palma.si

po svetu

Dragi sopotniki in prijatelji,
dobrodošli v Svetu pod Palmo
veseli smo, da se skupaj podajamo na pot doživetij okoli sveta. Čez lužo nam mežikata Hollywoodski
blišč in Veliko jabolko New Yorka. Južnoameriške plaže kar kličejo po zibanju v ritmih živahne salse in
brazilske sambe. Na Kubi zaplešemo kar pred domačimi garažami, med vajo hišnega banda, ki igra, kot
da koncertira pred desettisočglavo množico. V Peruju smo omamljeni od nadmorske višine in indijanskih
urokov. S strehe sveta Kilimanjaro se ob pogledu na širne savane razprostira najlepši sončni zahod na črni
celini, medtem ko se v Indiji ob istem času v zlati zori bohoti romantični Taj Mahal.

Kaj pa se vas najbolj dotakne?
Dežele centralne Azije predstavljajo nepozabno doživetje z bogato zgodovino, pravljičnimi kanjoni in
visokogorskimi območji, vse do zibelke krščanstva, Armenije in Gruzije. Daljni Vzhod obljublja kulinarično
doživetje s palčkami in prsti ter še vedno navdušuje z legendami o pogumnih samurajih. Ko so kitajski
otroci sredi zgodnje očesne telovadbe v šoli, že lahko ostrmimo nad Prepovedanim mestom in cesarskimi
skrivnostmi. In preden naš popotniški korak doseže oddaljeno Avstralijo z maorsko Novo Zelandijo, nas
v objemu smaragdnih riževih polj in srčnih prebivalcev jugovzhodne Azije nestrpno pričakujejo tajske,
kamboške in vietnamske zgodbe.

Sanjske počitnice na vseh koncih sveta
Palmovci vas lahko razvajamo tudi v skrbno izbranih hotelih najlepših kotičkov tropskega sveta. Raj na
zemlji je še vedno doma na Mavriciju, Maldivih, Sejšelih, Baliju, Dominikanski republiki, Mehiki, Zanzibarju,
Fidžiju, Cookovih otokih ali v Dubaju, kjer ležanje na plaži in odkrivanje podvodnega sveta dosega
popolnoma nove dimenzije.

Popotniški duh v manjši skupinah
Palmina svetovna potovanja pripravljamo z veliko pozornosti in ljubezni do vseh celin. Veseli smo, da radi
uživate v manjših skupinah, popotniškem duhu in ob druženju s Palminimi vodniki, ki so sami navdušeni
popotniki in pripovedovalci zgodb. Palmovci se trudimo, da bi vam omogočili največ za vaš denar. Skrbimo
za udobje na poti in v sobah, ker je tudi dober spanec ključen za doživete poti po vseh celinah. Vemo, da
si naši gostje zaslužite največ. Zato celo leto ustvarjamo in osvežujemo. Palmina svetovna potovanja slišijo
srca in tkejo močne vezi. Med vami in svetom, med domačini in popotniki, med vami in nami.

TA PALMA JE ČLANICA:
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Ponosni smo, da smo prejemniki certifikata Excellent SME - pečata
odličnosti poslovanja malih in srednjih podjetij, ki ga podeljuje
Gospodarska zbornica Slovenije.

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
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.

KAZALO

PALMINE POSLOVALNICE

KLICNI CENTER
klicni.center@palma.si
Tel.: 051 380 838

SEVERNA AMERIKA
NEW YORK - 5 DNI
NEW YORK - 6 DNI
VZHODNI TRIKOTNIK ZDA IN KANADA
ZAHODNA OBALA ZDA
GLASBENI JUG ZDA
SONČNA FLORIDA IN MIAMI
KANADA – OD MORJA DO MORJA
SREDNJA AMERIKA
VIVA LA MEXICO
SONČNA MEHIKA IN SANJSKE POČITNICE
MEHIKA, GVATEMALA, HONDURAS IN BELIZE
KOSTARIKA IN PANAMA
KUBA LIBRE IN POČITNICE V VARADERU
JUŽNA AMERIKA
ARGENTINA IN BRAZILIJA
CIDADE MARAVILHOSA – RIO DE JANEIRO
ARGENTINA S PATAGONIJO IN OGNJENO ZEMLJO
PERU -SKRIVNOSTNI SVET INKOV
EKVADOR IN GALAPAŠKI OTOKI
KOLUMBIJA
AFRIKA
KENIJA – SAFARI
TANZANIJA IN ZANZIBAR
POTOVANJE PO REPUBLIKI JUŽNI AFRIKI
POTOVANJE PO JUŽNI AFRIKI IN VIKTORIJINI SLAPOVI
INDIJA, NEPAL IN ŠRILANKA
ZLATI INDIJSKI TRIKOTNIK
BISERI SEVERNE INDIJE IN VARANASI
BARVITI RAJASTAN
NEPAL - HIMALAJSKE PRIPOVEDI
ŠRILANKA - 8 DNI
ŠRILANKA IN ODDIH NA MALDIVIH
VIETNAM, KAMBODŽA, MALEZIJA, TAJSKA IN FILIPINI
VIETNAM IN KAMBODŽA
VIETNAM - NEODKRTI BISER
ČUDOVITA MALEZIJA: KUALA LAMPUR IN BORNEO
SINGAPUR IN BALI
POČITNICE NA BALIJU
TAJSKA - DEŽELA SMEHLJAJEV
FILIPINSKE RAZGLEDNICE
MISTIČNA BURMA
ARMENIJA, GRUZIJA, UZBEKISTAN, KIRZGIZIJA IN KAZAHSTAN
ARMENIJA IN GRUZIJA - ZASANJANO ZAKAVKAZJE
OKUSI GRUZIJE
AZERBAJDŽAN IN GRUZIJA
KIRGIZIJA - NEOKRNJENA NARAVA
NEODKRITA BISERA - KAZAHSTAN IN KIRGIZIJA
UZBEKISTAN - PO SVILENI CESTI
UZBEKISTAN, SVILENA CESTA IN FERGANSKA DOLINA
KITAJSKA IN JAPONSKA
PEKING IN NJEGOVE DINASTIJE
KITAJSKA PRAVLJICA
KITAJSKA CESARSKA MESTA
JAPONSKA - V DEŽELI ŠOGUNOV IN SAMURAJEV
NOVA ZELANDIJA IN AVSTRALIJA
NOVA ZELANDIJA
VELIKA AVSTRALSKA TURA
ODKRITA BESEDA, SPLOŠNE INFORMACIJE
SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI
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Zakaj s Palmovci
na pot?
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Kam in kako pod Palmo še lahko potujete?
PALMINA EVROPSKA
POTOVANJA
Palmina evropska potovanja pripravljamo z veliko pozornosti
in ljubezni do vseh kotičkov stare celine. Skrbimo za udobje
na poti in za nastanitve v preverjenih hotelih. Trudimo se,
da zagotovimo kar najboljše časovnice na potovanjih, kar
pomeni, da vi na poti doživite čim več. Veseli smo, da uživate
v popotniškem duhu in ob druženju s Palminimi vodniki, ki so
sami navdušeni popotniki in pripovedovalci zgodb.

MEDITERAN IN JADRAN

Kaj pravite na kombinacijo počitnic
in potovanja v enem? Ta oblika oddiha
je v zadnjih letih postala pravi hit - Palmovci smo jo
poimenovali »pravljica«. Toplo priporočamo Kretsko, Ciprsko
ali Turško pravljico, saj vas povsod čaka ravno pravšnja mera
raziskovanja dežele v kombinaciji z nekaj dnevnim oddihom v
priljubljenih počitniških krajih. Več potovanj v kombinaciji s
počitnicami boste našli na www.palma.si.

ARABESKE

Palmovci smo na Mediteranu in Jadranu kot doma. Naj vas
na Mediteranu navdušijo najlepše peščene plaže, vrhunski allinclusive hoteli, dolga druženja, prepolne mize ali pogled na
najlepši sončni zahod – Grčija, Španija, Turčija, Severni Ciper,
Albanija ali Egipt ob Rdečem morju.
Na Jadranu vam bomo Palmovci znali hitro priporočiti prave
in idealne počitnice za vas. V naši ponudbi boste našli pestro
izbiro, vse od Istre, Kvarnerja in Dalmacije z otoki.

Doživimo Arabeske skupaj! Pri nas boste našli dodelane in
preizkušene programe, odlične vodnike in zanesljive partnerje.
Danes smo Palmovci najmočnejši organizatorji potovanj po
Arabeskah v Sloveniji. Smo odlični poznavalci Dubaja, Maroka,
Egipta, Izraela, Jordanije, Irana, Omana in Libanona. Z veseljem
vam bomo približali dežele ponosnih in gostoljubnih ljudi, ki si
že ob pozdravu dotaknejo srca in voščijo mir.

POČITNICE PO VAŠI MERI –
SANJSKO POD PALMO

SMUČANJE

So potovanja za vas posebna draž in izziv, po svoje uživate v
odkrivanju sveta in se raje družite z domačini kot s sopotniki
v večji in organizirani skupini? Potem so za vas primerna
Potovanja po meri in aranžmaji Hotel & let. Za vas uredimo
letalski prevoz, hotelsko nastanitev ali najem vozila, ob tem
pa poskušamo v kar čim večji meri ugoditi vašim željam in
pričakovanjem.
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POČITNICE IN POTOVANJE V ENEM

Palmovci smo že vrsto let smučarski navdušenci in vsako leto
komaj čakamo, da se prične zima. Pod Palmo tako najdete
najboljša smučišča in strmine, z raznoliko izbiro različnih
namestitev. Izbirate lahko med smuko v Sloveniji, Italiji ali
Avstriji.
Naj bo vaše letošnje smučanje nepozabno in prepojeno s
polno zimskih radosti.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

Dodatne ugodnosti za PALMINE POTNIKE
Popust za
zgodnje
prijave

Popust za zgodnje prijave do dva meseca pred odhodom
Velja za določene programe, podrobnosti in aktualne popuste najdete na spletu pri posameznem programu.

ZGODEN NAKUP = DOBER NAKUP

Programe moramo skrbno pripraviti in pravočasno rezervirati nastanitve, prej kot to storimo - boljša je
cena zato velja naše priporočilo: zgodnja odločitev je dobra odločitev.

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

Dodatne
ugodnosti

plačilo
na
obroke

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

15 % velja za vse izlete in potovanja, če ni drugače navedeno ob posameznem programu in
veljajo ob dveh odraslih osebah in otroku na dodatnem ležišču, kjer je to zaradi organizacije
potovanja mogoče.

Popusti za
otroke

• Cene so izračunane po pogojih veljavnih na dan 12.8.2019 in so označene z zvezdico ter veljajo za termine, ki so pri posameznem odhodu prav tako
označeni z zvezdico. Veljajo za število udeležencev, ki je zavedno ob ceni.
• V primeru manjšega števila udeležencev so zavedna tudi vsa doplačila in potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen z vsemi cenami. Za vse ostale
termine so pogoji in cene objavljeni v našem spletnem ceniku.
• Glede na dinamično spreminjanje cen vseh ponudnikov (prevozne, hotelske in in druge storitve), se lahko kadarkoli brez predhodne najave spremenijo.
Aktualne pa bodo vedno objavljene pri posameznem potovanju na spletu www.palma.si. Prijave sprejemamo do zasedenosti prostih kapacitet glede
na izjemno dinamiko se lahko prodaja zaključi tudi 3 tedne pred odhodom, saj so zahteve prevoznikov ob izdaji letalskih vozovnic različne, prav
tako je potrebno vrniti neprodane sobe. Optimalna in višja cena potovanja tako ni odvisna le od končnega števila potnikov, pač pa tudi od rokov
posredovanja končnih seznamov ter izdaje letalskih vozovnic. Prodaja aranžmajev je po roku za izdajo letalskih vozovnic in potrditev dodatnih sob ali
drugih storitev, možna na vprašanje. V primeru kakršnih koli sprememb programov in cen, bodo le te objavljene prav tako na naši spletni stran www.
palma.si. V tem primeru preneha veljavnost programov in cen v katalogu. Zato vas vljudno naprošamo, da programe v katalogu vzamete kot
informativne in jih vedno primerjate in preverite tudi z aktualnimi na spletni strani ali skupaj z našimi svetovalci. Za morebitne nenamerne napake se
iskreno opravičujemo.
• V primeru posebnih letal (charter let) je najmanjše število potnikov 140 na letalu in najmanj 45 potnikov na posameznem avtobusu. Na takšnih
potovanjih je možnih več programov in več avtobusov, cena pa se preračuna na število potnikov v posameznem avtobusu. Če je potnikov več kot 49
na istem programu, se uporabita dva avtobusa in se obračuna višja cena za potnike na obeh avtobusih, dokler oba ne dosežeta optimalnega števila
potnikov.
• Splošni pogoji in navodila ter podrobne informacije v zvezi s potovanjem so sestavni del programa/pogodbe o potovanju in so vam na voljo kot tiskana
priloga v vseh Palminih poslovalnciah, na spletni strani www.palma.si. in v katalogu Svetovna potovanja.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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ŽELITE
PONUDBE

a-la-carte?

A-LA-CARTE PONUDBE
Po želji lahko pripravimo posebne ponudbe in programe, kjer upoštevamo vaše želje
- povprašajte svojega referenta v poslovalnici.

PREMIUM POTOVANJA - INDIVIDUALNI SERVIS
Po želji in proti doplačilu lahko uredimo individualni servis: individualni transfer
in vodenja izletov v spremstvu lokalnih vodnikov - povprašajte svojega referenta v
poslovalnici.

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

Zbiram odhode in rezervacije.
Koristim popuste in ugodnosti.

preverite aktualne ponudbe in opravite rezervacijo
vaših počitnic in potovanj na palmini spletni strani
www.palma.si
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PALMINE ARABESKE
Dubaj in počitnice v
Ras al Khaimahu

Cena:

od

1.099 €

8 dni, 21.09., 26.10., 16.11. 2019; 3.1., 16. in
23.2., 13. In 20.3., 25.4., 22.5.2020
direktni polet letala iz Zagreba v Dubaj z
letalsko družbo Emirati
kombinacija ogledov Dubaja in počitnic v
letoviškem Ras Al Khaimahu 4*
štiri nočitve v hotelu 3/4* v Dubaju in tri
nočitve v hotelu Double tree by Hilton v Ras
Al khaimah
po želji nepozaben jeep safari z večerjo v
puščavi

Cena:

od

1.490

€

Iran – čudovita Perzija
8 dni, 26.09. in 28.10.2019; 22.02.,
26.04.2020
bogata perzijska zapuščina, ki nikogar ne pusti
ravnodušnega
živahna prestolnica Teheran, mesto palač, muzejev, bogate zgodovine, arhitekture in čarobnih
bazarjev
Isfahan velja za najlepše mesto Irana in vam bo
osvežilo dušo in telo
Shiraz je mesto vrtnic, slavčkov in pesnikov
nepozabna pokrajina in življenje nekega drugega časa in prostora

Jordanija in Izrael s
posebnim letalom

Cena:

od

1.195 €

6 oz. 7 dni,, 23. in 28.10. 2019; 25. in
30.12.2020
posebno letalo iz Ljubljane - maksimalni
izkoristek časa
ogled biserov Jordanije in Izraela: Petra, sveto mesto Jeruzalem in Betlehem, prestolnica
Amman
odlično vodenje
samo pri Palmi

Cena:

od

969

€

dubaj in abu dhabi z
direktnim letom
6 dni, 24.09., 26.10., 16. in 26.11. 2019; 3.1.,
16. in 23.2., 13. in 20.3., 25.4., 22.5.2020
odlična cena za vključene storitve
prosti čas za nakupovanje, samostojno pohajkovanje in številne aktivnosti, ki jih nudi mesto
odlično vodenje
pet nočitev z zajtrkom v odličnem hotelu 4* v
centru mesta
direktni polet iz Zagreba v Dubaj s priznano
letalsko družbo Emirates
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PALMINE ARABESKE
Po sledeh Lawrenca
Arabskega

Cena:

od

989 €

8 dni, 26.09. in 29.10. 17.11., 26.12.2019
celodnevni ogled Petre
počitniški dan v letoviški Akabi
večerja v tipični restavraciji
potovanje v manjših skupinah na rednih letalskih
linijah
vstopnine vključene v ceno potovanja

Cena:

od

989

€

Čudovita Jordanija s
posebnim letalom
6 oz.7. dni, 23. in 28.10.2019; 25. in
30.12.2020
posebno letalo iz Ljubljane z odličnimi
časovnicami poletov
ogled sedme čude sveta - Petre in vseh ostalih
biserov Jordanije
po želji jeep safari v puščavi Wadi Rum
razvajanje v letoviškem središču Akaba
kopanje v Mrtvem morju

Libanon

Cena:

5 dni, 20.09., 17. in 25.10.2019; 22.02.,
26.04.2020

od

799 €

Bejrut - deveto najboljše mesto na svetu,
degustacija vin v vinski kleti
Harissa, eden najbolj znanih romarskih krajev
v Libanonu

Cena:

od

798

€

Križarjenje po Nilu in
počitnice v Hurgadi ali
obisk Kaira
8 dni, odhodi vsako soboto 365 dni v letu
direktni polet iz Ljubljane v Hurgado
odlično vodenje
vse vključeno v hotelu v Hurgadi in polni penzion na ladji
ogled biserov starega Egipta
zaključek s počitnicami v Hurgadi ali obiskom
Kaira
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PALMINE ARABESKE
Izrael – sijaj svete
dežele

Cena:

od

1.389 €

8 dni, 19.09., 25.10., 26.12.2019;
15.02., 14.03., 2504. 2020
celovit ogled Izraela
ogled svetopisemskih krajev - Jeruzalem,
Galilejsko morje, Betlehem in Nazaret
obisk modernega Tel Aviva, haife ter razvajanje ob Rdečem morju
potovanje v manjših skupinah

Cena:

od

1.369

€

Sultanat Oman –
arabski biser
9 dni, 26.10., 16.11. in 7.12.2019, 15.2., 25.4.,
24.10. in 26.12.2020
moč narave - obisk puščave Wahiba z mogočnimi več kot 100 metrskimi sipinami
obisk naravnega habitata in rezervata morskih
želv na peščeni plaži
možnost kopanja v naravnih oazah

Maroška Pravljica
8 dni,, 21.9., 12.10., 25.10., 28.12.2019,
12.1., 15.2., 22.2., 21.3., 25.4., 12.9. in
24.10.2020

Cena:

od

929 €

najbolj priljubljen program za obisk Maroka
celovito doživetje, obisk Kraljevih mest,
Sahare in potovanje preko Atlasa
vstopnine po programu ter 7 večerij že vključeno v osnovno ceno
pri odhodu 22.2.2020 že zagotovljen odhod
tudi iz Celja in Maribora!

Cena:

od

899

€

Magični Maroko
8 dni, 15.9. 2019
zagotovljen odhod iz Celja, Maribora in Ljubljane
doživite največji trg v Marakešu Džama el Fna
ali kot Afrike, kjer ob večerih poteka velika
ulična predstava na prostem
pokusite slastno maroško hrano, ki razvaja na
vsakem koraku
obiščite Marakeš, ki očara s palačami in mošejami
obiščite mesto obrti - Fes
odlične časovnice in 7 večerij, vključenih v
ceno
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Na MEDITERANU se ustavi čas.
Zakaj počitnikovati s Palmo ob Sredozemskem in Rdečem
morju?
•

Izbor najlepših počitniških krajev: Grčija, Španija, Turčija, Severni Ciper,
Albanija, Tunizija in Egipt,

•

največ za vaš denar in skrbno izbrani nastanitveni objekti,

•

počitnice za vse želje, generacije in žepe,

•

odlični Palmini slovenski predstavniki.

www.palma.si
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SEVERNA AMERIKA

O AMERIŠKEM SEVERU, VZHODU
IN ZAHODU

Združene države Amerike sestavlja petdeset
zveznih držav. Spoznajmo kalejdoskop različnih
kultur, prostranih pokrajin, milijonskih mest, bogate
zgodovine in najrazličnejših pustolovščin. Podajmo
se po neskončnih cestah na pot odkrivanja puščav,
megalomanskih mest z najvišjimi nebotičniki,
globin Grand Canyona, veličastnosti narodnih
parkov, hollywoodskega blišča v mestu angelov in
neskončnosti havajskih plaž.
Aljaska je največja ameriška zvezna država, pravijo
ji tudi dežela polnočnega sonca, saj jo zaznamujeta
polarni dan in polarna noč. Zadihajmo, prepustimo
se tišini narodnega parka Denali in prisluškujmo
grizlijem in losom v spektakularni pokrajini.
Kanada je druga največja država na svetu in
domovina rdečega javorja. Navdušuje nas z
mogočnimi Niagarskimi slapovi, ki jo razmejujejo
z ZDA, zasneženimi gorskimi vrhovi, zelenimi
prostranstvi, smaragdnimi jezeri in rajsko svobodo.
Odkrijmo severno celino med Atlantskim in Pacifiškim
oceanom!

KDAJ ODPOTOVATI

ZDA je idealno obiskati spomladi ali jeseni, saj se
dnevne temperature gibljejo okoli 250C. V poletnih
mesecih je toplo in vroče, s temperaturami do 300C,
na zahodu do 350C.
Potovanje v Kanado pa je najbolj priporočljivo v
poletnih mesecih med junijem in avgustom.
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Obisk pristnega jazzovskega lokala na Manhattnu ali jogging skozi
Centralni park v središču Velikega
jabolka New York.

•

Predsednikova Bela hiša in ogled washingtonskega Monumenta, ki v višino meri 169 metrov.

•

Treking po mogočnem Grand Canyonu, globokem 1600 metrov, ki ga je
izoblikovala reka Kolorado, ali prelet
te naravne umetnine s helikopterjem.

•

Igralniška meka Las Vegas v zvezni
državi Nevada je bila včasih puščava,
danes pa velja za najbolj priljubljeno
mesto zabave, v katerem porabijo
največ električne energije na svetu.

KANADA IN ALJASKA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Ogled moderne kanadske arhitekture, steklenih nebotičnikov in športne
dvorane Skydome v Torontu, kjer igra
domača baseball ekipa Blue Jays.

•

Plovba z ladjico pod najmogočnejšimi Niagarskimi slapovi, kjer je
povprečni vodni pretok okoli 6000
kubičnih metrov na sekundo, hitrost
vode pa znaša 3 milijone litrov na sekundo.

NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Križarjenje po veličastnem zalivu
princa Williama z najlepšimi pogledi na ledenike in fjorde. Uživamo ob
pogledu na kite, morske vidre, orke,
tjulnje.

•

Narodni park Denali z najhladnejšim
in najvišjim vrhom Amerike, goro
McKinley, ki v višino meri 6.194 metrov.

•

Pečeni lososi v mestu Fairbanks, ki
mu zaradi iskalcev zlata, ki so prebivali v njem, pravijo tudi Mesto zlatega srca.
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PALMINA POPOTNICA
SPIJTE VELIKO AMERIŠKO KAVO V
“TAKE AWAY” LONČKU

Tako kot Američani, si tudi vi v dnevu, polnem novih dogodivščin, privoščite kavo v
pretiranih količinah, četudi je vodena. Ni lepšega, kot drveti po ulicah velemest in se z
omamnim napitkom iz priljubljene kavarne
zliti z domačini.
OBČUTITE SPOKOJNOST
NARODNIH PARKOV
Poleg mestnega vrveža si privoščite tudi mir
in čas zase. To boste našli v več kot 50 osupljivih ameriških narodnih parkih, kjer vas v
vsej tej veličini zagotovo čaka vaš mali delček raja na Zemlji.

SVETOVNI FENOMEN
MALCE DRUGAČNI PETKI
“Casual Friday” ali sproščeni petek
predstavlja obliko neformalnega oblačenja na delovnem mestu. Ta severnoameriški običaj so v petdesetih letih
prejšnjega stoletja uveljavili mladi računalniški milijonarji v Silicijevi dolini,
ki so dokazovali, da je mogoče biti uspešen tudi v kratkih hlačah in majici. Na
Havajih so denimo uvedli Havajski petek, ko je zaposlenim dovoljeno obleči
priljubljene havajske srajce.

ZA DOBER TEK
Pečen krompir v srajčki je tradicionalna ameriška jed, z značilno mehko
sredico in hrustljavo skorjo. Polnjen
je lahko z maslom, sirom ali šunko
ter predstavlja samostojno jed ali pa
prilogo zrezkom.
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

PALMINA POPOTNICA
PRIPRAVITE SE NA DIVJI SEVER

Ljubitelji divjine in neokrnjene narave boste
uživali v prostranstvih Kanade in Aljaske. Toda,
previdno pri srečanju z divjimi živalmi. Pustite,
da losi in medvedi mirno prečkajo cesto, nikar
se jim preveč ne približujte. Ko bodo dovolj daleč, pa se le prepustite temu prijetnemu pustolovskemu duhu v vašem telesu.
POJDITE PO SLEDEH KULTNE
TELEVIZIJSKE NADALJEVANKE

Se še spomnite priljubljene televizijske nadaljevanke Severna obzorja, kjer je mlad zdravnik Joel Fleischman svetovljanski New York
zamenjal za aljaško milino? Stopite po njegovih poteh in uživajte v premostitvi kulturne
pregrade med urbanim značajem ter sproščeno skupnostjo preprostih prebivalcev Aljaske.

15

NEW YORK - 5 DNI

ODHODI: 20.9., 28.10. 2019; 25.1.*, 19.3., 27.4., 25.6., 20.8., 28.9., 25.10., 2020; 30.1.*, 26.3.*, 25.4., 25.6., 18.8., 25.9., 30.10. 2021
doživetje središča vesolja - v New Yorku
se popotnik počuti točno tako
sprehod med nebotičniki največjega
ameriškega mesta
odlična lokacija hotela na Manhattnu
možnost teka in sprehoda po
Centralnem parku
odkrivanje starega in finančnega predala
“Velikega jabolka” ter nebotičnika “One
WTC”
sprehod in možnost nakupovanja na
razkošni 5. Aveniji
odlično vodenje
1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA - NEW YORK

nočitev

POLET PROTI VELIKEMU JABOLKU
Odhod predvidoma iz letališča pri Benetkah ali drugega bližnjega letališča in polet preko enega izmed
evropskih letališč v New York. Po pristanku na letališču prevoz do hotela. Glede na čas pristanka letala za
najbolj zagrete in ne preveč utrujene, še krajši sprehod
do osrčja mesta in sicer do Rockefeller centra ter na
znamenit Times Square.

2. DAN nočitev
NEW YORK

MED MOGOČNIMI NEBOTIČNIKI
Vabimo vas na poldnevni avtobusni ogled Manhattna
(doplačilo). Med vožnjo po zgornjem in spodnjem
Manhattnu bomo spoznavali razsežnosti,,Velikega jabolka‘‘, številne pisane mestne četrti in multikulturnost, ki daje mestu edinstveno podobo. Videli bomo
palačo Združenih narodov, Centralni park, Lincolnovo
dvorano, ki je eden od pomembnejših centrov glasbenega dogajanja, cerkev Sv. John Divine, prestižno
Univerzo Columbia, Harlem, art - decojevsko podobo
postaje Grand Central, veličastno Katedralo Sv. Patricka, Nacionalno knjižnico, živahno dogajanje v Rockefeller centru, Radio City... Vožnjo mimo Kitajske četrti,
umetniškega Soha, Tribece in Greenwich Villege bomo
zaključili z ogledom Battery parka, od koder je lep
pogled na Kip svobode. Vožnja tudi do Brooklynskega
mostu in South Street Seaporta. Ogled točke »Ground Zero« – prostora, kjer sta stala znamenita stolpa
Dvojčka, simbola globalnih ameriških dosežkov in po
želji vzpon na One WTC–najvišji nebotičnik v Severni
Ameriki, visok 541 m.
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3. DAN nočitev
NEW YORK

RAZKOŠJE UMETNOSTI
Priporočamo obisk enega od številnih muzejev ali
galerij: Muzej Moderne umetnosti MoMa; prenovljen
ponuja odlično zbirko sodobnih umetniških del. Metropolitanski muzej (Met), ki v enkratni zbirki predstavlja enega najbogatejših umetniških opusov na svetu,
glamurozna pa je tudi njegova arhitektura, Narodno
zgodovinski muzej z planetarijem, razstavo dinozavrov
in mineralov ali muzej Guggenheim, ki ga poznamo kot
odštekano okroglo stavbo, ki je delo znamenitega arhitekta Franka Lloyda Wrighta. Predlagamo izlet z ladjico
okoli Manhattna z nepozabnim pogledom na nebotičnike finančnega dela mesta ter otoka Ellis in Liberty,
z legendarnim Kipom Svobode. Posebno doživetje
je sprehod po znamenitem Centralnem parku, kjer v
zeleni oazi mesta, med jezeri in številnimi sprehajalnimi potmi organizirajo številne koncerte, predstave,
in športne prireditve...Pred povratkom v hotel bomo
pokusili še pravo Newyorško Cheese Cake in si morda
ogledali katero od številnih predstav na Broadwayu.
Po želji si bomo mesto, ki nikoli ne spi ogledali že prvi
večer z razgledne ploščadi Top of the Rock ali Empire
State Buildinga, od koder je v lepem vremenu prekrasen pogled na nebotičnike in avenije. Na simbol in ponos New Yorka, velikana Empire State building z 381 m
se je vsekakor potrebno povzpeti. Razgledna ploščad
na 102 nadstropju omogoča 360-stopinjski razgled na
New York.

4. DAN
NEW YORK - EVROPA

polet proti Evropi

TOM FORD IN OSTALI
Čas do odhoda na letališče, lahko namenimo sprehodu na Peti Aveniji, ki jo zaznamuje živahno ulično
dogajanje ali pa se odpravimo v eno izmed številnih
in znamenitih veleblagovnic (Macy‘S, Bloomingdales,
Sax Fifht...). Mesto zaznamuje moda, zato so prisotni
vsi najpomembnejši modni oblikovalci s svojimi trgovinami in navdušeni bomo opazovali najnovejše modne trende. Prav tako pa boste presenečeni nad modo
samih Američanov in njihovo znamenito kombinacijo
elegantnih oblek ter športnih copat. Predvidoma popoldne vožnja na letališče in polet v Evropo.

5. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

CENA: od

1.299 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v ekonomskem
razredu, letališke in varnostne pristojbine, prevoz letališče - hotel - letališče, tri prenočevanja v dvoposteljnih sobah v hotelu 2/3*, spremstvo in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 10 in
14 potniki 190 € in med 15 in 24 potniki 170 €
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: poldnevni avtobusni ogled New Yorka 40 € (ob prijavi najmanj 15
potnikov), enoposteljna soba 299 €, registracija za
vstop v ZDA - ESTA 27 €, prevoz na letališče (v primeru odhoda iz bližnjega evropskega letališča): 58 €.
DOPLAČILO na poti: napitnine (tudi otroci).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek podzemne železnice, vstopnina na Empire State Building ali One
WTC, posamezni muzeji in galerije, izlet z ladjico,
obisk muzikala na Broadway-u.
POPUSTI: otrok do 12 leta z dvema odraslima v sobi:
17 %; popust za tretjo osebo v sobi 50 € in četrto
osebo v sobi: 80 €.
OPOMBA: lokacija hotela je odlična, vendar preprosta. V primeru da želite v New Yorku bivati v boljšem
hotelu, vam le tega lahko rezerviramo. Po ameriških
standardih v večini hotelov v ZDA v ceno prenočevanja niso vključeni zajtrki, ki pa so v večini hotelov
na voljo v hotelskih restavracijah za doplačilo. V hotelih, kjer kontinentalni zajtrk ponudijo brezplačno,
imajo zajtrk tudi naši gostje. Kadar je v sobi več oseb
(3. in 4.) prenočujejo na v sobi obstoječih, dveh velikih zakonskih posteljah; na vsaki postelji po 2 osebi. Dodatnih postelj v sobi ni. Razpored ogledov po
dnevih se lahko spremeni, pravo tako bodo v primeru spremembe letalskega prevoza ogledi prilagojeni
letalskemu prevozu.
Na prodajno mesto pošljite kopijo potnega lista.

ljubo doma

Pristanek na enem od evropskih letališč in vožnja v Slovenijo (doplačilo za prevoz).

NA ŽELJO VAM LAHKO PODALJŠAMO BIVANJE V NEW YORKU
(po predhodni potrditvi in spremembi letalskega prevoza).

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

NEW YORK - 6 DNI

ODHODI: 20.9., 28.10., 29.12. 2019; 15.2.*,19.3., 27.4., 25.6., 20.8., 28.9., 25.10., 2020; 26.3.*, 25.4., 25.6., 18.8., 25.9., 30.10. 2021
doživetje središča vesolja - v New Yorku
se popotnik počuti točno tako
sprehod med nebotičniki največjega
ameriškega mesta
odlična lokacija hotela na Manhattnu
možnost teka in sprehoda po
Centralnem parku
odkrivanje starega in finančnega predala
“Velikega jabolka” ter nebotičnika “One
WTC”
sprehod in možnost nakupovanja na
razkošni 5. Aveniji
odlično vodenje
1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA - NEW YORK

nočitev

POLET PROTI VELIKEMU JABOLKU
Odhod predvidoma iz letališča pri Benetkah ali drugega bližnjega letališča in polet preko enega izmed
evropskih letališč v New York. Po pristanku na letališču prevoz do hotela. Glede na čas pristanka letala za
najbolj zagrete in ne preveč utrujene, še krajši sprehod
do osrčja mesta in sicer do Rockefeller centra ter na
znamenit Times Square.

2. DAN
NEW YORK

nočitev

MED MOGOČNIMI NEBOTIČNIKI
Vabimo vas na poldnevni avtobusni ogled Manhattna
(doplačilo). Med vožnjo po zgornjem in spodnjem
Manhattnu bomo spoznavali razsežnosti,,Velikega jabolka‘‘, številne pisane mestne četrti in multikulturnost, ki daje mestu edinstveno podobo. Videli bomo
palačo Združenih narodov, Centralni park, Lincolnovo
dvorano, ki je eden od pomembnejših centrov glasbenega dogajanja, cerkev Sv. John Divine, prestižno
Univerzo Columbia, Harlem, art - decojevsko podobo
postaje Grand Central, veličastno Katedralo Sv. Patricka, Nacionalno knjižnico, živahno dogajanje v Rockefeller centru, Radio City... Vožnjo mimo Kitajske četrti,
umetniškega Soha, Tribece in Greenwich Villege bomo
zaključili z ogledom Battery parka, od koder je lep
pogled na Kip svobode. Vožnja tudi do Brooklynskega
mostu in South Street Seaporta. Ogled točke »Ground Zero« – prostora, kjer sta stala znamenita stolpa
Dvojčka, simbola globalnih ameriških dosežkov in po
želji vzpon na One WTC–najvišji nebotičnik v Severni
Ameriki, visok 541 m.

3. IN 4. DAN
NEW YORK

nočitev

RAZKOŠJE UMETNOSTI
Priporočamo obisk enega od številnih muzejev ali
galerij: Muzej Moderne umetnosti MoMa; prenovljen
ponuja odlično zbirko sodobnih umetniških del. Metropolitanski muzej (Met), ki v enkratni zbirki predstavlja enega najbogatejših umetniških opusov na svetu,
glamurozna pa je tudi njegova arhitektura, Narodno
zgodovinski muzej z planetarijem, razstavo dinozavrov
in mineralov ali muzej Guggenheim, ki ga poznamo kot
odštekano okroglo stavbo, ki je delo znamenitega arhitekta Franka Lloyda Wrighta. Predlagamo izlet z ladjico
okoli Manhattna z nepozabnim pogledom na nebotičnike finančnega dela mesta ter otoka Ellis in Liberty,
z legendarnim Kipom Svobode. Posebno doživetje
je sprehod po znamenitem Centralnem parku, kjer v
zeleni oazi mesta, med jezeri in številnimi sprehajalnimi potmi organizirajo številne koncerte, predstave,
in športne prireditve...Pred povratkom v hotel bomo
pokusili še pravo Newyorško Cheese Cake in si morda
ogledali katero od številnih predstav na Broadwayu.
Po želji si bomo mesto, ki nikoli ne spi ogledali že prvi
večer z razgledne ploščadi Top of the Rock ali Empire
State Buildinga, od koder je v lepem vremenu prekrasen pogled na nebotičnike in avenije. Na simbol in ponos New Yorka, velikana Empire State building z 381 m
se je vsekakor potrebno povzpeti. Razgledna ploščad
na 102 nadstropju omogoča 360-stopinjski razgled na
New York.

5. DAN
NEW YORK - EVROPA

polet proti Evropi

TOM FORD IN OSTALI
Čas do odhoda na letališče, lahko namenimo sprehodu na Peti Aveniji, ki jo zaznamuje živahno ulično
dogajanje ali pa se odpravimo v eno izmed številnih
in znamenitih veleblagovnic (Macy‘S, Bloomingdales,
Sax Fifht...). Mesto zaznamuje moda, zato so prisotni
vsi najpomembnejši modni oblikovalci s svojimi trgovinami in navdušeni bomo opazovali najnovejše modne trende. Prav tako pa boste presenečeni nad modo
samih Američanov in njihovo znamenito kombinacijo
elegantnih oblek ter športnih copat. Predvidoma popoldne vožnja na letališče in polet v Evropo.

6. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

ljubo doma

Pristanek na enem od evropskih letališč in vožnja v Slovenijo (doplačilo za prevoz).
CENA: od

1.389 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v ekonomskem
razredu, letališke in varnostne pristojbine, prevoz letališče - hotel - letališče, štiri prenočevanja v dvoposteljnih sobah v hotelu 2/3*, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 10 in
14 potniki 230 € in med 15 in 24 potniki 200 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: poldnevni avtobusni
ogled New Yorka 40 € (ob prijavi najmanj 15 potnikov), enoposteljna soba 390 €, registracija za vstop
v ZDA – ESTA: 27 €, prevoz na letališče (v primeru
odhoda iz bližnjega evropskega letališča) 58 €.
DOPLAČILO na poti: napitnine (tudi otroci).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek podzemne železnice ali taxi-ja, vzpon na Empire State Building in
One WTC, posamezni muzeji in galerije, izlet z ladjico, obisk muzikala na Broadwayu.

POPUSTI: otrok do 12 leta z dvema odraslima v sobi:
17 %; popust za tretjo osebo v sobi 70 € in četrto
osebo v sobi: 100 €
OPOMBA: lokacija hotela je odlična, vendar preprosta. V primeru da želite v New Yorku bivati v
boljšem hotelu, lahko le tega uredimo. Po ameriških standardih v večini hotelov v ZDA v ceno prenočevanja niso vključeni zajtrki, ki so sicer na voljo v
hotelskih restavracijah za doplačilo. V tistih hotelih,
kjer kontinentalni zajtrk ponudijo brezplačno, imajo
zajtrk tudi naši gostje. Kadar je v sobi več oseb (3.
in 4.) prenočujejo na v sobi obstoječih, dveh velikih
zakonskih posteljah; na vsaki postelji po 2 osebi. dodatnih postelj v sobi ni. Razpored ogledov po dnevih
se lahko spremeni, pravo tako bodo v primeru spremembe letalskega prevoza ogledi prilagojeni letalskemu prevozu.
Na prodajno mesto pošljite kopijo potnega lista.

New York lahko obiščete tudi samostojno?
Izberite čas in trajanje potovanja, mi pa vam rezerviramo:
• preverjeno nastanitev v središču mesta
• najugodnejši letalski prevoz
• prevoz letališče–hotel–letališče
Cena od 899 €/osebo (odvisno od termina in razpoložljivosti mest na letalu in hotelu).

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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VZHODNI TRIKOTNIK ZDA IN KANADA

ODHODI: 20.9., 28.10.,* 2019; 19.3.*, 27.4., 25.6., 20.8., 28.9., 25.10., 2020; 26.3.*, 25.4., 25.6., 18.8., 25.9., 30.10. 2021

spoznavanje pokrajine od New Yorka do
Toronta

postaje Grand Central, veličastno Katedralo Sv. Patricka, Nacionalno knjižnico, živahno dogajanje v Rockefeller centru, Radio City... Vožnjo mimo Kitajske četrti,
umetniškega Soha, Tribece in Greenwich Villege bomo
zaključili z ogledom Battery parka, od koder je lep
pogled na Kip svobode. Vožnja tudi do Brooklynskega
mostu in South Street Seaporta. Ogled točke »Ground Zero« – prostora, kjer sta stala znamenita stolpa
Dvojčka, simbola globalnih ameriških dosežkov in po
želji vzpon na One WTC–najvišji nebotičnik v Severni
Ameriki, visok 541 m.

zanimiva dežela Amišev in njihovi
nenavadni običaji

3. DAN
NEW YORK

doživetje središča vesolja - v New Yorku
se popotnik počuti točno tako
sprehod med nebotičniki največjega
ameriškega mesta
odlična lokacija hotela na Manhattnu

poseben utrip prestolnice Washington
D.C. in zgodovinsko pomembni
Philadelphji
posebno doživetje ob pogledu na
mogočne Niagarske slapove
1. DAN
LJUBLJANA - EVROPA - NEW YORK

nočitev

2. DAN
NEW YORK

nočitev

POLET PROTI VELIKEMU JABOLKU
Odhod predvidoma iz letališča pri Benetkah ali drugega bližnjega letališča ter polet preko enega izmed
evropskih letališč v New York (doplacilo za prevoz). Po
pristanku sledi prevoz do hotela. Glede na čas pristanka letala za najbolj zagrete in ne preveč utrujene, še
krajši sprehod do osrčja mesta in sicer do Rockefeller
centra ter na znameniti Times Square.

