu razvajajo z dobrotami,
kjer za konec ne manjka prave hercegovske loze.
S tradicionalnimi ladjicami »trupicami« nas zapeljejo tudi
po rokavu čudovite Neretve … In z leti smo postali pravi
specialisti za obiranje mandarin.

najboljša zabava z glasbo v živo
kakovostne nastanitve 3* ali več zvezdic v hotelih ob morju

tradicionalno, zabavno, sladko in osvežujoče

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
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

POOBLAŠČENE
POTOVALNE AGENCIJE
Naše kataloge boste našli tudi
na številnih prodajnih mestih
pooblaščenih agencij po vsej Sloveniji.

SPLOŠNE IN KORISTNE INFORMACIJE PRI VSEH PROGRAMIH OBIRANJA MANDARIN IN OLJK
Vstopna mesta bodo možna v vseh večjih krajih po Sloveniji. Obvestilo o točni uri in kraju odhoda potniki prejmejo 7 do 5 dni pred odhodom. Ob rezervaciji je mogoče podati neobvezujočo željo na katerem
sedežu želite sedeti. V primeru manjšega števila od 35 potnikov, si pridržujemo pravico do odpovedi
aranžmaja ali do združevanja aranžmajev. Minimalno število potnikov za odhod z določenega vstopnega
mesta je 8. V primeru manjšega števila potnikov si pridržujemo pravico do odpovedi prevoza iz določenega kraja. Potniki v tem primeru niso upravičeni do odpovedi aranžmaja, ampak morajo vstopiti na vnaprej
določenih potrjenih vstopnih mestih.
CENA VKLJUČUJE poleg navedenega pri vsakem programu: zunanje oglede po programu, turistično
takso, vodjo poti, osnovno nezgodno zavarovanje,DDV in organizacijo potovanja.
POPUSTI na osebo: do 12 let na dodatnem ležišču v dvoposteljni sobi 20%, od 12 let na dodatnem ležišču
v dvoposteljni sobi 10%.
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA so sestavni del programov in so na voljo na naši spletni strani www.
palma.si ter v vseh naših poslovalnicah po Sloveniji. Zaradi velikega vnosa podatkov se za morebitne
nenamerne napake iskreno opravičujemo, vsi popravki bodo objavljeni na spletni strani www.palma.si

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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PALMINA
USPEŠNICA

Otok Mljet in sladke Mandarine

(3 dni/2 noči)

V NEOKRNJENO NARAVO ZELENEGA OTOKA

ODHODI: 27. SEPTEMBER, 4., 11. IN 18. OKTOBER 2019
NAŠI NAMIGI
ogled narodnega parka Mljet
nastanitev na otoku Mljet
postanek v Stonu
1. DAN (petek): SLOVENIJA – STON - MLJET

(zajtrk, večerja, nočitev)
Jutranji odhod iz vseh večjih krajev v Sloveniji ter vožnja z vmesnimi postanki do kmečkega turizma v bližini Stona, kjer vam bodo razkazali staro oljarno ter
pripravili degustacijo domačih likerjev in vina. Sledi
postanek v znamenitem Stonu, enem 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. Po želji in za doplačilo vzpon na obzidje.
Nato se boste odpeljali do luke, se vkrcali na trajekt in
odpluli na otok Mljet. Vožnja do hotela, kjer sledi pijača dobrodošlice in prijava v hotel. Večerja in zabava ob
glasbi ter nočitev.

2. DAN (sobota): OTOK MLJET
 (zajtrk, večerja, nočitev)
Po zajtrku sledi raziskovanje neokrnjene narave
Narodnega parka Mljet. Z lokalnim vodnikom se boste
najprej sprehodili skozi Polače, najstarejše naselje
na otoku. Nato bo sledil sprehod skozi nacionalni
park in vožnja z ladjico do otočka Svete Marije, kjer
stojita benediktinski samostan in cerkev Svete Marije
iz 12. stoletja. Po ogledu bo dovolj prostega časa za
osvežitev ali kopanje ob primernem vremenu. Prosti
čas do večerje, zabava ob glasbi, nočitev.
3. DAN (nedelja): MLJET – DOLINA DELTE REKE
NERETVE – SLOVENIJA (zajtrk, kosilo)
Po zajtrku se boste odpeljali do luke in nazaj na celino. Pot vas bo nato naprej vodila v dolino delte reke
Neretve, ki jo zaradi njenih rodovitnih tal in milega
podnebja imenujejo tudi »Hrvaška Kalifornija«. Na eni
od številnih plantaž sočnih in dišečih mandarin se jih
boste brezplačno do sitega najedli ter nabrali za domov. Kolikor jih boste nabrali, toliko jih boste plačali
lastniku plantaže. Po obiranju se boste pustili razvajati
prijaznim domačinom, ki vas bodo postregli s pravo
hercegovsko lozo in smokvami. S tradicionalnimi ladjicami »trupicami« se boste zapeljali po rokavih Neretve
do mesta, kjer vas bodo domačini pogostili še z okusnim kosilom in pijačo. Nepozabna zabava z »gusarji«
ob živi glasbi bo trajala vse do poznega popoldneva.
Nato se boste odpeljali proti domu, kamor je predviden prihod v nočnih urah.

SUPER CENA = ZGODNJA PRIJAVA
do 2.9.2019

195 € najmanj 45 potnikov
REDNA CENA na osebo:

205 € najmanj 45 potnikov
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz iz Celja, Ljubljane, Novega Mesta, pijačo dobrodošlice, 2x polpenzion v hotelu 3* na Mljetu, trajektni prevoz na
relaciji Prapratno – Sobra - Prapratno, vstopnino v
Narodni park Mljet, ogled Narodnega parka Mljet z
lokalnim vodnikom, vožnjo z ladjico na otok Svete
Marije, degustacijo (3 vrste likerjev, 2 vrsti vin) na
kmečkem turizmu na Pelješcu, postanek v Stonu,
program praznika mandarin (foto safari po rokavih
reke Neretve s »trupicami«, druženje in zabava z
gusarji, pogostitev z žganjem, figami in mandarinami, prevoz na obiranje mandarin, kosilo z vključeno
pijačo, glasba v živo) v dolini delte reke Neretve,
spremstvo in organizacijo izleta.
DOPLAČILA PO ŽELJI ob prijavi, na osebo: enoposteljna soba 30 €, dodatno zdravstveno zavarovanje.
DOPLAČILO PO ŽELJI na poti na osebo: vstopnina
na Stonski zid 70 HRK (individualne vstopnice).
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: na posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 18€.
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SUPER
UGODNO

Dalmacija kot nekoč in »Gusarska fešta«

(3 dni/2 noči)