MED MOGOČNIMI NEBOTIČNIKI
Vabimo vas na poldnevni avtobusni ogled Manhattna
(doplačilo). Med vožnjo po zgornjem in spodnjem
Manhattnu bomo spoznavali razsežnosti,,Velikega jabolka‘‘, številne pisane mestne četrti in multikulturnost, ki daje mestu edinstveno podobo. Videli bomo
palačo Združenih narodov, Centralni park, Lincolnovo
dvorano, ki je eden od pomembnejših centrov glasbenega dogajanja, cerkev Sv. John Divine, prestižno
Univerzo Columbia, Harlem, art - decojevsko podobo
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nočitev

RAZKOŠJE UMETNOSTI
Priporočamo obisk enega od številnih muzejev ali
galerij: Muzej Moderne umetnosti MoMa; prenovljen
ponuja odlično zbirko sodobnih umetniških del. Metropolitanski muzej (Met), ki v enkratni zbirki predstavlja enega najbogatejših umetniških opusov na svetu,
glamurozna pa je tudi njegova arhitektura, Narodno
zgodovinski muzej z planetarijem, razstavo dinozavrov
in mineralov ali muzej Guggenheim, ki ga poznamo kot
odštekano okroglo stavbo, ki je delo znamenitega arhitekta Franka Lloyda Wrighta. Predlagamo izlet z ladjico
okoli Manhattna z nepozabnim pogledom na nebotičnike finančnega dela mesta ter otoka Ellis in Liberty,
z legendarnim Kipom Svobode. Posebno doživetje je
sprehod po znamenitem Centralnem parku, kjer v zeleni oazi mesta, med jezeri in številnimi sprehajalnimi
potmi organizirajo koncerte, predstave, in športne prireditve...Pred povratkom v hotel bomo pokusili še pravo Newyorško Cheese Cake in si morda ogledali katero
od predstav na Broadwayu. Po želji si bomo mesto, ki
nikoli ne spi ogledali prav ta večer z razgledne ploščadi
Top of the Rock ali Empire State Buildinga, od koder
je v lepem vremenu prekrasen pogled na nebotičnike
in avenije. Na simbol in ponos New Yorka, velikana
Empire State building z 381 m se je vsekakor potrebno
povzpeti. Razgledna ploščad na 102 nadstropju omogoča 360-stopinjski razgled na New York.

4. DAN
NEW YORK - NIAGARSKI SLAPOVI

nočitev

5. DAN
NIAGARSKI SLAPOVI - TORONTO NIAGARSKI SLAPOVI

nočitev

TOM FORD IN OSTALI
Čas do odhoda na naše potovanje, lahko namenimo
sprehodu na Peti Aveniji, ki jo zaznamuje živahno ulično dogajanje ali pa se odpravimo v eno izmed številnih
in znamenitih veleblagovnic (Macy‘S, Bloomingdales,
Sax Fifht...). Mesto zaznamuje moda, zato so prisotni
vsi najpomembnejši modni oblikovalci s svojimi trgovinami in navdušeni bomo opazovali najnovejše modne trende. Prav tako pa boste presenečeni nad modo
samih Američanov in njihovo znamenito kombinacijo
elegantnih oblek ter športnih copat. Zgodaj popoldne
začetek avtobusnega potovanja skozi zvezno državo
New York in Pensilvanija mimo področja imenovanega
“Finger Lakes”. V večernih urah prihod na Niagarske
slapove. Niagarski slapovi so skupina velikih slapov na
reki Niagari, ki razmejujejo ZDA in Kanado in slovijo po
svoji lepoti. Nastanitev v hotelu na kanadski strani.

MULTIKULTURNA METROPOLA TORONTO IN GRMEČA
VODA
Zjutraj obisk največjega kanadskega mesta – Toronta
on jezeru Ontario. V nasprotju s “starimi” kanadskimi
mesti nas Toronto preseneti z moderno arhitekturo
in steklenimi nebotičniki. Toronto je zanimivo mesto,
saj predstavlja slikovito mešanico ljudi različnih barv
in kože in narodnega izvora ter jezika in prav to daje
mestu poseben značaj. Ogled mesta vključno z 553 m
visokim CN Tower ter Skydome – prvim večnamenskim
stadionom s povsem premično streho, parlamentarnimi poslopji, mestno hišo in finančnim predelom.
Popoldne povratek na Niagarske slapove in ogled svetovnega čuda. Indijanci so dali najslavnejšim slapovom
ime Grmeča voda, saj se 169 milijonov litrov vode na
minuto zliva čez 50 m visoke pečine v obliki podkve iz
Eriejskega v Ontarijsko jezero, ki ju reka Niagara povezuje. Proti doplačilu možnost vožnje z ladjo “ Hornblower” pod slapove, kjer nad prepadom vedno visi
meglica vodnega pršca. V primeru, da ladja spomladi
in jeseni ne vozi, je ogled slapov le iz parka nad slapovi. Povratek v hotel.

6. DAN nočitev
NIAGARSKI SLAPOVI – DEŽELA AMIŠEVPHILADELPHIA

DAN MED »ENAKIMI LJUDMI« IN NJIHOVE ZANIMIVE
NAVADE
Odhod z Niagarskih slapov in avtobusna vožnja skozi
slikovito podeželje države Pensilvanije ob reki Susquehanna v Philadelphio. Na poti postanek v t.i. “Amish County” oz deželi Amišev, kjer veliko nemški priseljencev še vedno živi tako kot njihovi predniki v 17.
stol. Gričevnato območje, približno uro in pol vožnje
od Philadelphie, je slikovit, iz preteklosti vzet kolaž
rodovitne pokrajine, konjskih vpreg, skodlastih kmetij
in Amišev, oblečenih v resnobne črne oprave. Amiši so skupina pripadnikov radikalne krščanske vere,
ki v svojem življenju ne uporablja nobenih tehničnih
pripomočkov (radia, TV, elektrike, avtomobilov) in se
večina ukvarja le s kmetijstvom. Z malo sreče bomo
videli značilne kočije, s katerimi se Amiši prevažajo.
Nepozabna izkušnja. Popoldne nadaljevanje vožnje v
Philadelphio, mesto kjer je bila podpisana ameriška
deklaracija o neodvisnosti 4. 7. 1776, danes pa 4. julij
predstavlja enega največjih zveznih praznikov Američanov. Nastanitev.

7. DAN
PHILADELPHIA - WASHINGTON DC

Washingtonu, Lincolnu in Jeffersonu, spomeniki posvečeni korejski, vietnamski in 2. svetovni vojni, številni
muzeji Smithsonian. Mimo največje stavbe na svetu,
Pentagona se bomo zapeljali do vojaškega pokopališča
Arlington, kjer je poleg 290.000 vojakov pokopan tudi
priljubljen ameriški predsednik J. F. Kennedy. Nastanitev v hotelu.

8. DAN
WASHINGTON DC - EVROPA

polet proti Evropi

OBISK NAJBOLJ SLAVNIH MUZEJEV SVETA
Čas do odhoda na letališče bo namenjen samostojnim ogledom glavnega mesta ali pa ogledu nekaterih
muzejev. Priporočamo ogled letalskega in vesoljskega
muzeja “Smithsonian Air and Space Museum”, v katerem je največja zbirka letal in vesoljskih plovil. Predvidoma v popoldanskih urah prevoz na letališče in polet
v Evropo.

9. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

ljubo doma

Po pristanku na enem od bližnjih evropskih letališču
sledi prevoz v Slovenijo (doplačilo).

nočitev

V MIKROKOZMOSU DEŽELE VELIKIH IDEALOV
Ogled zgodovinsko najpomembnejšega mesta ZDA.
Leta 1776 so prav tu podpisali Deklaracijo o neodvisnosti in kasneje na osnovi le te tudi prvo ameriško ustavo.
Ogledali si bomo zgodovinski predel mesta s hišo neodvisnosti oz “Independence Hall”, Liberty Bell in Liberty Hall ter mestno hišo s kipom ustanovitelja mesta
in države Pensilvanije, Williama Penna, Muzej umetnosti, Rodinovo galerijo, knjižnico, Old Mint oz kovnico
prvega denarja, najstarejšo ulico v ZDA Elfreth`s Alley
in seveda hišo Betsy Rose, kjer so sešili prvo zastavo ZDA. Nadaljevanje potovanja v Washington D.C.,
glavno mesto ZDA. Panoramski ogled predela, ki ga
imenujemo mall. Mall je več kot slaven park, saj so ob
njem Kapitol, Bela hiša in številni spomeniki: spomenik

CENA: od

1.859 €*najmanj. 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, sedem nočitev v
hotelih turistične kategorije 2*/3* v New Yorku, 3*/4*
na Niagari na Niagarskih slapovih, v Philadelphii in
Washingtonu v dvoposteljnih sobah, avtobusne prevoze in zunanje oglede po programu v ZDA, izlet v
Toronto, državne pristojbine, spremstvo in stroške
organizacije.

MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 10 in
14 potniki 230 € in med 15 in 24 potniki 200 €.
DOPLAČILA: napitnine (tudi otroci).
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: avtobusni ogled
New Yorka 40 € (ob prijavi najmanj 15 potnikov),
enoposteljna soba 590 €, registracija za vstop v ZDA
– ESTA: 27 €, prevoz na letališče (v primeru odhoda
iz bližnjega evropskega letališča) 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: strošek podzemne železnice in vožnja s taxi-jem, vzpon na Empire State
building, One WTC, CN Tower, vstopnine v muzeje,
izlet z ladjico – New York in na Niagarskih slapovih.
POPUSTI: otrok do 12 leta z dvema odraslima v sobi:
17 %; popust za tretjo osebo v sobi 100 € in četrto
osebo v sobi: 150 €
OPOMBA: lokacija hotela je odlična, vendar preprosta. V primeru da želite v New Yorku bivati v boljšem
hotelu, lahko le tega uredimo. Po ameriških standardih v večini hotelov v ZDA v ceno prenočevanja
niso vključeni zajtrki, ki so sicer na voljo v hotelskih
restavracijah za doplačilo. V tistih hotelih, kjer kontinentalni zajtrk ponudijo brezplačno, imajo zajtrk
tudi naši gostje. Kadar je v sobi več oseb (3. in 4.)
prenočujejo na v sobi obstoječih, dveh velikih zakonskih posteljah; na vsaki postelji po 2 osebi. dodatnih
postelj v sobi ni. Razpored ogledov se po dnevih lahko spremeni, pravo tako bodo v primeru spremembe letalskega prevoza ogledi prilagojeni letalskemu
prevozu. V primeru manjšega števila potnikov bo
potovanje organizirano z mini avtobusi, ki sprejmejo
do 12 potnikov.
Na prodajno mesto pošljite kopijo potnega lista.
Na željo potnikov lahko podaljšamo bivanje v izbranem mestu v ZDA.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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ZAHODNA OBALA ZDA - ENKRATNI NACIONALNI PARKI IN VRVEŽ VELEMEST
ODHODI: 24.10. 2019; 16.3.*, 24.4., 24.6., 21.9., 23.10. 2020; 20.3.*, 22.4., 23.6., 24.9., 28.10. 2021

doživetje dveh nepozabnih mest angelov Los Angeles in samosvoj San
Francisco
čudoviti razgledi na razgibano pacifiško
obalo
ogled nacionalnih parkov s prelivajočimi
se barvami narave
center zabave in igralništva Las Vegas
zgodovinska cesta Route 66
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA - EVROPA - SAN FRANCISCO

DOBRODOŠLI V MODERNI LEGENDI SAN FRANCISCO
Odhod predvidoma iz letališča pri Benetkah ali drugega bližnjega letališča (doplačilo za prevoz) ter polet
preko enega izmed evropskih letališč v San Francisco.
Po pristanku sledi prevoz do hotela s kratkim panoramski ogledom nekaterih mestnih znamenitosti. Nastanitev v hotelu in počitek ter po želji vožnja z znamenito kabelsko železnico.

2. DAN
SAN FRANCISCO

nočitev

CITY BY THE BAY
Nadaljevanje z ogledom mesta in znamenitostmi metropole Zahoda: Union Square, administrativni Civic
Center, najbolj zavita ulica na svetu - Lombard Street,
Telegraph Hill in Coit Tower, Marina, Golden Gate Park,
Twin Peaks, Castro district, Alamo Square, Japonska
četrt. Nadaljevanje poti do pristaniškega dela »Fisherman’s Wharf«, od koder se bomo po želji zapeljali na
otoček Alcatraz (doplačilo) in si ogledali bivši zloglasni
zapor. Nočitev.

3. DAN 
nočitev
SAN FRANCISCO-NP YOSEMITE-FRESNO

ČEZ LEGENDARNI MOST GOLDEN GATE – TEHNIČNO
ČUDO NAD ZALIVOM SAN FRANCISCO
Vožnja preko znamenitega visečega mostu Golden
Gate naprej v osrčje Kalifornije proti vrhovom Sierra
Nevada, do parka Yosemite. Minilo je že več kot 150
let, odkar je ameriški predsednik Abraham Lincoln s
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podpisom zakonskega akta zaščitil kalifornijski park
Yosemite, ki danes velja za enega najbolj obiskanih in
priljubljenih ameriških narodnih parkov. Yosemite ne
privablja samo družin in ljubiteljev taborjenja, ampak
tudi adrenalinske navdušence. Granitni osamelec El
Capitan je še posebej popularen med plezalci, med
pohodniki pa najvišji vrh 4.421 metrov visok Mount
Whitney. Uživali bomo ob pogledu na osupljive granitne pečine, globoke doline, spokojne gorske travnike, orjaške sekvoje in obsežno divjino. Kljub številnim
obiskovalcev, popotnik še vedno z lahkoto najdete svoj
mirni kotiček. Če bo vreme dopuščalo (v primeru snega je področje zaprto) sprehod skozi urejeno rastišče
Mariposa. Pozno popoldan vožnja skozi rodovitno Kalifornijsko dolino v Fresno ali okolico.

5. DAN
nočitev
LAS VEGAS - ZION NP - BRYCE CANYON NP

4. DAN
nočitev
FRESNO - SEKVOJA NP – DOLINA SMRTI-LAS
VEGAS

6. DAN
nočitev
BRYCE CANYON NP - CAPITOL REEF NP MOAB

MAMUTI MED DREVESI
Nadaljevanje poti po Centralni dolini Kalifornije, kjer
pridelajo veliko večino vseh kmetijskih pridelkov Kalifornije, do Narodnga parka Sekvoja na obronkih Sierra
Nevade. Sekvoja je drugi najstarejši park ZDA, znan
po najvišjem drevesu na svetu General Sherman tree.
Sprehodili se bomo mimo največjih živih bitij sveta, ki
zrastejo 135 m visoko in živijo več tisočletij. Vožnja v
puščavo z zgovornim imenom Dolina smrti, ki leži na
meji zveznih držav Kalifornija in Nevada, jugovzhodno
od gorovja Sierra Nevada in puščave Mojave. Zavzema
večino narodnega parka Death Valley in pokriva površino 7.800 kvadratnih kilometrov ter ima podobne značilnosti kot drugi kraji drugod po svetu, ki ležijo pod
morsko gladino. To je najnižji, najbolj suh in najbolj
vroč kraj Severne Amerike. Puščava peščenih sipin, s
snegom pokritih gora, kanjonov in milijonov hektarjev
barvite kamnite divjine nas bo navdušila. Postanek pri
Furnace Creek, Badwater in kraju Zabriskie point. Čez
puščavo se bomo zapeljali do Las Vegasa, svetovne
prestolnice zabave. Vožnja po Strip - popularno ime
za Las Vegas Boulevard, z največjo množico »neonskih
skulptur« na svetu. Las Vegas, najbolj bleščeča igralniška prestolnica Amerike in pisana dežela iger za odrasle s fantastičnimi stolpi in kupolami hotelov in igralnic
ter poročnimi kapelami. Večerni sprehod po starem
mestnem središču - downtownu ter ogled nekaterih
večernih odprtih prizorišč - prava piratska bitka pri
Treasure Island-u, izbruh vulkana…

MOGOČEN IN RDEČE OBARVAN ZION TER
PRAVLJIČNI PALČKI PARKA BRYCE
Nadaljevanje poti v državo Utah ter vožnja skozi Narodni park Zion. Barvni kamniti klifi, reka Virgin, ki se
zajeda v skalo in okamneli gozd so značilnosti tega enkratnega parka. Rdeče obarvane mogočne skale parka
Zion so prekrasen prizor in nekateri mu pripisujejo kar
mistične razsežnosti. Nadaljevanje do kanjona Bryce,
ki se dvigne na več kot 2.000 metrov višine. Tod se
odpira fantastičen svet večbarvnih skalnatih stolpičev,
ki jih je skozi stoletja oblikoval veter. Pogled na neskončno število tankih kamnitih stolpičev ovalnih oblik
obiskovalca popolnoma prevzame.

GEOLOŠKA GUBA NA ZEMLJI
Odpravili se bomo na vožnjo po eni izmed najbolj
odročnih cest na zahodu ZDA - UT12. To je panoramska cesta, ki so jo dokončali pred približno 20 leti, vodi
pa skozi osupljivo slikovito naravo. Postanki na poti,
na zanimivih točkah, ena izmed takih je Head of the
Rocks. Opoldan bomo prispeli v Narodni Park Capitol
Reef, pravi neodkriti zaklad, napolnjen s skalami, kanjoni, in mostovi ter Waterpocket Fold, geološkim monoklonom oz. geološko gubo na zemlji. Reka Fremont
predstavlja pravo oazo sredi puščavskega sveta. V 19.
stoletju so sem prišli pionirji divjega zahoda, ustanovili
naselje Fruita in zasadili sadovnjake. Vožnja proti vzhodu države Utah ter nočitev v mestu Moab.

7. DAN
nočitev
ARCHES NP - MONUMENT VALLEY - PAGE

V DOLINI SPOMENIKOV
Dopoldne se bomo prepustili lepotam nacionalnega parka Arches, za katerega so značilne nenavadne
skalne formacije, ki obstajajo v najbolj neobičajnih
oblikah, predvsem v obliki obokov. Prav oboki so dali
parku ime. Nadaljevanje poti do čudovite pokrajine,
ki nosi ime Monument Valley (Dolina spomenikov) in
jo poznanmo iz starih westernov (Poštna kočija, Bilo
je nekoč na starem Zahodu). Krvavo rdeča pokrajina
z mizastimi gorami in kamnitimi stolpi je za mnoge
najbolj popoln in miren kraj na zemlji. Dolina spomenikov je na indijanski zemlji; namreč severna Arizona

je en sam velik rezervat - največji del pa pripada prav
ljudstvu Navajo, katerega »glavno« središče Page je
naš naslednji cilj.

8. DAN
nočitev
ANTELOPE CANYON - GRAND CANYON NP

VELIKI KANJON – OGROMNA LUKNJA V ZEMLJI
Jutranji obisk majhenga in ozekega kanjona Antelope
(doplačilo), ki velja za raj med fotografi, zaradi lomljenja svetlobe. Prav dopoldanski ogled omogoča občudovanje še enega zanimivega pojava, ko sončna svetloba prodre v kanjon v ozkem snopu - zelo popularen
motiv na razglednicah. Sledi vožnja ob reki Colorado
proti jugozahodu ter vstop v Narodni park mogočnega Velikega kanjona. Veliki kanjon je 350 km pokrajine
drugega sveta, prava igra narave; čudovita, groteskna,
velikanska. Ob postanku na nekaj zanimivih točkah,
bomo dobili pravi občutek o mogočnosti te naravne umetnine. Neverjetne barve, dinamični kontrasti,
močni vonji narave in smrtna tišina…in za to čudovito
naravno predstavo se gre zahvaliti prav reki Kolorado.

9. DAN
nočitev
GRAND CANYON - ROUTE 66 - HOOVER DAM
- LAS VEGAS

hodne točke ZDA in sicer mesta z mehiškim pridihom
- velemesta San Diego, ki ga imenujemo tudi rajsko
mesto ob morju. Vroče sonce in sinje morje omogočata
razkošno življenje. Ogledali si bomo pristanišče (mesto
je namreč največje vojaško pristanišče na Pacifiku) ter
se preko mostu zapeljali na otok Coronado Island.

11. DAN
SAN DIEGO - LOS ANGELES

nočitev

MESTO ANGELOV
Nadaljevanje ogledov v mestu San Diego. Po želji in za
doplačilo si lahko ogledamo Sea World ali pa zanimivo
letalonosilko Midway, ki je danes spremenjena v muzej. Za konec še skok v mesto angelov. Los Angeles je
drugo največje mesto v Ameriki in je svetu znano kot
mesto zabave, blišča in slave. Mnogi tja odidejo z željo,
da si ustvarijo kariero in si z medijsko prepoznavnostjo
omogočijo uspešno in lagodno življenje. Ogled mesta
kot ga poznamo iz filmov, zvezde slavnih in manj slavnih na Walk of Fame, vožnja skozi soseski Beverly Hills
in Bel Air ter znamenito ulico Rodeo Drive ter nekaj
znamenitih domov Hollywoodskih zvezdnikov; zanimiv
je stari mehiški del z Olvera Street, Downtown z nebotičniki. Večerni ogled živahne in priljubljene Santa
Monice.

ROUTE 66 – ENA CESTA IN STO OBRAZOV AMERIKE
Možnost poleta s helikopterjem nad Velikim kanjonom
(doplačilo). Sledi vožnja do mesta Seligman, kjer se
bomo priključili na odsek legendarne poti na zahod
»Route 66« s spominki. Gre za 3.945 km dolgo cesto,
ki poteka od Sante Monice v Kaliforniji do Chichaga ob
Velikih jezerih. Danes so jo v veliki večini nadomestile
moderne avtoceste. Preden se vrnemo v Las Vegas še
postanek na znamenitem jezu Hoover Dam. Gigantski
betonski jez je ukrotil divjo reko Kolorado. Prosto popoldne in večer v Las Vegasu.

Prosto dopoldne glede na čas poleta nazaj proti Evropi. Možnost ogleda filmskega studia in zabaviščnega
parka Universal Studios ali pa zadnji sprehod po plaži
v Santa Monici, nakupovanje, ogled muzeja Getty ....
Predvidoma popoldan prevoz na letališče in polet letala proti Evropi.

10. DAN 
LAS VEGAS - CALICO - SAN DIEGO

Pristanek na enem izmed evropskih letališč in polet
proti izbranemu letališču od koder bo organiziran prevoz v Slovenijo (doplačilo).

nočitev

RAJSKO MESTO NA PACIFIŠKI OBALI
Vožnja po puščavi Mojave do mesta duhov Calico. Po
ogledu nadaljevanje poti proti jugu, do najbolj jugoza-

12. DAN 
LOS ANGELES - EVROPA

13. DAN 
EVROPA - SLOVENIJA

polet proti Evropi

ljubo doma…

CENA: od

2.499 €* najmanj. 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, letališke in varnostne pristojbine, enajst nočitev v hotelih turistične kategorije 3* v dvoposteljnih sobah,
prevoze in zunanje oglede po programu, državne pristojbine, spremstvo in stroške organizacije.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 10 in
14 potniki 270 € in med 15 in 24 potniki 230 €.
DOPLAČILA: napitnine (tudi otroci).
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
690 €, registracija za vstop v ZDA – ESTA: 27 €, prevoz na letališče 58 €, PAKET: vsi zajtrki (v hotelih ali
bližnji restavracijah) + vstopnina v Antelope Canyon
in Alcatraz: 200 €.
POPUSTI: otrok do 12 leta z dvema odraslima v sobi:
17 %; popust za tretjo osebo v sobi 100 € in četrto
osebo v sobi: 150 €
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Prelet Velikega kanjona s helikopterjem - od 150 USD, Tematski parki - od
120 USD
OPOMBA: Po ameriških standardih v večini hotelov
v ZDA v ceno prenočevanja niso vključeni zajtrki, ki
so sicer na voljo v hotelskih restavracijah za doplačilo. V tistih hotelih, kjer kontinentalni zajtrk ponudijo
brezplačno, imajo zajtrk tudi naši gostje. Kadar je
v sobi več oseb (3. in 4.) prenočujejo na v sobi obstoječih, dveh velikih zakonskih posteljah; na vsaki
postelji po 2 osebi. dodatnih postelj v sobi ni. Razpored ogledov se po dnevih lahko spremeni v primeru
spremembe letalskega prevoza. V primeru manjšega
števila potnikov bo potovanje organizirano z mini avtobusi, ki sprejmejo do 12 potnikov. Vodnik je hkrati
voznik na potovanju in ima opravljene vse potrebne
licence za vožnjo po ZDA.
Ob prijavi na prodajno mesto pošljite kopijo potnega
lista.

MOŽNOST PODALJŠANJA POČITNIC (ob predhodni rezervaciji in spremembi letalskega prevoza)
NA HAWAI- JIH V IZBRANEM HOTELU.
V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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GLASBENI JUG ZDA JAZZ V NEW ORLEANSU, COUNTRY V NASHVIELLU, BLUES V MEMPHISU IN ZANIMIVA DELTA REKE MISSISSIPPI
ODHODI: 20.9., 21.10.*, 2019; 18.3., 28.5.*, 24.6., 25.9., 23.10. 2020; 19.3., 27.5.*, 24.6., 23.9., 29.10. 2021
3. DAN
nočitev
JACK DANIELS DESTILARNA – NASHVILLE
mesta s pravo dušo Amerike
Deep South - glasbeno srce Amerike in
rojstvo jazz-a, blues-a in county-a
srečanje z glasbenimi legendami
(Presley, Jony Cash, BB King, …)
1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA - ATLANTA

nočitev

2. DAN
ATLANTA – CHATANOOGA

nočitev

POSLOVNO SREDIŠČE ZDA
Odhod predvidoma iz letališča pri Benetkah ali bližnjega letališča (doplačilo za prevoz) ter polet preko
enega izmed evropskih letališč v Atlanto, neformalno
središče Juga ZDA. Severnjaki so ga v državljanski vojni požgali do tal, tako da je danes tudi po ameriških
standardih mlado mesto. Atlanta je Olimpijsko mesto
in poslovno središče svetovnega pomena ter središče
svetovnih korporacij kot so Coca Cola, AT&T, Delta airlines, CNN… Krajši panoramski ogled in vožnja v hotel.

GLENN MILLER IN NJEGOVA SKLADBA
CHATANOOGA CHU CHU
Nadaljevanje z ogledi v Atlanti ter vožnja proti severu,
v državo Tennessee. Ob reki Tennessee blizu državne
meje se nahaja staro železniško središče Chatanooga,
znano iz istoimenske pesmi »Chatanooga chu chu« in
po številnih bitkah državljanske vojne. Ogled slikovitega in lepo ohranjenega mestnega jedra, nekaj zanimivih modernih stavb, kot so Hunterjev Muzej Moderne Umetnosti in Akvarij. Z razgledne točke Rock city
gardens bomo uživali v razgledu. Po želji ogled slapa v
jami Ruby Falls. Nočitev v okolici.
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V GLASBENI PRESTOLNICI ZDA
Vožnja v mesto Lyncburgki je znano po destilarni Jack
Daniels. Ogled destilarne, ki proizvaja priljubljen in
znan whiskey (ne nosi namreč ime bourbon kot žganje iz Kentuckyja). Ogled proizvodnje in pokušina 5
vrst whiskeya (doplačilo). Vožnja v Nashville, glavno
mesto države Tennesse, uspešno in bogato ter predvsem znano po »country« glasbi, ki je v ZDA verjetno
najbolj popularna glasba. Če ima Memphis Elvisa,
Jerry Lee Lewisa, Tino Turner ter Sun Studio ima Nashville Hank Williamsa, Willie Nelsona, Studio B, Opry
in vrsto »country« zvezd za katere še nikoli nismo niti
slišali. Nashville je pomembno zdravstveno, glasbeno,
založniško, bančno in prometno središče. Glasbena
industrija mestu letno prinese več kot šest milijard dolarjev, v Nashvillu pa lahko najdete kar 130 glasbenih
založb in 180 snemalnih studiev. Nastanitev v hotelu
ter ogled centra mesta okoli znamenitih ulic Music
Row in Broadway. V središču mesta je Country Music
Hall of Fame and Museum, muzej in dvorana slavnih
country glasbe, v isti stavbi pa še Hatch Show Print,
kjer že od leta 1879 tiskajo z lesorezi. Naj vam ne bo žal
nekaj denarja nameniti tudi za obisk studia RCA Studio B, ki je sicer v neugledni betonski stavbi, a znan
po tem, da je v teh prostorih Elvis Presley posnel več
kakor 260 skladb. Obisk tradicionalnega honky-tonky
bara na Broadwayu, kjer se kalijo bodoče zvezde country glasbe, je obvezen.

4. DAN
NASHVILLE – MEMPHIS

nočitev

V MESTU SOULA IN BLUESA
Nadaljevanje z ogledi mestnih zanimivosti ter vožnja
do parka z »grškim« partenon ter ogled Kapitola.
Naslednji cilj na našem potovanju je rojstno mesto
soula in bluesa ter rock'n'rolla - Memphis in vsekakor
vredno ogleda. Nastanitev v hotelu in ogled glavnih
znamenitosti okoli zgodovinske ulice Beale street ter
otoka Mud island na katerem stoji zanimiv muzej ob
reki Mississippi. Seveda bomo obiskali Sun Studio
(predhodno naročilo in doplačilo), kjer je Elvis Presley
posnel ploščo za 50.- USD. Večer bomo zaključili v
lokalnem blues pub-u.

5. DAN
nočitev
MEMPHIS – GRACELAND - CLARKSVILLE –
VICKSBURG

GRAŠČINA KRALJA ROCK'N'ROLLA
Jutro bomo namenili ogledu muzeja National Civil
RIght Museum, ki je zgrajen okoli motela Lorraine,
prav tam kjer je bil ubit Martin Luther King. Oboževalci
Presleya pa morate obiskati Elvisov Graceland, drugi najbolj obiskani ameriški dom. Izvedeli bomo vse
skrivnosti in podrobnosti o Kralju rock'n'rolla. Graceland - čudovita bela rezidenca v kolonialnem slogu s
1.630 kvadratnimi metri in 23 sobami ter pripadajočim
posestvom, je bila vedno varno pribežališče Elvisa in
zato je tu – v tako imenovanih Meditacijskih vrtovih – s
svojimi starši in babico tudi pokopan. Vožnja do »bluesevskih« korenin v delti reke Mississippi, katerih središče je Clarksville. Postanek pri Muzeju Delta Blues,
kjer se nahaja tudi blues klub Ground Zero, v lasti igralca Morgan Freemana. Nadaljevanje potovanja ob delti
mogočne reke proti jugu. Nočitev v mestu Vicksburg,
kjer je južnjaška vojska po 47 dneh obleganja popustila
pred generalom Grantom in tako Sever dobil nadzor
nad reko Mississippi.

6. DAN
NATCHEZ – NEW ORLEANS

nočitev

DOBRODOŠLI V DEŽELI JAZZ-A IN VOODO-JA
Ogled mesta Natchez, najstarejšega mesta evropskih
priseljencev ob reki Mississippi. Velja za eno redkih
mest, z neverjetnim številom ohranjenih stavb iz
obdobja antebellum. Nadaljevanje poti v državo
Louisiana, za katero je značilno, da je precej
drugačna od ostalih držav ZDA, Predvsem prebivalci,
ki so potomci francoskih piratov, kmetovalcev ter
aristokracije – Cajuns ter Creoles so ustvarili posebno
vzdušje. Znašli se bomo v zanimivi deželi jazz glasbe,
vodoo-ja ter znanega festivala Mardi Gras, ki ga tudi
uničujoči orkan Katrina, ni nikoli prekinil. Ogled
ene izmed številni plantaž, kjer bomo izvedeli vse
podrobnosti o življenju in delu na plantažah ter
suženjstvu (doplačilo za vstopnino). Nastanitev v New
Orleansu.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

7. DAN 
NEW ORLEANS

nočitev

PRESTOLNICA JAZZ-A S FRANCOSKIM ŠARMOM
Sprehod po edinstvenem središču New Orleansa, zibelki jazz-a, nenehnega veseljačenja in odlične kulinarike. Sprehod po znameniti francoski četrti: po ulici
Bourbon Street, kjer je na mnogih vogalih ulice slišati
zvoke odličnih uličnih glasbenikov, slikoviti tržnici, trgu
Jackson s katedralo, mimo nekdanje mestne hiše Cabildo ter ostalih zanimivih kreolskih hiš na ulici Royal
street in Moon Walk – stari promenadi na rečnem
obrežju Mississippija. S tramvajem se bomo zapeljali
v Garden District, predel s čudovitimi starimi vilami,
skrivnostnim pokopališčem in cvetočimi drevoredi.
Zvečer možnost plovbe (doplačilo) s starim rečnim
parnikom Creole Queen po reki ob zvokih jazzovske
glasbe. Rečni parniki na lopatasta kolesa so bili glavno
prevozno sredstvo v 19. stoletju, danes pa predstavljajo veliko turistično zanimivost v mestu. Seveda zvečer
ne bomo izpustili obiska enega izmed lokalov z živo
glasbo v francoski četrti.

8. DAN
NEW ORLEANS - EVROPA

polet nazaj

SLOVO OD »BIG EASY-JA«
Prosto do odhoda na letališče. Še zadnji sprehod po
francoski četrti in obisk mnogih butikov, kavarn in
čajnic ali umetniških galerij. Ocvrte ostrige, po’boys,
kozice étouffée, začinjeni škampi in jambalaya – to so
zgolj nekatere jedi Cajuna in Creole, ki jih moramo obvezno pokusiti. Nikakor pa mesta ne smemo zapustiti,
ne da bi poskusili vsaj nekaj (ali ogromno) s sladkorjem prekritih beignets v svetovno znani kavarni Café
Du Monde, kjer to sladico pripravljajo že od leta 1862. S
težkim srcem se bomo poslovili od mesta s tako sproščenim življenjskim stilom in posebnim duhom kot ga
ima New Orleans. Predvidoma popoldne polet proti
enemu izmed evropskih letališč.

9. DAN 
EVROPA – SLOVENIJA

LJUBO DOMA...
Pristanek na bližnjem evropskem letališču in vožnja v
Slovenijo (doplačilo).

CENA: od

2.199 €*

najmanj. 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, vse prevoze in zunanje oglede, 7 nočitev v izbranih turističnih hotelih
in lodgih (kategorija 3*), spremstvo, stroške organizacije.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 10 in
14 potniki 170 € in med 15 in 24 potniki 150 €.
DOPLAČILA: napitnine (tudi otroci).
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
390 €, registracija za vstop v ZDA – ESTA: 27 €, prevoz
na letališče 58 €., PAKET: dodatni zajtrki ( v hotelih
ali bližnji restavracij + 1 večerja, Muzej National Civil
Rights Museum, Country Hall of Fame: 200 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Graceland od 4060 USD, ostali muzeji in zanimivosti od 12 – 25 USD,
vožnja z ladjico v New Orleans-u: od 30 USD.
POPUSTI: otrok do 12 leta z dvema odraslima v sobi:
17 %; popust za tretjo osebo v sobi 100 € in četrto
osebo v sobi: 150 €.
OPOMBA: Po ameriških standardih v večini hotelov
v ZDA v ceno prenočevanja niso vključeni zajtrki, ki
so sicer na voljo v hotelskih restavracijah za doplačilo. V tistih hotelih, kjer kontinentalni zajtrk ponudijo
brezplačno, imajo zajtrk tudi naši gostje. Kadar je
v sobi več oseb (3. in 4.) prenočujejo na v sobi obstoječih, dveh velikih zakonskih posteljah; na vsaki
postelji po 2 osebi. dodatnih postelj v sobi ni. Razpored ogledov se po dnevih lahko spremeni v primeru
spremembe letalskega prevoza. V primeru manjšega
števila potnikov bo potovanje organizirano z mini avtobusi, ki sprejmejo do 12 potnikov. Vodnik je hkrati
voznik na potovanju in ima opravljene vse potrebne
licence za vožnjo po ZDA.
Ob prijavi na prodajno mesto pošljite kopijo potnega
lista.

Posebne cenovne ugodnosti na posameznih
odhodih najdete na www.palma.si

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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SONČNA FLORIDA IN MIAMI

ODHODI: 25.10., 20.11., 10.12. 2019; 25.1.*, 15.2. 24.4., 25.6., 29.9., 24.10., 19.11., 11.12. 2020; 22.1.*,
20.2., 23.4., 24.6., 25.9., 23.10., 19.11., 9.12. 2021;
morje, sonce in užitek
obisk največjega zabaviščnega parka na
svetu
Miami in mondeni South Beach,
priljubljeno mesto Američanov
Hemingwayew Key West
primerno za družine
1. DAN
SLOVENIJA-BENETKE-MIAMI

nočitev

DOBRODOŠLI NA FLORIDI
Zbor potnikov predvidoma v jutranjih urah na letališču
pri Benetkah ali bližnjem letališču (možnost doplačila
za prevoz na letališče) od koder bomo poleteli preko
evropskega letališča v Miami. Po pristanku in opravljenih formalnostih vožnja do hotela in nastanitev. V kolikor bo čas in energija predlagamo večerni sprehod.
Mesto Miami je že samo po sebi atrakcija za mlade in
starejše. South Beach in Miami Beach nista samo plaži, sta način življenja! Miami je mlad, pisan in živahen.
Svojo živahnost ohranja tudi ponoči, ko od povsod prihaja glasba in neonske luči pisano zažarijo. Ne bo nam
dolgčas.

2. DAN
MIAMI

zajtrk, nočitev

LEGENDARNI MIAMI BEACH
Obiskali bomo četrt Little Havana s kubanskim vzdušjem in energijo ter se zapeljali v Miami Downtown,
finančno in gospodarsko središče Floride s številnimi
visokimi in neobičajnimi nebotičniki. Glavni del velemesta se nahaja ob bregovih zaliva Biscayne, znotraj
katerega najdemo na stotine naravnih in umetno nare-
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jenih pregradnih otokov.
Zapeljali se bomo po znameniti ulici Collins Avenue,
ob kateri se nizajo pisane fasade v stilu Art Deco. Legendarni Miami Beach se nahaja slabih 6 km od centra
mesta Miami. Arhitekturno zanimivi zgodovinski hoteli
in zgradbe iz 20-ih let 20 stoletja, od katerih se vsaka
sveti v svoji živi barvi, pa kujejo precejšne dobičke z
restavracijami in coctail bari. Največ zabave boste deležni na razvpiti ulici Ocean Drive, kjer je moč doživeti
vse, kar ste videli v ameriških nadaljevankah in filmih.
Neizmerno preseneti urejenost plaž, mesta in okolice,
vsaka trava in grmiček sta postrižena in lično oblikovana, smeti pa skoraj ni moč najti. Mesto ponuja svojim
prebivalcem neskončne rekreacijske površine, ki so
zanimive tudi za turiste. Prosto popoldne.

3. DAN
MIAMI – KEY WEST

nočitev

NAJJUŽNEJŠA TOČKA ZDA
Vožnja do simpatičnega Key West-a. Južno od otoka
Miami Beach je skupina tisočih otokov – imenovanih Florida Keys, ki so kot biseri nanizani v turkiznem
morju in se raztezajo od vzhodne obale južne Floride
globoko v Mehiški zaliv. Na koncu čezmorske ceste leži
Key West, ki je bil v preteklosti celo eno izmed najbolj
bogatih mest države, danes pa je živahen in arhitekturno bogat karibski otok z izjemno prijaznimi ljudmi.
Obiskovalca najbolj navduši arhitektura; mešanica viktorijanskega, bahamskega in angleškega stila. Otok je
samo 145 kilometrov oddaljen od Kube in je bil prav
tako dom Ernesta Hemingwaya kot mnogih drugih znanih osebnosti. Pisatelj je med leti 1933 in 1937 napisal
najbolj poznana dela med drugim tudi Starec in morje,
ki ga še danes hranijo v njegovi hiši, danes Muzeju Hemingway. Posebno doživetje je sprehod po glavni ulici
Duval, ki jo na obeh straneh obdajajo dvonadstropne
živo pisane lesene hiše, zgrajene v 19. stoletju in obdane s palmami ter bujnim rastjem. Posebnost v mestu
je steber, ki predstavlja najjužnejšo točko kontinen-

talnega dela ZDA, oddaljeno 90 milj od Kube. Poleg
simpatičnih majhnih trgovinic, barov in restavracij,
je zanimiva tudi peščena plaža na južni strani otoka.
Edinstvenost Key Westa pa so vsekakor avanturistični
duh prebivalcev, izjemna klima in toplo morje. Popoldne vožnja v smeri Florida city in nočitev.

4. DAN
EVERGLADES-MIAMI

nočitev

EDINSTVEN EKOSISTEM Z NAJVEČJO POVRŠINO
DIVJE NARAVE V ZDA
Floridski nacionalni park Everglades je največja
subtropska divjina v ZDA. Le četrtina pradavnega
Evergladesa je danes še ohranjena, a znotraj tega območja najdemo ameriške krokodile, floridske panterje
in zahodnoindijske morske krave, ki prežijo na plen po
mangrovinih tunelih, prerijah in obalah. Čeprav veliko
ljudi misli, da je Everglades močvirje, pa je pravzaprav reka, ki teče s hitrostjo manj kot pol kilometra na
dan. Možnost vožnje z airboats po močvirju (doplačilo). Ogled in popoldne povratek v Miami.

5. DAN
nočitev
MIAMI – (ORLANDO-CAPE CANAVERAL)

VESOLJE, ZNANOST IN ADRENALIN
Možnost dvodnevnega izleti v Orlando in obisk tematskih parkov (doplačilo). Zgodaj zjutraj vožnja v
Orlando. Na poti postanek v Port Caneveral in obisk
Kennedy vesoljskega centra (doplačilo). Kennedyjev
vesoljski center je poučna in nepozabna dogodivščina,
ki jo lahko doživite le na Floridi. Spoznali bomo astronavte, ki so bili v vesolju, njihove zgodbe in najnovejšo
vesoljsko tehniko NASSA. Prav tako zgodovino raziskovanja vesolja in najnovejša spoznanja ter presenetljiva
dejstva. Vožnja v Orlando in nočitev.
(potniki, ki se ne odločijo za izlet v Orlando nadaljujejo
5. in 6. dan počitnice v Miami-ju).

6. DAN 
(ORLANDO) - MIAMI

nočitev

V MESTU ZABAVE IN AVANTUR
Za mnoge uresničitev dolgoletnih želja - obisk parka
Walt Disney World, kjer je osem zabaviščnih parkov.
Najbolj znan je Magic Kingdom - dežela avantur, kjer
en dan komaj zadošča za zabavo in oglede. Drugi boste
uživali v Epcot centeru - svetu prihodnosti, domišljije
in fantazije. Na voljo so tudi Disneyevi Hollywoodski
studiji Universal Studios, kjer vstopite v svet filma,
kaskaderjev in fascinantnih filmskih trikov. Škoda je
izpustiti SeaWorld z delfini, pingvini, orkami, morski
levi, želvami…. Zabava za cel dan. Pozno popoldne
povratek v Miami, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

7. DAN
MIAMI - EVROPA

polet proti Evropi

CENA: od

1.699 €*  najmanj. 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Evropa-Miami-Evropa v ekonomskem razredu, letališke in varnostne pristojbine, šest nočitev v hotelih 3* na Floridi,
oglede po programu brez vstopnin, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 10 in
14 potniki 180 € in med 15 in 24 potniki 150 €.
DOPLAČILA (ob prijavi): enoposteljna soba: 490 €,
urejanje ESTA obrazca za vstop v ZDA 27 €, izlet v Orlando brez vstopnin v tematske parke: 89 €, prevoz
na letališče in nazaj 58 €.

ŠE ZADNJI NAKUPI
Del dopoldneva bomo namenili uživanju in brezdelju.
Predvidoma popoldne vožnja na letališče in polet nazaj
v Evropo.

MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnina v različne tematske parke v Orllandu od 110 USD/park (možnost
nakupa kombiniranih vstopnic), vstopnina v Kennedy
Space center: od 60 USD, muzeji od 18-25 USD, strošek napitnin (tudi otroci) pribl. 50 USD (tudi otroci),

8. DAN
EVROPA-SLOVENIJA

POPUSTI: otrok do 12 leta z dvema odraslima v sobi:
17 %; popust za tretjo osebo v sobi 80 € in četrto
osebo v sobi: 100 €

LJUBO DOMA…
Zjutraj pristanek v Evropi in potovanje na bližnje letališče. Možnost doplačila za prevoz v Slovenijo.

OPOMBA: Po ameriških standardih v večini hotelov
v ZDA v ceno prenočevanja niso vključeni zajtrki, ki
so sicer na voljo v hotelskih restavracijah za doplačilo. V tistih hotelih, kjer kontinentalni zajtrk ponudijo
brezplačno, imajo zajtrk tudi naši gostje. Kadar je
v sobi več oseb (3. in 4.) prenočujejo na v sobi obstoječih, dveh velikih zakonskih posteljah; na vsaki
postelji po 2 osebi. dodatnih postelj v sobi ni. Razpored ogledov se po dnevih lahko spremeni v primeru
spremembe letalskega prevoza. V primeru manjšega
števila potnikov bo potovanje organizirano z mini avtobusi, ki sprejmejo do 12 potnikov. Vodnik je hkrati
voznik na potovanju in ima opravljene vse potrebne
licence za vožnjo po ZDA.
Ob prijavi na prodajno mesto pošljite kopijo potnega
lista.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

MIAMI LAHKO OBIŠČETE TUDI SAMOSTOJNO?
Izberite čas in trajanje potovanja, mi pa vam rezerviramo
- preverjena nastanitev na Miami ali South Beach
- najugodnejši letalski prevoz
- prevoz-letališče-hotel-letališče
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KANADA – OD MORJA DO MORJA
ODHODI: 6. 9. 2019, 22.6., 23.7., 10.9.* 2020; 18.6., 23.7., 9.9.* 2021
dežela svobode in divjine z neokrnjeno
naravo, prostranstvi neskončnih gozdov,
zelenimi parki in vinogradi, ledeniki in
mesti ter arktično tundro
dežela s pisano druščino iz vsega sveta
osupljiva narava parkov Banff in Jasper
mesta z evropskim šarmom: Vancuver,
Quebec, Montreal..
odlično poletno potovanje, primerno
tudi za družine
1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA – VANCUVER

nočitev

V OLIMPIJSKEM MESTU
Odhod predvidoma iz letališča pri Benetkah ali bližnjega letališča ter polet preko enega izmed evropskih letališč v Vancuver, največje kanadsko mesto ob pacifiški
obali. Po pristanku nastanitev v hotelu ter sprehod po
mestnem središču, kjer obiskovalec najprej opazi visoke nebotičnike in azijsko prebivalstvo. Sicer pa velja
za zelo prijetno in svobodno mesto s slikovito lokacijo.
Zasneženi vrhovi Skalnega gorovja na eni strani in ocean na drugi ustvarjata za visoke nebotičnike veličastno
kuliso. Mesto ima vse kar ponujajo velika mesta; veliko
muzejev, galerij, odlične restavracije in nočno življenje
ter enkratno lego in možnost številnih športnih aktivnosti. Leta 2010 je mesto gostilo zimske olimpijske
igre. Sprehod po Gastownu (mestu plinskih svetilk) in
Chinatownu, ki predstavljata zgodovinsko srce sicer
mladega mesta. Prva parna ura je glavna atrakcija na
Vodni ulici, Chinatown pa se uvršča med največje v Severni Ameriki, takoj za San Franciscom in New Yorkom.

2. DANnočitev
VANCOUVER ISLAND

OPAZOVANJE KITOV
S trajektom se bomo zapelajli na otok Vancouver
Island, tik ob kanadski obali in del province British
Columbia. Danes je otok znan predvsem po ribolovu
in gozdarstvu ter industriji povezani z obema dejavnostma. V zadnjem času se vse bolj razvija tudi turizem, predvsem športni ribolov, opazovanjem kitov,
pohodništvo in potapljanje. Ogled največjega otoškega
mesta, »angleškega mesta« Victoria, z značilno viktorijansko arhitekturo 19. stoletja in po želji ter za doplačilo ogled zanimivih botaničnih vrtov Butchart. Nočitev
v okolici mesta Tofino, danes med najbolj znanimi turističnimi središči na otoku. Zelo blizu mesta se nahaja
tudi pot kitov, ki vodi proti severu.

3. DAN
VANCOUVER

nočitev

MESTO SOSESK
Ob predhodnem naročilu in plačilu možnost ogleda
kitov iz mesteca Tofino. Vrnitev v Vancouver in ogled
ostalih mestnih zanimivosti, od Parka Stanley, ki je
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vsekakor ena glavnih turističnih atrakcija s 404 ha površine, do kanjona Capilano s sprehodom preko atraktivnega visečega mostu. Prosto popoldne.

4. DAN
nočitev
VANCOUVER – FRASER RIVER – KAMLOOPS

PO POTI ISKALCEV ZLATA
Podali se bomo po poti stezosledcev in zlatokopov, ki
so se nekoč podajali v neraziskano notranjost Kanade
z željo, da najdejo čim večje količine zlata. Hkrati je to
del znamenite poti Kanadske pacifiške železnice. Vožnja vzdolž kanjona reke Fraser in Thompson; slednja
nosi ime po znamenitem traperju. Pozno popoldne
bomo prispeli do mesta Kamloops, ob sotočju severne
in južne reke Thompson. Prenočevanje v hotelu.

5. DAN
nočitev
KAMLOOPS - JASPER NP – YELLOWHEAD HYW
- HINTON

NEVERJETNO OSUPLJIVA NARAVA
Naše potovanje nadaljujemo z vožnjo v pravo divjino.
Gorska skupina Monashee z najvišjim vrhom Mount
Monashee ali »gora miru« predstavlja čudovit primer slikovite zahodno-kanadske pokrajine. Čudovit
preplet veličastnih skalnih formacij, zelenih travnikov,
bujnih gozdov in jezer ter pester živalski in rastlinski
svet, osupne vsakega popotnika. Po znameniti cesti
Yellowhead Highway 16 se bomo peljali mimo najvišjega vrha kanadskega Skalnega gorovja - Mt. Robson
ter bujnih gozdov. Cesta predstavlja parvo zakladnico zanimivih točk med državama Alberta in Britanska
Kolumbija. Nadaljevanje poti do mesta Jasper na n. v.
1062 m v pogorju Rocky Mountains, v istoimenskem
Narodnem Parku. Jasper je priljubljeno smučarsko
središče, turizem pa glavni vir zaslužka za domačine.
Nočitev v hotelu/lodge-u v okolici ali na obrobju parka
v mestu Hinton.

6. DAN
nočitev
JASPER NP – COLUMBIA ICEFIELD - BANFF NP

MED SPEKTAKULARNIMI TRITISOČAKI IN ORJAŠKIMI
LEDENIKI
Narodni park Jasper je največji med parki v kanadskem skalnem gorovju oz. Canadian Rockies s površino 11.000 kv m in znan po največjih ledenikih južno od
Arktike. Razgled, ki smo ga deležni iz vozila se s spreminja iz minute v minuto in človek se težko odloči, na
katero stran bi pogledal. Na eni strani se dvigajo veličastni vrhovi Skalnega gorovja, prekriti z belo-modrimi
ledeniki, na drugi iz smrekovega gozda pokuka medvedka z mladiči. Slapovi, jezera smaragdne in turkizne
barve, alpski travniki, losi, ozke soteske, široke ledeniške doline. Cesta, zgrajena leta 1940, je bila poimenovana po ledenih ploščah, med katerimi je najbolj veličastna Columbia Icefield, s 325 kvadratnimi kilometri
in ena največjih akumulacij ledu na svetu. V poletnih
mesecih tu potuje okoli 100.000 vozil, potniki v njih pa
so željni naravnih lepot, ki jim ni para. Na poti postanek za ogled ledenika Athabasca in istoimenskih slapov. Nadaljevanje poti v naslednji narodni park Banff.
Cesta Iceland Parkway nas vodi mimo dramatičnih tritisočakov, ledenikov, smaragdnih jezer in slapov. Cesta

imenovana tudi Highway 93 je ena najslikovitejših in
najbolj turistično privlačnih cest na svetu. Postanek ob
jezeru Lake Louise, verjetno največkrat fotografiranem
jezercu v Kanadi. Pogleda na jezero ledeno modro - zelene barve z značilnimi rdečimi in rumenimi kajaki na
njem, se enostavno ni možno naveličati, prav tako ne
spektakularne narave okoli njega. Nastanite v najvišje
ležečem mestu Kanade, Banff,

7. DAN
BANFF – CALGARY – TORONTO

nočitev

8. DAN
TORONTO

nočitev

9. DAN
TORONTO – NIAGARA - TORONTO

nočitev

V ŠE ENEM OLIMPIJSKEM MESTU
Najprej si bomo ogledali Muzej kanadske zgodovine.
Po želji in za doplačilo možnost naslednjih aktivnosti: ogled okoliške jame, vožnja z gondolo na vrh gore
Sulphur Mountain ali sproščujoče namakanje v toplicah. Popoldne sledi krajša vožnja do mesta Calgary,
nekdaj kmetijsko mestece, danes pa največje mesto v
provinci Alberta. Je mesto visokih stolpnic, čudovitega
razglednega stolpa in restavracij s celega sveta. Ogledali si bomo prizorišče zimskih olimpijskih iger iz leta
1988. Na zanimiv in izviren način so izkoristili prostor
okoli skakalnic; na vrh nas popelje sedežnica, z vrha
navzdol pa vodi več prog za »downhill« kolesarjenje,
proga za poletno skakanje, več zip-linov in zgodovinska bob steza. V mestu je zanimiv Olimpijski muzej
in bob znamenite jamajške reprezentance (sicer filmska različica), a ravno prava, da začutimo tisto znano
»I feel very olympic today«. Pozno zvečer vožnja na
letališče in polet proti vzhodu, v mesto Toronto, kjer
bomo pristali naslednje jutro.

VZPON NA CN TOWER, SIMBOL TORONTA
Pristanek v Torontu. Ogled največjega kanadskega
mesta – Toronta ob jezeru Ontario. V nasprotju s “starimi” kanadskimi mesti nas Toronto preseneti z moderno arhitekturo in visokimi nebotičniki. Toronto je
mesto s posebnim značajem, saj predstavlja slikovito
mešanico ljudi različnih barv in kože in narodnega izvora ter jezika. Ogled mesta vključno s 553 m visokim CN
Tower ter Skydome – prvim večnamenskim stadionom
s povsem premično streho, parlamentarnimi poslopji,
mestno hišo in finančnim predelom. Popoldan možnost ogleda impresivnega muzeja Ontario. Nočitev.

GRMEČA VODA
Izlet do bližnjih Niagarskih slapov, skupine velikih slapov na reki Niagari, ki razmejujejo ZDA in Kanado in
slovijo po svoji lepoti. Ogled svetovnega čuda. Indijanci so dali najslavnejšim slapovom ime Grmeča voda,
saj se 169 milijonov litrov vode na minuto zliva čez 50
m visoke pečine v obliki podkve iz Eriejskega v Ontarijsko jezero, ki ju reka Niagara povezuje. Proti doplačilu
možnost vožnje z ladjo “Hornblower” pod slapove, kjer
nad prepadom vedno visi meglica vodnega pršca. Povratek v hotel.

10. DANnočitev
TORONTO – KINGSTON – »1000 ISLANDS« –
OTTAWA

V GLAVNEM MESTU KANADE
Nadaljevanje vožnje ob obrežju Ontarijskega jezera in
reke Sv. Lovrenca do Kingstona, nekdanje prestolnice Zgornje Kanade, ter naprej proti severovzhodu do
slikovitega področja imenovanega “Tisoč otokov” ob
skrajnem robu jezera Ontario, po katerem poteka meja
med Kanado in ZDA. Mimo neštetih otočkov (našteli so
jih več kot 1000) se bomo v popoldanskem času pripeljali do glavnega mesta Kanade – Ottawa. Nastanitev v
hotelu in ogled mogočnega in znamenitega Parlamenta, RV parka, sodišča, mestne hiše in kanala Rideau, ki
deli mesto na vzhodni in zahodni del. Po želji možnost
ogleda spektakularnega Muzeja Civilizacije, kjer je
predstavljeno življenje prvih priseljencev in avtohtonih prebivalcev ter zgodovina in življenje v Kanadi na
splošno. Na ogled so obleke, orodje, orožje in poslikave, skozi katere se odražata kultura Indijancev in njihov
način življenja. Velik del mestnega prebivalstva predstavljajo uradniki; industrije v mestu skoraj ni, zato je
tudi zrak izredno čist.

11. DAN
OTTAWA - QUEBEC CITY

nočitev

FRANCOSKO MESTO
Nadaljevanje z ogledi prestolnice ter vožnja naprej v
Quebec - drugo najpomembnejšo provinco v Kanadi,
do mesta Quebec City, zibelko francoske kulture v Kanadi s pravim srednjeveškim šarmom. Je edino z obzidjem zavarovano mesto v severni Ameriki in uvrščeno
na seznam Unescove kulturne dediščine. Ogledali si
bomo mnoge stare cerkve in hiše ter se sprehodili po
ozkih ulicah. Mesto je razdeljeno na spodnji in zgornji
del s citadelo in utrdbo. Med mestne znamenitosti se
uvrščajo tudi Kraljevi trg, grad Frontenac, katedrala,
deželni parlament.

12. DAN
QUEBEC CITY

nočitev

LA VIEILLE CAPITALE
Nadaljevanje z ogledi prestolnice, lahko pa se preko
mostu Ile de Orleans zapeljemo do Orleanskega otoka na reki Sv. Lovrenca, približno 5 km oddaljenega od
mesta. To je ena prvih kolonij Nove Francije, ki je bila
dolgo odrezana od ostale pokrajine in prav zato uspela
ohraniti pristni kmečki videz s starimi stavbami kot je
npr Maison Drouin. Še danes mu pravijo vrt Quebeca,
saj je znan predvsem po jagodah, jabolkih, krompirju

in javorjevem sirupu. Bogata kulturna dediščina in slikovita pokrajina sta danes magnet za turiste. Postanek
pri slapu Montmorency, na reki Montmorency, Slap je
sicer višji kot so Niagarski slapovi, vendar manj mogočen, nad njim pa se je mogoče sprehoditi po visečem
mostu. Povratek v Quebec.

13. DAN
nočitev
QUEBEC CITY – TROIS-RIVIERE – MONTREAL

MESTO SVETNIKOV
Nadaljevanje potovanja v smeri Montreala ob reki Sv.
Lorenca. Na pol poti postanek v mestu Trois-Riviere,
ustanovljenem leta 1634, ki velja za drugo najstarejše
francosko mesto v provinci. Mesto je dobilo ime zaradi
veličastne reke, saj se prav tu lreka razcepi na tri potoke. Talilnice Sv. Mavricija sodijo med prve v državi in
predstavljajo začetek kanadske železarske industrije.
Vožnja na otok sredi reke Sv. Lovrenc, do velemesta
Montreal, z največjim številom francosko govorečega
prebivalstva. Nastanitev v hotelu ter krajši orientacijski ogled gospodarskega središča vzhodne Kanade.
Kljub velikosti velja za izredno prijetno mesto, z mešanico francoskega in angleškega šarma. Vzpon na grič
Mt. Royal, od koder bomo deležni lepega razgleda.
Sledi ogled otočkov Notre Dame in Sv. Helena, prizorišč Svetovne razstave 1967 ter starega mestnega jedra
Old Montreal in Old Port z veličastno neogotsko baziliko Notre Dame.

14. DAN
MONTREAL – EVROPA

polet nazaj

V SREČNEM MESTU
Prosto dopoldne za samostojno raziskovanje. Montreal
je idealno mesto za sprehode, saj velja za eno najbolj
pešcem prijaznih mest na svetu. V mestnem središču
nam Muzej Grévin ponuja priložnost fotografiranja z
zvezdniki oziroma njihovimi voščenimi dvojniki. Navdušenci nad hokejem morate obiskati Montréal Canadiens Hall of Fame, tempelj slave, posvečen hokejskemu klubu Montréal Canadiens, ustanovljen davnega
leta 1909. Priporočamo obisk dobre kavarne ali restavracije, saj mesto slovi po izjemni kulinariki ter center
francoske kuhinje na drugi strani Atlantika. Lahko pa
se zapeljemo do olimpijskega parka Esplanade Financière Sun Life z izjemnim športnim in kulturnim programom. Predvidoma v popoldanski urah vožnja na
letališče od koder bomo poleteli proti Evropi.

15. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

ljubo doma

Pristanek na bližnjem evropskem letališču ter prevoz v
Slovenijo (doplačilo).

CENA: od

3.999 €*

najmanj. 15 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, vse prevoze in zunanje oglede, 12 nočitev v izbranih turističnih hotelih
in lodgih (kategorija 3*), vstopnini v narodni park
Jasper in Banff, vožnja s trajektom na otok Vancuver
island, spremstvo in organizacija programa.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 6 in 9
potniki 380 € in med 10 in 14 potniki 300 €.
DOPLAČILA: napitnine (tudi otroci).
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
690 €, registracija za vstop v Kanado – ETA: 20 €,
prevoz na letališče 58 €., PAKET: dodatni zajtrki (v
hotelih ali bližnji restavracijah + 2 večeriji+ vstopnine
v Muzej Civilizacij, viseči most Capilano: 380 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Butchars gardens CAD
30, vožnja z ladjico po reki Sv. Lovrenca,, vstopnina
za vzpon na CN Tower od 40 CAD.
OPOMBA: Po kanadskih standardih v večini hotelov
v Kanadi v ceno prenočevanja niso vključeni zajtrki,
ki so sicer na voljo v hotelskih restavracijah za doplačilo. V tistih hotelih, kjer kontinentalni zajtrk
ponudijo brezplačno, imajo zajtrk tudi naši gostje.
Kadar je v sobi več oseb (3. in 4.) prenočujejo na v
sobi obstoječih, dveh velikih zakonskih posteljah;
na vsaki postelji po 2 osebi. dodatnih postelj v sobi
ni. Razpored ogledov se po dnevih lahko spremeni v
primeru spremembe letalskega prevoza. V primeru
manjšega števila potnikov bo potovanje organizirano
z mini avtobusi, ki sprejmejo do 12 potnikov. Vodnik
je hkrati voznik na potovanju in ima opravljene vse
potrebne licence za vožnjo po Kanadi.
Ob prijavi na prodajno mesto pošljite kopijo potnega
lista.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

SPLOŠNA DOLOČILA (velja za vsa potovanja v ZDA):
• osebe, ki so po 1. marcu 2011 potovali v Iran, Irak, Sirijo, Sudan, Libija, Somalija in Jemen ali imajo poleg slovenskega tudi državljanstvo katere od teh držav, v ZDA ne
morejo več potovati na podlagi programa Visa Waiver, pač pa morajo za vstop v ZDA pridobiti ustrezen vizum. Spremembe so se začele izvajati 21. januarja 2016, zato
vsem, ki nameravajo potovati v ZDA svetujemo, da se za podrobnejše informacije pravočasno obrnejo na Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani in preverijo ali morda potrebujejo vizum ter po potrebi zanj zaprosijo. Vstopni vizum mora na veleposlaništvu ZDA v Ljubljani urediti potnik sam. Cena vizuma je pribl. 159 USD, vizumski postopek pa
poleg izpolnitve vloge in predložitve ustreznih dokazil o premoženjskem stanju predvideva tudi osebni razgovor na veleposlaništvu.
• Slovenski državljani za vstop v ZDA potrebujemo vstopni dokument ESTA. Za izpolnitev dokumenta potrebujemo kopijo potnega lista. Potni list mora biti veljaven še
najmanj 6 mesecev po prihodu iz ZDA. Na prodajnem mestu dobite formular na podlagi katerega vam pridobimo ESTO.
• Cena potovanj je izračunana na dan 30. 6. 2019. Organizator potovanja si pridržuje pravico do spremembe cene v primeru sprememb v menjalniškem valutnem tečaju
EUR /USD ali sprememb v tarifah prevoznikov (podražitev goriva ali povišanje letaliških pristojbin), ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in predpise, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja (le ta se skupno lahko poviša za največ 10% prodajne cene
objavljene na programu) je organizator dolžan obvestiti potnika najkasneje 20 dni pred odhodom.
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SREDNJA AMERIKA
O SREDNJI AMERIKI
Kuba je otoška kraljica Karibskega morja. V deželi
salse, cigar in belega ruma pozabimo na čas. S starimi ameriškimi limuzinami se odpeljimo skozi nasade
sladkornega trsa in polja tobaka. Doživimo skupaj ta
čudoviti arhipelag z bogato kulturo, pestro zgodovino, kolonialno arhitekturo, odkrijmo rajske peščene
plaže ob turkiznem morju in se prepustimo živahnim
glasbenim ritmom na ulici. Sproščeni Kubanci se kljub usodi, ki sta jo zarisala legendarni Che Guevara in
karizmatični Fidel Castro, veselijo življenja.
Mehika je zibelka srednjeameriških civilizacij Majev
in Aztekov, dežela barv, okusov ter raznolike pokrajine. Obiskujemo jo, da se naužijemo najlepših zelenih
odtenkov deževnega gozda, kjer se skrivajo mogočne
piramide. Sprehodimo se po dolgih peščenih plažah,
opazujmo vulkanske vrhove Mehiškega višavja, zazrimo se v dalje skrivnostnih puščav in skupaj doživimo
pragozdove Jukatana. Na glavo si vsakič nadenimo
sombrero, slavno mehiško pokrivalo in ob zvokih
mariachev nazdravimo življenju.
Kostarika - država, kjer je stres popoln tujec
Veliko je razlogov, zakaj obiskati Kostariko, vsem pa
je skupen imenovalec v sproščenem in preprostem
življenju, ki je ob čudovitih plažah in odlični krajevni
kavi še udobnejše in prijetnejše. V Kostariki so že pred
skoraj 70 leti popolnoma opustili vojsko in ta denar
namenili izobraževanju, zdravstvu in pokojninam.
Ravno zaradi takšnega načina življenja, kjer je stresa
veliko manj kot pri nas, imajo v Kostariki tudi razmeroma dolgo pričakovano povprečno življenjsko dobo –
dobrih 79 let. Le kako ne bi bili srečni, če imajo ugodno podnebje, čudovite plaže in eno od najboljših kav
na svetu. Naravo, ki jo lahko občudujete, medtem ko
vas precej nezainteresirano, seveda z glavo obrnjeno
navzdol, z dreves spremljajo lenivci.
KDAJ ODPOTOVATI
Srednjo Ameriko je idealno obiskati pozimi in spomladi, preden nastopi deževna doba. Kuba je zaradi
tropskega podnebja primerna za kopanje in plavanje skozi vse leto. Poleti se temperature gibljejo okoli
300C, pozimi okoli 260C.
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

KUBA

NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Neskončna promenada v revolucionarni Havani, tik preden se dan zavije v temo, ko se sprehajamo skupaj z
lepimi, visokimi Kubankami in karizmatičnimi Kubanci.

•

Uživanje na rajskih plažah ob turkiznem morju v sanjskem Varaderu.

•

Obisk najbolj znanega kubanskega
botaničnega vrta v kolonialnem mestecu Cienfuegos, kjer se med tropskimi
in subtropskimi rastlinami nahaja več
kot 200 vrst avtohtonih palm.

•

Ogled tovarne najbolj priznanih cigar na svetu v provinci Pinar del Rio.
Cohiba cigare - Cohiba po indijansko
pomeni tobak - so bile v šestdesetih
letih narejene izključno za predsednika
Fidela Castra, za namene diplomatskega obdarovanja, v prodajo so stopile
leta 1982.

MEHIKA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Potepanje po enem največjih mest
na svetu, prestolnici Ciudad de Mexico, v kateri živi okoli 22 milijonov
prebivalcev.

•

Raziskovanje kolonialnega mesta
Oaxaca, ki se lahko pohvali z najlepšimi plažami.

•

Odkrivanje najbolj znanega arheološkega parka Chichen Itza, kulturne zakladnice majevskega sveta
sredi tropskega gozda. Je prvi kraj,
ki so ga naselili Maji in ki še danes
priča o njihovi neverjetni arhitekturni popolnosti ter matematičnih
izumih. Chichen Itza v majevskem
jeziku pomeni usta studenca prebivalcev mesta Itza.

•

Največji podvodni muzej moderne
umetnosti na svetu v počitniškem
Cancunu, kjer se pod vodno gladino
nahaja več kot 400 skulptur.
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PALMINA POPOTNICA
PALMINA POPOTNICA

VZEMITE SI ČAS ZA SPROŠČENOST

Naj vas prevzame duh sproščenosti, ko
boste ob srkanju kubanskega Mojita ali
mehiške tekile na ulicah srednjeameriških
mest opazovali praznovanje običajnega
vsakdana. Kubanci in Mehičani se resnično
veselijo življenja, kar se čuti v njihovi živahni
ulični glasbi in strastnem plesu.
ZAPELJITE SE V PRETEKLOST
Nikjer drugje kot na Kubi ne boste našli takšne kolonialne arhitekture in pristnih
ameriških avtomobilov iz 50. let prejšnjega stoletja, ki jim domačini pravijo »yank
tanks«. Zapeljite se z jeklenim lepotcem in
se počutite kot v veličastnem sodobnem
muzeju.

SVETOVNI FENOMEN
LATINSKA KRALJICA ZABAVE
Salsa je afro - kubanska glasba, v kateri se zrcali množica glasbenih in plesnih zvrsti latinskih dežel, od vseh
glasbenih stilov pa je najbolj prepoznaven kubanski
son, paradni zven kubanske glasbe, ki je nastal v dvajsetih letih prejšnjega stoletja na hribovitem območju
vzhodnega dela Kube. Salsa je prevzela njegov ritmični
in harmonični vzorec ter sestavo instrumentov. Son je
še danes zelo cenjena glasba na Kubi, je steber Afro Kubanske glasbe, rojene iz srečanja afriških bobnov in
španske kitare.
PRAZNOVANJE S PIÑATO
Piñata je posebnost mehiškega veselja do različnih
praznikov, ki je zaradi svoje originalnosti in zabavnega značaja znana tudi zunaj meja Mehike. Je barvita in
okrašena figura, ki je znotraj votla in napolnjena s sladkarijami. Veliko veselja predstavlja otrokom, ki jo ob različnih praznikih in rojstnih dnevih, z zavezanimi očmi in
s topim predmetom skušajo razbiti na koščke in nato pobrati sladko vsebino, ki pade iz nje.
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PALMINA POPOTNICA
NAUŽIJTE SE VODNIH ŠPORTOV IN ŠPORTOV V NARAVI
Srednja Amerika se ponaša z rajskimi plažami ob Karibskem morju in Mehiškem zalivu, ki kar kličejo po raziskovanju podvodnega sveta. Nadenite si masko z dihalko ali pograbite potapljaško opremo in se podajte na
podvodno popotovanje do koralnih grebenov, v družbi
številnih rib in drugih morskih prebivalcev.
V notranjosti dežel pa se udeležite zanimivega trekinga v naravi, prečkajte viseče mostove, ki se pnejo čez
tropski gozd, opazujte zanimive in nenavadne živali, se
spustite po jeklenici nad tropskim gozdom ali vzpnete
na katerega izmed vulkanov.

ZA DOBER TEK

Na Kubi najraje pripravljajo piščančje in prašičje meso
na več načinov, v kombinaciji z zelenjavno juho, rižem,
črnim fižolom in veliko sadja. Po jedi se nedvomno
prileže slavni Mojito ali Cuba Libre.
Mehiška kuhinja je znana po tortiljah z različnimi nadevi
in salsami. Z zlaganjem so si pridobile različna imena:
burito (v obliki pisma), quesadillas (trikotniki, polnjeni
s sirom), taco (prepognjena tortilja), enchilada (v rolo
zavita tortilja v čili omaki). Ključne sestavine mehiških
jedi so koruza, fižol in čili. Po začinjeni jedi si privoščite
tekilo.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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VIVA LA MEXICO - V KRALJESTVU AZTEKOV IN MAJEV

ODHODI: 24.10., 26.12., 2019; 13. 3.*, 24. 04., 19.9., 26.10., 6.12. 2020; 13.3.*, 23.4., 23.6., 22.10. 2021
sprehod po sledeh starodavnih civilizacij
potovanje v deželo veličastnih piramid in
svetišč, raznolike pokrajine in čudovitih
mest
potovanje v znamenju glasbe, plesa,
tekile in veselja do življenja
na odhodu 13.3.2020/21 lahko doživite
igro svetlobe in senc v arhitekturi Majev
- enakonočje v Chichen Itzi
1. DAN
polet
SLOVENIJA - EVROPA - CIUDAD DE MEXICO

POLET V NAJVEČJO SVETOVNO PRESTOLNICO
Zbor potnikov na odhodnem letališču (ob doplačilu
možnost prevoza do letališča) in polet preko evropskega letališča v Ciudad de Mexico, več milijonsko
prestolnico, ki leži na nadmorski višini 2.240 metrov.
Odvisno od časa leta prispemo v večernih ali jutranjih
urah naslednjega dne. Prevoz do hotela in nastanitev.

2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
CIUDAD DE MEXICO - XOCHIMILCO

MESTO PALAČ IN AZTEŠKI PLAVAJOČI VRTOVI
Ogled glavnega mesta Mehike, z več kot 22 milijoni
prebivalcev in eno največjih mest na svetu. Ta
latinskoameriška metropola je zrasla iz ruševinah
azteškega mesta Tenochtitlan, danes pa predstavlja
moderno mesto. Ogled bomo začeli v zgodovinskem
središču s trgom Zocalo ter znamenito katedralo, ki
velja za največjo baročno stolnico Latinske Amerike
in Narodno palačo, kjer so na ogled freske Diega
Riviere. Ne smemo zamuditi Antropološkega muzeja,
s svetovno znano zbirko starih indijanskih kultur…
V popoldanskem času vožnja do znamenitega parka
Xochimilco (Pri cvetni gredi), kjer so se Azteki na
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t. i. plavajočih vrtovih ukvarjali s poljedelstvom. Z
barvitimi ladjicami se bomo popeljali na kratek izlet po
kanalih, ki so ostali od nekdanjega jezera. Na povratku
v središče mesta še postanek v modri hiši (Casa Azul),
domu in ateljeju izjemne slikarke Fride Kahlo. Prevzela
nas bo eksplozija živih barv ter njena vztrajnost in volja
do življenja.. Frida Kahlo, žena Diega Riviere spada
med nadrealistične slikarke, njena izrazita obsedenost
z žensko tematiko pa jo uvršča tudi med kultne
osebnosti feminizma.

3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
CIUDAD DE MEXICO - GUADALUPE TEOTIHUACAN - PUEBLA

ČRNA MARIJA IN MESTO KJER SO LJUDJE POSTALI
BOGOVI
Vožnja v največje romarsko središče obeh Amerik cerkve Guadalupe, ki je posvečena črni Madoni, saj naj
bi se tu leta 1531 prikazala Marija, zavetnica Latinske
Amerike. Devica Guadalupe je simbol Mehike, a se k
njej pridejo poklonit mnogi verujoči iz drugih latinskoameriških držav in celo Evrope. Nadaljevanje v znameniti Teotihuacan, nekdanjo bleščečo azteško prestolnico, ki je štela kar 200.000 prebivalcev. Teotihuacan je
v času razcveta med tretjim in šestim stoletjem zrasel
v mesto, ki je oblastniško dirigiralo in nadzorovalo dve
tretjini Mehike, Gvatemalo, Belize ter del Hondurasa in
Salvadorja. Ogled veličastne piramide Sonca, piramide
Meseca in tempelj Pernate kače. Posebej zanimiv bo
ogled Ceste mrtvih, po kateri so Azteki vodili ujetnike
in jih žrtvovali božanstvom. Vožnja ob vznožju Iztaccihgatl in Popocatepetel ter pogledi na vrhove ognjenikov, nas bo pripeljala do kolonialnega mesta Pubela.
Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
PUEBLA –TEHUACAN-CORDOBA-MINATITLAN

MESTO ANGELOV
Puebla de los Angeles ali »Mesto angelov« z odlično
ohranjeno kolonialno arhitekturo, barvitimi pročelji hiš
in številnimi cerkvami nas bo očarala. Poimenoval jo
je ustanovitelj Fray Julian Garces, saj so mu angeli v
sanjah naročili, naj tu zgradi mesto. Obiskali bomo katedralo, kapelico Rosario in se sprehodili po živahnem
nakupovalnem delu. Zgodovinsko središče mesta je
pod zaščito UNESCA. Navdušile nas bodo fasade hiš,
okrašene s keramiko – azulejos, katedrala in cerkev sv.
Dominika. Vožnja v mesto Tehuacan, v pogorju Sierra
Madre Oriental, na višini 1.700 metrov. Predstavlja eno
najstarejših španskih naselij v Mehiki in bogato s srebrnimi in svinčevi rudniki. Regija je znana po mineralnih
vodah, ki so ključnega pomena za proizvodnjo mnogih
pijač Penafiel. Izedna lega mesta, prijetno podnebje,
kolonialne zgradbe in lokalne obrti so Tehuacán naredile za pomembno turistično središče. Vožnja do Cordobe in postanek za ogled zanimivega muzeja kave ter
naprej do Minatitlana. Večerja in nočitev.

5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
MINATITLAN-TUXLA-SAN CRISTOBAL

OBISK ZANIMIVIH INDIJANSKIH VASIC
Vstopili bomo v zvezno pokrajino Chiapas in pot nadaljevali v Tuxlo. Tu je tudi najožji del Mehike, saj samo
328 km ločuje Tihi in Atlantski ocean. Po bomo nadaljevali mimo mogočnih palm in mangovih dreves do
mesta Tuxtla. Postanek v naravnem parku Sumidero,
kjer se bomo s hitrimi čolni popeljali po 28 km dolgem
kanjonu in občudovali sotesko, ob kateri se dvigajo skoraj 1000 metrov visoke pečine. Park je čudoviti
preplet živalskega in eksotičnega rastlinskega sveta.
Nadaljevanje vožnje v San Cristobal. Na poti bomo
obiskali zanimivi indijanski vasici Zinacantan in San
Juan Chamula. Le nekaj kilometrov narazen sta kot
dva ločena svetova, ki ju ločuje krščanska vera in stara
verovanja. Prihod v San Cristobal, nekdaj glavno mesto

in kulturno prestolnico Chiapasa. Večerni sprehod po
»pueblo magico«.

6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - SLAPOVI
AGUA AZUL - PALENQUE

SLAPOVI TROPSKEGA GOZDA
Sprehod po San Cristobalu, še enem v nizu starodavnih
kolonialnih mest, ki se nam bo vtisnilo v spomin zaradi številnih in v pisana oblačila oblečenih Indijancev,
potomcev Majev. Nizke živo pisane fasade hiš, značilni
tipični trg v sredini, bogato založena tržnica, slikovita
katedrala in cerkvica Sv. Dominika dajejo mestu posebni značaj. Nadaljevanje vožnje v Palenque. Na poti
postanek za ogled čudovitih slapov tropskega gozda,
Aqua Azul. Osvežitev v turkizni vodi, pa četudi samo z
nogami ali rokami bo več kot dobrodošla. Nadaljevanje poti v Palenque in nastanitev.

7. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
PALENQUE - CAMPECHE

MAJEVSKO MESTO V TROPSKEM GOZDU
Globoko v džungli Chiapasa, se iz gozda, ki je skril večino mesta, kot privid dvigajo Palenque. Odkopan je le
manjši del mesta, a kljub temu velja za enega najlepših majevskih mest, ki je cvetelo v 7. stoletju, kot pomembno obredno središče. Obisk znamenitih arheoloških ostankov, kjer se mogočna arhitektura prepleta
z bujno vegetacijo tropskega gozda. Nekoč veličastno
mesto s pet tisoč stavbami, jih ima danes samo še štiriintrideset. Najveličastnejši med njimi je tempelj napisov, kjer so leta 1952 našli grob svečenika, prekritega
z osemtonsko ploščo. Prihod v mesto Campeche, ki je
obdano z obzidjem. Nastanitev in krajši sprehod.

8. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
CAMPECHE - KABAH - UXMAL – MERIDA

ČAROVNIŠKA MAJEVSKA PIRAMIDA
Dan bomo začeli z raziskovanjem mesta Kabah, ki sodi
med večje majevske kraje. Našo pozornost bosta pritegnila predvsem sloviti »Codz - Poop« ali Palača mask
in slavolok, ki v majevskem svetu veljata za največja.

Nadaljevanje do majevskega mesta Uxmal, ki je z znamenitim nunskim kvadratom, guvernerjevo palačo ter
devetintrideset metrov visoko čarovniško piramido,
biser stare majevske arhitekture. Popoldne vožnja v
prestolnico Jukatana, Merido, nastanitev in sprehod
po lepo ohranjeni zgodovinski četrti, polni kolonialnih
cerkva in palač.

9. DAN
all inclusive, nočitev
MERIDA - CHICHEN ITZA - CANCUN (PLAYA
DEL CARMEN)
SKRIVNOSTNI VODNJAKI MAJEVSKE KULTURE
Vožnja v Chichen Itzo v enega najosupljivejših kompleksov majevske civilizacije. Glavna znamenitost je
Kukulkanov tempelj, velikanska stopničasta piramida,
posvečena kačjemu božanstvu Kukulkanu. Veličastno
stopnišče na severnem delu krasi izklesana ograja, ki
se zaključi s kačjo glavo. Popoldne vožnja na Riviera
Maya, znano po sanjskih, belih, peščenih plažah med
Cancúnom in Chetumalom.

10. DAN
all inclusive, nočitev
CANCUN (PLAYA DEL CARMEN)

SLADKO BREZDELJE
Dan namenjen počitku in aktivnostim po lastni izbiri.
Plaže s palmami in najbolj droben bel pesek so sestavni del počitnic na vzhodni obali mehiškega polotoka
Jukatan. Zdi se, kot da bi tekmovale med seboj, katera
bo najbolj ugajala turistom. In vse te plaže želijo ugajati le vam.

11. DAN
CANCUN - EVROPA *

zajtrk, polet proti Evropi

HASTA LA VISTA
Prosto do odhoda avtobusa na letališče. Polet proti
Evropi.

12. DAN 
EVROPA - SLOVENIJA

ljubo doma

Pristanek na enem izmed evropskih bližnjih letališč in
nadaljevanje poti v Slovenijo (doplačilo za prevoz).