OBIČAJI IN TRADICIJA DALMACIJE ZAČINJENI S HUDOMUŠNIMI GUSARJI, ZABAVO IN MANDARINAMI
ODHODI: 27. SEPTEMBER, 11. IN 18. OKTOBER 2019
NAŠI NAMIGI
ogled Splita in postanek v Omišu
večeri dalmatinske glasbe
etno vas Dalmati - prikaz tradicije in
običajev
1. DAN (petek): SLOVENIJA - SPLIT - OMIŠ GRADAC (večerja, nočitev)
Jutranji odhod iz vseh večjih krajev v Sloveniji ter vožnja z vmesnimi postanki do Splita. Mesto 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.Nato se boste odpeljali do Omiša, mesta pod
golimi strmimi stenami z ozkimi ulicami in simpatičnimi malimi trgi. Kristalno čista reka Cetina ponuja enkratno doživetje nedotaknjene narave. Iz Omiša nadaljujemo z vožnjo do Gradca na skrajnem jugu Makarske
riviere, kjer vas bo v hotelu pričakala pijača dobrodošlice. Sledi nastanitev v hotelu, ter večerja ob glasbi v
živo. Nočitev.
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2. DAN (sobota): GRADAC - DELTA REKE NERETVE GRADAC (zajtrk, kosilo, večerja, nočitev)
Po zajtrku se boste z avtobusom ali po želji in za
doplačilo z ladjo, odpeljali v dolino delte reke
Neretve, ki jo zaradi njenih rodovitnih tal in milega
podnebja imenujejo tudi »Hrvaška Kalifornija«. Na
eni od številnih plantaž sočnih in dišečih mandarin
se jih boste brezplačno do sitega najedli ter nabrali
za domov. Kolikor jih boste nabrali, toliko jih boste
plačali lastniku plantaže. Po obiranju se boste pustili
razvajati prijaznim domačinom, ki vas bodo postregli s
pravo hercegovsko lozo in smokvami. S tradicionalnimi
ladjicami »trupicami« se boste zapeljali po rokavih
Neretve do mesta, kjer vas bodo domačini pogostili še
z okusnim kosilom z žara in pijačo. Nepozabna zabava
z »gusarji« ob živi glasbi bo trajala vse do poznega
popoldneva. Nato se boste odpeljali nazaj do hotela,
kjer bodo sledili večerja, zabava ob glasbi v živo ter
nočitev.
3. DAN (nedelja): GRADAC – ETNO VAS DALMATI SLOVENIJA (zajtrk, kosilo)
Po zajtrku sledi vožnja proti Etno vasi Dalmati. To je
prvi tematski park na Hrvaškem. V letu 2012 je bil nagrajen z »Zelenim cvjetom« v kategoriji za turistično
zanimivost ali ponudbo. Tam boste spoznali stare običaje in tradicijo ter način življenja malih dalmatinskih
vasi. Tu so stare dalmatinske hiše s kamnito kletjo, staja za živali, stare obrtne delavnice, restavracija, mala
dalmatinska tržnica, … Predviden je daljši postanek
za voden ogled, degustacijo pršuta in vina ter kosilo.
Dobro okrepčani boste zapustili Etno Selo in se opdravili proti domu, predviden prihod v nočnih urah.

SUPER CENA = ZGODNJA PRIJAVA
do 2.9.2019

186 € najmanj 45 potnikov
REDNA CENA na osebo:

196 € najmanj 45 potnikov
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu
iz Slovenije, ogled Splita z lokalnim vodnikom, postanek v Omišu, pijačo dobrodošlice v hotelu, 2x
polpenzion (zajtrk in večerja) v hotelu 3* v Gradcu,
vsak večer glasbo v živo v hotelu, program praznika mandarin (foto safari po rokavih reke Neretve
s »trupicami«, druženje in zabava z gusarji, pogostitev z žganjem, figami in mandarinami, prevoz na
obiranje mandarin, kosilo z žara z vključeno pijačo,
obisk Etno vasi Dalmati (pijača dobrodošlice, voden ogled, degustacija pršuta in vina, kosilo izpod
peke) v Pakovem selu.
DOPLAČILA PO ŽELJI ob prijavi, na osebo: enoposteljna soba 30 €, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco glede na ponudbo na dan prijave,
zavarovanje rizika odpovedi 5%.
DOPLAČILO PO ŽELJI na poti, na osebo: z ladjo
do Opuzena cca. 2 uri (aperitiv, degustacija pršuta
in sira, vino, dalmatinska glasba) 23 €. Cene izletov
so na osebo za min. 30 potnikov.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: na posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 18€.

SUPER
UGODNO

Sočne Mandarine in slapovi Krke

(3 dni/2 noči)

SLAPOVI KRKE IN ZABAVA V DOLINI DELTE REKE NERETVE

ODHODI: 27. SEPTEMBER, 11. IN 18. OKTOBER 2019
NAŠI NAMIGI
za ljubitelje narave in zabave
postanek v Splitu
večeri dalmatinske glasbe
1. DAN (petek): SLOVENIJA - SPLIT - GRADAC
(večerja, nočitev)
Jutranji odhod iz vseh večjih krajev v Sloveniji ter 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.
Iz Splita nadaljujemo z vožnjo do Gradca na skrajnem
jugu Makarske riviere, kjer vas bo v hotelu pričakala
pijača dobrodošlice. Sledi nastanitev v hotelu, ter večerja ob glasbi v živo. Nočitev.

2. DAN (sobota): GRADAC - DELTA REKE NERETVE GRADAC (zajtrk, kosilo, večerja, nočitev)
Po zajtrku se boste z avtobusom ali po želji in za doplačilo z ladjo, odpeljali v dolino delto reke Neretve, ki
jo zaradi njenih rodovitnih tal in milega podnebja imenujejo tudi »Hrvaška Kalifornija«. Na eni od številnih
plantaž sočnih in dišečih mandarin se jih boste brezplačno do sitega najedli ter nabrali za domov. Kolikor
jih boste nabrali, toliko jih boste plačali lastniku plantaže. Po obiranju se boste pustili razvajati prijaznim
domačinom, ki vas bodo postregli s pravo hercegovsko
lozo in smokvami. S tradicionalnimi ladjicami »trupicami« se boste zapeljali po rokavih Neretve do mesta,
kjer vas bodo domačini pogostili še z okusnim kosilom
z žara in pijačo. Nepozabna zabava z »gusarji« ob živi
glasbi bo trajala vse do poznega popoldneva. Nato se
boste odpeljali nazaj do hotela, kjer bodo sledili večerja, zabava ob glasbi v živo ter nočitev.
3. DAN (nedelja): GRADAC - NARODNI PARK KRKA SLOVENIJA (zajtrk)
Po zajtrku in odjavi iz hotela se boste odpeljali po avtocesti mimo Splita do Narodnega parka Krka v bližini
Šibenika. Reka Krka je 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 bo dovolj prostega časa za sprehod po
stezicah in lesenih mostičkih ter ogled slapov, vodnega mlina, etnografske zbirke, tkalske delavnice, ... Po
ogledih sledi vožnja proti domu, kamor je predviden
prihod v poznih večernih urah.

SUPER CENA = ZGODNJA PRIJAVA
do 2.9.2019

179 € najmanj 45 potnikov
REDNA CENA na osebo:

189 € najmanj 45 potnikov
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu iz Slovenije, ogled Splita z lokalnim vodnikom,
pijačo dobrodošlice v hotelu 2x polpenzion (zajtrk
in večerja) v hotelu 3* v Gradcu, vsak večer glasbo
v živo v hotelu, program praznika mandarin (foto
safari po rokavih reke Neretve s »trupicami«, druženje in zabava z gusarji, pogostitev z žganjem,
figami in mandarinami, prevoz na obiranje mandarin, kosilo z žara z vključeno pijačo, glasba v živo)
v dolini delte reke Neretve, vstopnino v Nacionalni
park Krka.
DOPLAČILA PO ŽELJI ob prijavi, na osebo: enoposteljna soba 30 €, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco glede na ponudbo na dan prijave,
zavarovanje rizika odpovedi 5%.
DOPLAČILO PO ŽELJI na poti, na osebo: z ladjo
do Opuzena cca. 2 uri (aperitiv, degustacija pršuta
in sira, vino, dalmatinska glasba) 23 €. Cene izletov
so na osebo za min. 30 potnikov.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: na posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 18€.
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Biseri Dalmacije in Mandarine

(3 dni/2 noči)

KULTURNE ZNAMENITOSTI, KULINARIKA IN ZABAVA

ODHODI: 4., 11. IN 18. OKTOBER 2019
NAŠI NAMIGI
za ljubitelje Dalmacije
ogled Dubrovnika z lokalnim vodnikom
kosilo izpod peke
1. DAN (petek): SLOVENIJA – TROGIR – SPLIT –
NEUM (večerja, nočitev)
Jutranji odhod iz vseh večjih krajev v Sloveniji ter vožnja z vmesnimi postanki do Trogirja, enega najlepših
dalmatinskih mest z blago klimo in bujno vegetacijo.
Mesto leži na manjšem otočku med otokom Čiovo in
kopnim. Zaradi slikovite lege, ohranjene srednjeveške
podobe in številnih kulturnih spomenikov je Trogir
znano turistično mesto oziroma kar muzej na prostem.
Stari del na otočku je vpisan v seznam svetovne kulturne dediščine pri UNESCU.
Iz Trogirja se boste odpeljali 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, nadaljujemo z vožnjo do proti
jugu do Neuma, kjer vas bo v hotelu pričakala pijača
dobrodošlice. Sledi nastanitev v hotelu, ter večerja ob
glasbi v živo. Nočitev.
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2. DAN (sobota): NEUM – DUBROVNIK – STON –
NEUM (zajtrk, kosilo, večerja, nočitev)
Po zajtrku se boste odpeljali do Dubrovnika, enega najlepših mest Sredozemlja. Z lokalnim vodnikom se boste sprehodili skozi bogato zgodovino mesta, nato pa si
odpočili in se osvežili s kavico na mestni ulici Stradun.
Po želji in za doplačilo boste lahko obiskali otok Lokrum, ki je poseben rezervat z bujno vegetacijo.
Sledi obiskdo znamenitega Stona na polotoku Peljašac, 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. Po želji in za
doplačilo se boste lahko tudi povzpeli na obzidje. V
bližini boste obiskali kmečki turizem, kjer vam bodo
prijazni gostitelji pokazali stiskalnico oliv ter seznanili
s samo predelavo. Imeli boste tudi možnost nakupa
oljčnih proizvodov. Nato vas bodo pogostili s kosilom
izpod peke ter vinom in vodo.
Iz Stona se boste vrnili do Neuma, kjer bodo sledili
večerja, zabava ob glasbi v živo ter nočitev.
3. DAN (nedelja): NEUM – DOLINA DELTE REKE
NERETVE – SLOVENIJA (zajtrk, kosilo)
Po zajtrku se boste odpeljali do doline delte reke Neretve, ki jo zaradi njenih rodovitnih tal in milega podnebja imenujejo tudi »Hrvaška Kalifornija«. Na eni od
številnih plantaž sočnih in dišečih mandarin se jih boste brezplačno do sitega najedli ter nabrali za domov.
Kolikor jih boste nabrali, toliko jih boste plačali lastniku plantaže. Po obiranju se boste pustili razvajati prijaznim domačinom, ki vas bodo postregli s pravo hercegovsko lozo in smokvami. S tradicionalnimi ladjicami
»trupicami« se boste zapeljali po rokavih Neretve do
mesta, kjer vas bodo domačini pogostili še z okusnim
kosilom z žara in pijačo. Nepozabna zabava z »gusarji«
ob živi glasbi bo trajala vse do poznega popoldneva.
Nato se boste odpeljali proti domu, kamor je predviden prihod v nočnih urah.

SUPER CENA = ZGODNJA PRIJAVA
do 2.9.2019

189 € najmanj 45 potnikov
REDNA CENA na osebo:

199 € najmanj 45 potnikov
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu
iz Slovenije, ogled Trogirja in Splita z lokalnim vodnikom, pijačo dobrodošlice v hotelu 3* v Neumu, 2x
polpenzion v hotelu 3* v Neumu, vsak večer glasbo
v živo v hotelu, ogled Dubrovnika z lokalnim vodnikom,ogled stare oljarne in kosilo z vključenopijačo
na kmečkem turizmu v bližini Stona, program praznika mandarin (foto safari po rokavih reke Neretve
s »trupicami«, druženje in zabava z gusarji, pogostitev z žganjem, figami in mandarinami, prevoz na
obiranje mandarin, kosilo z žara z vključeno pijačo,
glasba v živo) v dolini delte reke Neretve.
DOPLAČILA PO ŽELJI ob prijavi, na osebo: enoposteljna soba 30 €, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco glede na ponudbo na dan prijave,
zavarovanje rizika odpovedi 5%.
DOPLAČILO PO ŽELJI na poti, na osebo: izlet na
otok Lokrum (povratna vožnja z ladjo, vstopnina v
rezervat, Palmin spremljevalec) 23 €, vstopnina na
Stonski zid cca. 70 HRK (individualne vstopnice).
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: na posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 18€.