CENA: od

2.239 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz bližnje letališče Mexico City/Cancun - bližnje letališče v ekonomskem
razredu, letališke in varnostne pristojbine, nočitve z
zajtrki v hotelih 3*/4* lokalne kategorije v dvoposteljnih sobah, večerje in all inclusive po programu, vožnjo z ladjicami v Xochimilco, vse avtobusne prevoze
po programu, angleško govorečega lokalnega vodnika, vstopnine za oglede kot navedeno v programu,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 10 in
14 potniki 260 € in med 15 in 24 potniki 200 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
319 €, povratni prevoz do letališča 58 €, dodatne nočitve oziroma podaljšanje počitnic v Cancunu (Playa
del Carmen) /zahtevajte dodatni izračun/.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: pijače pri obrokih, izleti in druge storitve osebne potrošnje, izstopne takse
iz Mehike in ostale pristojbine pribl. 27 USD, napitnine (približno 60 USD).
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama v sobi 10 %.
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in
vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko ostaja,
prilagojen letalskemu prevozu.
Ob prijavi na prodajno mesto pošljite fotokopijo potnega lista.

*POČITNICE LAHKO PODALJŠATE V
PLAYA DEL CARMEN ALI PO ŽELJI V
IZBRANEM KRAJU IN HOTELU. OBVEZNA
JE PREDHODNA POTRDITEV SPREMEMBE
LETALSKEGA PREVOZA

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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SONČNA MEHIKA IN SANJSKE POČITNICE
ODHODI: 25.1.*, 15.2., 21.6., 26.10., 13.11.* 2020. 30.1.*, 27.2., 21.4., 23.10., 20.11.*, 2021
polotok Jukatan – sprostitev in doživetje
kulture
srečanje z izredno napredno majevsko
civilizacijo
pester izbor športnih aktivnosti
1. DAN
polet, nočitev
SLOVENIJA - EVROPA – CANCUN

POLET V POČITNIŠKI RAJ
Zbor potnikov na odhodnem letališču (ob doplačilu
možnost prevoza do letališča) in polet preko evropskega letališča v Cancun na Riviera Maya, znano po
sanjskih, belih, peščenih plažah med Cancúnom in
Chetumalom. Prevoz do hotela in nočitev.

2. DAN 
zajtrk, nočitev
CANCUN -ISLA MUJERES-CANCUN

SPROSTITEV NA RAJSKEM OTOČKU
Dan namenjen sprostitvi ali mogoče razvajanju v La
Isla trendovskem in nakupovalnem paradižu v laguni
Nichupte v hotelski coni Cancuna, kjer 150 trgovin
ločujejo vodni kanali in mostovi kot v Benetkah. Izlet
na rajski otok, Isla Mujeres (Otok žensk), otoček blizu
Cancuna, dolg 8 km in širok od 300 do 800 metrov, ki
je pravi raj za sprostitev. Poleg plavanja z masko in dihalko nudi tudi potapljaške užitke in noro izkušnjo plavanja z morskimi psi kitovci. Vožnja s trajektom na otok
Isla Mujeres ter vkrcanje na ladjo in nekaj urna plovba
z možnostjo snorklanja ter uživanja ob ogledu podvodnega muzeja skulptur – Musa. Kosilo v restavraciji z
morskimi specialitetami in popoldne možnost plavanja
z morskimi psi kitovci (doplačilo). Vožnja nazaj na otok
in uživanje na plaži, nakupovanju ali sprehodu. Popoldne povratek v hotel.
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3. DAN
zajtrk, nočitev
CANCUN– CHICHEN ITZA-MERIDA

SKRIVNOSTNI SVET MAJEVSKE CIVILIZACIJE
Vožnja v Chichen Itzo v enega najosupljivejših kompleksov majevske civilizacije - kamnito mesto, ki vlada
v suhi provinci. Bogastvo Chichen Itze je bilo še dopolnjeno s prihodom Toltekov, ki so dodali svoj neizbrisen pečat na področju edinstvene stavbarske tehnike.
Vsekakor predstavlja vrhunec Majevskih dosežkov in
je ena najbolj privlačnih energijsko-mističnih točk
osrednje Amerike. Glavna znamenitost je Kukulkanov
tempelj, velikanska stopničasta piramida, posvečena
kačjemu božanstvu Kukulkanu. Veličastno stopnišče
na severnem delu krasi izklesana ograja, ki se zaključi
s kačjo glavo. Videli bomo tudi veliko igrišče za igro z
žogo, sveti vodnjak, astronomski observatorij. Popoldne vožnja v prestolnico Jukatana, Merido, ki so jo leta
1542 ustanovili španski raziskovalci, na mestu, kjer je
stalo majevsko mesto T`ho. Nastanitev in že prvi sprehod po lepo ohranjeni zgodovinski četrti, polni kolonialnih cerkva in palač.

4. DAN
MERIDA-UXMAL-VALLADOLID

zajtrk, nočitev

SIMPATIČNA KOLONIALNA MESTA YUKATANA
Ogled starega mestnega središča Meride, »belega
mesta«, kjer lahko na najstarejših zgradbah v mestu
še vedno opazimo izklesane majevske kamne. Mesto
se pohvali z lepo ohranjeno zgodovinsko četrtjo, polno
kolonialnih cerkva in palač. Sprehod po aveniji Montejo, mimo spomenika Motherland, Casa de Montejo,
Palacio Municipal do osrednjega trga in vse do katedrale. Prosto za kosilo in nadaljevanje do majevskega
mesta Uxmal, na gričih južno od Meride. Uxmal je z
znamenitim nunskim kvadratom, guvernerjevo palačo
ter devetintrideset metrov visoko čarovniško piramido,
biser stare majevske arhitekture. Zaradi izjemne ohranjenosti daje obiskovalcu celostni vtis o podobi veliča-

stnih majevskih mest. Vožnja v simpatično kolonialno
mesto Valladolid, ki je dobilo ime po tedanji španski
prestolnici na Iberskem polotoku. Mesti je ustanovil
nečak španskega osvajalca Francisca de Monteja leta
1543 in prestavlja enega lepših primerov španske kolonialne arhitekture v novem svetu.

5. DAN
all inclusive, nočitev
VALLADOLID-SIAN KA`AN-TULUM-PLAYA DEL
CARMEN

ČUDOVITA NARAVA
Naravni rezervat biosfere – Sian Ka`an velja za veličastno območje naravne lepote in dom tisočerim rastlinskim in živalskim vrstam, ustanovljen leta 1986 in od
leta 1987 tudi že na Unescovem seznamu. To je največje zavarovano območje mehiških Karibov, posvečeno
varovanju krhkih ekosistemov. Vključuje obalna mokrišča in lagune, ki ponujajo redek dostop do območij
s prosto živečimi bitji v tej regiji. V sodelovanju z znanstveniki, tehniki, študenti, prebivalci in mednarodnimi
partnerji so uspeli uresničiti več kot 200 projektov, ki
temeljijo na ohranjanju prvobitne narave.
Obiskali bomo še en dosežek Majevske civilizacije: utrjeni komplek Tulum na obalnem klifu, ki je predstavljal
križišče takratne pomorske in kopenske trgovine. Služil je kot glavno pristanišče Cobe z močno utrjenim, s
preko 900 m dolgim, 3-5 m visokim in do 8 m širokim
obzidjem. Svoj vrhunec je Tulum doživljal med 13. in
15. stoletjem, ko se je uspešno zoperstavljal celo španskim osvajalcem. Žal so prebivalci mesta, podlegli
številnim boleznim, ki so jih prinesli priseljenci in zavojevalci. Posebej zanimiv je kompleks Castilo s pripadajočima templjema. Po ogledu in čudovitem razgledu
na odprto morje se bomo zapeljali v bližnje letoviško
središče Playa del Carmen.

6. IN 7. DAN
PLAYA DEL CARMEN

all inclusive, nočitev

ZASLUŽEN POČITEK - SONCE, MORJE, TEKILA
Dneva namenjena počitku in aktivnostim po lastni izbiri. Plaže s palmami in najbolj droben bel pesek so
sestavni del počitnic na vzhodni obali mehiškega polotoka Jukatan. Zdi se, kot da bi tekmovale med seboj,
katera bo najbolj ugajala turistom. In vse te plaže želijo
ugajati le vam.
Playa del Carmen velja za zelo priljubljeno počitniško
letovišče v središču Riviere Maya z drobnim belim peskom in modro-zeleno kristalno čistim morjem. Poleg
kopanja v morju so obiskovalcem na voljo številne
športne aktivnosti (jahanje, jadranje na deski, smučanje na vodi, potapljanje..). Ob večerih pa obiskovalce
zabavajo znani domači in tuji glasbeniki s koncerti.
Nekdaj majhna ribiška vasica je danes svetovno znano središče s številnimi hoteli, butiki, restavracijami,
mednarodnimi prireditvami.

8. DAN
CANCUN - EVROPA

zajtrk, polet proti Evropi

HASTA LA VISTA
Prosto do odhoda avtobusa na letališče. Polet proti
Evropi.

9. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

ljubo doma…

Pristanek na enem izmed evropskih bližnjih letališč in
nadaljevanje poti v Slovenijo (doplačilo za prevoz).

CENA: od

1.890 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Evropa- Cancun-Evropa, strošek letaliških in varnostnih pristojbin,
štiri polpenzione in tri all inclusive v hotelih 3*/4*
lokalne kategorije v dvoposteljnih sobah, vse avtobusne prevoze po programu, angleško govorečega
lokalnega vodnika, vstopnine za oglede kot navedeno v programu, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 10 in
14 potniki 240 € in med 15 in 24 potniki 190 €.
DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba 279 €,
povratni prevoz do letališča 58 €, dodatne nočitve
oziroma podaljšanje počitnic v Cancunu (Playa del
Carmen) /zahtevajte dodatni izračun/.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: izleti in športne aktivnosti, izstopne pristojbine iz Mehike in ostale pristojbine pribl. 27 USD, napitnine (približno 50 USD).
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama v sobi 10 %.
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in
vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko ostaja,
prilagojen letalskemu prevozu. Ob prijavi na prodajno mesto pošljite fotokopijo potnega lista.

*POČITNICE LAHKO PODALJŠATE V PLAYA DEL CARMEN ALI PO ŽELJI V IZBRANEM KRAJU IN HOTELU. OBVEZNA JE PREDHODNA POTRDITEV
SPREMEMBE LETALSKEGA PREVOZA

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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MEHIKA, GVATEMALA, HONDURAS in BELIZE - NEPOZABNO DOŽIVETJE BARVITIH DEŽEL
ODHODI: 17. 2., 23.6., 23.10.*, 20.11. 2020; 15.2., 23.4., 23.6., 22.10.*, 22.11. 2021
preplet vulkanov, rajskih belih peščenih
plaž, divje narave, izjemne Majevske
arhitekture in kolonialnih mest
prijazni domačini
na pisanih tržnicah najdete na desetine
vrst tropskega sadja in zelenjave
uživajte ob pitju božanskih sokov
1. DAN
polet
SLOVENIJA - EVROPA - CIUDAD DE MEXICO

POLET V NAJVEČJO SVETOVNO PRESTOLNICO
Zbor potnikov na odhodnem letališču (ob doplačilu
možnost prevoza do letališča) in polet preko evropskega letališča v Ciudad de Mexico, več milijonsko
prestolnico, ki leži na nadmorski višini 2.240 metrov.
Odvisno od časa leta prispemo v večernih ali jutranjih
urah naslednjega dne. Prevoz do hotela in nastanitev.

2. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
CIUDAD DE MEXICO - PUEBLA

MESTO PALAČ IN IZJEMNE ARHITEKTURE
Ogled glavnega mesta Mehike, z več kot 22 milijoni
prebivalcev in eno največjih mest na svetu. Ta latinskoameriška metropola je zrasla iz ruševinah azteškega mesta Tenochtitlan, danes pa predstavlja moderno
mesto. Ogled bomo začeli v zgodovinskem središču
s trgom Zocalo ter znamenito katedralo, ki velja za
največjo baročno stolnico Latinske Amerike in Narodno palačo, kjer so na ogled freske Diega Riviere. Ne
smemo zamuditi Antropološkega muzeja, s svetovno
znano zbirko starih indijanskih kultur… Po koncu ogledov vožnja ob vznožju Iztaccihgatl in Popocatepetel, in
pogledom na vrhove ognjenikov, nas bo pripeljala do
kolonialnega mesta Pubela. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
PUEBLA –TEOTIHUACAN- GUADALUPE
CIUDAD DE MEXICO

ČRNA MARIJA IN MESTO KJER SO LJUDJE POSTALI
BOGOVI
Mesto angelov in središče, kjer so ljudje postali bogovi
Puebla de los Angeles ali »Mesto angelov« z odlično
ohranjeno kolonialno arhitekturo, barvitimi pročelji hiš
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in številnimi cerkvami nas bo očarala. Poimenoval jo
je ustanovitelj Fray Julian Garces, saj so mu angeli v
sanjah naročili, naj tu zgradi mesto. Obiskali bomo katedralo, kapelico Rosario in se sprehodili po živahnem
nakupovalnem delu. Zgodovinsko središče mesta je
pod zaščito UNESCA. Navdušile nas bodo fasade hiš,
okrašene s keramiko – azulejos, katedrala in cerkev sv.
Dominika. Popoldne vožnja v znameniti Teotihuacan,
nekdanjo bleščečo azteško prestolnico, ki je štela kar
200.000 prebivalcev. Teotihuacan je v času razcveta
med tretjim in šestim stoletjem zrasel v mesto, ki je
oblastniško dirigiralo in nadzorovalo dve tretjini Mehike, Gvatemalo, Belize ter del Hondurasa in Salvadorja.
Ogled veličastne piramide Sonca, piramide Meseca in
tempelj Pernate kače. Posebej zanimiv bo ogled Ceste
mrtvih, po kateri so Azteki vodili ujetnike in jih žrtvovali božanstvom. Nadaljevanje poti v največje romarsko
središče obeh Amerik - cerkve Guadalupe, ki je posvečena črni Madoni, saj naj bi se tu leta 1531 prikazala
Marija, zavetnica Latinske Amerike. Devica Guadalupe
je simbol Mehike, a se k njej pridejo poklonit mnogi verujoči iz drugih latinskoameriških držav in celo Evrope.

4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
CIUDAD DE MEXICO – XOCHIMILCO GUATEMALA CITY

AZTEŠKI PLAVAJOČI VRTOVI
Zjutraj ogled znamenitega parka Xochimilco (Pri cvetni gredi), kjer so se Azteki na t. i. plavajočih vrtovih
ukvarjali s poljedelstvom. Z barvitimi ladjicami se
bomo popeljali na kratek izlet po kanalih, ki so ostali od nekdanjega jezera. Vožnja na letališče in polet
v Guatemala city, glavno mesto Gvatemale - mesto
številnih nasprotij in urbanega kaosa. Gvatemala še
posebej navduši s svojo barvitostjo tržnic, kolonialnih
mest in preprostostjo domačinov. Dežela čudovite narave, prepredene z mnogimi ugaslimi in še delujočimi
vulkani, deževnim gozdom in nepozabnimi majevskimi
arheološkimi središči.

5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
GUATEMALA CITY – CHICHICASTENANGO –
JEZERO ATITLAN

SREČANJE Z LOKALNIM PREBIVAVALSTVOM
Vožnja po panameriški avtocesti - Panamerican
Highway v Chichicastenango, tradicionalno indijansko
vasico, ki se skriva za slikovitini hribi in gorami. Srečanje z lokalnim prebivalstvom in z neverjetnim pojavom

oz. sinkretizmom med špansko krščansko kulturo in indijanskim poganstvom. Mesto slovi po slikoviti tržnici
in nenavadnih obredih. Obisk cerkve Santo Tomás, ki
je zgrajena na ostankih majevskega templja. Vožnja v
Panajachel, počitniško vasico ob jezeru Atitlan, ki velja
za enega najbolj slikovitih svetovnih jezer. Panajachel
je največji kraj v okolici jezera.

6. DAN
JEZERO ATITLAN

zajtrk, večerja, nočitev

JEZERO OBDANO S TREMI VULKANI
Romantična plovba po slikovitem jezeru Atitlan. 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. Ob jezeru živijo potomci Majev,
imenovani Kaqchiquel in Tzutujil in še danes govorijo majevske dialekte, tako da je španski jezik šele na
drugem mestu. Obiskali bomo nekaj slikovitih vasic indijanskih ljudstev Kakčikel in Tzutuhil, ki se preživljajo
s pridelavo zelenjave in kave, ribolovom in tekstilnimi
izdelki. Jezero Atitlan se nahaja v pogorju Sierra Madre
na višini 1500m, obdan z impozantno kuliso treh vulkanov: Atitlan (3535m), Toliman (3158m) in San Pedro
(3020m). Med vasicami oziroma okoli jezera ni krožne
poti in zato so kraji veliko lažje dostopni z ladjo.

7. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
JEZERO ATITLAN - GUATEMALA ANTIGUA

IZJEMNO KOLONIALNO MESTO
Vožnja v Antiguo. Sodi med najstarejša in najlepša kolonialna mesta Srednje Amerike. Antigua, nekdanja
prestolnica se je znašla na seznamu Unescove kulturne dediščine in danes velja za najbolj urejeno in sproščeno mesto, od katerega se težko poslovimo. V mestu
navdušujejo lično tlakovane uličice s pisanimi kolonialnimi hišicami, številne tržnice in sproščeno vzdušje
ter odlične restavracije, Nekdanja prestolnica je bila
vse do uničujočega izbruha vulkana leta 1773 kulturno, politino, religiozno in ekonomsko središče Srednje
Amerike. Po izbruhu vulkana so ustanovili novo prestolnico Guatemala city. Obisk muzeja in tovarne Jade
Maya, kjer bomo izvedeli vse o nakitu iz dragih kamnov
Starodavne civilizacije so kamen jadeit smatrale kot
kamen za dolgo in lepo življenje. Obiskali bomo tudi
lokalno tržnico tradicionalnih izdelkov.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

8. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
GUATEMALA ANTIGUA - COPAN

NAJVEČJE SREDIŠČE MAJEV HONDURASA - COPAN
Vožnja v Honduras, v Copan - veličastno središče
Majev. Nedaleč od meje z Gvatemalo bomo obiskali
Copan, eno največjih majevskih mest klasičnega obdobja na svetu. Veliki trgi s kamnitimi stebri, okrašenimi z reliefi in igriščem za igro z žogo, stopnišče z več
kot 2200 hieroglifi in več piramidnih svetišč. Velik del
je še vedno neizkopan in neraziskan. Copan je odkril
leta 1570 Diego García de Palacio vendar pred 19. stoletjem področje ni bilo raziskovano. Arheološko mesto
nam nakazuje na tri glavne stopnje razvoja, preden so
mesto nenadoma v 10. stoletju zapustili. Zaradi izjemnega pomena se Honduras oz. mesto Copan uvršča
na sezam Unescove kulturne dediščine.

9. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
COPAN – QUIRIGUA – FLORES

BOGATA DEDIŠČINA MAJEV
Vožnja v najmanjše, a eno najbolj zanimivih majevskih
središč, Quiriguá. Večina spomenikov datira v pozno
pred klasično obdobje, ki je blestelo pred 10. stoletjem. Med stevilnimi spomeniki je posebej zanimiva
stela, ki velja za največjo v majevskem svetu. Po ogledu nadaljevanje vožnje v simpatično mestece Flores, ki
je pravzaprav polotok na velikem jezeru Peten.

10. DAN
FLORES-TIKAL-BELIZE

zajtrk, večerja, nočitev

NEPOZABN DOŽIVTJE MAJEVSKE KULTURE V
DEŽEVNEM PRAGOZDU
Zgodaj zjutraj pred sončnim vzhodom, nedaleč od
mesteca Flores bom obiskali še eno izjemno središče Majev ki je na višku svoje moči štelo okoli 100.000
prbivalcev. Najbolj obiskano in poznano arheološko
središče nekdaj mogočne majevske kulture je narodni
park Tikal. Tikal se razprostira na področju deževnega
gozda in že sprehod med gostim zelenjem, je doživetje
svoje vrste, najbolj magični trenutek pa, ko se ozremo
naokoli z vrha ene izmed mogočnih kamnitih piramid.
V parku bomo počakali na sončni vzhod in se prepustili
petju ptic. Zajtrk v parku. Vožnja v sosednjo državico
Belize do mesta Belize city in od tam z vodnim taxijem
na otok San Pedro, kjer resnično začutimo kar prepeva Madonna v svoji pesmi: »La Isla Bonita«. Umirjeno, pristno karibsko vzdušje. Čas (glede na prihod na
otok) je namenjen uživanju na peščenih plažah z belim
peskom 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.

11. DAN
BELIZE-CETUMAL

zajtrk, večerja, nočitev

DAN ZA POČITEK
Predvidoma dopoldne se bomo z vodnim taxijem vrnili v Mehiko, v mesto Chetumal. Po pristanku ladje in
opravljenih carinskih formalnostih vožnja v hotel in
prost dan.

12. DAN
all inclusive, nočitev
CETUMAL - BAKALAR-TULUM-PLAYA DEL
CARMEN

UŽIVANJE OB POGLEDU NA ODPRTO MORJE
Vožnja v Bakalar in vožnja s čolni po laguni.
Obiskali bomo še en dosežek Majevske civilizacije: utrjeni kompleks Tulum na obalnem klifu, ki je predstavljal križišče takratne pomorske in kopenske trgovine.
Služil je kot glavno pristanišče Cobe z močno utrjenim,
s preko 900 m dolgim, 3-5 m visokim in do 8 m širokim
obzidjem. Svoj vrhunec je Tulum doživljal med 13. In
15. stoletjem, ko se je uspešno zoperstavljal celo španskim osvajalcem. Žal so prebivalci mesta, podlegli
številnim boleznim, ki so jih prinesli priseljenci in zavojevalci. Posebej zanimiv je kompleks Castilo s pripadajočima templjema. Po ogledu in čudovitem razgledu
na odprto morje se bomo zapeljali v bližnje letoviško
središče Playa del Carmen, znano po sanjskih, belih,
peščenih plažah.

13. DAN
all inclusive, nočitev
PLAYA DEL CARMEN – (CHICHEN ITZA) - PLAYA DEL CARMEN

SKRIVNOSTNI VODNJAKI MAJEVSKE KULTURE
Dan namenjen uživanju na belih peščenih plažah ali
za dopačilo izlet v Chichen Itzo. Vožnja v Chichen Itzo
v enega najosupljivejših kompleksov majevske civilizacije - kamnito mesto, ki vlada v suhi provinci. Bogastvo Chichen Itze je bilo še dopolnjeno s prihodom
Toltekov, ki so dodali svoj neizbrisen pečat na področju edinstvene stavbarske tehnike. Vsekakor predstavlja vrhunec Majevskih dosežkov in je ena najbolj privlačnih energijsko-mističnih točk osrednje Amerike.
Glavna znamenitost je Kukulkanov tempelj, velikanska
stopničasta piramida, posvečena kačjemu božanstvu
Kukulkanu. Veličastno stopnišče na severnem delu
krasi izklesana ograja, ki se zaključi s kačjo glavo. Videli bomo tudi veliko igrišče za igro z žogo, sveti vodnjak, astronomski observatorij. Povratek v Playa del
Carmen.

14. DAN
PLAYA DEL CARMEN

all inclusive, nočitev

15. DAN
CANCUN - EVROPA *

zajtrk, polet proti Evropi

SLADKO BREZDELJE
Dan namenjen počitku in aktivnostim po lastni izbiri.
Plaže s palmami in najbolj droben bel pesek so sestavni del počitnic na vzhodni obali mehiškega polotoka
Jukatan. Zdi se, kot da bi tekmovale med seboj, katera
bo najbolj ugajala turistom. In vse te plaže želijo ugajati le vam.

HASTA LA VISTA
Prosto do odhoda avtobusa na letališče. Polet proti
Evropi.

16. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

ljubo doma …

Pristanek na enem izmed evropskih bližnjih letališč in
nadaljevanje poti v Slovenijo (doplačilo za prevoz).
CENA: od

3.999 €* najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Evropa- Mehika-Evropa, strošek letaliških in varnostnih pristojbin,
enajst nočitev z zajtrki, deset večerij in tri all inclusive v hotelih 3*/4* lokalne kategorije v dvoposteljnih sobah, vse avtobusne prevoze po programu,
angleško govorečega lokalnega vodnika, vstopnine
za oglede kot navedeno v programu, spremstvo in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 10 in
14 potniki 300 € in med 15 in 24 potniki 260 €.
DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba 699 €,
povratni prevoz do letališča 58 €, dodatne nočitve
oziroma podaljšanje počitnic v Cancunu (Playa del
Carmen) /zahtevajte dodatni izračun/, izlet v Chichen Itzo: 59 € (ob prijavi najmanj 10 potnikov).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: izstopne oz vstopne
pristojbine v Mehiki, Gvatemali, Belizu in Hondurasu
ter ostale pristojbine pribl. 60 USD.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama v sobi 10 %.
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in
vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko ostaja,
prilagojen letalskemu prevozu. Ob prijavi na prodajno mesto pošljite fotokopijo potnega lista.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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KOSTARIKA IN PANAMA - NEPOZABNO DOŽIVETJE NARAVE
ODHODI: 27.10.*, 22.11,13.12. 2019; 21.2., 28.3., 25.4., 24.10.*, 20.11., 13.12. 2020; 19.2., 23.4., 22.10.*, 18.11. 2021

Kostariki ne rečejo zaman Pura Vida –
čisto življenje
neokrnjena, marsikje divja narava ter
pester živalski in rastlinski svet
Panamski prekop – gradbeni čudež, ki
povezuje Atlantik in Tihi ocean
kopanje v naravnih vrelcih
trekingi v osupljivo lepi naravi
doživetje za vse starosti, primerno tudi
za družine
1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA – PANAMA CITY

nočitev

POLET V PRESTOLNICO PANAME
Odhod predvidoma iz letališča pri Benetkah ali preko
enega izmed evropskih letališč in polet v Panama city
(prevoz na letališče za doplačilo). Po pristanku prevoz do hotela in krajši avtobusni ogled največjega in
glavnega mesta Paname, dežele s karibskim pridihom.
Zaradi močne trgovine in industrije ima mesto moderno poslovno središče, ki nas ob prihodu preseneti in
spominja na New York. Nastanitev v hotelu.

2. DAN
zajtrk, nočitev
PANAMA CITY – PANAMSKI PREKOP

GRADBENI ČUDEŽ MED ATLANTIKOM IN TIHIM
OCEANOM
Ogled starega dela mesta Casco Antiguo, danes na seznamu Unesca z izjemno arhitekturo, mešanico francoskega, španskega in italijanskega vpliva. Država slovi
po znamenitem panamskem kanalu in prav ta gradbeni čudež si bomo tudi mi ogledali. Povezuje Atlantik
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in Tihi ocean in je dolg 64,8 km. Prvi oceanski parnik
je preplul Panamski prekop leta 1914 in takrat je bilo
poplačano dolgoletno naporno delo več kot 20.000
delavcev. Gradnja je zahtevala ne samo konstrukcijo
same vodne poti, pač pa tudi gradnjo velikih pristanišč na obeh koncih, velikih valobranov, jezov, zapornic
in umetnih jezer. Spoznali bomo delovanje zapornic in
jezov ter vse o zahtevnem poteku plovbe ladij od ene
do druge strani.

3. DAN
PANAMSKI PREKOP

zajtrk, nočitev

NEPOZABNO DOŽIVETJE PANAMSKEGA PREKOPA
Po zgodnjem zajtrku nas čaka nepozabno doživetje –
vožnja po Panamskem prekopu. Zapornice regulirajo
pretok vode, ki povzroči sestop ladje, od zapornice do
zapornice. Prekop je znan tudi kot »8 čudo sveta«, ena
izmed tehnološko najbolj zahtevnih gradenj. Vkrcali se
bomo na ladjo in se skupaj z ostalimi ladjami podali po
panamskem kanalu. Deležni bomo pogleda na številne
vrste ptic, mogoče celo opice in krokodile, ki prebivajo
v džungli tik ob kanalu. Dan, ki ga ne bomo pozabili.
Zvečer možnost tradicionalne večerje s folkloro (doplačilo).

4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
PANAMA CITY – COSTA RICA-LA FORTUNA/
ARENAL

OSUPLJIVA KULISA VULKANA ARENAL
Zjutraj vožnja na letališče in polet v sosednjo državo,
Kostariko, deželo z osupljivo lepo naravo. Pristanek na
letališču San Jose in prevoz do mesteca La Fortuna,
v neposredni bližini še delujočega vulkana Arenal in
čarobnih naravnih vrelcev. Nastanitev v hotelu s spa
v naravnem okolju s 35 hektarji tropskega gozda, pogledom na vulkan in eksotičnim tropskim vrtom. Popoldne se bomo podali na kratek treking v deževni gozd
znotraj hotelskega kompleksa. Nujno je odpreti oči in
dovoliti, da nas narava preplavi s svojo energijo. Ve-

černi potep do luksuznih vrelcev Baldi in uživanje v 25
bazenih s termalno vodo v izjemnem okolju tropskega
vrta. Razvajanje z veliko začetnico. Večerja v toplicah
in povratek v hotel.

5. DAN
zajtrk, nočitev
LA FORTUNA/ARENAL- MONTEVERDE

NOČNI »POHOD« SKOZI OBLAČNI GOZD
Kratek treking v deževnem gozdu ali pa obisk naravnega parka Arenal in obisk naravnih slapov La Fortuna.
Zgodaj popoldne slovo od La Fortune in vožnja v Monteverde. Še zadnji pogled na slikovito jezero Arenal in
neverjetno podobo vulkana nad njim. Nacionalni park
Monteverde je naravni rezervat, znan tudi kot oblačni gozd (»cloud forrest«). Pogosto ga imenujejo temni
biser, saj se sončni žarki težko prebijejo skozi bujno
rastje tudi takrat ko ni oblakov nad njim. Je dom več
sto sesalcem in številnim tropskim pticam. Kvakerji so
se v petdesetih letih prejšnjega stoletja tako navdušili
nad floro in favno oblačnega gozda, in se odločili, da
ne bodo krčili gozda. Kupili so celo okoliška zemljišča in počasi pomagali pri ustanovitvi naravnega parka
Monteverde Cloud Forest Preserve.
Po nastanitvi v hotelu nas čaka večerna avantura in
nočni pohod po parku ter s tem možnost opazovanja
živali, ki so aktivne samo v nočnem času (razne vrste
insektov, živo pisane žabe, sesalci). Dobili bomo drugačen vpogled na življenje v tropskem gozdu. Povratek
v hotel.

6. DAN
zajtrk, nočitev
MONTEVERDE-MANUEL ANTONIO

OMAMNI VONJ PO KAVI
Ogled plantaže kave, kje bomo spoznali postopke od
pobiranja zrnja do priprave omamnega napitka.
Kavovci rastejo na nadmorski višini okoli 1000 m, saj
jim ustreza ne preveč vroče in nekoliko vlažno podnebje. Zrastejo do višine 1,5 m rodijo plodove velikosti
grozdnih jagod, značilne rdeče ali rumene barve. Kavo-

vec obrodi enkrat letno, sedem let zapored ima kakovosten plod, nato pa ga porežejo. Kostarika se je odločila, da bodo pridobivali najbolj kakovostno kavo – 100
% arabico. Seveda si bomo privoščili tudi mi skodelico
vroče okusne in močne kave. Vožnja do pacifiške obale
in postanek v kraju Jaco, znanem po krokodilih, ki so
tukaj zastopani v največjem številu v vsej Srednji Ameriki. Nadaljevanje do naslednjega narodnega parka,
Manuel Antonio, nastanitev in prvi skok v toplo morje.

7. DAN
MANUEL ANTONIO

zajtrk, nočitev

PESEK, MORJE IN SONCE
Manul Antonio je najmanjši naravni rezervat v državi,
a kljub temu eden najbolj obiskanih. Prostran tropski
gozd se razteza vse do idilične pacifiške obale s belimi
peščenimi plažami. Tudi tu nas navdušujejo zanimive
živali od pisanih žab do številnih ptic in opic ter legvanov. Sprehodu po dolgi peščeni plaži ali treking po narodnem parku in postanek ob slikovitih skritih plažah
znotraj parka.

8. DAN
MANUEL ANTONIO – SAN JOSE

zajtrk, nočitev

PRESTOLNICA SAN JOSE
Prosto do odhoda avtobusa predvidoma v popoldanskih urah v notranjost Kostarike v prestolnico San
Jose, ki leži na križišču najpomembnejših cest sredi
Osrednje nižine, obdajajo pa ga vulkanske gore. Mesto
so konec 18. stoletja ustanovili Španci in iz tega obdobja je ohranjenih nekaj zanimivih stavb. Krajši sprehod
po moderni prestolnici s številnimi parki, pisanimi tržnicami in lično urejenimi trgovinicami in monumentalnimi stavbami Nacionalnega gledališča in zanimivih
muzejev. San Jose je najmanjša prestolnica Srednje
Amerike.

9. DAN
SAN JOSE - EVROPA

zajtrk, let poti Evropi

10. DAN
EVROPA-SLOVENIJA

ljubo doma

Prosto do odhoda na letališče in polet proti Evropi.

Po nočnem letu pristanek na enem izmed evropskih
letališč. Prevoz v Slovenijo (doplačilo).

MOŽNOST PODALJŠANJA POČITNIC NA
OTOKIH SAN BLAS
OTOČJE SAN BLAS – RAJ NA ZEMLJI

Čudoviti otočki s palmami, belo mivko in sinje modro
barvo morja. Otočje z več kot 360 majhnih otokov, ki
so večinoma nenaseljeni. San Blas je dom skupnosti
Kuna. Ne glede na to, ali ste prišli z jadrnico, gliserjem
ali načrtujete bivanje na San Blasu, boste izkusili doživetje, ki ga ne boste nikoli pozabili.
Otočki običajno ne večji od nogometnega igrišča s hišicami iz bambusa, zanimivo oblečeni domačini, belimi
peščenimi plažami so pravi balzam za dušo in telo. Popolni odklop od modernega sveta.
Nastanitev v preprostih bambusovih hišicah na plaži,
elektrika je na voljo ponavadi le nekaj ur preko generatorja...
Ob predhodni spremembi letalskega prevoza vam
izračunamo ceno nastanitve in prevoza.

POČITNICE LAHKO PODALJŠATE TUDI V NP
TORTUGERO ALI MANUEL ANTONIO OZ PO
VAŠI IZBIRI.

CENA: od

2.390 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu,
letališke in varnostne pristojbine, 7 nočitev z zajtrki
v hotelu 3/4* v dvoposteljnih dobah, obroke po programu, prevozi in ogledi po programu z vključenimi
vstopninami, lokalnega vodnika, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 10 in
14 potniki 190 € in med 10 in 14 potniki 160 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
299 €, prevoz na letališče in nazaj 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: iztopna pristojbina
v višini pribl 20 USD, napitnine (tudi otroci) pribl.
60 USD, strošek dodatnih aktivnosti od 49 USD naprej.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama ima 10 % popusta, tretja oseba v tri oz
dvoposteljni sobi z dvema ležiščema 80 €.
MOŽNOST PODALJŠANJA POČITNIC - NA VPRAŠANJE VAM UREDIMO BIVANJE V HOTELIH RAZLIČNIH
KATEGORIJ in IZBRANEM KRAJU, seveda ob predhodni potrditvi letalskega prevoza.
OPOMBA: V primeru prilagajanja letalskega prevoza
ali zaradi nepredvidenih situacij na otoku je možna
zamenjava poteka ogledov in kraja nastanitve. Kostarika je varna Srednje Ameriška država. Program
je primeren tudi za družine, uživali bodo vsi člani
družine različnih starosti. Program z veliko različnih
aktivnosti.
Ob prijavi na prodajno mesto pošljite fotokopijo potnega lista

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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MOŽNOST PODALJŠANJA POČITNIC
V VARADERU - ob predhodni potrditvi
letalskega prevoza

KUBA LIBRE IN POČITNICE V VARADERU

ODHODI: 24.10.*, 15.11., 30.12 2019; 22.1., 23.4., 25.6., 16.7., 24.10.*, 27.12.2020; 29.1., 20.2., 23.4., 23.6., 15.7., 22.10.*2021
otoška kraljica karibskega morja z ritmi
salse, vonjem cigar in belega ruma
doživetje dežele s popolnoma svojim
značajem in utripom
obisk naravnih parkov, kolonialnih mest
in peščenih plaž
spoznavanje z gostoljubnimi domačini
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - EVROPA - HAVANA

POLET V KUBANSKO PRESTOLNICO
Odhod predvidoma iz letališča pri Benetkah ali bližnjega letališča in polet preko enega izmed evropskih letališč v Havano. Po pristanku na letališču prevoz do hotela
v Havani. Za najbolj zagrete in ne preveč utrujene, še
prvi koraki salse in kuba libre ali mojito za odličen začetek počitnic. Nočitev v Havani.

2. DAN
HAVANA

zajtrk, kosilo, nočitev

BAR ERNESTA HEMINGWAYA
Po zajtrku sledi ogled prestolnice Kube, Havane. Poseben užitek je raziskovanje starega mestnega središča,
saj je prepoln kolonialnih zgradb, ki so še vedno v zelo
dobrem stanju, na ulicah pa kot na izložbi ameriški starodobniki. Ogled bomo začeli z mestnega obzidja mogočne utrdbe El Morro, ki je več stoletij varovala vhod
v pristanišče. Na Plaza de la Catedral bomo občudovali
katedralo San Cristobal in začutili pravo podobo mesta.
Odpravili se bomo tudi do Trga evolucije, predsedniške
palače, Centralnega parka, Kapitola, Univerze, trga
San Francisco... Obiskali bomo Muzej ruma, najlepšo
baročno palačo na Kubi - Los Capitanes Generales,
v kateri so prostori mestnega muzeja. Po ogledih se
bomo v baru Ernesta Hemingwaya, La Bodeguita del
Medio osvežili s pravim Mojitom. Popoldne se bomo
napotili v ribiško vasico Cojimar, ki se nahaja 10 kilometrov vzhodno od Havane. V tem pristanišču je imel
Hemingway svojo barčico El Pilar. Vasica je tudi opisana
v romanu »Starec in morje«, s katerim je pisatelj dobil
Nobelovo nagrado za literaturo leta1954. Leta 1994 je
Cojimar veljal za eno najuporabnejših pristanišč, od
koder so številni Kubanci bežali na Florido. V mestecu
San Francisco de Paula si bomo ogledali vilo Finca, v
kateri je živel in pisal Ernest Hemingway, danes pa je
preurejena v muzej. Zvečer si bomo lahko po želji in
proti doplačilu ogledali enega izmed svetov no znanih
kabarejev.

3. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
HAVANA - PINAR DEL RIO - VINALES –
HAVANA

KUBANSKE CIGARE
Vožnja proti zahodu otoka, v dolino Vinalles, ki je zaradi
tradicije gojenja tobaka in edinstvene gorske pokrajine,
področje pod zaščito Unesca in velja za najlepše naravno področje Kube. V provinci Pinar del Rio - domovini
najboljšega tobaka, proizvedejo kar 80 % vseh kubanskih cigar. Na mnogih plantažah tobaka je še danes
moč videti tradicionalne tehnike vzgoje. Po kosilu na
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kreolski farmi sedi ogled poslikave dolge 180 metrov,
na steni gore Sierra del Vinales, katero je naslikal vajenec Mehičana Diega Rivere leta 1961. Nedaleč od Vinalesa bomo obiskali podzemno jamo, ki je bila v preteklosti naseljena z Indiosi in ponovno odkrita leta 1920.
Sprehodili se bomo po jami in se z ladjico zapeljali do
izhoda. Zvečer vrnitev v Havano.

4. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
HAVANA - FARMA KROKODILOV CIENGUEGOS

ZANIMIVA FARMA KROKODILOV IN PRAŠIČJI ZALIV
Vožnja na jug Kube, v smeri Prašičjega zaliva. Južno od
Varadera leži polotok Zapata, močvirnato področje, ki
je proglašeno kot Nacionalni park. Vožnja v smeri Prašičjega zaliva, kjer je potekalo izkrcanje upornikov, ki so
želeli zrušiti komunistični režim Fidela Castra in naprej
do Guame, kjer bomo obiskali krokodiljo farmo. Videli
bomo kako krokodile vzrejajo, se z njimi slikali ali celo
pojedli krokodilji zrezek. Nadaljevali bomo do vasice
Villa Guama, ki je danes muzej na prostem in prikazu
je življenje prvotnih prebivalcev Kube - Tainos, ki so se
na jugozahod Kube naselili leta 1250. Do vasice, ki je
zgrajena na 12 otočkih, na katerih stoji 32 figur Tainos
v naravni velikosti, nas bo pripeljala ladjica. Kosilo. Po
ogledu bomo nadaljevali vožnjo do mesta Cienfuegos,
ki leži na obali Karibskega morja in ga upravičeno imenujejo biser juga; zgradbe so naravnost osupljive, prav
tako enkratni in največji botanični vrt na otoku.

5. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
CIENFUEGOS-TRINIDAD-CIENFUEGOS

KOLONIALNI TRINIDAD
Ogled Cienfuegosa. Potovanje po Kubi bomo nadaljevali z obiskom kolonialnega muzejskega mesteca Trinidad, ki je od leta 1988 na Unescovem seznamu in od
nekdaj mesto »baronov sladkornega trsa«. Sprehodili
se bomo do Plaze Mayor, si ogledali cerkev Sv. Ane ter
Muzej Romantico. Seveda bomo obiskali znameniti lokal Chanchanchara, kjer bomo poizkusili istoimensko
pijačo. Še čas za potep po prijetnih uličicah baročnega
Trinidada. Povratek v Cienguefos.