BOGAT
PROGRAM

Otok Vis in Mandarine

(4 dni/3noči)

RAZISKOVANJE SKRIVNOSTNEGA OTOKA IN RIBIŠKE TRADICIJE
ODHODI: 27. SEPTEMBER, 11. OKTOBER 2019
NAŠI NAMIGI
skrivnostni otok
ogled ribiškega muzeja
pri odhodu 11. oktobra nastanitev v
Neumu
1. DAN: SLOVENIJA – ZADAR – VIS
(večerja, nočitev)
Jutranji odhod iz vseh večjih krajev v Sloveniji ter vožnja z vmesnimi postanki do Zadra, mesta starega tri
tisoč let, ki se nahaja na severu Dalmacije in 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 izstopa cerkev Sv. Donata in je simbol mesta
Zadra. Gre za najznamenitejšo monumentalno stavbo
na Hrvaškem iz 9. stoletja. Videli boste tudi nekaj sodobnih pridobitev kot so morske orgle in pozdrav soncu.Iz Zadra se boste odpeljali do Splita, kjer se boste
vkrcali na trajekt za otok Vis. Ob prihodu v mesto Vis
bodo sledili pijača dobrodošlice in prijava v hotel, kasneje pa večerja, zabava ob glasbi v živo ter nočitev.
2. DAN: VIS – KOMIŽA – VIS
(zajtrk, večerja, nočitev)
Po zajtrku se boste odpravili na raziskovanje otoka od
antike do novejše zgodovine. Po želji in za doplačilo ter
v primeru ugodnih vremenskih razmer se boste lahko
udeležili izleta z ladjo na otok Biševo in v znamenito
»modro špiljo«. Po povratku z izleta boste obiskali
manjši ribiški muzej v Komiži ter nadaljevali po otoku
do znamenite »Titove špilje« in nazaj do mesta Vis, kjer
se boste sprehodili po zanimivem antičnem mestu.
Nato se boste vrnili v hotel, kjer bodo sledili večerja,
zabava ob glasbi v živo ter nočitev.

3. DAN: VIS – SPLIT – OMIŠ - GRADAC
(zajtrk, večerja, nočitev)
Po zgodnjem zajtrku boste zapulstili Vis in s trajektom
odpluli proti Splitu. Nekaj prostega časa za ogled mesta, ki ima izjemno veliko kulturnih spomenikov. Dioklecijanova palača in staro mesto Split je vpisano v seznam svetovne kulturne dediščine pri UNESCU. Nadaljevanje do Omiša, mesta pod golimi strmimi stenami
z ozkimi ulicami in simpatičnimi malimi trgi. Kristalno
čista reka Cetina ponuja enkratno doživetje nedotaknjene narave. Nadaljevanje v Gradac na skrajnem
jugu makarske riviere, kjer bodo sledili pijača dobrodošlice in prijava v hotel, kasneje pa večerja, zabava
ob glasbi v živo ter nočitev.
4. DAN: GRADAC - DOLINA DELTE REKE NERETVE –
SLOVENIJA (zajtrk, kosilo)
Po zajtrku se boste z avtobusom ali po želji in za
doplačilo z ladjo, odpeljali v dolino delte reke
Neretve, ki jo zaradi njenih rodovitnih tal in milega
podnebja imenujejo tudi »Hrvaška Kalifornija«. Na
eni od številnih plantaž sočnih in dišečih mandarin
se jih boste brezplačno do sitega najedli ter nabrali
za domov. Kolikor jih boste nabrali, toliko jih boste
plačali lastniku plantaže. Po obiranju se boste pustili
razvajati prijaznim domačinom, ki vas bodo postregli s
pravo hercegovsko lozo in smokvami. S tradicionalnimi
ladjicami »trupicami« se boste zapeljali po rokavih
Neretve do mesta, kjer vas bodo domačini pogostili še
z okusnim kosilom z žara in pijačo. Nepozabna zabava
z »gusarji« ob živi glasbi bo trajala vse do poznega
popoldneva. Nato se boste odpeljali proti domu,
kamor je predviden prihod v nočnih urah.

SUPER CENA = ZGODNJA PRIJAVA
do 2.9.2019

228 € najmanj 45 potnikov
REDNA CENA na osebo:

238 € najmanj 45 potnikov
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu
iz Slovenije, ogled Zadra z lokalnim vodnikom, povratni trajektni prevoz na relaciji Split – Vis – Split,
postanek v Komiži, ogled ribiškega muzeja v Komiži, postanek pri Titovi špilji, postanek v Omišu,
2x pijačo dobrodošlice v hotelih 3*, 3x polpenzion
(zajtrk in večerja) v hotelih 3*, vsak večer zabavo
ob glasbi v hotelu, program praznika mandarin
(foto safari po rokavih reke Neretve s »trupicami«,
druženje in zabava z gusarji, pogostitev z žganjem,
figami in mandarinami, prevoz na obiranje mandarin, kosilo z žara z vključeno pijačo, glasba v živo) v
dolini delte reke Neretve.
DOPLAČILA PO ŽELJI ob prijavi, na osebo: enoposteljna soba 40 €, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco glede na ponudbo na dan prijave,
zavarovanje rizika odpovedi 5%.
DOPLAČILO PO ŽELJI na poti, na osebo: otok Biševo in Modra špilja (vožnja z ladjo, vstopnica v
»Modro špiljo«, lokalni vodnik) 28 €, izlet z ladjo
do Opuzena cca. 2 uri (aperitiv, degustacija pršuta in sira, vino, dalmatinska glasba) 23€ (izlet ni
možen pri odhodu 11. oktobra). Cene izletov so na
osebo za min. 30 potnikov.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: na posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 18€.
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NOVO

pod Palmo

Sarajevo, zgodbe Neretve in Mandarine

(5 dni/4 noči)

POTOVANJE OB NERETVI DO DALMACIJE IN ZABAVA KOT NEKOČ

ODHODI: 3., 16. IN 23. OKTOBER
NAŠI NAMIGI
za Jugonostalgike
počitnice v Neumu ali izlet v Dubrovnik
neretvanski gusarji in mandarine
1. DAN (sreda/četrtek): SLOVENIJA - SARAJEVO
(večerja, nočitev)
Nočni odhod iz vseh večjih krajev v Sloveniji ter vožnja
z vmesnimi postanki do Sarajeva, slikovite prestolnice
Bosne z bogato in burno zgodovino. Z lokalnim vodnikom si boste ogledali to mesto, ki se razprostira na
bregovih reke Miljacke in kjer se stika arhitektura vzhoda in zahoda. Sarajevo je ohranilo številna obeležja
in zgradbe tako iz rimskega obdobja, srednjega veka,
osmanskega obdobja (številni hamami oziroma kopališča, karavan saraji oz. prenočišča med katerimi je še
vedno najbolj znan Moriča Han, kjer je danes odlična
restavracija, sahat kula, …) kot tudi zgradbe iz avstro
ogrskega obdobja (pošta, mestni muzej, stara viječnica, tudi narodna knjižnica, ki pa je bila poškodovana v
zadnji vojni). Ogledali si boste tudi Gazi Husrev Begovo
džamijo, sprehodili po Baščaršiji, kjer kot nekoč vabijo
številne gostilnice oziroma (čevapdžinice) na pokušino
odličnih čevapčičev … Po ogledih se boste odpeljali do
hotela v predmestju Sarajeva, kjer bodo sledili pijača
dobrodošlice kasneje pa večerja in zabava ob glasbi v
živo ter nočitev.
2. DAN (petek): SARAJEVO - JABLANICA - MOSTAR
- IZVIR REKE BUNE - NEUM (zajtrk, večerja, nočitev)
Po zajtrku in odjavi iz hotela se boste odpeljali čez
planino Igman v dolino reke Neretve. Na poti se boste
ustavili v Jablanici, znani po veliki bitki na Neretvi iz
II. svetovne vojne, imenovani tudi »bitka za ranjence«.
Iz Jablanice se boste odpeljali v Mostar, ki leži na strmi obali reke Neretve. Stari most, simbol Mostarja je
ponovno odprt. Bogastvo in raznolikost spomenikov iz
obdobja turškega carstva, dajejo staremu mestu ponovno svoj sijaj in posebnost. Videli boste most, ki je
pod zaščito Unesca ter se sprehodili po »Kojundžiluku«
s številnimi kavarnami in obrtniškimi delavnicami. Po
končanem ogledu z lokalnim vodikom boste imeli nekaj prostega časa za pokušino prave turške kave, nakup tipičnih spominkov ali samostojne oglede. Nato se
boste odpeljali do bližnjega kraškega izvira reke Bune,
ki si je pot na površje poiskala pod 200 m visoko pečino. Ob izviru je tudi samostan muslimanskih menihov
dervišev iz leta 1466. Imeli boste tudi nekaj prostega
časa za osvežitev. Z vožnjo nadaljujete do hotela, kjer
vas bo pričakala pijača dobrodošlice ter večerja in zabava ob glasbi v živo. Nočitev.
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3. DAN (sobota): MINI POČITNICE ALI IZLET V
DUBROVNIK IN STON (zajtrk, večerja, nočitev)
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. Nekaj
prostega časa za osvežitev in samostojne oglede, 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. Sledi povratek v hotel, kjer bo sledila večerja in zabava ob glasbi
v živo ter nočitev.
4. DAN (nedelja): NEUM - DELTA REKE NERETVE
(zajtrk, kosilo, večerja, nočitev)
Po zajtrku se boste z avtobusom odpeljali v dolino
delte reke Neretve, ki jo zaradi njenih rodovitnih tal in
milega podnebja imenujejo tudi »Hrvaška Kalifornija«.
Na eni od številnih plantaž sočnih in dišečih mandarin
se jih boste brezplačno do sitega najedli ter nabrali za domov. Kolikor jih boste nabrali, toliko jih boste
plačali lastniku plantaže. Po obiranju se boste pustili
razvajati prijaznim domačinom, ki vas bodo postregli
s pravo hercegovsko lozo in smokvami. S tradicionalnimi ladjicami »trupicami« se boste zapeljali po rokavih
Neretve do mesta, kjer vas bodo domačini pogostili še
z okusnim kosilom z žara in pijačo. Nepozabna zabava
z »gusarji« ob živi glasbi bo trajala vse do poznega popoldneva. Nato se boste odpeljali do hotela, kjer bo
sledila večerja in zabava ob glasbi v živo ter nočitev.
5. DAN (ponedeljek): NEUM/GRADAC – ZADAR SLOVENIJA (zajtrk, kosilo, večerja, nočitev)
Po zajtrku in odjavi iz hotela se boste odpeljali do Zadra, mesta starega 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. Videli boste
zanimivosti med katerimi izstopa cerkev Sv. Donata in
je simbol mesta Zadra. Gre za najznamenitejšo monumentalno stavbo na Hrvaškem iz 9. stoletja. Videli
boste tudi nekaj sodobnih pridobitev kot so morske
orgle in pozdrav soncu. Po zaključenem postanku se
boste odpeljali proti domu, kamor je predviden prihod
v poznih večernih urah.

SUPER CENA = ZGODNJA PRIJAVA
do 2.9.2019

239 € najmanj 45 potnikov
REDNA CENA na osebo:

249 € najmanj 45 potnikov
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu
iz Slovenije, ogled Sarajeva, Mostarja in Zadra z lokalnim vodnikom, 1x polpenzion (zajtrk in večerja) v
hotelu 4* v Sarajevu, postanek pri izviru reke Bune,
3x polpenzion v hotelu 3* v Neumu ali Gradacu,
glasba v živo v hotelu, Program praznika mandarin
(foto safari po rokavih reke Neretve s »trupicami«,
druženje in zabava z gusarji, pogostitev z žganjem,
figami in mandarinami, prevoz na obiranje mandarin, kosilo z žara z vključeno pijačo, glasba v živo) v
dolini delte reke Neretve, vse oglede po programu.
DOPLAČILA PO ŽELJI ob prijavi, na osebo: enoposteljna soba 50 €, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco glede na ponudbo na dan prijave,
zavarovanje rizika odpovedi 5%.
DOPLAČILO PO ŽELJI na poti, na osebo: izlet v
Dubrovnik vključno z lokalnim vodenjem 30€ (min.
20 prijav, zaželena najava ob prijavi), izvir reke
Bune pribl. 2€, muzej frančiškanskega samostana v
Dubrovniku, pribl. 30HRK (odrasle osebe).
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: na posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 22€.

Praznik oljke na Korčuli in Mandarine

(3 dni/2 noči)

Z VETROM MARKA POLA NA PELJEŠAC IN KORČULO S POLNIMI ŽEPI MANDARIN
ODHODI: 27. SEPTEMBER, 4. IN 11. OKTOBER 2019
NAŠI NAMIGI
vključena pijača pri večerji
obisk oljarne in nasada oljk
degustacija vin in domačih proizvodov
1. DAN (petek): SLOVENIJA – STON - PELJEŠAC
(večerja, nočitev)
Jutranji odhod iz vseh večjih krajev v Sloveniji ter vožnja z vmesnimi postanki 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. Po želji in za doplačilo se
boste lahko tudi povzpeli na obzidje.
Nato boste nadaljevali vožnjo po Pelješcu do hotela,
kjer bodo sledili pijača dobrodošlice in prijava v hotel,
kasneje pa večerja, zabava ob glasbi v živo ter nočitev.
2. DAN (sobota): OREBIČ – KORČULA – SMOKVICA
– VELA LUKA – OREBIČ (zajtrk, degustacije, večerja,
nočitev)
Po zajtrku se boste odpeljali do trajektne luke, kjer se
boste vkrcali na trajekt za Korčulo, ki je predvsem poznana kot rojstni kraj 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, hkrati pa dopušča, da mestno jedro diha.
Najbolj prepoznavne znamenitosti tega zgodovinskega
mesta so gotsko renesančna katedrala Sv. Marka, mestna hiša in mestni zidovi. Iz Korčule se boste odpeljali
na raziskovanje otoka. Vaš prvi postanek bo v smokvici,
kjer vas bodo v tamkajšnji vinski kleti sprejeli odprtih