6. DAN
all inclusive
CIENFUEGOS-SANTA CLARA-VARADERO

CHE GUEVARA
Vožnja proti Varaderu. Na sredini otoka, nekje na pol
poti med Havano in Holguinom postanek v živahnem
mestecu Santa Clara z mladostno energijo. Santa Clara
je sinonim za Che Guevaro, ki je vodil napad na mesto in ga osvobodil Batistovega režima. Sprehodili se
bomo do Parka Vidal in Muzeja revolucije, kjer stoji tudi
mavzolej znanega revolucionarja Popoldne prihod v
Varadero in nastanitev v hotelu na osnovi all inclusive
ponudbe.

7. DAN 
VARADERO

all inclusive

SLADKO BREDELJE
Za konec še “sladko brezdelje” in uživanje na eni izmed
najbolj priljubljenih plaž na otoku – Varaderu. Pravijo,
da je na njej najbolj mehak pesek, s prekrasnimi peščenimi uvalami, v okolici pa golf igrišča, številni hoteli
in restavracije. Dan bo namenjen kopanju in počitku,
po želji in proti doplačilu se lahko udeležite katerega
od izletov z ladjico, potapljanja, igranja golfa... Izkoris-

tili bomo lahko vse prednosti in možnosti all inclusive
ponudbe hotela.

8. DAN
zajtrk, let v Evropo
VARADERO – HAVANA – EVROPA 

ŠE ZADNJI CUBA LIBRE
Zajtrk v hotelu in uživanje v Varaderu do odhoda avtobusa na letališče pri Havani.

9. DAN
EVROPA-SLOVENIJA 

ljubo doma

Po nočnem letu pristanek na enem izmed evropskih
letališč in nadaljevanje leta proti Sloveniji (doplačilo
za prevoz).
CENA: od

1.959 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, letališke in varnostne pristojbine, 5 nočitev z zajtrki v
hotelu 3* v Havani in Cienfuegosu, 2 nočitvi v hotelu
4* (na osnovi storitve all inclusive) po programu v
Varaderu, obroke po programu, avtobusne prevoze po programu, oglede po programu z vključenimi
vstopninami, lokalnega vodnika, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 10 in
14 potniki 180 € in med 15 in 24 potniki 160 €.
DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba 299 €,
viza - prepustnica 35 €, prevoz na letališče in nazaj
58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: napitnine (tudi otroci)
pribl. 60 USD, ogled predstave svetovno znanega kabareja Tropicana pribl 100 €. Cena dodatne nočitve
na osnovi all inclusive je pribl. 90 € v dvoposteljni
sobi na osebo in transferja od hotela do letališča v
Havani od 55 € (točen znesek ob potrditvi rezervacije).
POPUSTI: otroci do 12 leta s starsi v sobi 12% popusta
POSEBNOSTI: Kuba je še vedno socialistična država
in zaradi posebne državne ureditve se lahko zgodi,
da brez opozorila zaprejo nekatere muzeje ali pa so
ogledi dovoljeni izključno domačim kubanskim skupinam. V primeru prilagajanja letalskega prevoza ali
zaradi nepredvidenih situacij na otoku je možna zamenjava poteka ogledov in kraja nastanitve.
OPOMBA: ob prijavi na prodajno mesto pošljite fotokopijo potnega lista.

JUŽNA AMERIKA

O JUŽNI AMERIKI

Argentina je slikovita dežela vročekrvnega temperamenta in živahne kulture. Spoznajmo domovino nogometa, najboljših zrezkov in
latinske sproščenosti. Patagonska pokrajina te razgibane latinske
dame na drugi strani ponuja idilično sprostitev v objemu neokrnjene narave, kjer si bomo še posebej napolnili baterije. Zaplešimo
strasten argentinski tango in pobegnimo do najbolj južnega mesta
na svetu.
Brazilija, največja južnoevropska država, je prava očarljivka, ki nas
bo navdušila s slavno karnevalsko prestolnico Rio de Janeiro in Copacabano, eno najlepših plaž na svetu. Začarala nas bo tudi z bujnimi deževnimi gozdovi ob Amazonki, živahnim življenjem v metropolah in romantičnimi kolonialnim mesti. Dobrodošli v deželi sambe,
fotomodelov in seveda, nogometa!
Ekvador je geografsko manjša dežela, a ponuja velika doživetja.
Spoznajmo najvišji aktivni vulkan na svetu, mogočen deževni gozd
in zasneženo andsko gorovje. Izgubimo se v drugi najvišje ležeči
prestolnici na svetu, nakupujmo na tradicionalni indijanski tržnici
in občudujmo plantaže dišečih vrtnic. Nadenimo si Panama klobuk
in uživajmo na sanjskih Galapaških otokih.
V Peruju, skrivnostni deželi Inkov, je doma čudovita raznolikost.
Slikovita pokrajina Andov, najbolj suha puščava sveta in vlažni
deževni gozdovi predstavljajo le delček tega južnoameriškega
mozaika. Obiščimo zlato inkovsko prestolnico Cuzco, splezajmo
na mistični Machu Picchu, namočimo noge v jezero Titikaka ter
spoznajmo prikupen svet lam in alpak.
Kolumbija odprti in topli ljudje, ples in zabava, prekrasna narava
z osupljivo džunglo, bele plaže, Karibsko morje in zanimiva velemesta s kolonialno zapuščino. Navdušujejo plantaže kav, saj njihova kava velja za eno najboljših na svetu. Če ste ljubitelji tropskega
sadja, se tega enostavno ne boste mogli preobjesti. Pravijo, da v
Kolumbiji ni kraja, ki ne bi navdušil.

KDAJ ODPOTOVATI

Južno Ameriko je idealno obiskati spomladi in jeseni, ko se dnevne
temperature gibljejo med 20 - 300C, vendar je obisk možen čez celo
leto. Brazilijo je priporočljivo obiskati med decembrom in marcem.

ARGENTINA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Večerni sprehod po najširši aveniji
Južne Amerike, aveniji 9 de Julio v
sodobni, enajst milijonski argentinski prestolnici Buenos Aires.

•

Vožnja z vlakom, imenovanim Konec sveta, po najbolj južni pokrajini na svetu, Patagoniji.

•

Obisk La Boce, rojstnega kraja tanga in nogometnega zvezdnika Maradone.

•

Vožnja z ladjo po jezeru Argentino
mimo svetovno znanega ledeniškega dragulja Perita Moreno, ki
se kljub premikanju ne krči. Dolg
je 35 kilometrov in širok 4 kilometre, debelina ledu pa je približno
60 metrov.

BRAZILIJA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Lovljenje številnih vodnih kapljic
na obrazu na mogočnih, skupno
okoli 250 slapovih Iguaçu, ki se v
širini treh kilometrov bohotijo na
tromeji med Argentino, Brazilijo in
Paragvajem.

•

Dvig nad brazilsko prestolnico do
38 - metrskega kipa Kristusa Odrešenika z razširjenimi rokami na
vrhu gore Corcovado, od koder se
razprostira nepozaben razgled.

•

Štiridnevni največji svetovni pustni
karneval v magičnem Rio de Janeiru, mestu z eno najlepših plaž sveta, Copacabano.

•

Vožnja z motornimi kanuji po 7.000
kilometrov dolgi Amazonki v družbi rečnih delfinov.

PERU
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Raziskovanje perujske prestolnice Lime s kolonialnimi zgradbami in številnimi muzeji.

•

Vzpon na Machu Picchu, izgubljeno mesto Inkov, ki se skriva visoko v perujskih gorah in je
najbolj ohranjeno mesto inkovske civilizacije.

•

Namakanje nog v jezeru Titikaka, na 3.813
metrih nadmorske višine najvišje ležečem
plovnem jezeru na svetu. Na njem se nahaja
zanimivih devet otočkov, zgrajenih iz plavajočega trsja, na katerih živijo prebivalci plemena Uros.

•

Pogled v globino Colca Canyona, ki je še globlji od ameriškega Grand Canyona, saj lahko
doseže globino vse do 3.400 metrov.

EKVADOR IN GALAPAGOS
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Ogled glavnega mesta Quito, druge najvišje
ležeče prestolnice na svetu, ki s svojim kolonialnim središčem ponuja veliko zabave.

•

Prisluškovanje vodni simfoniji 57 slapov, ki se
nahajajo v dolini Banos.

•

Obisk delavnice znamenitih Panama klobukov
v Cuenci, enem najlepših kolonialnih mest z
balkoni, polnimi cvetja.

•

Počitnice na Galapaškem otočju, arhipelagu
sredi Pacifiškega oceana, kjer se skriva neverjeten svet rastlin in živali.

KOLUMBIJA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Prepustite se čarom manj raziskane dežele.
Mnogi jo imenujejo kar druga Kuba oz nova
turistična destinacija.

•

Neokrnjena narava preprosto navduši vsakogar.

•

Nenavadna mešanica ljudi oz kultur iz celega
sveta.
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PALMINA POPOTNICA
PALMINA POPOTNICA

PRIPRAVITE SE NA PRESEŽNIKE
Južna Amerika je prava popotniška poslastica, saj
vas bo tako navdušila, da ne boste znali izbrati pravih
besed, s katerimi bi opisali osupljivo pokrajino in ljudi. Naj vam pomagamo - pripravite si seznam najljubših presežnikov (najmočnejši, vsemogoči, najlepši,
najdaljši, prečudovit) in jih skrbno hranite do prvega
nepozabnega doživetja. Obljubimo, da ne boste dolgo čakali.
NABRUSITE PETE ZA NEPOZABNA PLESNA
DOŽIVETJA
Na tem predelu sveta je ples vaš zvesti spremljevalec.
Na rajskih južnoameriških plažah se naučite capoeire, umetnostne veščine ki združuje elemente borilnih
veščin, plesa, igre, glasbe in akrobatike ter začutite
ritmičen afro - brazilski duh v svojem telesu. Okusite
tudi največji plesni spektakel, živahno sambo, kraljico odmevnega karnevala v Rio de Janeiru. Teh priljubljenih plesnih korakov in zapeljivega gibanja z boki
se lahko naučite v številnih šolah sambe ali pa se prepustite učnim lekcijam prijaznih domačinom na ulici
in plešite dolgo v noč!
PRISLUHNITE INDIJANSKIM LEGENDAM
Na območju Andov spoznajte skrivnostno življenje južnoameriških
staroselcev Indijancev. Medtem ko se boste sprehajali po živahni
indijanski tržnici, prisluhnite njihovemu pripovedovanju arhetipskih zgodb in skrivnostnih legend. Prepustite se starodavni čarobnosti.

SVETOVNI FENOMEN
PRVI ANIMIRANI FILM NI DOMA V HOLYWOODU
V Argentini so leta 1917 posneli prvi celovečerni animiran film z
naslovom Apostol, v tistem času najbolj ambiciozen filmski projekt južnoameriške kinematografije.

SVETOVNI FENOMEN
»OK« NI NUJNO OK
V Braziliji je neverbalen znak za »OK«, ko sta palec in
kazalec sklenjena v krog, drugi trije prsti pa dvignjeni
v zrak, nesprejemljiv. Takšna gesta je namreč izraz žaljivosti.
VRTNICE Z VONJEM PO JUŽNI AMERIKI
Ekvador je pravi cvetlični raj, kjer vzgajajo več kot 400
podvrst vrtnic. Te so tesno povezane z ognjeniki, saj se
v njihovi okolici nahaja najrodovitnejša zemlja. Ekvador
je za Nizozemsko, Kolumbijo in Kenijo četrti največji izvoznik rezanega cvetja.

ZA DOBER TEK
Južnoameriška kuhinja je raznolika tako kot so raznolike njene
dežele. Argentinska kuhinja je znana po najboljših govejih zrezkih na žaru (steakih), ki jih pripravljajo v parrillah, značilnih
restavracijah. Brazilska tradicionalna jed feijoada je pripravljena iz dušenega črnega fižola in mesa, s prilogo riža, manioka in
pomaranče, po kateri se prileže slavni koktejl Caipirinha. V Peruju poskusite meso alpake, okusne ribje jedi ter sveže sadje
in zelenjavo, v Ekvadorju pa se podkrepite s caldo, priljubljeno
mesno enolončnico.

ARGENTINA IN BRAZILIJA

ODHODI:. 23.9.*, 24.10.*, 15.11. 2019; 19.2., 26.3., 23.4., 29.9., 24.10.,* 19.11.* 2020; 20.2., 25.3., 23.4., 25.9.*, 22.10.*, 19.11.2021

ogled dveh razigranih prestolnic Južne
Amerike
obisk veličastnih slapov Iguassu
sanjske plaže Ria de Janeira
glasba, zabava, šport in tradicija
1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA - BUENOS AIRES

polet

POLET V SVETOVNO PRESTOLNICO TANGA
Zbor potnikov in polet preko evropskega letališča v Buenos Aires, argentinsko prestolnico. Mesto »dobrega
zraka« je eno največjih in najbolj zanimivih mest Južne Amerike. Mesto, ki nikoli ne spi, nas bo navdušilo
s temperamentnim tangom, številnimi kavarnami in
brezskrbnim vzdušjem. Pristanek zvečer ali v jutranjih
urah naslednjega dne. Vožnja v hotel.

2. DAN
BUENOS AIRES

zajtrk, nočitev

NAJŠIRŠE AVENIJE NA SVETU IN ELEGANCA MESTNE
ARHITEKTURE
Glede na pristanek in nastanitev začetek ogledov: avenija 9 de Julio, ki velja za najširšo avenijo Južne Amerike, obelisk, Plaza de Mayo, slavni majski trg, kjer se je
maja l. 1835 začela revolucija za neodvisnost. Na trgu
se nahajajo katedrala, stara mestna hiša in predsedniška palača, kjer sta živela Juan in Evita Peron. V neposredni bližini trga se nahajajo številne kolonialne palače, med njimi tudi Casa Rosada z balkonom, od koder
je Evita Peron nagovorila svoje oboževalce. Ogledali si
bomo operno hišo Teatro Colon in predel Recolete, ki
velja za najbolj priljubljene v mestu in prav tu sta na
slovitem pokopališču, pokopana Evita in Juan Peron. V
Argentini seveda ne moremo izpustili ogleda stadiona
La Bombonera, kjer je treniral tudi mladi Maradona.
Za konec še obisk mestne italijanske četrti La Boca, ki
slovi kot rojstni kraj zvezdnika Maradone. Prosto popoldne. Priporočamo ogled predstave pravega argentinskega tanga z večerjo (doplačilo).

3. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
BUENOS AIRES – FIESTA GAUCHA-BUENOS
AIRES

NA ARGENTINSKEM PODEŽELJU
Izlet »Fiesta Gaucha«, na katerem bomo uživali v lepotah argentinskega podeželja – Las Pampas. Na ranču
se bomo srečali s pravimi argentinskimi gauči – pastirji na konjih, ki nam bodo predstavili veščine jahanja.
So pravi virtuozi jahanja. Ob ugodnih mikro klimatskih
razmerah in rodovitni prsti tu uspeva trava, ki je zelo
kvalitetna krma za goveda in konje. Gojijo govedo za
najboljšo govedino na svetu. Postregli nam bodo s tradicionalnimi jedmi z žara »asado«. Vrnitev v Buenos
Aires.
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4. DAN
zajtrk, nočitev
BUENOS AIRES - SLAPOVI IGUAÇU

PRESENETLJIVA IGRA NARAVE
Avtobusni prevoz do letališča in polet do slapov Iguaçu. Prevoz do hotela in nastanitev. Slapovi Iguaçu
ležijo na tromeji med Brazilijo, Argentino in Paragvajem. V indijanskem jeziku Gvaranajcev pomeni »velika
voda«. Ime se ne nanaša le na slapove, pač pa tudi
na reko. Od leta 1986 so vpisani na seznam Unesca.
Širši od Viktorijinih, višji od Niagarskih in v širini treh
kilometrov ločeno padajo v 250 slapovih, bobnenje pa
se sliši več kot 25 kilometrov daleč. Prava paša in raj
za oči. Ogled argentinske strani slapov in sprehod po
»zgornji poti«, ki nas bo pripeljala do Hudičevega grla,
od koder je gotovo najlepši pogled na slapove. Povratek v hotel.

5. DAN
zajtrk, nočitev
SLAPOVI IGUAÇU - RIO DE JANEIRO

SLAPOVI, KI ROJEVAJO OBLAKE
Dan bo namenjen ogledu slapov z brazilske strani. Z
avtobusom bomo prečkali most Tancrezo Neves nad
reko Iguaçu, ki predstavlja mejo med Brazilijo in Paragvajem. Reka Iguaçu se izliva v reko Parana, na kateri
se nahaja največja hidroelektrarna na svetu - Itaipu.
V nenehnem dežju kapljic se nad slapovi svetlikajo
mavrice. Belo spenjene vode se močno razlikujejo od
bogatega zelenja pragozda in rdečkastih tal. Prevoz na
letališče in polet v Rio de Janeiro, skrivnostno južnoameriško prestolnico, ki izžareva veselje do življenja.
Prevoz do hotela in nastanitev.

6. DAN
RIO DE JANEIRO

zajtrk, nočitev

V OBJEMU KRISTUSA ODREŠENIKA, KI BDI NAD MESTOM
Vožnja skozi narodni park Tijuaca, do spektakularnega
hriba Corcovado, znanem po kipu Kristusa Odrešenika,
ki z razprtimi rokami pozdravlja obiskovalce. Na 703 m
visokem hribu stoji 40 m visoki kip. Hrib ločuje južni
del bogatega predmestja Barra de Tijuaca in severni
del narodnega parka Tijuaca, do vrha pa nas pripelje
zobata železnica skozi tropski pragozd. V povratku
postanek v brusilnici diamantov, saj Brazilija slovi po
številnih rudnikih dragih in poldragih kamnov. Zvečer
ob doplačilu priporočamo ogled predstave brazilskega
karnevala in sambe.

7. DAN
RIO DE JANEIRO

zajtrk, nočitev

LEGENDARNI POGLED S SLADKORNEGA STOŽCA
V dopoldanskih urah vožnja do znamenitega Sladkornega stožca in vzpon z žičnico nad zaliv Guanabara, od
koder se odpira čudovit razgled na, po mnenju mnogih, najlepše mesto na svetu. Poleg Kristusa Odrešenika je Sladkorni stožec drugi simbol mesta. V popoldanskem času prosto za sprehode ali poležavanje na
znamenitih plažah Copacabana, Ipanema ali Leblon.
Po želji obisk znamenitih botaničnih vrtov ali čudovite

javne knjižnice. Zvečer po želji in za doplačilo večerja
v tipični churrascherii, kjer strežejo odlične mesne jedi
z žara.

8. DAN
RIO DE JANEIRO - EVROPA

zajtrk, polet

SLADKO BREZDELJE IN VESELJE NA PLAŽAH COPACABANA, IPANEMA ALI LEBLON
Prosto za samostojno potepanje in raziskovanje Ria ali
poležavanje na eni izmed dolgih peščenih plaž. Copacabana je najbolj razvpita plaža, kot najbolj demokratičen predel Ria slovi plaža Ipanema. Stanovanja ob
plaži dosegajo astronomske cene, toda premožni pari,
ki živijo v tej elegantni soseski, na plaži svoje ležalnike
postavijo tik ob mladini, ki se na Ipanemo spusti iz favel, barakarskih naselij, ki se razraščajo po vzpetinah.
Le kanal, ki povezuje morje s čudovitim jezerom Laogoo, ločuje Ipanemo od prav tako bogataškega predela
in plaže Leblon. Predvidoma popoldne prevoz do letališča in let proti Evropi.

9. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

ljubo doma...

Pristanek na enem izmed bližnjih evropskih letališč in
naprej prevoz v Slovenijo (doplačilo).

CENA: od

2.680 €* najmanj 20 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz bližnje letališče
Evropa - Buenos Aires, Buenos Aires - Foz de Iguaçu
- Rio de Janeiro in Rio de Janeiro - Evropa/bližnje letališče, letališke in varnostne pristojbine, sedem nočititev z zajtrki v hotelih 3/4* v dvoposteljnih sobah,
vse prevoze po programu, obroke po programu, vse
zunanje oglede po programu, ekološke pristojbine,
vodenje in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 8 in
12 potniki 300 € in med 13 in 19 potniki 260 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
470 €, ogled predstave tanga z večerjo od 85 €, ogled
predstave samba show od 120 €, prevoz na letališče
58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: napitnine (tudi otroci)
40 €, izstopne pristojbine pribl 30 USD.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama brez 10%
OPOMBA: Program po dnevih se lahko spremeni v
primeru, da nam letalski prevoznik ne potrdi zahtevanega voznega reda. Program vsebinsko ostaja
enak.
Na prodajno mesto pošljite kopijo potnega lista.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

CIDADE MARAVILHOSA – RIO DE JANEIRO

ODHODI: 26.10.*, 22. 11., 6.12. 2019; 7.2., 28.3., 23.10.*, 20.11. 2020; 5.2., 26.3., 23.10.*, 19.11. 2021 ALI PO ŽELJI ZAKLJUČENIH SKUPIN
uživanje na eni izmed dolgih peščenih
plaž
čutni ritmi sambe
vzpon na Corcovado do Kristusa
Odrešenika - simbola Ria, ki bdi nad
mestom in na Sladkorni stožec
ogled Novega Ria z olimpijskimi
kompleksi
obisk dveh svetišč Carioc –
Sambódroma in Maracane
Karneval v Riu je samo največji vulkanski izbruh omamnega veselja do življenja. Ples, plaže, capirinha in pivo,
šport ter sonce so življenski eliksirji skoraj sedmih milijonov prebivalcev Ria de Janeira. Dolge plaže na čelu s
Copacabano so središče te lakote po življenju.

1. DAN
SLOVENIJA - RIO DE JANEIRO

nočitev

DOBRODOŠLI V PRESTOLNICI VESELJA IN ZABAV
Zbor potnikov in polet preko evropskega letališča v Rio
da Janeiro, brazilsko prestolnico. (doplačilo za prevoz).
Po pristanku v Riu, mestu, ki je na vrhu seznama mest
popotnikov, ki jih je treba v življenju obiskati vožnja v
hotel in nastanitev. Večerni sprehod po vedno živahni
Copacabani, kjer se bomo prepustili vzdušju Ria ter se
zavedali, da čas teče drugače kot doma in da se nam nikamor ne mudi. Prvič in vsekakor ne zadnjič nazdravili:
»Uma cerveja, por Favor.« r ne zadnjič nazdravili: »Uma
cerveja, por Favor.«

2. DAN zajtrk, nočitev
RIO DE JANEIRO

ČUDOVIT RAZGLED S SLADKORNEGA STOŽCA
Po zajtrku vzpon na 400 m visoki Pao de Acúcar (Sladkorni stožec), ki ponuja čudovit pogled proti Corcovadu in plažam Copacabana, Botafogo in Flamengo. Na
znameniti Sladkorni stožec se bomo povzpeli z žičnico,
ki se bohoti nad zalivom Guanabara. Razgled z vrha
odkriva za mnoge najlepše mesto na svetu, ki ga na
eni strani obdaja Atlantik in razvejana obala, na drugi
pa s pragozdom porasle gore. Popoldne nadaljevanje
z ogledom mesta, ki so ga januarja leta 1503 odkrili
portugalski mornarji, ko so zapluli v zaliv Guanabara
in mesto brazilskih norčij je dobilo svoje ime. Raziskovanje »starega« Ria bomo nadaljevali popoldne in
si ogledali “starega” Ria in si ogledali mestno središče
s sodobno piramidalno katedralo Sao Sebastião, »zaplesali« na slovitem Sambodromu, ulico 7. septembra,
ki vodi do trga Praca XV. Trg je obkrožen s historičnimi arhitekturnimi lepoticami, med katerimi izstopata
cerkev Nossa Senhora do Carmo de Antiga Se, palača
Paco Imperial in stavba Banco de Brasil kulturni center,
ki vedno gosti zanimive umetniške razstave in družbene dogodke. Ogled bomo zaključili v najbolj priljubljeni
čajnici in trgovini s pecivom, Confoitaria Colombo. Ka-

varna, polna ogledal in oken je priljubljeno zbirališče
turistov in lokalcev, ki uživajo v starinskem ambientu in
odličnem pecivu. Kosilo v tipični restavraciji Churrascaria (doplačilo) in povratek v hotel.

3. DAN
RIO DE JANEIRO

nočitev, zajtrk

V OBJEMU KRISTUSA ODREŠENIKA
Zajtrk v hotelu. Za doplačilo priporočamo izlet na Corcovado s simbolom mesta, kipom Kristusa Odrešenika.
Peljali se bomo mimo peščenih plaž, lagune Rodrigo de
Freitas do 120 km² velikega narodnega parka Tijuace, ki
navdušuje z raznovrstnim tropskimi rastlinami, slapovi
ter hribom Corcovado. Ta se dviga 713 m nad mestom
in slovi predvsem po znamenitem kipu Kristusa Odrešenika, ki z razprtimi rokami sprejema obiskovalce Ria.
Kot na dlani bomo uživali veličastnost mesta, njegovo
raznolikost, ki v različnih delih dneva ponuja drugačno podobo. Prevoz do hotela. Popoldne bo namenjeno
samostojnim ogledom, nakupom ali poležavanju na
eni izmed dolgih peščenih plaž. Zvečer si za doplačilo
lahko ogledamo predstavo znamenite brazilske sambe,
»Plataforma show«, z značilnimi pisanimi kostumi, ki jih
uporabljajo med karnevalom.

4. DAN
RIO DE JANEIRO

nočitev, zajtrk

OLIMPIJSKO MESTO DEODORO
Za doplačilo priporočamo ogled Novega Ria z olimpijskimi kompleksi. Olimpijski park »Deodoro« zavzema
največji del, ki so ga uredili v okviru olimpijskega območja v Riu in je gostil 11 olimpijskih in 4 paraolimpijske športe v času poletnih iger leta 2016. “Deodoro« je
gostil tudi številne podobne dogodke v letu 2007, na
primer »Pan American Games«. Sledi ogled Muzeja
jutrišnjega dne (Museu do Amanhã). To je muzej znanostim ki ga je zasnoval španski arhitekt Santiago Calatrava, ob obali na pomolu Mauá. Razstava obiskovalca
vodi skozi razstavne površine, kot so Vesolje in Zemlja s
pomočjo številnih poskusov in tehničnih naprav. Zvečer
moramo obiskati Lapo, središče sambe in bossa nove.
Lokalci, ki v življenju verjetno več plešejo kot pa hodijo,
priporočajo bar Rio Scenarium, v katerem se vsak dan
odvijajo odlične zabave. Zavrtimo se v brazilskih ritmih
in naročimo koktejl, ki nam najbolj odgovarja ter se
prepustmo zabavi, kot se znajo samo Brazilci.

Leblon. Prevoz na letališče in predvidoma v popoldanskih urah polet v Evropo.

6. DAN
EVROPA–SLOVENIJA

ljubo doma

Pristanek na enem bližnjem evropskem letališču in
naprej v Slovenijo (doplačilo).
CENA: od

1.390 €*

najmanj 20 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, letališke in varnostne pristojbine avtobusne prevoze
po programu, 4 nočitve z zajtrki v hotelu 4* v dvoposteljnih sobah na Copacabani, obroke po programu,
oglede po programu, vstopnine za oglede po programu, vodenje in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 8 in
12 potniki 150 € in med 13 in 19 potniki 120 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
290 €, Samba Show s prevozom in večerjo 120 €, izlet na Corcovado s kosilom: 95 €; izlet v Moderni del
Ria in muzej “Jutrišnjega” dne s kosilom: 95 €; prevoz
na letališče: 58 €; (vodniku na poti): napitnine pribl.
35 USD.
POPUST: za otroka do 12. leta z dvema odraslima
osebama 10 %.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: dodatni izleti, napitnine, izstopne pristojbine pribl. 30 USD.
OPOMBA: Program po dnevih se lahko spremeni v
primeru, da nam letalski prevoznik ne potrdi zahtevanega voznega reda. Program vsebinsko ostaja
enak.
Na prodajno mesto pošljite kopijo potnega lista.

5. DAN zajtrk, polet v Evropo
RIO DE JANEIRO–EVROPA

SLADKO BREZDELJE
Zajtrk. Dopoldne bo namenjeno samostojnim ogledom, nakupom ali poležavanju na eni izmed dolgih
peščenih plaž v Riu de Janeiru. Copacabana je najbolj razvpita plaža, kot najbolj demokratičen predel
Ria slovi plaža Ipanema. Stanovanja ob plaži dosegajo
astronomske cene, toda premožni pari, ki živijo v tej
elegantni soseski, na plaži svoje ležalnike postavijo tik
ob mladini, ki se na Ipanemo spusti iz favel, barakarskih naselij, ki se razraščajo po vzpetinah. Le kanal,
ki povezuje morje s čudovitim jezerom Laogoo, ločuje
Ipanemo od prav tako bogataškega predela in plaže

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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ARGENTINA S PATAGONIJO IN OGNJENO ZEMLJO
ODHODI: 26.10.*, 22. 11., 6.12. 2019; 19.2. 18.9., 21.10., 21. 11. 2020; 18.2. 24.9., 20.10.*, 18. 11. 2021

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

ška palača, kjer sta živela Juan in Evita Peron. V neposredni bližini trga se nahajajo številne kolonialne palače, med njimi tudi Casa Rosada z balkonom, od koder
je Evita Peron nagovorila svoje oboževalce. Ogledali si
bomo operno hišo Teatro Colon in predel Recolete, ki
velja za najbolj priljubljene v mestu in prav tu sta na
slovitem pokopališču, pokopana Evita in Juan Peron. V
Argentini seveda ne moremo izpustili ogleda stadiona
La Bombonera, kjer je treniral tudi mladi Maradona.
Za konec še obisk mestne italijanske četrti La Boca, ki
slovi kot rojstni kraj zvezdnika Maradone. Prosto popoldne. Priporočamo ogled predstave pravega argentinskega tanga z večerjo (doplačilo).

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

3. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
BUENOS AIRES – FIESTA GAUCHA-BUENOS
AIRES

Slikovita Argentina navdušuje z
vročekrvnim temperamentom in živahno
kulturo,
spoznavanje domovine nogometa,
najboljših zrezkov in latinske
sproščenosti,

obisk ledenika Perito Moreno in
veličastnih slapov Iguazu.
1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA - BUENOS AIRES

polet

POLET V SVETOVNO PRESTOLNICI TANGA
Zbor potnikov in polet preko evropskega letališča v Buenos Aires, argentinsko prestolnico. Mesto »dobrega
zraka« je eno največjih in najbolj zanimivih mest Južne Amerike. Mesto, ki nikoli ne spi, nas bo navdušilo
s temperamentnim tangom, številnimi kavarnami in
brezskrbnim vzdušjem. Pristanek zvečer ali v jutranjih
urah naslednjega dne. Vožnja v hotel.

2. DAN
BUENOS AIRES

zajtrk, nočitev

NAJŠIRŠE AVENIJE NA SVETU IN ELEGANCA MESTNE
ARHITEKTURE
Glede na pristanek in nastanitev začetek ogledov: avenija 9 de Julio, ki velja za najširšo avenijo Južne Amerike, obelisk, Plaza de Mayo, slavni majski trg, kjer se je
maja l. 1835 začela revolucija za neodvisnost. Na trgu
se nahajajo katedrala, stara mestna hiša in predsedni-
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NA ARGENTINSKEM PODEŽELJU
Dopoldne nadaljevanje z ogledi in Izlet »Fiesta Gaucha«, na katerem bomo uživali v lepotah argentinskega
podeželja – Las Pampas. Na ranču se bomo srečali s
pravimi argentinskimi gauči – pastirji na konjih, ki nam
bodo predstavili veščine jahanja. So pravi virtuozi jahanja. Ob ugodnih mikroklimatskih razmerah in rodovitni prsti tu uspeva trava, ki je zelo kvalitetna krma za
goveda in konje. Gojijo govedo za najboljšo govedino
na svetu. Postregli nam bodo s tradicionalnimi jedmi z
žara »asado«. Vrnitev v Buenos Aires.

4. DAN
BUENOS AIRES (URUGVAJ)

zajtrk, nočitev

IZLET V URUGVAJ
Dan namenjen samostojnemu raziskovanju Buenos
Airesa. Za doplačilo priporočamo celodnevni izlet v
bližnji Urugvaj. Ime Urugvaj v jeziku lokalnih Indijancev
pomeni »reka pisanih ptic«, a več o tej deželi morda
pove njen sloves »Švice Južne Amerike«. Ni mišljena le
geografska lega (pretežno nizka pokrajina z najvišjim
vrhom, visokim komaj 514 metrov), pač pa predvsem
njena stabilna demokracija in socialne ugodnosti, kot
je brezplačna izobrazba. Z ladjo se bomo zapeljali čez
zaliv reke Rio de la Plata in obiskali najbližje mesto
Urugvaja, Colonia del Sacramento, ki se ponaša z lepi-

mi kolonialnimi stavbami v starem mestnem središču.
Mesto je znano po burni zgodovini predvsem v prvem
stoletju obstoja, ko je predstavljalo nenehen kamen
spotike v odnosih med kolonialnima Portugalsko in
Španijo. Povratek v Buenos Aires.

5. DAN
BUENOS AIRES - EL CALEFATE

zajtrk, nočitev

SLIKOVITO JEZERO ARGENTINO
V jutranjih urah bomo poleteli v južno Patagonijo v
mesto El Calefate, ki leži ob največjem argentinskem
jezeru Lago Argentino in predstavlja izhodiščno točko za ogled številnih argentinskih narodnih parkov.
Naravne lepote privlačijo številne tuje in domače turiste, s terenskimi vozili se bomo podali na vožnjo po
patagonski stepi do razgledne točke, od koder je lep
pogled na Lago Argentino. Ogledali si bomo ostanke
starodavnih bivališč Indijancev in se za konec še sprehodili po mestecu El Calefate.

6. DAN
zajtrk, nočitev
EL CALEFATE - PERITO MORENO - EL CALEFATE

V KRALJESTVU LEDENIKOV
Dan bomo preživeli v narodnem parku Los Glaciares;
za Antarktiko največje ledeniško območje na južni
polobli, kjer se nahaja kar 47 ledenikov. Navdušil nas
bo znameniti ledenik Perito Moreno, eno od svetovnih
čudes. Narodni park ima površino 4.495 kv km. Z dolžino 350 km in širino 50 km predstavlja največje enotno
ledeno polje na južni polobli. Je eden redkih premikajočih se ledenikov, ki se ne krči. Vsakih nekaj let vodna
sila toliko izpodje ogromen ledenik, da se ta z neznanskim truščem podre v jezero Lago Argentino. Tudi takrat, ko Petito Moreno ne doživlja takih sprememb, je
ogled nepozabno doživetje. Pot nas bo vodila po poti,
ki omogoča različne poglede na ledenik, ob lepem vremenu pa pogled seže prav do visokih andskih vrhov.
Za popolno doživetje ledenika se bomo vkrcali še na
ladjo in bili deležni še drugačnega pogleda na ledenik.
Povratek v hotel.

7. DAN
EL CALEFATE - USHUAIA

zajtrk, nočitev

OGNJENA ZEMLJA
V jutranjih urah prevoz na letališče in polet v Ushuaio, najjužnejše mesto na svetu in mesto ki ga imenujemo vstopna točka za ogled »Ognjene zemlje«. Kljub
prisotnosti večnega ledu in snega so zaradi ognjev, ki
so jih kurili staroselci, evropski pomorščaki imenovali
Ognjena zemlja. Ognjena zemlja vse od odkritja velja
za »konec sveta«, kjer so živela miroljubna plemena
Onas, Haush, Yaghan in Alacaluf. Tu se konča Panameriška cesta, ki se začne na Aljaski in je dolga 17.000 km.
Mesto Ushuaia leži ob obali, nasproti morskega kanala
Beagle, v slikoviti pokrajini med jezeri in ob ledeniškem
gorovju Martiale, ki se dviga nad njimi. Je dom številnih ptic, med drugim labodov s črnimi vratovi. Po pristanku nastanitev v hotelu in ogled mesta, med drugim
tudi Muzeja na koncu sveta, kamor so včasih prevažali
zapornike.

8. DAN
USHUAIA

zajtrk, nočitev

Z VLAKOM NA KONEC SVETA
Cel dan bomo namenili ogledu Narodnega parka Tierra
del Fuego, parka ki predstavlja najjužnejši primer Andsko - patagonskega gozda. Ustanovljen je bil leta 1960
s površino 63.000 hektarjev. V parku si bomo ogledali:
Črno laguno, ki je dobila ime po črni šoti, sistem jezov,
ki so jih zgradili številčni prebivalci - bobri. Z vlakom
»The End of the world«, s katerimi so se vozili zaporniki, ki so iskali kurjavo in les, se bomo tudi mi popeljali
po dolini Narodnega parka, prepolnega lepot in narave. V kolikor bo vreme dopuščalo, se bomo (doplačilo)
odpravili na križarjenje po kanalu Beagle, in spremljali
kolonije tjulnjev, pingvinov… Povratek v Ushuaio.

9. DAN
zajtrk, nočitev
USHUAIA - BUENOS AIRES - IGUAÇU

SKOZI HUDIČEVO SOTESKO
Po zajtrku vožnja na letališče in polet proti Buenos
Airesu ter nadaljevanje poleta do Iguaçuja. Slapo-

vi Iguaçu ležijo na tromeji med Brazilijo, Argentino in
Paragvajem. V indijanskem jeziku Gvaranajcev pomeni
»velika voda«. Ime se ne nanaša le na slapove, pač pa
tudi na reko. Od leta 1986 so vpisani na seznam Unesca. Širši od Viktorijinih, višji od Niagarskih in v širini
treh kilometrov ločeno padajo v 250 slapovih, bobnenje pa se sliši več kot 25 kilometrov daleč. Prava paša
in raj za oči. Ogled argentinske strani slapov in sprehod
po »zgornji poti«, ki nas bo pripeljala do Hudičevega
grla, od koder je gotovo najlepši pogled na slapove. Za
doplačilo priporočamo vožnjo s čolni po reki Iguacu,
tik pod slapove, in prav to je eno najbolj nepozabnih
doživetij, ki nam bodo ostali s potovanja (doplačilo).
Povratek v hotel.

10. DAN
SLAPOVI IGUAÇU

CENA: od

3.599 €* najmanj. 15 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz bližnje letališče/
Evropa - Buenos Aires, Buenos Aires - El Calefate, El
Calefate - Ushuaia, Ushuaia - Foz de Iguaçu, Foz de
Iguaçu - Buenos Aires, Buenos Aires – Evropa/ bližnje
letališče, varnostne in letališke pristojbine, vse oglede po programu, vse prevoze po programu, obroke
po programu, prenočevanja z zajtrki v hotelih 3/4*
lokalne kategorije v dvoposteljnih sobah, ekološke
pristojbine, spremstvo in organizacijo potovanja.

zajtrk, nočitev

MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 6 in 9
potniki 390 €. in med 10 in 14 potniki 340 €.

SLAPOVI, KI ROJEVAJO OBLAKE
Dan bo namenjen ogledu slapov z brazilske strani. Z avtobusom bomo prečkali most Tancrezo Neves nad reko
Iguaçu, ki predstavlja mejo med Brazilijo in Paragvajem. Reka Iguaçu se izliva v reko Parana, na kateri se
nahaja največja hidroelektrarna na svetu - Itaipu. V nenehnem dežju kapljic se nad slapovi svetlikajo mavrice.
Belo spenjene vode se močno razlikujejo od bogatega
zelenja pragozda in rdečkastih tal. Za doplačilo lahko
obiščemo elektrarno Itaipu. Povratek v hotel.

MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
480 €, napitnine lokalnim voznikom in vodnikom
(tudi otroci), predstava tanga z večerjo 85 €, izlet v
Urugvaj 140 €, križarjenje po kanalu Beagle 55 €, križarjenje po jezeru Argentino: 219 €, 9 večerij: 290 €,
obisk elektrarne Itaipu: 35 €, vožnja s čolnom po reki
Iguazu: 40 €, prevoz do letališča 58 €.

11. DAN
zajtrk, polet proti Evropi
FOZ DE IGUAÇU - BUENOS AIRES - EVROPA

SLOVO OD ARGENTINSKE PRESTOLNICE
Prevoz na letališče in polet v Buenos Aires. Prosti čas
za samostojne oglede in zadnje nakupe glede na uro
poleta. Predvidoma popoldne polet proti Evropo.

MOŽNA DOPLAČILA na poti: napitnine pribl. 60 USD,
izstopne pristojbine pribl. 30 USD.
OPOMBA: Program po dnevih se lahko spremeni v
primeru, da nam letalski prevoznik ne potrdi zahtevanega voznega reda. Program vsebinsko ostaja
enak.
Na prodajno mesto pošljite kopijo potnega lista.

12. DAN
ljubo doma...
BUENOS AIRES - EVROPA - SLOVENIJA
Pristanek na bližnjem letališču. Prevoz v Slovenijo (doplačilo).

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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PERU -SKRIVNOSTNI SVET INKOV

ODHODI: 19.11.* 2019; 15.2., 24.4., 24.7., 29.9. 2020; 13.2., 21.4., 23.7., 24.9.* 2021
skrivnosti dežele Inkov
risbe v Nazci, ki burijo domišljijo
plovba po najvišje ležečem jezeru
legendarna vožnja z vlakom na Machu
Picchu
1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA - PERU

polet, nočitev

POLET V PERUJSKO PRESTOLNICO
Zbor potnikov in polet do enega izmed letališč v Evropi, od koder bomo nadaljevali v Limo, glavno mesto
Peruja. Po pristanku in opravljenih formalnostih, prevoz do hotela, nastanitev in nočitev.