rok. Povedali vam bodo zanimivo zgodbo o vinski trti in
vinu na Korčuli ter vam razkazali svojo zbirko starinskih
vinarskih eksponatov. Seveda boste njihova vina tudi
poskusili. Nato se boste zapeljali do vasice Blato, kjer
boste obiskali etnološki muzej Barilo. Ogledali si boste
muzej v hiši, ki že stoletja kljubuje času in piše zgodovino. Prijazni domačini vas bodo pogostili s suhimi figami, mandlji in likerjem. Nato se boste zapeljali 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 Korčule, kjer se boste ponovno vkrcali na trajekt za
Orebič. Po prihodu v hotel bodo sledili večerja, zabava
ob glasbi v živo ter nočitev.
3. DAN (nedelja): OREBIČ – DOLINA DELTE REKE
NERETVE – SLOVENIJA (zajtrk, kosilo)
Po zajtrku se boste odpeljali do doline delte reke Neretve, ki jo zaradi njenih rodovitnih tal in milega podnebja imenujejo tudi »Hrvaška Kalifornija«. Na eni od
številnih plantaž sočnih in dišečih mandarin se jih boste brezplačno do sitega najedli ter nabrali za domov.
Kolikor jih boste nabrali, toliko jih boste plačali lastniku plantaže. Po obiranju se boste pustili razvajati prijaznim domačinom, ki vas bodo postregli s pravo hercegovsko lozo in smokvami. S tradicionalnimi ladjicami
»trupicami« se boste zapeljali po rokavih Neretve do
mesta, kjer vas bodo domačini pogostili še z okusnim
kosilom z žara in pijačo. Nepozabna zabava z »gusarji«
ob živi glasbi bo trajala vse do poznega popoldneva.
Nato se boste odpeljali proti domu, kamor je predviden prihod v nočnih urah.

SUPER CENA = ZGODNJA PRIJAVA
do 2.9.2019

186 € najmanj 45 potnikov
REDNA CENA na osebo:

196 € najmanj 45 potnikov
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu
iz Slovenije, postanek v Stonu, pijačo dobrodošlice v hotelu, 2x polpenzion v hotelu 3* na Pelješcu,
pijačo pri večerji (pivo, belo in rdeče vino, sokovi)
vsak večer glasbo v živo v hotelu, trajektni prevoz
na relaciji Orebič – Korčula - Orebič, ogled Korčule
z lokalnim vodnikom, ogled vinske kleti in degustacijo vin v Smokvici, ogled oljarne, video prezentacije in etnografske zbirke v Veli Luki, degustacijo
oljčnih olj v Veli Luki, praznik mandarin (foto safari
po rokavih reke Neretve s »trupicami«, druženje in
zabava z gusarji, pogostitev z žganjem, figami in
mandarinami, prevoz na obiranje mandarin, kosilo z žara z vključeno pijačo, glasba v živo) v dolini
delte reke Neretve.
DOPLAČILA PO ŽELJI ob prijavi, na osebo: enoposteljna soba 30 €, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco glede na ponudbo na dan prijave,
zavarovanje rizika odpovedi 5%.
DOPLAČILO PO ŽELJI na poti, na osebo: vstopnina na Stonski zid 70 HRK (individualne vstopnice).
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: na posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 18€.
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KULINARIČNO
DOŽIVETJE

Praznik oljke na Hvaru in Mandarine

(3 dni/2 noči)

OLJKE IN VINO NA SONČNEM HVARU TER ZABAVA V DOLINI NERETVE

ODHODI: 27. SEPTEMBER, 4., 11. IN 18 OKTOBER 2019
NAŠI NAMIGI
za uživače
degustacija priznanih vin, sira in pršuta
obisk nasada oljk in pokušina oljčnih
proizvodov
1. DAN (petek): SLOVENIJA – SPLIT – OTOK HVAR
(večerja, nočitev)
Jutranji odhod iz vseh večjih krajev v Sloveniji ter 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. Nato se boste vkrcali na trajekt
za otok Hvar, kjer bodo sledili krajša vožnja do hotela,
pijača dobrodošlice in prijava v hotel, kasneje pa večerja, zabava ob glasbi v živo ter nočitev.
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2. DAN (sobota): JELSA – MESTO HVAR – JELSA
(zajtrk, degustacija, večerja, nočitev)
Po zajtrku in ko mine rosa, se boste odpravili v nasad
oljk, ki je v neposredni bližini hotela. Predstavili vam
bodo nasad in izvedeli boste veliko o oljkah in izdelkih
iz tega ploda. Tudi pokusili boste oljčno olje in namaze iz oliv ter imeli možnost nakupa izdelkov iz oliv. Po
ogledu vas bo pot vodila do bližnje vinske kleti, kjer
vam bodo razkazali svojo zanimivo klet ter vas povabili
k degustaciji njihovih vin. Popoldan se boste odpravili
na ogled mesta Hvara. Po povratku v hotel bodo sledili
večerja, druženje ter nočitev.
3. DAN (nedelja): JELSA – DOLINA DELTE NERETVE
– SLOVENIJA (zajtrk, kosilo)
Po zajtrku in odjavi iz hotela se boste s trajektom odpeljali nazaj na celino in nadaljevali pot v dolino delte
reke Neretve, ki jo zaradi njenih rodovitnih tal in milega podnebja imenujejo tudi »Hrvaška Kalifornija«. Na
eni od številnih plantaž sočnih in dišečih mandarin
se jih boste brezplačno do sitega najedli ter nabrali za domov. Kolikor jih boste nabrali, toliko jih boste
plačali lastniku plantaže. Po obiranju se boste pustili
razvajati prijaznim domačinom, ki vas bodo postregli s pravo hercegovsko lozo in smokvami. S tradicionalnimi ladjicami »trupicami« se boste zapeljali po
rokavih Neretve do mesta, kjer vas bodo domačini
pogostili še z okusnim kosilom in pijačo. Nepozabna zabava z »gusarji« ob živi glasbi bo trajala vse do
poznega popoldneva. Nato se boste odpeljali proti domu, kamor je predviden prihod v nočnih urah.

SUPER CENA = ZGODNJA PRIJAVA
do 2.9.2019

187 € najmanj 45 potnikov
REDNA CENA na osebo:

197 € najmanj 45 potnikov
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu
iz Slovenije, ogled Splita, trajektni prevoz na relaciji Split – Stari Grad, Sučuraj – Drvenik, pijačo
dobrodošlice v hotelu, 2x polpenzion v hotelu 3*
na Hvaru, ogled nasada oljk z degustacijo oljčnih
proizvodov, ogled mesta Hvara, program praznika mandarin (foto safari po rokavih reke Neretve
s »trupicami«, druženje in zabava z gusarji, pogostitev z žganjem, figami in mandarinami, prevoz
na obiranje mandarin, kosilo z vključeno pijačo,
glasba v živo) v dolini delte reke Neretve, turistična
taksa, zunanje oglede po programu, spremstvo in
organizacijo izleta.
DOPLAČILA PO ŽELJI ob prijavi, na osebo: enoposteljna soba 40 €, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco glede na ponudbo na dan prijave,
zavarovanje rizika odpovedi 5%.
DOPLAČILO PO ŽELJI na poti, na osebo: izlet z
ladjo do Opuzena cca. 2 uri (aperitiv, degustacija
pršuta in sira, vino, dalmatinska glasba) 23 €. Cene
izletov so na osebo za min. 30 potnikov.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: na posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 18€.

Praznik oljke na Braču in Mandarine

(3 dni/2 noči)

SLIKOVITI BRAČ TER NJEGOVI MOJSTRI OBDELAVE KAMNA IN ZELENE OLJKE
ODHODI: 4., 11. IN 18. OKTOBER 2019
NAŠI NAMIGI
za uživače
kamnoseška šola
obisk nasada oljk in pokušina oljčnih
proizvodov
1. DAN (petek): SLOVENIJA – TROGIR – OTOK BRAČ
(večerja, nočitev)
Jutranji odhod iz vseh večjih krajev v Sloveniji ter vožnja z vmesnimi postanki do Trogirja, enega najlepših
dalmatinskih mest z blago klimo in bujno vegetacijo.
Mesto leži na manjšem otočku med otokom Čiovo in
kopnim. Zaradi slikovite lege, ohranjene srednjeveške
podobe in številnih kulturnih spomenikov je Trogir
znano turistično mesto oziroma kar muzej na prostem.
Stari del na otočku je vpisan v seznam svetovne kulturne dediščine pri UNESCU.
Iz Trogirja se boste odpeljali do bližnjega Splita, Tam
se boste vkrcali na trajekt do otoka Brača, kjer bodo
sledili še vožnja do hotela, pijača dobrodošlice in prijava v hotel, kasneje pa večerja, zabava ob glasbi v živo
ter nočitev.
2. DAN (sobota): OTOK BRAČ
(zajtrk, večerja, nočitev)
Po zajtrku boste obiskali nasad oljk, kjer vam bodo
pripravili demonstracijo obiranja oliv in degustacijo
domačih proizvodov.
Nato se boste iz hotela odpeljali mimo Postire do
Pučišča. Tukaj se nahaja ena izmed samo treh klesarskih šol v Evropi. Spoznali boste zakaj so tamkajšnji
kamen uporabili pri gradnji Bele hiše v Washingto-

nu, dunajskega parlamenta, Dioklecijanove palače u
Splitu, antične Salone ter seveda pri gradnji številnih
cerkva in hiš na otoku, ki so prave mojstrovine. Te še
zdaj dokazujejo, da je kamnoseštvo in klesarstvo na
Braču preživljalo ljudi skozi zgodovino, veliko delovnih
mest in dohodka pa jim daje tudi danes. Klesarska šola
v Pučišćih je pred kratkim praznovala stoletnico delovanja. Potem se boste z avtobusom zapeljali na Vidovo
goro, najvišji vrh otoka od koder je krasen razgled na
Bol in sosednji Hvar. Od tu se boste spustili proti Škripu, kjer boste obiskali muzej »uja«. Degustirali boste
oljčno olje ter videli stare oljarske pripomočke in naprave. V muzeju so prav tako razstavljena določena
umetniška dela otoških ustvarjalcev.
Po zanimivem ogledu se boste vrnili proti hotelu, kjer
vas bo pričakala večerja in zabava ob glasbi.
3. DAN (nedelja): OTOK BRAČ – MAKARSKA –
DELTA REKE NERETVE
(zajtrk, večerja, nočitev)
Po zajtrku vožnja do trajektne luke v Sumartinu in vkrcanje na trajekt ter plovba do Makarske. Nato vožnja
po jadranski magistrali v dolino Neretve do Metkoviča.
Na eni od številnih plantaž sočnih in dišečih mandarin
se jih boste do sitega najedli ter nabrali za domov. Kolikor jih boste nabrali toliko jih plačate lastniku na licu
mesta. Po obiranju se boste prijetno utrujeni pustili
razvajati prijaznim domačinom, ki vas bodo postregli
s pravo hercegovsko lozo in smokvami. S tradicionalnimi ladjicami »trupicami« se boste zapeljali po rokavu
Neretve. Po zaključeni vožnji vas bodo domačini pogostili še z okusnim piknik kosilom in pijačo. Nepozabna zabava z »gusarji« ob živi glasbi bo trajala vse do
poznega popoldneva. Povratek je predviden v poznih
večernih urah.

SUPER CENA = ZGODNJA PRIJAVA
do 2.9.2019

196 € najmanj 45 potnikov
REDNA CENA na osebo:

206 € najmanj 45 potnikov
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz iz Slovenije,
trajektni prevoz na relaciji Split – Supetar – Makarska, 2x polpenzion v hotelu 3* na Braču, en večer
glasbo v živo v hotelu, ogled nasada oljk v Supetru, Degustacijo domačih proizvodov v Supetru,
ogled kamnoseške šole v Pučišču, postanek na Vidovi gori, ogled muzeja »uja« v Škripu, degustacijo
oljčnih olj, program praznika mandarin (foto safari
po rokavih reke Neretve s »trupicami«, druženje in
zabava z gusarji, pogostitev z žganjem, figami in
mandarinami, prevoz na obiranje mandarin, kosilo
z vključeno pijačo, glasba v živo) v dolini delte reke
Neretve.
DOPLAČILA PO ŽELJI ob prijavi, na osebo: enoposteljna soba 40 €, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco glede na ponudbo na dan prijave,
zavarovanje rizika odpovedi 5%.
DOPLAČILO PO ŽELJI na poti, na osebo: izlet z
ladjo do Opuzena cca. 2 uri (aperitiv, degustacija
pršuta in sira, vino, dalmatinska glasba) 23 €. Cene
izletov so na osebo za min. 30 potnikov.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: na posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 20€.
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NOVO

pod Palmo

Indijansko poletje v Dalmaciji in limone

(3 dni/2 noči)