2. DAN
LIMA

zajtrk, večerja, nočitev

OGLED MESTA KRALJEV
Po zajtrku ogled najpomembnejših znamenitosti
»Mesta kraljev«: stari del mesta s številnimi kolonialnimi zgradbami, Plaza de Armas - osrednji trg in
Plaza San Martin, katedrala in cerkev San Francisco;
obiskali boste tudi arheološki muzej, ki hrani največjo
zbirko starodavnih civilizacij in bo pravzaprav odličen
uvod v raziskovanje Peruja, ki bo sledilo v naslednjih
dneh. Nadaljevanje ogledov: Torre Tagle palača in hiše
Osambela. Ogledali si bomo tudi novejši trgovski del
Lime San Isidro in Miraflores. V popoldanskem času
ogled kompleksa Pachacamamac, kjer so med drugim
našli tudi odlično ohranjeno grobišče, kjer so častili
svoje sonce in luno. Večerja in nočitev.

3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
LIMA - PARACAS - NAZCA
PLOVBA PO PERUJSKEM GALAPAGOSU
Po zgodnjem zajtrku vožnja proti polotoku Paracas,
ki je od prestolnice Lime oddaljen približno 250 kilometrov. S čolni se boste podali na dve urno plovbo
med otočjem Bellestas, naravni rezervat ali »perujski
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Galapagos«, z izjemno bogatim živalskim svetom. Na
skalnih otočkih domujejo kolonije morskih levov, Humboldtovih pingvinov ter različnih vrst ptic, med katerimi so tudi kormorani, flamingi in pelikani. Po ogledih
nadaljevanje vožnje po cesti Panamaricana v Nazco, ki
je oddaljena približno 220 kilometrov. Na poti se boste
ustavili v laguni Huachachina, ki je obdana s peščenimi
sipinami ter v Ici, ki slovi po pijači pisco - v inkovskem
jeziku leteči ptici ter po muzeju, ki hrani mumije in lončarske ter tekstilne eksponate iz obdobja Nazca. Po
prihodu nastanitev v hotelu in pred večerjo še ogled
starodavne lončarske obrti ter tradicionalnega pridobivanja zlata. Večerja v restavraciji.

4. DAN
NAZCA - AREQUIPA

zajtrk, večerja, nočitev

SKRIVNOSTNE RISBE V NAZCI
Po zajtrku vzpon na razgledni stolp in ogled Nazca linij, katerih nastanek še vedno ni povsem raziskan. Na
območju več kot 350 kvadratnih kilometrov so v peščeno in kamnito puščavo vrezane različne linije, podobe
geometrijskih likov, živali in celo »astronavta«. 1 500
let stare puščavske risbe so najbolj vidne z letala in po
želji ter proti doplačilu 45 minutni polet nad puščavo. Zgodaj dopoldne nadaljevanje potovanja ob obali
Pacifika v 560 kilometrov oddaljeno Arequipo, ljubko
mesto v Andih. Nastanitev v hotelu, večerja.

5. DAN
AREQUIPA

zajtrk, kosilo, večerja, nočitev

BELO KOLONIALNO MESTO OB VZNOŽJU ANDOV
Dan ne bo preveč naporen, saj ga bomo posvetili ogledom tega izjemno lepega »Belega mesta«, ki leži pod
še vedno delujočim vulkanom Misti. Zaradi pomanjkanja gradbenega materiala so staro kolonialno gradnjo dopolnjevali z belo obarvano kamnino, nastalo iz
vulkanskega pepela. Zlahka si boste pričarali kakšno
vzporednico mediteranskih metropol, seveda s to posebnostjo, da Arequipa leži na 2325 metrov nadmorske
višine in bo hkrati služila kot odlična aklimatizacijska
točka na naši poti v višje predele Andov. Samo mesto
je preplet čudovite arhitekture, številnih samostanov

in cerkva, slovi pa tudi po odlični kulinariki. Iz predela
Carmen Alto vas bo očaral pogled na mesto, zanimiv
bo sprehod po starih četrtih San Lazaro in Yanahuara ter mestnem središču s katedralo na Plaza des Armas. Seveda si bomo ogledali tudi čudovito mesto iz
16. stoletja in sicer samostan Santa Catalina. Kosilo v
restavraciji. Popoldan nekaj prostega časa. Večerja in
nočitev v hotelu.

6. DAN
AREQUIPA - CHIVAY

zajtrk, večerja, nočitev

7. DAN
COLCA CANYON - PUNO

zajtrk, večerja, nočitev

MED LAMAMI IN ALPAKAMI
Po zgodnjem zajtrku se bomo podali proti Colca
Canyonu, ki velja za enega najglobljih kanjonov na
svetu. Že sama vožnja po slikoviti gorski pokrajini Andov bo več kot spektakularna. Na poti skozi naravni
rezervat Aquada Blanca bomo občudovali tukajšnje
»domače živali« in sicer lame ter alpake, v slikovitih
vasicah se bomo družili z domačini, ki nam bodo pripravili pokušino čaja iz koke. Popoldan bomo prispeli do
vasice Chivay, kjer se bomo nastanili. Vasica slovi po
izvirih termalne vode, kjer se boste po želji tudi razvajali. Večerja v lokalni restavraciji.

KONDORJEV LET
Zgodnji zajtrk in vožnja do čudovitega Colca Canyona.
Na poti nas bodo spremljala terasasta polja, ki so služila za kmetovanje že Inkom, domačini pa jih obdelujejo še danes. Tukaj živijo različne indijanske skupnosti,
ki še vedno nosijo izjemno pisana tradicionalna oblačila, prava paša za oči. Ustavili se bomo na prelazu Cruz
del Condor in sicer na višini 3 600 m in če bomo le
imeli srečo, občudovali največje leteče ptiče na svetu. Vrnitev v Chivay, od koder se bomo odpravili proti
najvišje ležečem plovnem jezeru na svetu - Tititkaka.
V poznih večernih urah bomo prispeli do mesta Puno,
nastanitev v hotelu, večerja.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

8. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
PUNO - OTOČKI UROS IN TAQUILE

PLOVBA PO NAVIŠJE LEŽEČEM JEZERU NA SVETU
Po zajtrku izlet po jezeru Titikaka, ki je že v preteklosti
predstavljalo center andske pokrajine, imenovali so ga
tudi »sveto jezero«. S svojo višinsko lego (3813 metrov)
in ogromno površino (8560 kvadratnih kilometrov),
velja za najvišje in največje plovno jezero. Razgibana
in razvejana obala človeku v domišljiji pričara pumo,
ki v krempljih drži andsko žival ‘viskače', podobne zajcem. In res nosi jezero pumino ime, v jeziku Indijancev
pomeni Titikaka sivo ali kamnito pumo, ta pa je predstavljala sveto podobo življenja na zemlji. Najprej se
bomo ustavili na plavajočih otočkih - Uros, ki so zgrajeni iz snopov trstičja, kjer Indijanci plemena Urujev še
danes prebivajo v hiškah iz trstičja. Nadaljevali bomo
na otok Taquile. Posebnost je noša moških čepic, ki
označuje njihov status (samski ali poročen), pletejo pa
jih sami. Kosilo na otoku. Popoldan se bomo vrnili v
Puno, večerja in nočitev v hotelu.

9. DAN
PUNO - CUZCO

zajtrk, kosilo, večerja, nočitev

SKRIVNOSTNI SVET INKOV
Po zajtrku se bomo odpravili po slikoviti andski pokrajini proti Cuzcu. Prelaz La Raya bo naš drugi najvišji
prelaz na celotnem potovanju po Peruju; ustavili se
bomo v Raqchi ter si ogledali ostanke nekdanje inkovske naselbine, ki je služila kot postojanka na osvajalni poti proti jezeru Titikaka. Arheološki park je
zaradi svoje izjemne ohranjenosti eden izmed najpomembnejših ostankov inkovske kulture. Nadaljevanje
do majhne andske vasice Andahuaylillas, kjer si bomo
ogledali zanimivo baročno cerkev, ki jo imenujejo tudi
perujska »Sikstinska kapela«. Na poti kosilo. Zvečer
prihod v Cuzco, nastanitev v hotelu, večerja.

10. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
CUZCO - SVETA DOLINA INKOV

OBISK INDIJANSKE TRŽNICE
Dan bomo namenili raziskovanju čudovite Svete doline
Inkov. Najprej se bomo odpeljali v vasico Pisac, kjer se
bomo sprehodili po zanimivi indijanski tržnici. Še danes živijo tukaj potomci Inkov, ki govorijo jezik »kečua«

- jezik andskih Indijancev. Nadaljevali bomo do Ollantaytamba. Nato si bomo ogledali inkovsko utrdbo, kjer
so španski osvajalci doživeli enega redkih porazov. Ponudil se bo čudovit pogled na dolino reke Urumbambe. Po ogledih povratek v hotel, večerja.

13. DAN
LIMA - EVROPA

11. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
CUZCO - MACHU PICCHU - CUZCO

14. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

LEGENDARNA VOŽNJA Z VLAKOM NA MACHU
PICCHU
Po zgodnjem zajtrku se bomo z vlakom popeljali po
dolini reke Urumbambe do zadnje vasi Aguas Calientes. Uro in pol trajajoča vožnja po soteski, porasli z
bujno vegetacijo nas bo prav gotovo navdušila. Od tu
se bomo z mini avtobusom odpeljali do legendarnega
izgubljenega mesta Inkov - Machu Picchuja. To je prav
gotovo eno najbolj znanih arheoloških najdišč Južne
Amerike, ki ga je šele leta 1911 ponovno odkril ameriški
arheolog Hiram Bingham. Glede na to, da mesta zaradi
nedostopnosti in skritosti visoko v gorah Španci niso
nikoli odkrili, je ostalo tudi najbolj ohranjeno mesto
stare inkovske civilizacije. Tako je bilo odkritih veliko
hiš, templjev, trdnjav in teras z vrtovi. Zvečer vrnitev v
Cuzco. Večerja in nočitev.

12. DAN
CUZCO - LIMA

zajtrk, večerja, nočitev

SONČNI TEMPELJ V KRALJESTVU INKOV
Po zajtrku se bomo odpravili na raziskovanje tega
najstarejšega stalno poseljenega mesta v Južni Ameriki, arheološko najpomembnejšega kraja in glavnega
mesta inkovskega kraljestva. Mesto je bilo v času Inkov
zgrajeno v obliki velikanske pume in kljub temu, da je
bilo popolnoma porušeno, je na njegovih ostankih nastalo današnje mesto, ki ima še vedno pridih veličastne
inkovske kulture, z mešanico kolonialne arhitekture.
Sprehod po glavni ulici, do katedrale in Sončnega
templja. Tudi okolica je zanimiva, tako si bomo ogledali inkovsko utrdbo Sacsayhuaman in Daritveni tempelj
Kenko, Rdečo utrdbo - Puca Pucara in Tambo Machay
(kopališče Inkov). Pozno popoldan prevoz na letališče
in polet v Limo. Nastanitev v hotelu, večerja.

zajtrk, polet

ŠE ZADNJA SKODELICA ČAJA IZ KOKINIH LISTOV
Čas za slovo od prestolnice Peruja in možnost zadnjih
nakupov. Prevoz do letališča in nočni let proti Evropi.

Prihod na eno izmed evropskih letališč. Prevoz v Slovenijo (doplačilo).

CENA: od

3.099 €*  najmanj 15 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalske prevoze po programu
v ekonomskem razredu, letališke in varnostne pristojbine, prevoze z avtobusom, ladjo in vlakom po
programu, nočitve z zajtrki v hotelih 3 *, obroki kot v
programu, vstopnine in lokalni vodniki kot v programu, spremstvo slovenskega vodnika in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 6 in 9
potniki 360 € in med 10 in 14 potniki 240 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
390 €, polet nad Nazca linijami 95 €, napitnine pribl.
80 USD, izstopne takse pribl. 40 USD.
POPUST: otrok do 12 let na dodatnem ležišču (v sobi
skupaj z dvema odraslima): prosimo zahtevajte poseben izračun.
OPOMBA: Program po dnevih se lahko spremeni v
primeru, da nam letalski prevoznik ne potrdi zahtevanega voznega reda. Program vsebinsko ostaja
enak.
Na prodajno mesto pošljite kopijo potnega lista.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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EKVADOR IN GALAPAŠKI OTOKI

ODHODI: 23.9., 13.10.*, 25.11. 2019; 25.1., 28.3., 25.9.,* 12.11. 2020; 21.1., 27.3., 22.9.*, 20.11.2021

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 Galápagos, ki je pritegnilo že
pozornost Charlesa Darwina.
1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA - QUITO

nočitev

POLET V EKVADORSKO PRESTOLNICO
Zbor potnikov in polet preko evropskega letališča v
Quito, ekvadorsko prestolnico. (doplačilo za prevoz).
Po pristanku v Quitu drugi najvišje ležeči svetovni prestolni, na nadmorski višini 2900 m, blizu skoraj 5.000
m visokega vulkana Pichincha, v andski dolini. Zrak je
tukaj že precej redek in obiskovalec potrebuje nekaj
časa za aklimatizacijo. Prevoz do hotela in nastanitev.

2. DAN
QUITO - OTAVALO

zajtrk, večerja, nočitev

QUITO IN GORSKI ZRAK
Ogled mesta Quito, ki je velja za eno izmed najlepših
in najstarejših mest Južne Amerike, danes mesta na
seznamu Unesca. Obiskali bomo Trg neodvisnosti z
vladno palačo, katedralo in grobnico Sucreja, cerkev
La Compania de Jesus, baročno mojstrovino odeto v
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tone zlata in spomenik ekvatorja Mitad del Mundo oz
sredine sveta. Ogled etnološkega muzeja, ki prikazuje
zgodovino in običaje prvotnih prebivalcev današnjega
Ekvadorja. Popoldne vožnja proti severu po severni
cesti panamericana do province Imbabura.

3. DAN
OTAVALO - LASSO

zajtrk, večerja, nočitev

OSUPLJIVI ZASNEŽENI VRHOVI ANDOV
Obiskali bomo tradicionalno indijansko tržnico v Otavalu, po želji nakupili tradicionalne indijanske spominke. Posebej nas bodo navdušili živo - pisani ročno pleteni volneni izdelki. Ženske oblečene v široka krila in
barvite ponče in velikimi pokrivali kuhajo kavo, na prenosnih pečicah, prodajajo tudi kruh in jajca. Nedaleč
od mesta se bomo na sprehodu po parku Cotacachi ob
kraterskem jezeru Cucocha prepustili lepotam narave.
Občudovali bomo slikovito kuliso kraterja in razgledu
na gorsko verigo Andov. Vožnjo bomo nadaljevali po
južni panameriški cesti, ki se imenuje tudi Avenija vulkanov proti Lassu.

4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
NARODNI PARK COTOPAXI - BANOS

VULKAN COTOPAXI IN PLANTAŽA VRTNIC
Ogledali si bomo narodni park ob vznožju vulkana Cotopaxi, ki s svojimi 5.897 metri predstavlja najvišji še
delujoči vulkan na svetu. Sprehodili se bomo ob laguni
Limiopungo, kjer nas bo prevzela tipična Paramo vegetacija. Z malo sreče bomo občudovali divje indijanske
konje. Obiskali bomo plantažo vrtnic, ki predstavljajo
enega najpomembnejših izvoznih artiklov Ekvadorja.
Vožnja v Banos in ogled ceste slapov. Nastanitev v
okolici, večerja.

5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BANOS - RIOBAMBA - CUENCA

V KRALJESTVU INKOV
Po zgodnjem zajtrku se bomo zapeljali do Alausija in
s starim muzejski vlakom po zobati železnici nadaljevali z zanimivo vožnja v 300 metrov globoko sotesko,

vse do najpomembnejših verskih in političnih ostankov
inkovske civilizacije - ruševin Ingapirce. Videli bomo
ostanke ogromnega sistema cest in stavbe v obliki
elipse. Ingapirca je edino do sedaj najdeno arheološko
najdišče Inkov v Ekvadorju. Nadaljevali bomo do mesta Cuenca, nastanitev in večerja.
6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev

CUENCA

POKRIJMO SE S PANAMA KLOBUKI
Obisk najlepših kolonialnih mest pod zaščito Unesca.
Ob sprehodu po ozkih kamnitih ulicah si bomo ogledali kulturne znamenitosti mesta, glavni trg s čudovito
staro in novo katedralo, cvetlično tržnico, samostane,
stare hiše z tipičnimi lesenimi balkoni, vedno polnimi
cvetja. Obiskali bomo delavnico Panama klobukov,
kjer bomo spoznali vse podrobnosti o ročni izdelavi
klobukov. Prosto popoldne namenjeno samostojnemu
odkrivanju mesta.

7. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
CUENCA - CAJAS NARODNI PARK - GUAYAQUIL

OSUPLJIVA LEPOTA NARODNEGA PARKA CAJAS
Na naši poti do največjega mesta Ekvadorja, Guayaquil, bomo obiskali narodni park Cajas. Vulkanska pokrajina, raj za ljubitelje narave in živalskega sveta. To je
park z 29.000 hektarji površine, kjer vrhovi dosegajo
zavidljivo višimo med 3.150 in 4.450 metri. 232 lagun
v parku prepletajo majhne reke in potočki, ki so med
seboj povezani, obdaja pa jih čudovit svet visokogorskih rastlin. Nadaljevanje poti po raznoliki pokrajini na
obalo, kjer nas bodo pričakale plantaže banan, kave,
kakava, sladkornega trsa… Nastanitev in večerja.

8. DAN
GUAYAQUIL

zajtrk, večerja, polet

NAJVEČJE MESTO EKVADORJA
Spoznali bomo dvo milijonsko mesto, ki je hkrati največje ekvadorsko pristanišče. Sprehodili se bomo po
promenadi z Vladno palačo, parkom Seminario, kjer
živijo veliki kuščarji iguani. Obiskali bomo tudi umetniško četrt Las Penas z živo pisanimi zgradbami.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

9. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
GUAYAQUIL - GALAPAŠKI OTOKI

RAZISKOVALNI CENTER CHARLESA DARWINA IN
ŽELVE VELIKANKE
Zgodaj zjutraj prevoz do letališča polet proti naravnemu parku Galapaško otočje. Galapaško otočje sestavlja 19 večjih otokov in približno 400 manjših skalnatih čeri. Skupna površina otokov znaša 8.000 kv km,
kar predstavlja površino otoka Kreta. Po pristanku na
otoku Baltra, se bomo odpeljali v glavno mesto Santa
Cruz, Puerto Ayora. Ogledali si bomo raziskovalni center Charles Darwin. Darwinu je prav otok in raziskovanje na njme ponudilo pomembna spoznanja za razvoj
teorije, ki je v naravoslovnemu razmišljanju povzročilo
pravo revolucijo. V parku med drugim živijo tudi želve
velikanke, še posebej zanimiv je »osamljeni George«
edini preživeli svoje vrste otoka Pinta. Popoldne bomo
obiskali plažo Tortuga Bay, eno najlepših plaž galapaškega otočja. Nastanitev in večerja.

10. DAN
GALAPAGOS

zajtrk, kosilo, večerja, nočitev

KOLONIJE TJULNOV, MORSKIH LEVOV IN ZNAMENITI
KUŠČARJI IGUANI
Galapaško otočje je eno izmed najbolj presenetljivih
naravnih območij na svetu. 1.000 km od južnoameriške celine se je razvil poseben rastlinski in živalski svet
prastarih kuščarjev in želv velikank. Po zajtrku se bomo
vkrcali na izletniški čoln in se odpeljali na otok Nord
Seymour, ki je eden izmed vulkanskih otokov. Od otoka Baltra ga loči le majhen zaliv. Sledil bo sprehod po
otoku kjer bomo od blizu občudovali kolonije tjulnjev,
morskih levov, rdečih rakcev, pelikanov…. Videli bomo
kje gnezdijo različne ptice, ki so poznane po modro rdečih nogicah. Posebna zanimivost sta dve vrsti iguanov, ki znata tudi plavati. Kosilo na čolnu, popoldne
pa možnost kopanja v enem od slikovitih zalivov, kjer
gnezdijo tudi želve.

11. DAN
SANTA CRUZ - ISABELA

zajtrk, večerja, nočitev

NEPOZABNO SREČANJE S PINGVINI
S hitrim čolnom bomo zapustili otok Santa Cruz in se
odpeljali do največjega Galapaškega otoka Isabela. Po
pristanku v pristanišču Puerto Villamil se bomo nastanili v hotelu. Popoldne se bomo z motornim čolnom
podali na majhne otočke »Tintoreras« v zalivu Puerto
Villamil, kjer nas bodo pozdravili pingvini, morske želve, morski levi, raznobarvne ribice. Sprehodili se bomo
med tisoči iguanov ter na enem izmed otočkov opazovali morske pse. Vožnja v hotel in večerja.

12. DAN
OTOK ISABELA

zajtrk, kosilo, večerja, nočitev

KOSILO NA KMETIJI
Po zgodnjem zajtrku bomo obiskali vulkan Sierra Negra, drugi največji vulkanski krater na svetu. Vzponu
do kraterja in sprehod po njem, kjer bomo presenečeni
in navdušeni nad razsežnostmi kraterja.. Sledilo bo kosilo na tipični galapaški kmetiji. Popoldne bomo uživali
v kopanju in snorklanju v zalivu Concha y Perla (školjka
in biseri). Pozno popoldne vožnja z hitrim čolnom na
otok Santa Cruz. Večerja.

13. DAN
zajtrk, polet proti Evropi
BALTRA - GUAYAQUIL - EVROPA
ŠE ZADNJI POGLED NA VELIČASTNI KRATER
Vožnja do letališča na Baltri, s postankom na razgledni
točki in še zadnji pogled na osupljiv krater. Let do Guayaquil in nato povratni let proti Evropi

14. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

CENA: od

4.099 €*najmanj. 15 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz bližnje letališče/
Evropa - Quito in Quito - Evropa /bližnje letališče,
Guayaquil - Baltra in Baltra - Guayaquil, letališke in
varnostne pristojbine, vse lokalne prevoze z avtobusi, vlakom in ladjami po programu, dvanajst nočitev
z zajtrki v hotelih 3*/4* v dvoposteljnih sobah, večerje in kosila po programu, vse oglede in vstopnine z
lokalnimi vodniki po programu, ekološke pristojbine,
vstopna pristojbina v otočje Galapagos, vodenje in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 6 in 9
potniki 250 € in med 10 in 14 potniki 190 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
480 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopna pristojbina na
otočje Galapagos, emigracijska prepustnica, napitnine 60 USD, izstopne pristojbine pribl 30 USD, prevoz na letališče 58 €.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama na vprašanje.
OPOMBE: Program po dnevih se lahko spremeni v
primeru, da nam letalski prevoznik ne potrdi zahtevanega voznega reda. Program vsebinsko ostaja
enak.
Na prodajno mesto pošljite kopijo potnega lista.

ljubo doma

Pristanek na enem izmed bližnjih evropskih letališč in
nadaljevanje poti v Slovenijo (doplačilo).

Posebne cenovne ugodnosti na posameznih
odhodih najdete na www.palma.si

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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KOLUMBIJA – DEŽELA KAVE, NARAVNIH LEPOT IN RAZVPITEGA ESCOBARJA

ODHODI: 24.10.*, 19..11*. 2019; 25.1., 28.2., 26.4., 24.6., 24.7., 23.10.*, 19.11.* 2020; 26.1., 19.2., 23.4., 22.6., 23.7., 22.10.*, 19.11. *2021
prestolnica Bogota in kolonialna mesta
najboljša kava na svetu
sanjske plaže ob karibski obali
glasba, zabava, šport in tradicija
nepozabni trekingi v naravi

1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA - BOGOTA

polet

POLET V PRESTOLNICO RAZVPITEGA ESCOBARJA
Zbor potnikov in polet preko evropskega letališča v
Bogoto, živahno prestolnico Kolumbije. Pristanek in
vožnja v hotel.

2. DAN
BOGOTA

zajtrk, nočitev

ZLATO, ZLATO IN ŠE VEČ ZLATA
Ogled prestolnice, kjer se število prebivalcev približuje
številki deset milijonov in je središče vsega dogajanja
v deželi. Je tipično latinsko - ameriško mesto, na n.
v. 2.650 m in tretja najvišje ležeča prestolnica na svetu. Sprehod skozi najstarejši del mesta Candelaria s
katedralo, predsedniško palačo, sodiščem in trgom
Bolivar. Ogled enkratnega Muzeja zlata, ki so ga leta
2008 ponovno odprli in kjer hranijo več kot 6.500 zlatih in keramičnih artefaktov. Kolumbija je dežela tradicije velikega spoštovanja do zlata in predmetov te
plemenite kovine. V preteklosti so verjeli, da je zlato
sveta stvar. Muzej predstavlja največjo in najpomembnejšo zbirko predmetov iz plemenitih kovin na svetu.
Sprehodili se bomo tudi po pisani tržnici Palequenao
z bogato izbiro različnega sadja in zelenjave ter tradicionalnih kolumbijskih jedi. Za konec ogleda še vzpon
na bližnji vrh Monserrate na 3.100 m n. v. in nagrajeni
bomo s čudovitim razgledom na prestolnico.
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3. DAN
BOGOTA - ZIPAQUIRA - BOGOTA

zajtrk, nočitev

PODZEMNA KATEDRALA
Vzpon na bližnji vrh Monserrate na 3.100 m n. v. in
nagrajeni bomo s čudovitim razgledom na prestolnico. Nadaljevanje poti do kraja Zipaquira in ogled
nenavadne in veličastne katedrale zgrajene v rovih
opuščenega rudnika kamene soli, približno 200 m pod
zemljo. Imenujejo jo tudi solna katedrala in ob nedeljah sprejme do 3000 vernikov. Predstavlja eno najpomembnejših stvaritev kolumbijske arhitekture zato jo
pogosto imenujejo »dragulj kolumbijske arhitekture«.
Popoldne povratek v Bogoto.

4. DAN
BOGOTA - SALENTO

zajtrk, nočitev

PRESENETLJIVA IGRA NARAVE
Zjutraj polet v Pereiro, mesto v središču Zone Cafetare,
področja s številnimi plantažami kave v enkratni naravi
naravnega parka Los Nevadas. Vožnja v dolino Cocora in sprehod-treking po neokrnjeni naravi. V parku si
boo ogledali tudi »voščene palme«, simbol Kolumbije.
Nadaljevanje v Salento, mesto s čudovito arhitekturo.
Velja za enega najbolj obiskanih in priljubljenih krajev v
Zoni Cafetera. Vožnja v hotel.

5. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
PLANTAŽA KAVE - MANILEZ

OMAMNI VONJ KAVE
Kolumbija je tretja največja proizvajalka kave na svetu
in kava, ki jo pridelujejo velja za izredno kakovostno.
Kavne pokrajine v Kolumbiji ležijo na sredini Andov,
kjer prevladuje konstantno vlažno toplo podnebje in
svetovno znana kava iz Andov v sebi združuje vse lastnosti, ki jih za kavo iščemo: bogata, polna, uravnotežena aroma z rahlo sadno kislostjo. Obisk plantaže
kave, kjer bomo izvedeli prav vse skrivnosti o kavi in si
ogledali proces nastajanja napitka, ki je zasvojil svet.
Kosilo na plantaži. Seveda si bomo skodelico kave tudi
privoščili. Vožnja v hotel.

6. DAN
zajtrk, kosilo, polet, nočitev
PEREIRA - GUATAPE - MEDELIN
SLIKOVITI GUATAPE IN MODERNO MESTO MEDELIN
Vožnja na letališče in polet v Medelin, mesto ki je nekoč veljalo za najbolj nevarno mesto. Medelin si je za
svoje zatočišče izbral prav razvpiti kralj droge Pablo
Escobar. Svoj čas, recimo nekje v 70. ali 80. letih prejšnjega stoletja, je s kokainom in prav tako marihuano
zalagal tri četrt sveta! Escobar naj bi nekoč celo predlagal kolumbijski vladi, da bo poplačal javni dolg države, če ga oprostijo vseh obtožb! Milijarde dolarjev, ki
so jih zakopavali tudi v jame nekje v odročnih predelih, ker niso imeli kam s toliko denarja, je namenil tudi
za stanovanja, šole, športne klube, pomoč revnim in
podobno. Tako si je gradil svoj varnostni obroč, ki pa
je decembra 1993, po skoraj 30 letih hudodelstva, le
popustil in Escobarja so pri poskusu pobega ustrelili
kolumbijski vojaki. Po pristanku vožnja v bližnji Guetape, priljubljeno turistično točko domačinov. Postanek
pri mogočnem 200 m visokem granitnem monolitu el
Pernol, na katerega bomo tudi splezali in bili nagrajeni s čudovitim razgledom. Spust do jezera in vožnja z
ladjico. Čas za kosilo (vstopnina, vožnja s čolnom in
kosilo vključeni v ceni) in povratek v Medelin, danes
najnaprednejše metropolitansko območje Kolumbije.
Sprehod do trga Botero, Berrio in parka Sv Antonija.

7. DAN
MEDELIN - CARTAGENA

zajtrk, nočitev

KOLONIALNO MESTO OB KARIBSKEM MORJU
Vožnja na letališče in polet v Cartageno, slikovito kolonialno mesto ob Karibskem morju, danes na seznamu
Unescove kulturne dediščine. V 16. stoletju je veljala
za zelo pomembno pristanišče, pred morskimi razbojniki pa so jo zaščitili z mogočnim, mestnim obzidjem
in veličastnimi zgradbami. Prelepo staro mestno jedro
z ozkimi uličicami, spokojnimi trgi, cerkvami, palačami
in stanovanjskimi hišami spominja na čase ko je bila
Cartagena izhodiščna postojanka za osvajanje novega
sveta in odpošiljanje zaplenjenih zakladov ter trgovi-

no s sužnji. Sprehod po starem mestnem jedru, ki ga z
vseh strani obdaja Karibsko morje in povsem ohranjeno mestno obzidje.

8. DAN
zajtrk, nočitev
CARTAGENA - (OTOK ROSSARIO) -CARTAGENA

V ZAVETJU MOGOČNEGA OBZIDJA
Prost dan v Cartageni in prav nalašč, da se izgubimo
med slikovitimi uličicami ali pa za skok v morje. Za
doplačilo se lahko odločite za izlet na otok Rossario
in uživanje v kopanju, potapljanju, opazovanju rib (doplačilo).

9. DAN
CARTAGENA - SANTA MARTA

zajtrk, nočitev

SIMON BOLIVAR, OSVOBODITELJ LATINSKE AMERIKE
Vožnja v Santa Marto, najlepše pristanišče Kolumbije
in slikovito ter priljubljeno letoviško središče. Najstarejše mesto v Kolumbiji, romantična Santa Marta, se
ponaša s čudovitimi plažami in osupljivimi gorami v
predelu Sierra Nevada de Santa Marta. Postanek na
domačiji Quinta San Pedro osvoboditelja latinske Amerike, Bolivarja. Krajši ogled Santa Marte s katedralo, ki
velja za najstarejšo cerkev v Kolumbiji. Nastanitev.

10. DAN 
zajtrk, nočitev
SANTA MARTA - NACIONALNI PARK TAYRONA

SLADKO BREZDELJE
Prost dan v Santa Marti. Za doplačilo priporočamo
izlet - treking v Tayrona nacionalni park. NP Tayrona
je zaščiteno območje ob kolumbijski severni karibski
obali. Predstavlja enega izmed bolj obiskanih parkov
s 30 kv km površine na morju in 150 kv km površine
ob obali. Dviga se vse do 900 m visoko. Bujna tropska
vegetacija in osupljivo lepa narava navdušita vsakega
obiskovalca. Treking in vmes čas za kopanje ter uživanje na plaži. Povratek v hotel.

11. DAN 
zajtrk, polet
SANTA MARTA - BOGOTA - EVROPA

ŠE ZADNJA KAVA
Prosto glede na čas poleta in odhoda na letališče ter
polet preko enega izmed kolumbijskih letališč proti
Evropi.

12. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

Pristanek na enem izmed bližnjih evropskih letališč in
naprej prevoz v Slovenijo (doplačilo).
CENA: od

1.890 €* najmanj. 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz bližnje letališče
Evropa – Bogota - Evropa/bližnje letališče,Bogota-Pereira, Pereira-Cartagena, letališke in varnostne
pristojbine, devet nočitev z zajtrki v hotelih 3/4*
v dvoposteljnih sobah, vse prevoze po programu,
obroke po programu, vse zunanje oglede po programu, ekološke pristojbine, spremstvo in organizacijo
potovanja.

PO KONCU POTOVANJA TREKING V
IZGUBLJENO MEST (CIUDAD PERDIDA)
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«. Do izgubljenega mesta s
starodavnimi terasami in neverjetno tišino. Pridemo
po 1.200 stopnicah in trud je poplačan... Neverjetna
in nepozabna izkušnja!

MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 10 in
14 potniki 350 €.med 15 in 24 potniki 280 €
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: prevoz na letališče:
58 €, izlet treking v NP Tayrona: 69 €, doplačilo za
vstopnine: 89 €, izlet na otok Rossario: 119 €, enoposteljna soba 320 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: napitnine (tudi otroci)
pribl. 70 USD, izstopne pristojbine pribl 30 USD.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama na vprašanje.
OPOMBE: V primeru, da nam letalki prevoznik ne
potrdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odhoda in
vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko ostaja,
prilagojen letalskemu prevozu.
Ob prijavi na prodajno mesto pošljite fotokopijo potnega lista.

DOPLAČILO ZA 4 DNEVNI TREKING:

350 €*

od
najmanj 2 potnika
+ dodatno plačilo za spremembo letalskega prevoza
in dodatne nočitve v Santa Marti
CENA VKLJUČUJE: 3 prenočevanja v preprostih
kampih na pogradih z zaščitno z mrežo za komarje,
obroki čez cel dan, strokovno spremstvo lokalnega
gorskega vodnika, prevoz iz Santa Marte do izhodiščne točke in nazaj, pristojbine, vstopnina v Ciudad
Perdida.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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AFRIKA

O AFRIKI
Tanzanija ponuja morje idiličnih plaž, pestro raziskovanje ostankov
svahilijskih držav, prostrane narodne parke in odlične gorske terene za
treking ob spremstvu masajskih vojščakov. Opazujmo veliko migracijo
zeber, gazel, žiraf in drugih divjih živali, ko se podijo med savanami in se
na ta način selijo že več tisoč let. Odpočijmo si na rajskem otoku Zanzibar in doživimo počitniško obarvano afriško pravljico.
Republika Južna Afrika je najbolj južna država afriške celine, ki je nedolgo nazaj živela v zloglasnem apartheidu, danes pa nas navdušuje z
mavričnimi kombinacijami pokrajin, ljudi, zgodovine, kulture in nalezljivo živahnostjo. Prisluhnimo zvoku afriške glasbe z bobni, in kwaitu,
edinstvenemu stilu petja v tradicionalnih afriških jezikih! Povzpnimo se
na svetovno znano Mizasto goro, odpravimo se v neokrnjene narodne
parke, nazdravimo z odličnim afriškim vinom in občutimo urbano Afriko.

KDAJ ODPOTOVATI

Za potovanje v Kenijo predlagamo čas med julijem in septembrom. Za
Tanzanijo velja, da je najboljši čas za potovanje je med decembrom in
marcem ter med julijem in zgodnjim septembrom. V Južno Afriko se napotite v prehodnih obdobjih (jesen, pomlad), visoka sezona tam traja
prav med novembrom in marcem. Za Etiopijo pa priporočamo potovanje
v obdobju med drugo polovico oktobra in marcem, za Maroko pa skozi
vse leto.
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

TANZANIJA IN ZANZIBAR
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Potep po narodnem parku Serengeti, kjer se vsako leto prigodi prav posebna predstava narave,
velika migracija živali.

•

Piknik v 20 kilometrov širokem vulkanskem kraterju Ngorongoro, kjer poleg redkega dvorogega
črnega nosoroga domujejo tudi nilski konji, flamingi, šakali, gepardi in številne druge afriške
živali.

•

Lov z Bušmani, etnično skupino, ki živi zelo prvinsko ter se preživlja z lovom in nabiralništvom.

•

Počitnikovanje na rajskem Zanzibarju, koralnem
otoku, ki je pravi raj za potapljače. Zanzibar slovi
tudi kot kraljestvo začimb.

REPUBLIKA JUŽNA AFRIKA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Ogled muzeja Nelsona Mandele, borca proti
apartheidu, v največjem mestu Južnoafriške republike Johannesburgu.

•

Vzpon na Mizasto goro, od koder se razprostira
čudovit razgled na Cape Town, eno izmed najlepših afriških mest, ki mu pravijo tudi afriški Hollywood.

•

Ogled Viktorijinih slapov na reki Zambezi, na meji
med Zambijo in Zimbabvejem. Poimenovali so jih
po škotski kraljici Viktoriji in so po pretoku vode
mnogo večji kot severnoameriški Niagarski slapovi.

•

Obisk Krugerjevega narodnega parka, največjega
parka v Afriki, ki se razteza na 19.000 kvadratnih
kilometrih. V tej slikoviti pokrajini prebiva okoli
13.000 slonov.

KENIJA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Safari v Masai Mari in srečanje »veličastnih pet«:
leva, leoparda, bivola, slona in nosoroga.

•

Ogled Mombase ali »vrat v črni kontinent« z idiličnimi potkami, mošejami in majhnimi pisanimi
hiškami, ki se nagibajo proti pristanišču Dhow.

•

Srečanje z Masaji, avtohtonimi prebivalci Kenije
in učenje spretnega prižiganja ognja v njihovih
vasicah.

•

Občudovanje edinstvenih Rapan antilop, ki živijo
le v kenijskem rezervatu Shimba, kjer se po bujnih zelenih gričih podijo skupaj z žirafami, bivoli,
opicami in zebrami.
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PALMINA POPOTNICA
PALMINA POPOTNICA

PRIPRAVITE SE NA DIVJI SAFARI
Afriške savane obljubljajo nepozabna doživetja ob
pogledu na divje živali, ki se prosto gibajo v naravnem
okolju. Opremite se z udobnimi oblačili, fotoaparatom
in pogumom ter med vožnjo po prostranih parkih pozorno spremljajte vedenje veličastnih živali. Pripravite
se na veliko avanturo!
VRNITE SE V PRVINSKI NAČIN BIVANJA
V državah tretjega sveta, kjer je udobno življenje prej
izjema kot pravilo, ponovno odkrijte prvinski način
življenja, ki še vedno obstaja. Preproste hiše iz blata,
en prostor za veččlansko družino in življenje v sožitju z domačimi živali nas spomnijo, kako preprost je
lahko vsakdanjik. Naj vas nasmejani otroci, ki uživajo
ob igranju s kamni in ne z najsodobnejšimi robotskimi
igračami, nalezejo največje skrivnosti, pozitivizma za
celo življenje.

SVETOVNI FENOMEN
SEDEMLETNI ZAOSTANEK
Etiopija je edina afriška država, ki uporablja koledar koptske ortodoksne cerkve, zaradi česar njihovo štetje zaostaja za sedem let. Ko je
krščanski svet spremenil letnico Kristusovega rojstva, koptska ortodoksna cerkev tega ni storila in je ustvarila sedemletni zaostanek v
štetju.
SKUPINSKO POPOTOVANJE
V Tanzaniji poteka največja migracija živali na svetu. Približno dva milijona gnujev, zeber, antilop in gazel ter njihovih plenilcev se v februarju
odpravi na dolgo pot iskanja vode iz Tanzanije proti zahodnemu delu
Serengetija.
NAMESTO ENE TRI
Južnoafriška republika ima kar tri glavna mesta, in sicer Pretorio, upravno središče, Cape Town, zakonodajno središče in Bloemfontein,
sodno središče.

ZA DOBER TEK
V Keniji poskusite ugali in porč, neke vrste pšenični zdrob po kenijsko,
ki ga pospremi zelenjavna (sukuma wiki) in mesna priloga (nyama choma). Meso, najbolj pogosta afriška jed, je navadno ovčje ali kozje. V
Tanzaniji poleg ugalija jedo tudi veliko riža, morske hrane in čepatov,
ploščatih kruhkov, ki izvirajo iz Indije. Posebnost etiopske kuhinje je
tere sega, na koščke narezano goveje meso, ki se pred užitjem namoči
v pikantno omako. V Južnoafriški republiki poskusite nojevo in antilopje meso, klobaso na žaru boerewors in priljubljene močnate jedi na
osnovi ječmena in krompirja.
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KENIJA - SAFARI V EDINSTVENIH NACIONALNIH PARKIH
ODHODI: 19.10. in 26.12.2019; 16.2., 26.4., 21.6., 25.10. in 27.12. 2020; 14.2., 25.4., 20.6., 23.10. in 26.12. 2021
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

1. DAN
polet, obroki na letalu
LJUBLJANA - EVROPA - NAIROBI

Polet iz Ljubljane ali iz katerega od bližnjih letališč. Polet proti enemu izmed evropskih letališč in naprej proti
Nairobiju.

2. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
NAIROBI - NACIONALNI PARK AMBOSELI

Po pristanku se boste z manjšimi kombiji odpravili na
jug (približno 280 km) mimo planote Athi z neverjetnimi pogledi na neskončne savane in Masaje ki pasejo
svoje govedo proti parku Amboseli. V primeru jasnega
dne boste v daljavi lepo videli mogočni Kilimanjaro.
Kosilo na poti, nato pa zabavna vožnja v park, ki je znan
po največji koncentraciji slonov v Keniji. Nastanitev v
tipičnih hiškah (lodge), večerja in nočitev.

3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
NACIONALNI PARK AMBOSELI

lahko številne slone, ki se namakajo v vodi, sprehajajo
ali poležavajo ob jezeru. So pa na tem področju še nekatere druge živali: bivoli, žirafe, levi, gazele… Nastanitev, večerja in nočitev v hiškah (lodge).