ČAS ZORENJA VINA, LIMONE IN LEPA MESTA V DALMACIJI

ODHODA: 8. IN 15. NOVEMBER 2019
NAŠI NAMIGI
ogled Dubrovnika z lokalnim vodnikom
obiranje limon v dolini Neretve
podaljšanje poletja v Dalmaciji
1. DAN (petek): SLOVENIJA – TROGIR – SPLIT –
NEUM (večerja, nočitev)
Jutranji odhod iz vseh večjih krajev v Sloveniji ter vožnja z vmesnimi postanki do Trogirja, enega najlepših
dalmatinskih mest z blago klimo in bujno vegetacijo.
Mesto leži na manjšem otočku med otokom Čiovo in
kopnim. Zaradi slikovite lege, ohranjene srednjeveške
podobe in številnih kulturnih spomenikov je Trogir
znano turistično mesto oziroma kar muzej na prostem.
Stari del na otočku je vpisan v seznam svetovne kulturne dediščine pri UNESCU. Iz Trogirja se boste odpeljali
do Splita, mesta ki ima izjemno veliko kulturnih spomenikov. Dioklecijanova palača in staro mesto Split
je vpisano v seznam svetovne kulturne dediščine pri
UNESCU. Nato boste nadaljevali vožnjo proti jugu do
Neuma, kjer bodo sledili pijača dobrodošlice, prijava
v hotel, nastanitev v sobe, večerja, zabava ob glasbi v
živo ter nočitev.
2. DAN (sobota): MINI POČITNICE ALI IZLET V
DUBROVNIK IN STON (zajtrk, večerja, nočitev)
Dan bo namenjen sproščanju na plaži, sprehodom,
počitku. Proti doplačilu vožnja do jadranskega bisera,
Dubrovnika. Po prihodu sprehod po lepo ohranjenem
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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. Nekaj
prostega časa za osvežitev in samostojne oglede, 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. Iz Stona se
boste vrnili do Neuma, kjer vas bo pričakala večerja in
zabava ob glasbi v živo ter nočitev.
3. DAN (nedelja): NEUM – DOLINA DELTE REKE
NERETVE – SLOVENIJA (zajtrk, kosilo)
Po zajtrku in odjavi iz hotela se boste s trajektom odpeljali nazaj na celino in nadaljevali pot v dolino delte
reke Neretve, ki jo zaradi njenih rodovitnih tal in milega podnebja imenujejo tudi »Hrvaška Kalifornija«. Na
eni od številnih plantaž limon, si jih boste lahko nabrali
kolikor želite tudi za domov. Kolikor jih boste nabrali,
toliko jih boste plačali lastniku plantaže. Po obiranju
se boste pustili razvajati prijaznim domačinom, ki vas
bodo postregli s pravo hercegovsko lozo in smokvami. S
tradicionalnimi ladjicami »trupicami« se boste zapeljali
po rokavih Neretve do mesta, kjer vas bodo domačini
pogostili še z okusnim kosilom in pijačo. Nepozabna
zabava z »gusarji« ob živi glasbi bo trajala vse do poznega popoldneva. Nato se boste odpeljali proti domu,
kamor je predviden prihod v nočnih urah.

SUPER CENA = ZGODNJA PRIJAVA
do 2.9.2019

159 € najmanj 45 potnikov
REDNA CENA na osebo:

169 € najmanj 45 potnikov
CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, ogled Trogirja in Splita z lokalnim vodnikom,
pijačo dobrodošlice v hotelu, 2 x polpenzion v hotelu 3* v Neumu, program obiranja svežih limon
(kosilo z vključeno pijačo, druženje in zabava z gusarji, glasba v živo) v dolini reke Neretve.
DOPLAČILO PO ŽELJI ob prijavi na osebo: enoposteljna soba 25 €, dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco glede na ponudbo na dan prijave,
zavarovanje rizika odpovedi 5%.
DOPLAČILO PO ŽELJI na poti, na osebo: izlet v
Dubrovnik vključno z lokalnim vodenjem 30€ (min.
20 prijav, zaželena najava ob prijavi), muzej frančiškanskega samostana v Dubrovniku, pribl. 30HRK
(odrasle osebe).
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: na posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 18€.

Zaključek poletja
na Jadranu
OTOK VIS/VIS, Hotel Issa 3*
Zagotovljen
odhod

STORITEV

SOBA

7x polpenzion
+ prevoz

dvoposteljna soba, balkon, park stran

ODHODI
7.9.

359 € na osebo
518 € na osebo

enoposteljna soba, balkon, park stran

Št. dni/noči
8 dni/7 noči
Cena aranžmaja pri minimalno 45 potnikih. Doplačilo 30 € pri 35 do 44 potnikih.
CENA VKLJUČUJE: povratni avtobusni prevoz na relaciji Slovenija – Split – Slovenija, povratni trajektni prevoz na
relaciji Split – Vis – Split, pijačo dobrodošlice, 7 x polpenzion (samopostrežna zajtrk in večerja), osnovno nezgodno
zavarovanje, DDV in organizacijo potovanja.

Silvestrovanja

Silvestrovanje v Novigradu

Silvestrovanje v Vodicah

Silvestrovanje na Hvaru

Aminess hotel Laguna 3*

Hotel Punta 4*

Hotel Amfora, Hvar Grand Beach Resort 4*

30.12. – 2.1.
3x polpenzion s silvestrsko večerjo

30.12. – 2.1.
3x polpenzion s silvestrsko večerjo

30.12. – 2.1.
3x polpenzion s silvestrsko večerjo

od 249 €* na osebo
* velja za prijave do 2.9.2019

od 209 €*na osebo
* velja za prijave do 2.9.2019

od 249 €*na osebo
* velja za prijave do 2.9.2019
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Izleti za zaključene skupine:
IZLETI PO VAŠI MERI
GARANCIJA NAJNIŽJE CENE
PROGRAMI PRILAGOJENI
ŽELJAM SKUPINE

MARTINOVANJE V PREKMURJU
okusna, obilna martinova pojedina
obisk ‚otoka ljubezni‘ in vožnja z
brodom po reki Muri

OBIRANJE ČEŠENJ
V VIPAVSKI DOLINI
ogled gosposke Vipave in rimske
Ajdovščine
odlično kosilo na kmečkem turizmu

PLITVIČKA JEZERA
ogled enega najlepših naravnih
znamenitosti Evrope

LOGARSKA DOLINA IN ZGODBA
O ZELENEM ZLATU
ogled slapa Rinka

belokranjska dobrodošlica,
degustacija vin, večerja

klepet ob kozarčku piva iz Fontane
piva

ogled Velikega Nerajca in Soseske
zidanice

SLAVONIJA, LEPA IN DOMAČA

ZAGREB in MOSLAVINA

degustacija vina v Kutjevu

ogled prestolnice Hrvaške

gostoljubni ljudje in veselo druženje

odlična moslavačka hrana izpod peke

odlična domača kulinarika

KULINARIKA ISTRE IN BRIJONI
degustacija oljčnega olja in vina
obisk nacionalnega parka Brijoni
odlična večerja v tipični istrski
konobi
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BELA KRAJINA

DEŽELA MERANIJA
obisk Huma – najmanjšega mesta na
svetu
degustacija tartufov
sprehod po Opatijski rivieri

Enostavno in hitro preverite aktualne ponudbe
in opravite rezervacijo vaših počitnic in potovanj
na Palmini spletni strani www.palma.si

čarobno

družinsko

Praznične sanje
KMALU NA NAŠIH POLICAH

romantično
16

veselo