4. DAN
AMBOSELI – NAKURU

zajtrk, večerja, nočitev

Zajtrk in vožnja do svetovno znanega rezervata Masai
Mare (približno 350 km). V parku se nahajajo velike
ravnice in pisani nasadi akacij. Sledi popoldanski safari, nastanitev, večerja in nočitev.

6. DAN
MASAI MARA

Povratni polet proti Evropi. V jutranjih urah pristanek
na enem izmed evropskih letališč oz. v Ljubljani.

zajtrk, večerja, nočitev

Po zajtrku vožnja nazaj v smeri Nairobija, proti nacionalnem parku Nakuru (približno 440 km). Kosilo na
poti in vožnja po dolini Rift do mesta Nakuru, kamor
boste prispeli v popoldanskem času, ravno prav za
popoldanski safari ko boste lahko občudovali številne
flaminge v plitki vodi jezera. Zvečer nastanitev. Večerja
in nočitev.

5. DAN
NAKURI - MASAI MARA

8. DAN
polet, obroki na letalu
NAIROBI - SLOVENIJA 		

zajtrk, večerja, nočitev

Po zajtrku fantastičen celodnevni safari, kjer si boste
ogledali velikih 5: leve, leoparde, bivole, slone in nosoroge. Zvečer nastanitev, večerja in nočitev.

7. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
MASAI MARA – NAIROBI

Še pred zajtrkom, zgodnji safari, nato zajtrk in odhod
nazaj v Nairobi (približno 280 km). Na poti se boste
ponovno ustavili še v dolini Rift za fotografiranje, nato
vožnja v Nairobi. Kosilo v lokalni restavraciji. Popoldan
se bomo podali na izlet v znamenju žiraf ter obisk muzeja Karen Blixen, ki je posvečen avtorici filma Out of
Africa. Zvečer nastanitev v hotelu, večerja in prosto do
nočnega prevoza na letališče.

CENA: od

2.690 €* najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v ekonomskem
razredu z vključenimi letališkimi in varnostnimi pristojbinami veljavne po pogojih na dan 1.7.2019, vse
transferje po programu, vse vstopnine in pristojbine v omenjene parke, vse prevoze na safarijih v mini
kombijih za 6 oseb (vsi sedeži ob oknu), angleško govoreči vodnik / voznik, šest polpenzionov v hotelih 4*
ali tipičnih hiškah dve kosili, organizacijo potovanja
in slovenskega spremljevalca, zavarovanje z asistenco v tujini, izstopno letališko takso v Keniji.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 15 in
24 potniki 380 €; med 10 in 14 potniki 440 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
255 € (v primeru, da potuje 1 oseba, je doplačilo obvezno in se obračuna ob prijavi), povratni transfer na
bližnje letališče 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji 2030 €, napitnine (tudi otroci) 60 €.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama na vprašanje, otroci do 12. leta na dodatnem ležišču 210 €.
VIZE: Slovenci potrebujemo vizo. Dobimo jo na letališču ob plačilu 50 USD. Potrebujemo vsaj 6 mesecev
veljaven potni list po koncu potovanja.

Zajtrk, nato pa safari mimo jezera, ki je velikokrat suho
a na nekaterih predelih močvirnato. Občudovali boste

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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TANZANIJA - SAFARI POČITNICE NA ZANZIBARJU

ODHODI: 25.10. in 25.12. 2019; 12.2., 18.3., 22.4., 24.6., 19.8., 22.10. in 23.12. 2020; 10.2., 24.4., 19.6., 23.10. in 26.12.2021

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.
1. DAN
nočni let, obroki na letalu
SLOVENIJA - EVROPA – TANZANIJA
POLET V TANZANIJO
Zbor potnikov na bližnjem letališču in polet v Tanzanijo.

2. DAN
ARUSHA

kosilo, večerja, nočitev

Pristanek v jutranjih urah, vožnja do hotela ter nekaj
časa za počitek in regeneracijo. Sledi ogled Arushe in
znamenite tržnice Mto Wa Mbu, ki jo je pred leti popolnoma uničil potres. Dobili bomo prvi vtis o življenju
prijaznih domačinov v mestecu, ki ga ob vstopu krasi
mogočni stolp z napisom Coca Cola. Vrnitev v hotel,
večerja in nočitev.
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3. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
ARUSHA - JEZERO MANYARA ALI NARODNI
PARK TARANGIRE

Od sezone potovanja je odvisno kateri narodni park
bomo zaradi selitev živali obiskali, da bo doživetje popolno. Narodni park Tarangire bomo obiskali od junija
do oktobra, narodni park jezera Manyara pa od decembra do marca.
V KRALJESTVU ŽIVALI: PARK TARANGIRE
Po zajtrku bo sledila vožnja do narodnega parka Tarangire, ki leži približno 100 kilometrov jugovzhodno od
Arushe in nosi ime po reki Tarangire, ki se vije skozi
park. Pričeli bomo z opazovanjem živali in prelepimi
pogledi na neskončno savano. Park je najlepše zrcalo
divjine, kjer nedvomno živi najštevilčnejša populacija
slonov v Afriki z neverjetno veliki čredami. V parku se
nahajajo številne eksotične ptice, antilope, levi, leopardi, žirafe, bivoli in pitoni, ki se plazijo po drevesih.
Najpomembnejša naravna zanimivost parka pa je reka
Tarangire, od koder bomo opazovali živali, ko se bodo
napajale z vodo v reki ter se sprehajale in poležavale
v okolici. Na tisoče živali se seli od masajskih step do
reke, kjer si nato pogasijo žejo. Ob rečnih bregovih in
tudi drugod po parku rastejo afriški kruhovci ali baobabi, ki so med največjimi drevesi na svetu. Po vsem
vznemirjenju in zanimivih izkušnjah nas ob koncu dneva čaka še večerja.
V KRALJESTVU ŽIVALI: PARK MANYARA
V narodnem parku jezera Manyara živi več kot 400
ptičjih vrst, vključno z evrazijskimi pticami selivkami,
pticami, ki so povezane z akacijo, pticami roparicami
in ogroženimi tanzanijskimi vrstami: svetlorepim tkalcem, sivim škorcem in črnoglavo zaljubljeno papigo.
Narodni park jezera Manyara in jezero Natron odpirata
tudi veliko možnosti za opazovanje rožnatih flamingov,
ko se zbirajo na obalah jezer v velikih jatah po deset ali
celo sto tisoč. Slano jezero Manyara je služilo kot naravna kulisa številnim filmom, narodni park pa je poznan tudi po plezajočih levih, ki počivajo v senci akacijevih vej. Po vsem vznemirjenju in zanimivih izkušnjah
nas čaka sproščanje v odprti savani ob večerji.

4. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
PRVI DAN V NARODNEM PARKU SERENGETI

NESKONČNA RAVNINA SAVAN
Narodni park Serengeti je eden najzanimivejših narodnih parkov v Afriki, ki pokriva severozahodni del
Tanzanije in jugozahodni del Kenije. Tanzanijski del
Serengetija obsega 14.763 km2, celo območje pa okoli
30.000 km2. Beseda Serengeti izvira iz masajske besede neskončna ravnina, saj je ravnina Serengeti starodavna migracijska pot živali. Letno to pot uporablja
okoli 6 milijonov živali, od tega je več kot 200 tisoč
zeber in 300 tisoč Thompsonovih gazel. To je odgovor
na vprašanje, zakaj Serengeti ponuja najbolj razburljive
priložnosti za opazovanje živali v Afriki. Tudi ko ni čas
selitev, je možno videti številne živali, kot so sloni, žirafe, bivoli, elandi, kongoni, impale, gazele, svinje bradavičarke in noji. Lev je v parku največja atrakcija, saj
je tudi najmočnejši plenilec, na ravnicah Serengetija
pa jih živi okoli 3 tisoč. Posebej zanimiv bo predel okoli
Seronera reke, kjer se nahaja največ živali.

5. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
DRUGI DAN V NARODNEM PARKU SERENGETI

DEŽELA VEČNE LEPOTE
Zgodaj zjutraj bomo ob sončnem vzhodu in petju številnih ptic začeli z iskanjem živali, naš jutranji safari
bo trajal vse do zajtrka, nato pa bo ves dan namenjen
nadaljevanju safarija. Od letnega časa safarija je odvisno, kateri dal narodnega parka bomo obiskali. Vsak
del in vsak letni čas pa nam bo prinesel nepozabno
doživetje.

6. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
SOTESKA OLDUPAI

SREČANJE Z MASAJI
Po zajtrku bo sledila vožnja do soteske Oldupai, ki jo
imenujejo tudi „zibelka človeštva“. Soteska leži na območju, kjer je bilo nekoč starodavno jezero, ki so ga
prekrili debeli sloji vulkanskega prahu. V prahu se je
ohranilo nekaj najlepših ostankov življenja humanoidov. Oldupai sotesko sta odkrila Louis in Mary Leakey,
razstavo predmetov in drugih najdb iz različnih obdobij
pa si bomo ogledali v muzeju na obrobju soteske. Nato

bo sledil nepozaben obisk Masajev, kjer bomo spoznali njihovo kulturo in navade. Videli boste tudi predstavnike bojevnikov, ki so v masajski skupnosti najbolj
cenjeni in spoštovani in edini, ki si smejo pustiti dolge
lase. Med vožnjo se bomo s piknik kosilom podali proti
obrobju kraterja Ngorongoro. Večerja.

7. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
KRATER NGORONGORO

ROŽNATI FLAMINGI V KRATERJU
Po zajtrku se bomo odpravili na poldnevno vožnjo v
krater Ngorongoro, ki je osmo naravno čudo sveta in
svetovno znana kaldera, kjer živi več kot 120 živalskih
vrst sesalcev. V udobnih vozilih z odprto streho se
bomo spustili prav do dna kraterja, kjer bomo uživali v
neverjetnih razgledih. Obiskali bomo tudi slano jezero
Magadi, ki je magnet za flaminge in ostale vodne ptice.
Videli bomo bazene polne povodnih konjev, ogrožene črne nosoroge, žerjave in noje. Kosilo bomo imeli
v bližini samega dogajanja in divjih živali. Povratek v
Arusho, večerja.

8. DAN
ARUSHA – ZANZIBAR

zajtrk, nočitev

OBISK SIROTIŠNICE
Po zajtrku bomo obiskali še sirotišnico za osirotele
tanzanijske otroke in se za krajši čas družili z njimi. Na
voljo bo še nekaj prostega časa za nakupe spominkov,
nato pa bomo poleteli proti rajskim plažam Zanzibarja.
Prevoz iz letališča, nastanitev in nočitev v hotelu.

9. - 11. DAN
POČITNICE NA ZANZIBARJU

zajtrk, nočitev

NA RAJSKIH PLAŽAH ZANZIBARJA
Vsi dnevi počitnic bodo namenjeni uživanju na plaži in
sončenju. V tem času bosta organizirana tudi izleta v
Stonetown in na plantažo začimb.

12. DAN
ZANZIBAR - SLOVENIJA

CENA: od

2.790 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana/bližnje
letališče - Tanzanija, Arusha - Zanzibar, Zanzibar Ljubljana/bližnje letališče z vključenimi letališkimi
in varnostnimi pristojbinami veljavne po pogojih na
dan 1.7.2019, nočitve s polpenzioni v lodgih na safariju v Tanzaniji, nočitve z zajtrkom v hotelih 3* na
Zanzibarju, vse oglede po programu, vse vstopnine v
naravne rezervate, vse prevoze po programu (prevoz
z jeepi na safariju), letališke transferje, voda in topli
napitki (čaj, kava) v času safarija, vse vstopnine po
programu, lokalno govoreče angleške vodnike, slovenskega spremljevalca (ob najmanj 10 prijavljenih
potnikih) in stroške organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 15 in
24 potniki 320 €; med 10 in 14 potniki 390 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
490 € (v primeru, da potuje 1 oseba, je doplačilo obvezno in se obračuna ob prijavi), povratni transfer na
bližnje letališče 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: morebitne dodatne
vstopnine po želji 20-30 €, napitnine (tudi otroci)
60 €.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama na vprašanje.
VIZE: Slovenci potrebujemo vizo. Dobimo jo na letališču ob plačilu 50 USD. Potrebujemo vsaj 6 mesecev
veljaven potni list po koncu potovanja.

polet, obroki na letalu

Prevoz na letališče, polet preko evropskega letališča v
Slovenijo/bližnje letališče. Za doplačilo prevoz v Slovenijo.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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POTOVANJE PO REPUBLIKI JUŽNI AFRIKI

ODHODI: 29.10. 2019, 20.1., 20.3., 23.4., 25.6.*, 15.9., 24.10. 2020, 22.1., 19.3., 23.4., 25.6., 30.10. 2021
Cape Town z okolico (Table Mountain, rt
Dobrega upanja, vinska dežela)
safari v Krugerjevem parku - enem
največjih parkov v Afriki
Johannesburg z obiskom muzeja
Nelsona Mandele
vožnja skozi državico Svaziland in obisk
plemena Zulujev
1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA - JUŽNOAFRIŠKA
REPUBLIKA

V popoldanskih urah zbor potnikov na bližnjem letališču in polet z vmesnim prestopanjem proti Cape
Townu.

2. DAN
večerja, nočitev
CAPE TOWN IN MIZASTA GORA

Dopoldne pristanek v Cape Townu, mestu, ki velja za
enega najlepših v Afriki. Ogledali si bomo zgodovinsko
jedro mesta, grad Dobrega upanja, anglikansko katedralo svetega Jurija, malajsko četrt, kjer so močan pečat pustili Nizozemci. Popoldne se bomo zapeljali do
bližnje „Mizaste gore“ (Table Mountain), ki se mogočno dviga nad mestom in s katere se ponujajo čudoviti
razgledi na mesto in okolici in velja za eno glavnih zanimivosti mesta oz. okolice. Zvečer nastanitev v hotelu,
večerja.

3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
RT DOBREGA UPANJA IN BOTANIČNI VRT
KIRSTENBOSCH

Zjutraj vožnja skozi ribiške vasice in slikovito pokrajino
do Chapmans Peaka, od koder so čudoviti razgledi in
naprej do znamenitega rta Dobrega upanja - točke kjer
se stikata Atlantski in Indijski ocean. Točko so pred
več kot 500 leti prvi dosegli Portugalci, prvi pa ga je
obšel znani raziskovalec Vasco da Gama. Povzpeli se
bomo tudi do svetilnika in obiskali plažo Boulders, kjer
domujejo pingvini. Sledi povratek v Cape Town, kjer
bomo za konec dneva obiskali še botanični vrt Kirstenbosch iz 17. stoletja, ki hrani mnoge rastline iz Afrike in
ostalih celin in velja za enega najlepših na svetu.

4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
VINSKA DEŽELA, STELLENBOSCH IN
FRANSCHHOEK

Danes bomo raziskovali zaledje Cape Towna, ki je znano
vinorodno področje. Južnoafriška vina v zadnjih letih
dobivajo vse večjo veljavo, kar bomo imeli priložnost
spoznati tudi mi. Imeli bomo dve vinski degustaciji,
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enkrat tudi pokušino tipičnih lokalnih sirov, sprehodili
pa se bomo tudi skozi vinsko klet. Kosilo. Nato se bomo
podali proti mestu Stellenbosch, za Cape Townom
drugemu najstarejšemu mestu province, ki je znano
po velikem številu hrastov, sicer pa ga krasi zanimiva
arhitektura iz 17. in 18. stoletja. Še kratek postanek v
Franschhoeku, zvečer pa povratek v Cape Town.

5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
CAPE TOWN - DURBAN - HLUHLUWE

Zjutraj prevoz do letališča in polet proti Durbanu. Po
pristanku se bomo podali na pot proti pokrajini Natal,
ki je znana po plantažah sladkornega trsa. Obiskali
bomo tipično vas plemena Zulu, največje etnične skupine južne Afrike, kjer nam bodo predstavili njihove tipične plese in pesmi, imeli pa bomo tudi kosilo. Nadaljevanje vožnje do kraja Hluhluwe. Tu se bomo podali
na naš prvi krajši afriški safari, kjer bomo imeli prvo
priložnost srečati se z bogato afriško favno. Večerja v
hotelu.

6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
HLUHLUWE - SVAZILAND

Današnji dan bomo namenili vožnji po državi Svaziland. Država je nekoč spadala pod vladavino Britancev, danes pa je to samostojna kraljevina, v kateri so
številni narodni parki. Večerja v hotelu.

7. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SVAZILAND - KRUGERJEV NARODNI PARK

Nadaljevanje vožnje proti severu do Krugerjevega
parka, enega največjih narodnih parkov v Afriki, ki se
razteza na pribl. 20.000 km2 površine. Park obstaja
že več kot 100 let. V njem prebiva več kot 140 vrst sesalcev (največ v Afriki), čez 100 plazilcev (vključno s
krokodili) in več kot 500 vrst ptic. Nastanitev v lodgih,
večerja.

8. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KRUGERJEV NARODNI PARK

Podali se bomo na celodnevni safari po Krugerjevem
parku, kjer bomo z malo sreče lahko opazili tudi „Big
five“, ki ga sestavljajo levi, leopardi, nosorogi, sloni in
bivoli. Nočitev v lodgih in večerja.

9. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KRUGERJEV NARODNI PARK - KANJON BLYDE
RIVER - PRETORIA - JOHANNESBURG

vplivov iz preteklosti. V kolikor bo čas dopuščal, kratek
postanek, nato pa nadaljevanje do Johannesburga in
nastanitev v hotelu. Večerja.

10. DAN
JOHANNESBURG - EVROPA

zajtrk, večerja

Po zajtrku sledi celodnevni ogled Johannesburga, ki je
z desetimi milijoni prebivalcev največje mesto v JAR,
velja pa za ekonomsko središče države in glavno vstopno/izstopno točko v državo za mnoge tuje turiste.
Ogledali si bomo glavne zanimivosti kot so predmestje Houghton, se zapeljali mimo Hillbrowa, Towerja in
stolpa Brixton, se ustavili v Afriškem muzeju in obiskali tudi črnsko četrt Soweto z muzejem Mandela, ki je
bila v dvajsetem stoletju središče upora proti zloglasni
politiki apartheida. Sledi prevoz na letališče in polet z
vmesnim postankom proti Evropi.

11. DAN
PRIHOD V EVROPO

V dopoldanskih urah pristanek na bližnjem letališču.

CENA:

od 2.599 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: vse lete na navedenih relacijah v
ekonomskem razredu, letališke in varnostne pristojbine, osem polpenzionov (zajtrk in večerja) v hotelih
3* oz. lodgih (po programu), dve vinski degustaciji
po programu, dva safarija (Hluhluwe in Krugerjev
park), vožnjo z vzpenjačo na Mizasti gori, vse oglede
in vstopnine po programu, vse prevoze po programu, slovensko govorečega vodnika ter organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 15 in
24 potniki 280 €; med 14 in 10 potniki 330 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
490 €, povratni prevoz do Zagreba 38 €, na Dunaj
78€, v Benetke 58€, vizum za JAR 95 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: morebitne dodatne
vstopnine.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama na vprašanje, otroci do 12. leta na dodatnem ležišču 210 €.

Poslovili se bomo od Krugerjevega parka in se preko
slikovite pokrajine Drakensberg podali proti Johannesbergu. Na poti se bomo ustavili v znamenitem kanjonu
reke Blyde, ki velja za enega največjih na svetu, in kjer
bomo lahko občudovali zanimive skalnate formacije, ki
so nastale skozi milijone let. Skozi pokrajino Transvaal
bomo nadaljevali pot do Pretorie, ene od treh uradnih
prestolnic države, ki se ponaša čudovitimi zgradbami različnih stilov, ki so posledica različnih kulturnih

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

POTOVANJE PO JUŽNI AFRIKI IN VIKTORIJINI SLAPOVI

ODHODI: 29.10. 2019, 20.1., 20.3., 23.4., 25.6.*, 15.9., 24.10. 2020, 22.1., 19.3., 23.4., 25.6., 30.10. 2021
ljevanje vožnje do kraja Hluhluwe. Tu se bomo podali 11. DAN
1. DAN
na naš prvi krajši afriški safari, kjer bomo imeli prvo JOHANNESBURG - VIKTORIJINI SLAPOVI
SLOVENIJA - EVROPA - JUŽNOAFRIŠKA
priložnost srečati se z bogato afriško favno. Večerja v
Zjutraj prevoz do letališča, od koder bomo poleteREPUBLIKA

V popoldanskih urah zbor potnikov na bližnjem letališču in polet z vmesnim prestopanjem proti Cape
Townu.

2. DAN
večerja, nočitev
CAPE TOWN IN MIZASTA GORA

Dopoldne pristanek v Cape Townu, mestu, ki velja za
enega najlepših v Afriki. Ogledali si bomo zgodovinsko
jedro mest,grad Dobrega upanja, anglikansko katedralo svetega Jurija, malajsko četrt, kjer so močan pečat pustili Nizozemci. Popoldne se bomo zapeljali do
bližnje »Mizaste gore« (Table Mountain), ki se mogočno dviga nad mestom in s katere se ponujajo čudoviti
razgledi na mesto in okolici in velja za eno glavnih zanimivosti mesta oz. okolice. Zvečer nastanitev v hotelu,
večerja in nočitev.

3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
RT DOBREGA UPANJA IN BOTANIČNI VRT
KIRSTENBOSCH

Zjutraj vožnja skozi ribiške vasice in slikovito pokrajino
do Chapmans Peaka, od koder so čudoviti razgledi in
naprej do znamenitega rta Dobrega upanja - točke kjer
se stikata Atlantski in Indijski ocean. Točko so pred
več kot 500 leti prvi dosegli Portugalci, prvi pa ga je
obšel znani raziskovalec Vasco da Gama. Povzpeli se
bomo tudi do svetilnika in obiskali plažo Boulders, kjer
domujejo pingvini. Sledi povratek v Cape Town, kjer
bomo za konec dneva obiskali še botanični vrt Kirstenbosch iz 17. stoletja, ki hrani mnoge rastline iz Afrike in
ostalih celin in velja za enega najlepših na svetu.

4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
VINSKA DEŽELA, STELLENBOSCH IN
FRANSCHHOEK

Danes bomo raziskovali zaledje Cape Towna, ki je znano
vinorodno področje. Južnoafriška vina v zadnjih letih
dobivajo vse večjo veljavo, kar bomo imeli priložnost
spoznati tudi mi. Imeli bomo dve vinski degustaciji,
enkrat tudi pokušino tipičnih lokalnih sirov, sprehodili
pa se bomo tudi skozi vinsko klet. Kosilo. Nato se bomo
podali proti mestu Stellenbosch, za Cape Townom
drugemu najstarejšemu mestu province, ki je znano
po velikem številu hrastov, sicer pa ga krasi zanimiva
arhitektura iz 17. in 18. stoletja. Še kratek postanek v
Franschhoeku, zvečer pa povratek v Cape Town.

5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
CAPE TOWN - DURBAN - HLUHLUWE

Zjutraj prevoz do letališča in polet proti Durbanu. Po
pristanku se bomo podali na pot proti pokrajini Natal,
ki je znana po plantažah sladkornega trsa. Obiskali
bomo tipično vas plemena Zulu, največje etnične skupine južne Afrike, kjer nam bodo predstavili njihove tipične plese in pesmi, imeli pa bomo tudi kosilo. Nada-

hotelu.

6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
HLUHLUWE - SVAZILAND

Današnji dan bomo namenili vožnji po državi Svaziland. Država je nekoč spadala pod vladavino Britancev, danes pa je to samostojna kraljevina, v kateri so
številni narodni parki. Večerja v hotelu.

7. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SVAZILAND - KRUGERJEV NARODNI PARK,

Nadaljevanje vožnje proti severu do Krugerjevega
parka, enega največjih narodnih parkov v Afriki, ki se
razteza na pribl. 20.000 km2 površine. Park obstaja
že več kot 100 let. V njem prebiva več kot 140 vrst sesalcev (največ v Afriki), čez 100 plazilcev (vključno s
krokodili) in več kot 500 vrst ptic. Nastanitev v lodgih,
večerja in nočitev.

8. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KRUGERJEV NARODNI PARK

Podali se bomo na celodnevni safari po Krugerjevem
parku, kjer bomo z malo sreče lahko opazili tudi »Big
five«, ki ga sestavljajo levi, leopardi, nosorogi, sloni in
bivoli. Nočitev v lodgih in večerja.

9. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KRUGERJEV NARODNI PARK - KANJON BLYDE
RIVER - PRETORIA - JOHANNESBURG

Poslovili se bomo od Krugerjevega parka in se preko
slikovite pokrajine Drakensberg podali proti Johannesbergu. Na poti se bomo ustavili v znamenitem kanjonu
reke Blyde, ki velja za enega največjih na svetu, in kjer
bomo lahko občudovali zanimive skalnate formacije, ki
so nastale skozi milijone let. Skozi pokrajino Transvaal
bomo nadaljevali pot do Pretorie, ene od treh uradnih
prestolnic države, ki se ponaša čudovitimi zgradbami različnih stilov, ki so posledica različnih kulturnih
vplivov iz preteklosti. V kolikor bo čas dopuščal, kratek
postanek, nato pa nadaljevanje do Johannesburga in
nastanitev v hotelu. Večerja.

10. DAN
JOHANNESBURG

zajtrk, kosilo, večerja

Po zajtrku sledi celodnevni ogled Johannesburga, ki je
z desetimi milijoni prebivalcev največje mesto v JAR,
velja pa za ekonomsko središče države in glavno vstopno/izstopno točko v državo za mnoge tuje turiste.
Ogledali si bomo glavne zanimivosti kot so predmestje Houghton, se zapeljali mimo Hillbrowa, Towerja in
stolpa Brixton, se ustavili v Afriškem muzeju in obiskali
tudi črnsko četrt Soweto z muzejem Mandela, ki je bila
v dvajsetem stoletju središče upora proti zloglasni politiki apartheida. Podali se bomo še na tipično afriško
kosilo, nato pa povratek v hotel.

li proti Viktorijinim slapovom. Po pristanku si bomo
ogledali zimbabvejski del slapov na reki Zambezi, ki
veljajo za najvišje na svetu in jih nekateri uvrščajo tudi
med sedem naravni čudes sveta. Nastanitev v lodgih,
večerja in nočitev.

12. DAN
NARODNI PARK CHOBE

Dopoldne se bomo odpravili do tromeje med Zimbabvejem, Namibijo in Bocvano. Nadaljevali bomo v narodni park Chobe, kjer se bomo podali tudi na plovbo
po istoimenski reki. Kosilo. Popoldne mini safari po
narodnem parku. Povratek v lodge, večerja in nočitev.

13. DAN
JOHANNESBURG - EVROPA

Prosto do prevoza na letališče, od koder bomo preko
Johannesburga poleteli proti Evropi.

14. DAN
PRISTANEK V EVROPI

V dopoldanskih urah pristanek na bližnjem letališču.

CENA: od

3.599 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: vse lete na navedenih relacijah v
ekonomskem razredu, letališke in varnostne pristojbine, enajst polpenzionov (zajtrk in večerja) v hotelih
3* oz. lodgih (po programu), dve vinski degustaciji
po programu, safarije po programu, ogled Viktorijinih slapov, vožnjo z vzpenjačo na Mizasti gori, vse
oglede in vstopnine po programu, vse prevoze po
programu, slovensko govorečega vodnika ter organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO za manjšo skupino: med 15 in
24 potniki 300 €; med 14 in 10 potniki 400 €.
DOPLAČILA PO ŽELJI OB PRIJAVI: enoposteljna
soba 580 €, povratni prevoz do Zagreba 38 €, na Dunaj 78€, v Benetke 58€, vizum za JAR 95 €.
DOPLAČILA NA MESTU: vstopni vizum za Zimbabve
pribl. 40 €.
DOPLAČILA NA POTI: napitnine (tudi otroci): pribl.
60 €.
POPUST: otrok do 12 let na dodatnem ležišču (v sobi
skupaj z dvema odraslima): 230 €

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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INDIJA , NEPAL
in
ŠRILANKA

O INDIJSKI PODCELINI

Barvita Indija je dežela z več kot milijardo prebivalci in dežela izrazitih kontrastov. Očara nas s spokojnostjo joge in meditacije na
eni strani ter kaotičnim bazarjem življenja na drugi. Njena pestrost
se kaže tudi v pokrajini, od tropskih plaž do zasneženih vrhov Himalaje, od barvite Radžastanske puščave do Varanasija - mesto smrti
ob sveti reki Ganges, od odmaknjenih vasic do tehnološko naprednih mest. Ovijmo se v svilo in se odpravimo na pestro kulinarično
popotovanje, kjer nas čakajo indijske dobrote s karijem na tisoč in
en način in pravi indijski čaj.
Južno od Indije se nahaja Šrilanka, budistični tropski otok v obliki
kapljice. Osupne nas s prostranimi nasadi čajevca, največjo pagodo
na svetu, kratkimi razdaljami in idiličnimi plažami. Opazujmo romantični ples rumenih metuljev, neustrašne leoparde v narodnih
parkih na stepskem jugu države in bahave pave. Zavihtimo se na
hrbet veličastnih slonov in se sprehodimo mimo ostankov preteklih
cesarstev. Razgrnimo brisače na peščeni tropski plaži v objemu Indijskega oceana in se požvižgajmo na cel svet.

KDAJ ODPOTOVATI

Indijo in Šrilanko je idealno obiskati med novembrom in februarjem, ko je verjetnost padavin najmanjša.
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INDIJA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Obisk Taj Mahala, najlepšega arhitekturnega
spomenika ljubezni, ki ga je iz belega marmorja
triindvajset let gradilo več kot dvajset tisoč delavcev. Njegova čarobnost se kaže v barvah, saj
je zjutraj rožnate, zvečer bele in v mesečini zlate
barve.

•

Vožnja po sveti reki Ganges in ogled Varanasija,
mesta smrti in življenja. Tam se nahaja sežigališče mrtvih, od koder pepel umrlih nato raztresejo po sveti reki.

•

Dotik stoletnih erotičnih templjev v duhu indo arijanske arhitekture v mestu Khajuraho.

•

Sončenje na rajskih plažah otoške Goe, nekdanje
portugalske kolonije in najmanjše indijske zvezne države.

NEPAL
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Sprehodite se po starih mestnih trgih mest Katmandu, Patana in Bhaktapur, ter se na duhovnem sprehodu skozi stoletja pridružite tibetanskim budističnim romarjem.

•

Uživajte v sončnem vzhodu s pogledom na Mount Everest ali verigo Anapurne.

•

Odkrijte bogato rastlinstvo in živalstvo narodnega parka Chitwan.

•

Doživite Pokharo, pustolovsko mesto s spektakularnimi prizori, ogledalo Himalaje. Idealno
mesto za polnjenje baterij.

NEPAL
KATHMANDU
BHAKTAPUR
PATAN

ŠRILANKA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Ugodni nakupi na ulici in spektakularni tržnici
šrilanške prestolnice Colombo.

•

Obisk sirotišnice za slone v Pinnaweli. Opazovanje slonov med zabavnim kopanjem v reki in
hranjenjem v tropskem vrtu.

•
•

•

Vzpon na Levjo skalo v Sigiriyi, najslavnejšo skalnato gmoto na zemlji, s čudovitim razgledom na
zeleno tropsko pokrajino. Ime je dobila po levjih
šapah, stopnišču, ki je vodilo do vrta cesarske
palače.
Ogled templja Sri Dalada Maligawa z relikvijo Budinega zoba v mestu Kandy. Gre za enega od treh
svetih zob, ki naj bi jih našli po upepelitvi Bude.
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PALMINA POPOTNICA
PALMINA POPOTNICA

OBLECITE JOGIJSKE HLAČE IN
UMIRITE SVOJ DIH
Indija je zibelka joge, zato v tej deželi izkoristite poduhovljeno atmosfero in se ponovno naučite umiriti svoj
um. Za doseganje telesne in duševne uravnovešenosti
obiščite ašram, duhovno središče, kjer vas bodo do
popolne sproščenosti vodili karizmatični guruji.

SVETOVNI FENOMEN
PRAZNIK BARV
Indijski praznik Holi je praznik barv, ki ga Indijci praznujejo
konec februarja ali v začetku marca. Z njim pozdravljajo pomlad,
slavijo novo življenje in energijo toplejšega letnega časa. Zaradi
barvnega prahu, s katerim se prebivalci med seboj posipavajo
in mažejo ter »pobarvajo« tudi neznane mimoidoče, je v času
festivala Indija resnično barvita, obarvana v živahne odtenke rumene, modre, zelene, oranžne in številne druge barve.
ANGLEŠKI PRIDIH
Sredi Šrilanke, blizu Nuwara Eliye se skriva pravi mali fenomen,
poimenovan mala Anglija. Na malo manj kot 1.900 metrih nadmorske višine kraljuje najvišja šrilanška planota Horton s pravim
angleškim podeželjem. Negovane zelenice, anglikanska cerkev,
golf igrišče, jahalne poti, griči čajnih plantaž in priljubljene evropske zelenjave, ki so jih nasadili Angleži, navdušujejo tako domačine kot popotnike, ki želijo globoko vdihniti in se umakniti iz
živahnega Colomba.

ZA DOBER TEK
Indija slovi po zdravi hrani in spretnem prepletanju različnih
začimb, zelišč in arom, ki ustvarjajo edinstveno harmonijo okusov. V severnih predelih Indije je hrana bolj sladkega okusa, medtem ko boste na jugu države uživali v pikantnih jedeh. Privoščite
si veliko karija in čaja, ki ga je v tem delu sveta na pretek. Na
Šrilanki okusite njihovo različico riža s pikantnim karijem in se
osvežite s tradicionalno pijačo dhiyaa hakur.
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ZLATI INDIJSKI TRIKOTNIK

ODHODI: 21.9., 26.10., 25.12.2019; 21.3.*, 25.4., 19.9., 24.10., 21.11., 28.12.2020; 20.3.*, 24.4., 18.9., 30.10., 20.11., 26.12.2021
4. DAN
AGRA

utrip večmilijonskega Delhija
ogled najlepšega spomenika ljubezni,
marmornatega Tadj Mahala
obisk živopisanih bazarjev
1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA - DELHI

nočni let

POLET V INDIJSKO PRESTOLNICO
Zbirališče potnikov na odhodnem mestu in polet v Delhi preko evropskega letališča.

2. DAN
DELHI

večerja, nočitev

OSUPLOST IN HARMONIJA RAZLIČNOSTI STAREGA IN
NOVEGA DELHIJA
Jutranji prihod in ogled Delhija. Očarala nas bo barvitost stavb in kulturno zgodovinskih spomenikov iz
različnih zgodovinskih obdobij. To je mesto templjev,
mošej, palač in čudovitih vrtov. Delhi navdušuje s kolonialnimi stavbami iz britanskega imperialnega obdobja kot je parlament, predsedniška palača (Rashtrapati
Bhawan) in zgradbe različnih ministrstev,... Tu je tudi
veličastni 42 metrov visok vojni spomenik »Vrata Indije«. Stari Delhi je bil glavno mesto muslimanske Indije
od 12. do 19. stol. Obisk največje mošeje Indije - Jami
Masjid in kompleksa Qutub Minar - prve mošeje v Indiji iz 12. stol. z najvišjim minaretom. Sledila bo vožnja
do Lotusovega templja, ki je ime dobil po obliki cveta
lotusa in je dobil številne arhitekturne nagrade. Zgrajen je bil leta 1986 in predstavlja glavni žrtveni tempelj
na indijski podcelini. Ob koncu dneva bomo obiskali
še spomenik Mahatmi Gandiju - Raj Ghat. Doživetje
Delhija pa ne bi bilo popolno brez odhoda na Chandi
Chowku, na spletu ulic vsakodnevnega trženja, kjer je
kaotična podoba hrupnih prodajalcev in kupcev, živali,
pešcev, kolesarjev in avtomobilskih siren. Povratek v
hotel, večerja.

3. DAN
AGRA

zajtrk, večerja, nočitev

OBISK SLIKOVITEGA INDIJSKEGA BAZARJA V AGRI
Po zajtrku avtobusna vožnja v Agro, glavno mesto države Uttar Pradesh in v 16. in 17. stol. glavno mesto mogulske Indije. Mesto se ponaša z veličastno trdnjavo
in spomenikom zaradi katerega pride v mesto večina
obiskovalcev - Taj Mahal. Nastanitev v hotelu. Pozno
popoldne prosto za obisk slikovitega bazarja. Povratek
v hotel, večerja.

zajtrk, večerja, nočitev

TAJ MAHAL, NAJLEPŠI SPOMENIK LJUBEZNI IN
REMEK DELO INDIJSKE ARHITEKTURE
Zgodaj zjutraj obisk spomenika in simbola večne
ljubezni velikega Mogula Šaha Jahana do svoje žene
Mumtaz Mahal, imenovanega tudi »kronska palača«,
danes pod zaščito UNESCA. Prekrasni beli marmorni
mavzolej z intarzijami iz poldragega kamenja - Taj
Mahal - boste opazovali v vsej njegovi lepoti v času
vzhajajočega sonca. Kasneje bo sledil obisk Rdeče
trdnjave, zgrajene v 16. stol. na bregovih reke Yamuna,
veličastne mojstrovine iz časov, ko je bila Agra
prestolnica Indije. V trdnjavi so živeli vsi veliki mogulski
vladarji od Humayuna do Aurangzeba. Obdana je s 17
metrskim obzidjem, v njeni elegantni notranjosti pa
se nahajajo številne palače, apartmaji, sprejemne
dvorane in vrtovi. Šah Jahan je kot zapornik lastnega
sina v zadnjih dneh življenja od tu opazoval spomenik
svoji ljubezni - znameniti Taj Mahal. Povratek v hotel,
večerja.

5. DAN
AGRA - JAIPUR

zajtrk, večerja, nočitev

PREKO MESTA DUHOV FATEHPUR SIKRI V ROŽNATO
MESTO JAIPUR
Vožnja s krajšimi postanki v Jaipur, prestolnico države
Rajastan. Med potjo ogled Fatehpur Sikri - mesta zmage, ki ga je gradil Veliki Akbar v 16. stol. za svojo prestolnico a ga je zapustil, ko je gradil trdnjavo v Lahoreju. Mesto je danes »mesto duhov«, vendar je dobro
ohranjeno veličastno obzidje, prelepe palače, mošeje,
mavzoleji in vrtovi, ki so edinstven spomenik graditeljstva Mogulov in tudi sožitja muslimanske, hindujske
in jain arhitekture. Po prihodu v glavno mesto države
Rajastan - Jaipur, imenovano tudi »rožnato mesto«,
zaradi rožnate barve v katero je obarvano, nastanitev
v hotelu, večerja.

6. DAN
JAIPUR

zajtrk, večerja, nočitev

PALAČA VETROV V JAIPURJU - ENA NAJBOLJ FOTOGRAFIRANIH INDIJSKIH PALAČ
Ogled trdnjave Amber, domovanja dinastije Radžiputov in ene najbolj veličastnih trdnjav Indije. Do trdnjave
boste pojezdili na slonih (odvisno od razpoložljivosti)
ali pa se popeljali z jeepi. Obsežno obzidje še danes
varuje palače, templje in vrtove. Notranjost je bogata z
izdelki iz slonovine, stekla, poldragih kamnov, fresk in
pripoveduje zgodbo o blišču radžputskega domovanja. S trdnjave je lep pogled na okolico. Popoldne
nadaljevanje ogleda starega dela mesta, ki so ga v 17.
stol. gradili najboljši umetniki iz različnih krajev. Ogled
mestne palače in muzeja. Številni balkoni, kupole,

dvorišča in obokani vhodi krasijo palačo, ki je še vedno
domovanje vladarske družine. Ob koncu dneva boste
obiskali Jantar Mantar - enega od petih observatorijev, ki jih je zgradil Jai Singh in ki deluje še danes ter si
ogledali zunanjost Palače Vetrov - Hava Mahal, simbol
mesta. Povratek v hotel, večerja.

7. DAN
JAIPUR - DELHI

zajtrk, nočitev

SPOZNAVANJE INDIJSKIH ŽIVOPISANIH BAZARJEV
Vožnja v Delhi, predvidoma bomo prispeli v popoldanskih urah. Čas namenjen samostojnim ogledom in nakupom na pisanih indijskih bazarjih. Z vodnikom boste
lahko obiskali vrveža polni Connaught Place s številnimi trgovinicami in tradicionalnimi bazarji - tibetanskimi, indijskimi,....V središču se nahaja sloviti sikhovski
tempelj Gurudwara Bangla Sahib, ki je poznan kot kraj
čaščenja guruja Har Krišne. Povratek v hotel, večerja.

8. DAN
DELHI - EVROPA - SLOVENIJA

Avtobusni prevoz na letališče in po opravljenih letaliških in mejnih formalnostih polet proti Evropi in naprej
na bližnje letališče/Ljubljano.

CENA: od

1.360 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana/bližnje
letališče - Evropa - Delhi - Evropa - bližnje letališče/
Ljubljana v ekonomskem razredu, letališke in varnostne pristojbine, prenočevanja v hotelih 4*, zajtrke
in večerje v hotelih po programu, zunanje oglede
po programu, jahanje slonov na trdnjavo Amber (oz.
vzpon do trdnjave s terenskimi vozili), stroške lokalnega vodnika, stroške slovenskega spremljevalca in
organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 10
in 14 prijavljenimi 200 €; med 15 in 19 prijavljenimi
150 €; med 20 – 24 prijavljenih 100 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
195 €, stroški urejanja indijskega vizuma 95 €, napitnine 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: morebitne dodatne
vstopnine.
OPOMBA: v primeru poleta z bližnjega letališča je
prevoz za doplačilo.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama na vprašanje.
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BISERI SEVERNE INDIJE IN VARANASI

ODHODI: 27.10., 24.11., 25.12.2019; 20.2.*,24.4.*, 18.9.,24.10.,19.11.,25.12.2020; 11.2.*,18.3.*,24.4., 23.9., 30.10., 18.11., 30.12.2021
palača vetrov v Jaipurju
erotični templji Kamasutre v Khajurahu
vožnja s čolni po sveti reki Ganges
vključen notranji polet in polpenzioni
vključene vse vstopnine
1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA - DELHI

nočni let

POLET V INDIJSKO PRESTOLNICO
Zbor udeležencev potovanja na odhodnem mestu in
polet v Delhi preko evropskega letališča.

2. DAN
DELHI

zajtrk, večerja, nočitev

OSUPLOST IN HARMONIJA RAZLIČNOSTI STAREGA
IN NOVEGA DELHIJA
Jutranji prihod in ogled glavnega mesta Indije. Očarala vas bo barvitost stavb in kulturno zgodovinskih
spomenikov iz različnih zgodovinskih obdobij. To je
mesto templjev, mošej, palač in čudovitih vrtov. New
Delhi navdušuje s kolonialnimi stavbami iz britanskega
imperialnega obdobja kot je parlament, predsedniška
palača (Rashtrapati Bhawan) in zgradbe različnih ministrstev, … Tu je tudi veličastni vojni spomenik »Vrata
Indije«. Stari Delhija je bil glavno mesto muslimanske
Indije od 12. do 19. stol.. Najveličastnejši stavbi, ki ju
boste obiskali sta rdeča trdnjava - popoln primerek
mogulske umetnosti srednjega veka in največja mošeja Indije - Jami Masjid. Z rikšami se boste popeljali
skozi stari del mesta Chandni Chowk bazar in nato obiskali še spomenik Mahatmi Gandiju - Raj Ghat, Ashoka
Pillar, kompleks Qutub Minar - prvo mošejo v Indiji iz
12. stol. Z najvišjim minaretom, mavzolej mogulskega
vladarja - Humajunov mavzolej, ki je služil kot model
pri izgradnji Taj Mahala in hindujski tempelj Birla. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
DELHI - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR

PREKO MESTA DUHOV FATEHPUR SIKRI V ROŽNATO
MESTO JAIPUR
Po zajtrku vožnja s krajšimi postanki v Jaipur, prestolnico države Rajastan. Med potjo ogled Fatehpur Sikri
- mesta zmage, ki ga je gradil Veliki Akbar v 16. stol. za
svojo prestolnico, a ga je zapustil, ko je gradil trdnjavo
v Lahoreju. Mesto je danes »mesto duhov«, vendar je
dobro ohranjeno veličastno obzidje, prelepe palače,
mošeje, mavzoleji in vrtovi, ki so edinstven spomenik
graditeljstva Mogulov in tudi sožitja muslimanske, hindujske in jain arhitekture. Po prihodu v glavno mesto države Rajastan - Jaipur, imenovano tudi »rožnato
mesto«, zaradi rožnate barve v katero je obarvano,
nastanitev v hotelu. Večerja.

4. DAN
JAIPUR

zajtrk, večerja, nočitev

PALAČA VETROV V JAIPURJU - ENA NAJBOLJ
FOTOGRAFIRANIH INDIJSKIH PALAČ
V zgodnjih jutranjih urah ogled trdnjave Amber, domovanja dinastije Radžiputov in ene najbolj veličastnih
trdnjav Indije. Do trdnjave boste pojezdili na slonih
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ali pa se popeljali z jeepi. Obsežno obzidje še danes
varuje palače, templje in vrtove. Notranjost je bogata
z izdelki iz slonovine, stekla, poldragih kamnov, fresk
in pripoveduje zgodbo o blišču radžputskega domovanja. S trdnjave je lep pogled na okolico. Popoldne
nadaljevanje ogleda starega dela mesta, ki so ga v 17.
stol. gradili najboljši umetniki iz različnih krajev. Ogled
mestne palače in muzeja. Številni balkoni, kupole,
dvorišča in obokani vhodi krasijo palačo, ki je še vedno
domovanje vladarske družine. Ob koncu dneva boste
obiskali Jantar Mantar - enega od petih observatorijev, ki jih je zgradil Jai Singh in ki deluje še danes ter si
ogledali zunanjost Palače Vetrov - Hava Mahal, simbol
mesta. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
JAIPUR - SIKANDRA - AGRA

OBISK GROBNICE MOGULSKEGA VLADARJA V
SIKANDRI
Po zajtrku avtobusna vožnja v Agro, glavno mesto države Uttar Pradesh in v 16. in 17. stol. glavno mesto mogulske Indije. Mesto se ponaša z veličastno trdnjavo
in spomenikom zaradi katerega pride v mesto večina
obiskovalcev - Taj Mahal. Na poti v Agro postanek v Sikandri in obisk grobnice velikega mogulskega vladarja
Akbarja. Nastanitev v hotelu, večerja.

6. DAN
AGRA

zajtrk, večerja, nočitev

TAJ MAHAL, NAJLEPŠI SPOMENIK LJUBEZNI IN
REMEK DELO INDIJSKE ARHITEKTURE
Zgodaj zjutraj obisk spomenika in simbola večne ljubezni velikega Mogula Šaha Jahana do svoje žene
Mumtaz Mahal, imenovanega tudi »kronska palača«
danes pod zaščito UNESCA. Prekrasni beli marmorni
mavzolej z intarzijami iz poldragega kamenja - Taj Mahal - boste opazovali v vsej njegovi lepoti v času vzhajajočega sonca. Povratek v hotel, zajtrk in obisk Rdeče
trdnjave, zgrajene v 16. stol. na bregovih reke Yamuna,
veličastne mojstrovine iz časov, ko je bila Agra prestolnica Indije. V trdnjavi so živeli vsi veliki mogulski
vladarji od Humayuna do Aurangzeba. Obdana je s 17
metrskim obzidjem, v njeni elegantni notranjosti pa se
nahajajo številne palače, apartmaji, sprejemne dvorane in vrtovi. Šah Jahan je kot zapornik lastnega sina v
zadnjih dneh življenja od tu opazoval spomenik svoji
ljubezni - znameniti Taj Mahal. Večerja v hotelu.

7. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
AGRA - JHANSI - KHAJURAHO

EROTIČNI TEMPLJI KAMASUTRE V KHAJURAHU
Po zgodnjem zajtrku odhod na železniško postajo, od
koder boste z ekspresnim vlakom nadaljevali pot proti
Jhansiju, nato pa z avtobusom v mesto Khajuraho,
imenovano tudi mesto erotičnih templjev. Stoletni
templji so živ dokaz sijajne indo - arijanske arhitekture.
Zgrajeni so bili v času dinastije Chandela in so okrašeni
z umetniškimi deli in erotičnimi prizori, ki prikazujejo
nebeške užitke na zemlji. Nastanitev v hotelu, večerja.

8. DAN
zajtrk, letalo, večerja, nočitev
KHAJURAHO - VARANASI

OGLED STARODAVNEGA VEČENEGA MESTA
VARANASI
Po zajtrku obisk vzhodne in zahodne skupine templjev,
ki so odraz eksotičnega arhitekturnega blišča kraljev
dinastije Chandela in tudi odraz arhitekturne nadarje-

nosti v času med 9. in 12. stoletjem. V severno indijskem »nagara« arhitekturnem stilu se jih je od zgrajenih petinosemdeset ohranilo le dvajset. Ogledali si
boste najlepše med njimi: Lakshamana, Viswanath,
… Po ogledih odhod na letališče in polet iz Khajuraha
proti Varanasiju - večnemu mestu na bregovih svete
reke Ganges. Varanasi velja za enega starodavnih svetovnih mest in je več kot 2.000 let središče civilizacije
in učenosti. Ogled Sarnatha, kjer je imel Buda prvo pridigo, nastanitev v hotelu, večerja.

9. DAN
VARANASI - DELHI

zajtrk, večerja, nočitev
VOŽNJA S ČOLNI PO SVETI REKI GANGES
Po zgodnjem zajtrku vožnja s čolni po sveti reki Ganges, od koder si boste ogledali vernike pri jutranji molitvi. Mesto je znano po zažigališčih mrtvih, saj si vsak
hindujski vernik želi, da bi njegov pepel raztresli po
reki ravno v Varanasiju. Obala ob Gangesu je obdana s
templji in nagnetena z verniki, ki se kopajo v sveti reki.
Ogled Durginega templja in sežigališča umrlih - Manikarnika gata. Prevoz na letališče in polet v New Delhi.
Po želji in za doplačilo poslovilna večerja v restavraciji
in prevoz na mednarodno letališče.

10. DAN
DELHI - EVROPA - SLOVENIJA

Po opravljenih letaliških in mejnih formalnostih polet
na evropsko letališče in naprej v Ljubljano/bližnje letališče.

CENA:

od 1.580 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz bližnje letališče/
Ljubljana - Evropa - Delhi - Evropa - Ljubljana/bližnje
letališče v ekonomskem razredu, letališke in varnostne pristojbine, prenočevanja v hotelih 4*, zajtrke in
večerje v hotelih po programu, expresni vlak Jhansi
- Khajuraho, notranji let Khajuraho/ Jaipur - Varanasi
in Varanasi - Delhi z vključenimi letališkimi taksami,
oglede po programu, vožnja z rikšami v Delhiju, jahanje slonov na trdnjavo Amber (ali vzpon s terenskimi
vozili), stroške lokalnega vodnika, stroške slovenskega spremljevalca in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 10
in 14 prijavljenimi 200 €; med 15 in 19 prijavljenimi
150 €; med 20 in 24 prijavljenih 100 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
370 €, stroški urejanja indijskega vizuma 95 €, napitnine 60 €, poslovilna večerja 25€.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: morebitne dodatne
vstopnine.
OPOMBA: v primeru poleta z bližnjega letališča je
prevoz za doplačilo. Program se lahko po dnevih
spremeni zaradi leta v Varanasi; polet v Varanasi je
lahko Tudi iz Jaipurja. Točne časovnice bodo sproti
objavljene na www.palma.si
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama na vprašanje.

BARVITI RAJASTAN

ODHODI: 13.2.*, 26.3.*, 25.4., 19.9., 24.10., 23.12.2020; 11.2.*, 18.3.*, 24.4., 16.9., 23.10., 27.12.2021
osuplost in harmonija različnosti starega
in novega Delhi - ja
preko mesta duhov Fatehpur Sikri v
rožnato mesto Jaipur
ogled mesta Udaipur, mest maharadj

1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA - DELHI

POLET V INDIJSKO PRESTOLNICO
Zbor potnikov na odhodnem mestu in polet preko
evropskega letališča proti Delhiju.

2. DAN
DELHI

zajtrk, večerja, nočitev

bomo še kraljevi observatorij Jantar Mantar in slavno
palačo vetrov, Hawa Mahal. Pozno popoldne bomo
preživeli na slikoviti tržnici.

6. DAN
JAIPUR - JODHPUR

zajtrk, večerja, nočitev

SPREHOD PO OBZIDANEM MODREM MESTU
Vožnja v Jodhpur, modro mesto. Mesto se ponaša s
številnimi palačami, ki se dvigajo iz puščavskega peska. Mesto je imelo pomembno vlogo v 15. stoletju, tu
mimo je potekala pomembna trgovska pot med Evropo in daljnim vzhodom. Po namestitvi v hotelu, bomo
obiskali eno največjih indijskih utrdb, Mehrangarh, ki
se ponaša s številmimi zbirkami glasbil, pohištva in
topov. Nato bomo obiskali še stari del mesta, obdan
s skoraj deset kilometrskim obzidjem in osmimi vhodi.
Male ozke ulice imajo modro pobarvane hiše in stanovanjska poslopja, med njimi izstopajo bele barve.

OSUPLOST IN HARMONIJA RAZLIČNOSTI STAREGA IN
NOVEGA DELHIJA
Po pristanku v jutranjih urah prevoz do hotela ter namestitev, krajša osvežitev. Začetek ogledov indijske
prestolnice, vožnja z rikšami do mošeje Jama Masjid,
največje mošeje v Aziji skozi živahni bazaar Chandi
Chowk. Obisk znamenite grobnice Hamayuna, stolpa
Qutab Minar in indijskih vrat. Vožnja mimo parlamenta
in vladnih zgradb.

7. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR

3. DAN
DELHI - AGRA

8. DAN
UDAIPUR

zajtrk, večerja, nočitev

9. DAN
UDAIPUR - PUŠKAR

zajtrk, večerja, nočitev

zajtrk, večerja, nočitev

TAJ MAHAL, NAJLEPŠI SPOMENIK LJUBEZNI IN
REMEK DELO INDIJSKE ARHITEKTURE
Vožnja po slikoviti pokrajini do Agre, namestitev v
hotelu. Sledi obisk trdnjave Agra in grobnice Itmadud - Daulaha.Trdnjava Agra je narejena iz rdečega
peščenjaka in se razteza skoraj 2.5 kilometra. Pozno
popoldne obisk lokalne tržnice, kjer je možnost nakupa izdelkov iz usnja, medenine, na voljo so preproge,
nakit, mozaiki, … saj Agra velja za eno glavnih središč
ročnih umetnosti.

4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR

PREKO MESTA DUHOV FATEHPUR SIKRI V ROŽNATO
MESTO JAIPUR
Ob jutranji zori obisk Taj Mahala, spomenika posvečenega ljubezni in verjetno ena najlepših zgradb posvečenih ljubezni. Iz belega marmorja zgrajeni Taj Mahal
poleg izjemne arhitekture krasijo še čudoviti detajli, oblike in rezbarije. Ob jutranji zori bo pogled nanj
čudovit. Nadaljevanje vožnje v Jaipur mimo Fatehpur
Sikri, ki ga je zgradil vladar Akbar v 16. stoletju. Prihod
v Jaipur, namestitev v hotelu.

5. DAN
JAIPUR

zajtrk, večerja, nočitev

PALAČA VETROV V JAIPURJU - ENA NAJBOLJ
FOTOGRAFIRANIH INDIJSKIH PALAČ
Jaipur je poznan kot rožnato mesto, v večerni svetlobi
se se rožnate stavbe obarvajo s čarobnim sijem. Izlet
do trdnjave Amber, kamor bomo prijahali na slonjih
hrbtih. Notranjost trdnjave skriva stenske poslikave,
freske, slike, rezbarije in umetnine z ogledali. Obiskali

IZKLESANIH 1.444 STEBROV TEMPLJA RANAKPUR
Nadaljevanje vožnje v Ranakpur. Ogled enega izmed
najlepših Jain templjev v Indiji - tempelj Ranakpur, kjer
se med drugim nahaja tudi 1.444 izklesanih stebrov iz
belega marmorja, med katerimi nista niti dva enaka.
Nadaljevanje vožnje v Udaipur, imenovan tudi Benetke
vzhoda.

CENA:

od 1.530 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz bližnje letališče/
Ljubljana - Evropa - Delhi - Evropa - bližnje letališče/
Ljubljana v ekonomskem razredu, letališke in varnostne pristojbine, osem nočitev z zajtrki v hotelih 4* v
dvoposteljnih sobah, osem večerij, vse zunanje oglede po programu, vse prevoze z minibusi/avtobusi po
programu, vožnja z rikšami v Delhiju, stroške lokalnega angleško govorečega vodnika, jahanje s sloni
na trdnjavo Amber v Jaipurju (oz. vzpon do trdnjave
s terenskimi vozili), stroške slovenskega spremljevalca, stroške organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 10
in 14 prijavljenimi 200 €; med 15 in 19 prijavljenimi
150 €: med 20 in 24 prijavljenih 100 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
280 €, stroški urejanja indijskega vizuma 95 €, napitnine 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: morebitne dodatne
vstopnine.
OPOMBA: v primeru poleta z bližnjega letališča je
prevoz za doplačilo.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama 15%.

DEŽELA MAHARADJ
Ogled mestnih znamenitosti: mestna palača, tempelj
Jagdish, … Popoldne čas za nakupe v ozkih uličicah romantičnejšega mesta Rajastana. Ob sončnem zahodu
križarjenje po jezeru Pichola s pogledom na jezersko
palačo in Jag Mandir.

SVETO HINDUJSKO ROMARSKO MESTO NAS BO
SPREJELO Z DUHOVNOSTJO
Vožnja v Puškar, sveto hindujsko mesto. Ogled enega najočarljivejših indijskih mest, ki se ponaša z več
kot 500 templji, med drugim tudi edinemu templju
na svetu posvečeno Brahmi, saj naj bi na tem mestu
hindujskemu bogu Brahmin na tla padel lotosov cvet.
Mesto je grajeno okoli jezera, ki je za hindujce sveto.
Zvečer bomo uživali v čudovitih barvah sončnega zahoda na ploščadi ob jezeru, ki je pravo srce mesta.

10. DAN
PUŠKAR - DELHI

zajtrk, vlak, polet

VOŽNJA Z VLAKOM V DELHI
Vožnja do železniške postaje, vkrcanje na vlak in vožnja
v Delhi. Polet letala proti evropskemu letališču.

11. DAN
DELHI - EVROPA - SLOVENIJA

Avtobusni prevoz na letališče in po opravljenih letaliških in mejnih formalnostih polet proti Evropi in naprej
na bližnje letališče/Ljubljano.
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NEPAL – HIMALAJSKE PRIPOVEDI

ODHODI: 17.1.,20.3.*, 25.4.*,24.10., 19.11.2020; 22.1., 19.3.*, 24.4.*, 22.10., 18.11.2021
raziščite bogato dediščino budistične in
hindujske religije
odkrivajte in raziščite najlepše kotičke
pod‚ “krono sveta”
možnost podaljšanja v sveto mesto Tibet
1. DAN 
Polet v Nepalsko prestolnico
EVROPA – KATMANDU

Polet iz Ljubljane / bližnjega evropskega letališča preko enega izmed azijskih letališč do Katmanduja.

2. DAN 
KATMANDU

večerja, nočitev

Ob prihodu v glavno mesto države Nepal prevoz do
hotela. Katmandu je mesto, locirano na bregovih ob
sotočjih rek Bagmati in Vishnumati, katerih naplavine
so ustvarile bogato in rodovitno zemljo. Večerja v hotelu in nočitev.

3. DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
KATMANDU – SWAYAMBHUNATH – PATAN –
KATMANDU

Po zajtrku vožnja po Katmandujski dolini. Prvi postanek pri budističnem spomeniku Swayambhunath, ki
se nahaja zahodno od Katmanduja na vrhu hriba. Gre
za verski budistični kompleks, ki je velja za enega najbolj starejših in najbolj svetih med budističnimi mesti.
Med ogledom mesta se bomo čudili in klanjali različnim svetiščem, templjem ter simbolu Bude in Budizma
– stupi. Območje je pomembno za številne budiste iz
severnega Nepala in Tibeta, še posebej pa za privržence nevarskega budizma. Po ogledu vožnja do Patana;
starodavnega mesta Patan.
Patan je bil nekoč svoje kraljestvo, ki je zavzemalo območje ob reki Bagmati, južno od Katmanduja. Mesto
dan je danes znano po urbani arhitekturi nevarskega
budizma. Na severni strani je več kot 1000 let star vodnjak, iz katerega še otroci vedno polnijo vodo v velike
kamnite vrče. Ogledali si bomo dvorišče kraljeve palače skupaj s potopljenimi kraljevimi kopališči, ki velja
za najlepšega v Nepalu. Povratek v hotel, večerja in
nočitev.
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4. DAN 
zajtrk, kosilo večerja, nočitev
KATMANDU – CHITWAN

Po zajtrku vožnja iz Kathmanduja do Chitwana; spektakularen nacionalni park, ki je po zaščito Unesca, slovi
po najbolje ohranjenem pragozdu, znan po bogatem
živalskem svetu tudi po bogatem živalskem svetu. Tu
boste srečali nosoroge, slone, krokodile, pitone, jelene, čudovite obarvane ptice in če boste imeli srečo
tudi kraljevega bengalskega tigra. Kosilo in večerja v
hotelu v okolici nacionalenega parka. Nočitev.

5. DAN
CHITWAN

zajtrk, večerja

6. DAN
CHITWAN – POKHARA

zajtrk, nočitev

Dan za sprostitev in samostojno odkrivanje okolice nacionalnega parka.

Zajtrk v hotelu in vožnja do Pokhare, mesta, ki skriva
neizmerno lepoto. Obkrožajo ga jezera in krasni razgledi na Himalajo. Ledeniška jezera, v katerih odsevajo
vrhovi Himalaje so ustvarili čudovit ambient, v katerem vsak popotnik najde mir in sprostitev. Nastanitev
v okolici jezer Pardi ali Baidam. Nočitev.

7. DAN 
POKHARA

zajtrk, večerja, nočitev

Vstali se bomo zelo zgodaj in se odpravili na izlet do
kraja Sarangkot, od koder bomo opazovali sončni
vzhod and Himalajo (ob primernem vremenu). Sarangkot je zelo popularna destinacija in najvišja točka od
koder se lahko opazuje sončni vzhod, čeprav v primerjavi z več tisočaki vršaci dosega le 1592m nadmorske
višine. Po ogledu vožnja do hotela, zajtrk nato pa ogled
mesta Pokhara. Ustavili se bomo pri ‘’hudičevih slapovih’’, o katerih kroži marsikatera legenda. Pot bomo
nadaljevali še do jame Gupeshwor Gupha, svete jame
v bližini hudičevih slapov. Jama ima za hindujce poseben pomen, saj so v njem odkrili simbol Šive. Nadaljevanje poti do starega Bazarja z zelo zanimivo tržnico,
kjer prodajaj od blaga do kozmetike. V centru starega
bazarja je tempelj Bindhyabasini Mandir, posvečen boginji Bhagawati. Ob torkih in sobotah ji romarji prinašajo bogata darila. Po ogledu povratek v hotel, večerja
in nočitev.

8. DAN
POKHARA – KATMANDU

zajtrk, večerja

Po zajtrku, odjava iz hotela in vožnja nazaj do Kathmanduja. Ob prihodu nazaj tipična večerja s folklornim
programom. Nočitev.

9. DAN
KATMANDU – EVROPA

Zjutraj odjava iz hotela in prevoz na letališče. Polet iz
letališče preko enega izmed letališč nazaj v Evropo.

CENA:

od 1.699 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz bližnje letališče/
Ljubljana - Evropa – Katmandu - Evropa - Ljubljana/
bližnje letališče v ekonomskem razredu, letališke in
varnostne pristojbine, 7 x prenočevanja v hotelih 3*/
4*, zajtrke, večerje in kosila v hotelih po programu,
vse zunanje oglede po programu, stroške lokalnega vodnika, stroške slovenskega spremljevalca,
spremstvo in organizacija potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 10
in 14 prijavljenimi 200 € ; med 15 in 19 prijavljenimi
150 €: med 20 – 24 prijavljenih 100 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
350 €, stroški urejanja Nepalskega vizuma; pribl.
45€.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: morebitne dodatne
vstopnine.
OPOMBA: v primeru poleta z bližnjega letališča je
prevoz za doplačilo.
NEPALSKI VIZUM: Slovenci za vstop v Nepal potrebujemo nepalski vizum. Pridobimo ga na nepalskem
letališču. Potrebujete vsaj 6 mesecev veljaven potni
list in 2 barvni fotografiji.

Možnost podaljšanja v Tibet ali baznega kampa
gore Mt. Everest.
Programe boste našli na www.palma.si

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

ŠRILANKA - 8 DNI

ODHODI: 26.10.*, 27.12.2019, 18.1., 14.2., 23.4., 25.6., 15.9., 24.10., 26.12.2020, 24.4.2021
5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
PINNAWELA - PERADENIYA - NUWARA ELIYA

čajne plantaže, botanični vrtovi
spoznavanje starodavnih prestolnic
Šrilanke
1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA

nočni let

POLET V PRESTOLNICO ŠRILANKE
Zbor na odhodnem letališču in polet preko enega od
evropskih letališč do Colomba.

2. DAN
COLOMBO - DAMBULLA

večerja, nočitev

VOŽNJA SKOZI OBŠIRNA RIŽEVA POLJA
Vožnja skozi čudovito pokrajino, prepleteno z nasadi
kokosove palme, plantažami ananasa in riževimi polji, ki dajejo ljudem možnost preživetja, ter srečanje z
vedno nasmejanimi domačini. Že ob prihodu se bomo
spoznali s cestami, ki so na Šrilanki res posebne, občasno adrenalinske. Prihod v prijetno mesto Dambula,
kjer si bomo ogledali Zlati tempelj, ki se ponaša s številnimi kipi Bude in starinskimi stenskimi poslikavami,
starimi več kot 2000 let. Na poti do skalnega templja
nas bodo spremljale stalne varovalke templja, vedno
očarljive opice. Nastanitev v hotelu in čas za osvežitev.
Večerja in nočitev.

3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
DAMBULA - POLONNARUWA - SIGIRIYA DAMBULLA

KAMNITA LEVJA SKALA
Ogled Polonnaruwe, v času od 11. do 13. stoletja druge
prestolnice Šrilanke. Srednjeveška prestolnica skriva številne parke, palače in templje, kjer je svoj mir
našel tudi Buda. Pot bomo nadaljevali sredi tropskih
gozdov, rezervatov vode do bližnje Sigiriye, kjer je bila
nekoč palača ubežnega kralja Kasiapa iz 12 stoletja.
Levja skala spada med najslavnejše skalnate gmote na
Zemlji. Nanjo se bomo povzpeli mimo freske Deklice v
oblakih (edine posvetne freske na Šrilanki), in stopili
na vrh Sigiriye skozi levje žrelo med ogromnimi šapami. Vrnitev v hotel, čas za počitek, osvežitev. Večerja
in nočitev.

4. DAN
MATALE - KANDY

zajtrk, večerja, nočitev

VRTOVI ZAČIMB
Vožnja do vasi Matale, kjer nam bodo domačini razkazali čudovite vrtove začimb, dišav in zdravilnih rastlin
(vanilija, cimet, kokos, poper...), ki jih domačini uporabljajo tudi v zdravilstvu. Končna postaja dneva bo
Kandy, zadnja prestolnica singalskih kraljev v kateri
še danes čutimo nekdanjo veličino tega mesta. Raziskovanje bomo začeli z obiskom templja Sri Dalada
Maligawa, kjer hranijo relikvijo Bude, v muzeju dragih
kamnov, pa bomo izvedeli vse o šrilanških safirjih. Po
želji si lahko privoščite tudi kakšno ajurvedsko masažo.
Zvečer po želji ogled singalskih ljudskih plesov. Večerja
in nočitev.

BARVITE ORHIDEJE
Obiskali bomo kraljevi botanični vrt v kraju Peradeniya,
ki je pravi raj za ljubitelje različnega tropskega rastlinstva in sijočih orhidej. Nadaljevanje poti do Pinnawele,
edine sirotišnice slonov, kjer bomo imeli možnost opazovati slone med kopanjem v reki in mlade slone pri
hranjenju. Sledi vožnja po slikoviti hriboviti pokrajini,
prevzele nas bodo neskončne plantaže čajevca, ki so
jih zasadili Angleži; v eni od tovarn si bomo ogledali
proizvodnjo čaja in ga po želji tudi nekaj kupili. Popoldan bo obisk mesta Nuwara Eliya ali »Little England«,
ki so ga Angleži uporabljali za svoje letovišče in kjer je
še danes mogoče čutiti nostalgijo po britanskih kolonialnih časih. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
NUWARA ELIYA – ELLA -YALLE

PRAVLJIČNA HRIBOVITA DEŽELA
Po zajtrku bodo pravljično hribovito deželo prepredeno s plantažami čaja zamenjala polja, kjer domačini
pridelujejo različno zelenjavo. Območje je prepredeno s številnimi slapovi, najznamenitejši so vsekakor
slapovi Ravana, kjer bomo naredili krajši postanek.
Nadaljevanje skozi zeleno pokrajino, vse do obrobja
narodnega parka Yaalle, največjega narodnega parka
na Šrilanki. Sledi jeep safari. Z džipi se bomo zapeljali
po parku, kjer z malo sreče lahko vidite slone, krokodile, več kot 130 vrst ptic in morda celo leoparde, ki so
najslavnejši prebivalci parka. Sledi nastanitev v hotelu
v idiličnem okolju, večerja in nočitev.

7. DAN 
GALLE - COLOMBO

zajtrk

Zgodnji zajtrk in vožnja do čudovitega obmorskega
mesteca Gale, nekoč vodilnega pristanišča na Šrilanki.
Sprehodili se bomo skozi mestece, si privoščili kavico
in si ogledali utrdbo Gale Fort, utrdbo, ki se uvršča v
seznam svetovne kulturne dediščine. Med vožnjo do
glavnega mesta otoka, bomo za kratek čas pozdravili tudi slavne »ribiče na kolih«. Pozno popoldan polet
proti Evropi (po želji do Maldivov ali podaljšanje počitnice na Šrilanki).

8. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

Pristanek na enem izmed bližnjih letališč/JP Ljubljana.

MOŽNOST PODALJŠANJA NA ŠRI LANKI
zajtrk
7. DAN 
GALLE - COLOMBO

Vožnja do enega izmed letoviških krajev in počitnice.
na Šrilanki).

8. DAN 
POČITNICE

Počitniški dnevi namenjeni brezskrbnemu uživanju na
plaži. Po želji bomo lahko obiskali še katerega izmed
narodnih parkov, se potepali po čudovitih obmorskih
mestecih Galle, Bentota ali pa preprosto uživali na toplem soncu. Deseti dan prevoz na letališče polet proti
Evropi.

11. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

Pristanek na enem izmed bližnjih letališč/JP Ljubljana.
CENA: od

1.459 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz bližnje letališče/
JP Ljubljana - Colombo - Male - Colombo - bližnje
letališče/JP Ljubljana v ekonomskem razredu, letališke in varnostne pristojbine, avtobusne prevoze po
programu na Šrilanki, oglede in vstopnine po programu, slovenskega spremljevalca in lokalnega vodnika
na Šrilanki, polpenzioni v hotelih 3*/4*na Šrilanki (lokalne kategorije) v dvoposteljnih standardnih sobah,
stroške organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 10
in 14 prijavljenimi 200€; med 15 in 19 prijavljenimi
150 €; med 20 in 24 prijavljenih 100 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: vizum: 40 €, enosmerni transfer - Zagreb: 19 €, enoposteljna soba
350 € (v primeru, da potuje 1 oseba je doplačilo obvezno in se obračuna ob prijavi).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: napitnine (tudi otroci) lokalnemu vodniku, vozniku in nosačem prtljage
prib. Šrilanka 60 €.
POMEMBNO: potniki počitnikujejo na Maldivih brez
slovenskega predstavnika.
V primeru poleta z bližnjega letališča je prevoz za
doplačilo.Program in datum potovanja se zaradi prilagajanja letalskim prevozom lahko spremeni, obrne
se vrstni red ogledov.
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ŠRILANKA IN ODDIH NA MALDIVIH

ODHODI: 26.10.*, 27.12. 2019, 18.1., 14.2., 23.4., 25.6., 15.9., 24.10., 26.12.2020; 24.4.2021
neskončne plantaže čaja, botanični
vrtovi
spoznavanje starodavnih prestolnic
Šrilanke
mini počitnice na Maldivih
1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA

nočni let

POLET V PRESTOLNICO ŠRILANKE
Zbor na odhodnem letališču in polet preko enega od
evropskih letališč do Colomba.

2. DAN
COLOMBO - DAMBULLA

večerja, nočitev
VOŽNJA SKOZI OBŠIRNA RIŽEVA POLJA
Vožnja skozi čudovito pokrajino, prepleteno z nasadi
kokosove palme, plantažami ananasa in riževimi polji, ki dajejo ljudem možnost preživetja, ter srečanje z
vedno nasmejanimi domačini. Že ob prihodu se bomo
spoznali s cestami, ki so na Šrilanki res posebne, občasno adrenalinske. Prihod v prijetno mesto Dambula,
kjer si bomo ogledali Zlati tempelj, ki se ponaša s številnimi kipi Bude in starinskimi stenskimi poslikavami,
starimi več kot 2000 let. Na poti do skalnega templja
nas bodo spremljale stalne varovalke templja, vedno
očarljive opice. Nastanitev v hotelu in čas za osvežitev.
Večerja in nočitev.
3. DAN
DAMBULA - POLONNARUWA - SIGIRIYA – DAMBULLA

zajtrk, večerja, nočitev
KAMNITA LEVJA SKALA
Ogled Polonnaruwe, v času od 11. do 13. stoletja druge
prestolnice Šrilanke. Srednjeveška prestolnica skriva številne parke, palače in templje, kjer je svoj mir
našel tudi Buda. Pot bomo nadaljevali sredi tropskih
gozdov, rezervatov vode do bližnje Sigiriye, kjer je bila
nekoč palača ubežnega kralja Kasiapa iz 12 stoletja.
Levja skala spada med najslavnejše skalnate gmote na
Zemlji. Nanjo se bomo povzpeli mimo freske Deklice v
oblakih (edine posvetne freske na Šrilanki), in stopili
na vrh Sigiriye skozi levje žrelo med ogromnimi šapami. Vrnitev v hotel, čas za počitek, osvežitev. Večerja
in nočitev.

4. DAN
MATALE - KANDY

zajtrk, večerja, nočitev
VRTOVI ZAČIMB
Vožnja do vasi Matale, kjer nam bodo domačini razkazali čudovite vrtove začimb, dišav in zdravilnih rastlin
(vanilija, cimet, kokos, poper...), ki jih domačini uporabljajo tudi v zdravilstvu. Končna postaja dneva bo
Kandy, zadnja prestolnica singalskih kraljev v kateri
še danes čutimo nekdanjo veličino tega mesta. Raziskovanje bomo začeli z obiskom templja Sri Dalada
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Maligawa, kjer hranijo relikvijo Bude, v muzeju dragih
kamnov, pa bomo izvedeli vse o šrilanških safirjih. Po
želji si lahko privoščite tudi kakšno ajurvedsko masažo.
Zvečer po želji ogled singalskih ljudskih plesov. Večerja
in nočitev.

5. DAN
PINNAWELA - PERADENIYA - NUWARA ELIYA


zajtrk, večerja, nočitev
BARVITE ORHIDEJE
Obiskali bomo kraljevi botanični vrt v kraju Peradeniya,
ki je pravi raj za ljubitelje različnega tropskega rastlinstva in sijočih orhidej. Nadaljevanje poti do Pinnawele,
edine sirotišnice slonov, kjer bomo imeli možnost opazovati slone med kopanjem v reki in mlade slone pri
hranjenju. Sledi vožnja po slikoviti hriboviti pokrajini,
prevzele nas bodo neskončne plantaže čajevca, ki so
jih zasadili Angleži; v eni od tovarn si bomo ogledali
proizvodnjo čaja in ga po želji tudi nekaj kupili. Popoldan bo obisk mesta Nuwara Eliya ali »Little England«,
ki so ga Angleži uporabljali za svoje letovišče in kjer je
še danes mogoče čutiti nostalgijo po britanskih kolonialnih časih. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

6. DAN
NUWARA ELIYA – ELLA -YALLE


zajtrk, večerja, nočitev
PRAVLJIČNA HRIBOVITA DEŽELA
Po zajtrku bodo pravljično hribovito deželo prepredeno
s plantažami čaja zamenjala polja, kjer domačini pridelujejo različno zelenjavo. Območje je prepredeno s
številnimi slapovi, najznamenitejši so vsekakor slapovi
Ravana, kjer bomo naredili krajši postanek. Nadaljevanje skozi zeleno pokrajino, vse do obrobja narodnega
parka Yalle. Nadaljevanje skozi zeleno pokrajino, vse
do obrobja narodnega parka Yaalle, največjega narodnega parka na Šrilanki. Sledi jeep safari. Z džipi se
bomo zapeljali po parku, kjer z malo sreče lahko vidite
slone, krokodile, več kot 130 vrst ptic in morda celo
leoparde, ki so najslavnejši prebivalci parka. Sledi nastanitev v hotelu v idiličnem okolju, večerja in nočitev.

7. DAN
GALLE - COLOMBO

kraj za pobeg iz vsakdanjika. Možnost številnih vodnih
aktivnosti in zabavnega programa na otoku. Desetega
dne prevoz na letališče Male in polet proti enemu izmed azijskih letališč.

11. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

Nadaljevanje leta do bližnjega letališča/Ljubljane.

CENA: od

1.990 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz bližnje letališče/
JP Ljubljana - Colombo - Male - Colombo - bližnje
letališče/JP Ljubljana v ekonomskem razredu, letališke in varnostne pristojbine, avtobusne prevoze po
programu na Šrilanki, oglede in vstopnine po programu, slovenskega spremljevalca in lokalnega vodnika
na Šrilanki, polpenzioni v hotelih 3*/4*na Šrilanki in
4* na Maldivih (lokalne kategorije) v dvoposteljnih
standardnih sobah, prevoz s hitrim čolnom do otoka
in nazaj, stroške organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 10
in 14 prijavljenimi 200€; med 15 in 19 prijavljenimi
150; med 20 in 24 prijavljenih 100 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: vizum: 40 €, 3x all
inclusive: 200 €, enosmerni transfer - Zagreb: 19 €,
enoposteljna soba 499 € (v primeru, da potuje 1 oseba je doplačilo obvezno in se obračuna ob prijavi)
MOŽNA DOPLAČILA na poti: napitnine (tudi otroci) lokalnemu vodniku, vozniku in nosačem prtljage
prib. Šrilanka 60 €.
POMEMBNO: potniki počitnikujejo na Maldivih brez
slovenskega predstavnika.
V primeru poleta z bližnjega letališča je prevoz za
doplačilo.
Program in datum potovanja se zaradi prilagajanja
letalskim prevozom lahko spremeni, obrne se vrstni
red ogledov.

zajtrk
Zgodnji zajtrk in vožnja do čudovitega obmorskega
mesteca Gale, nekoč vodilnega pristanišča na Šrilanki.
Sprehodili se bomo skozi mestece, si privoščili kavico
in si ogledali utrdbo Gale Fort, utrdbo, ki se uvršča v
seznam svetovne kulturne dediščine. Med vožnjo do
glavnega mesta otoka, bomo za kratek čas pozdravili tudi slavne »ribiče na kolih«. Pozno popoldan polet
proti Evropi (po želji do Maldivov ali podaljšanje počitnice na Šrilanki).

8., 9. IN 10. DAN
MALDIVI

Počitniški dnevi namenjeni brezskrbnemu uživanju na
otočju Maldivi, ki se kot pikice lesketajo v kristalno
čistem turkiznem morju indijskega oceana. Idealen

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

Palmovci se na JADRANU počutimo
kot doma – vse od Istre, Kvarnerja
in Dalmacije z otoki.
Pod Palmo najdete:
•

pestro ponudbo hotelov, apartmajev, butičnih resortov, mobilnih hišic in
penzionov,

•

velik izbor družinskih hotelov s posebnimi popusti za otroke,

•

preverite aktualne ponudbe na www.palma.si in opravite rezervacijo vaših
počitnic na spletni strani ali obiščite eno izmed naših poslovalnic.

www.palma.si

VIETNAM
KAMBODŽA
MALEZIJA
TAJSKA
FILIPINI
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

O JUGOVZHODNI AZIJI

Jugovzhodna Azija je zibelka številnih tropskih držav s slepeče
zelenimi riževimi terasami, rajskimi plažami in srčnimi domačini.
Neokrnjeni sever Vietnama ponuja odlične terene za treking in
znameniti zaliv Halong z več tisoč otoki, ki molijo iz turkiznega
morja. V južnem delu odkrijemo idilično pokrajino ob reki Mekong
in spoznamo mesto Saigon, ki so ga zaradi zelenih avenij in dragih
hotelov nekoč imenovali Pariz vzhoda.
Kambodža leži v osrčju Indokine. Njen najmogočnejši tempelj
Angkor Wat je mati vseh svetišč in srce Kmerskega imperija, nekoč najmočnejšega in največjega v tem delu Azije. Danes skromna
država nas očara s francoskim pridihom v glavnem mestu Phnom
Penh, dolgimi plažami na jugu in z ljudmi, ki kljub živemu spominu
na strahote nekdanjega režima v sebi skrivajo nalezljiv optimizem.
Filipini so dežela z več kot sedem tisoč otoki. Odkrijmo arhipelag
najstarejših riževih teras, najmanjšega živečega primata na svetu - tarzija, letečih lemurjev, vodnih bivolov in redkih krokodilov.
Spoznajmo kraški svet s podzemnimi jamami in umirimo adrenalinski duh z vodnimi športi.
Tajska je tropska kraljica nasmejanih ljudi, ki obljublja veliko zabave in užitkov. Odpotujmo v angelski Bangkok, kjer sredi betonskega kaosa počivajo budistični templji. Spoznajmo tajsko tradicijo
na podeželju, dobre in poredne duhove in uživajmo na peščenih
plažah. Vsakdo vzljubi deželo slastne hrane, tradicionalne masaže,
mogočnih slonov, menihov in njihovih ukročenih tigrov.
Indonezija je tropski arhipelag z več kot sedemnajst tisoč otoki. S
slikovito pokrajino in tropskim gozdom predstavlja stičišče številnih ljudstev, običajev, jezikov, umetnosti in verovanj. Razvajajmo
se s slastno kuhinjo, odkrijmo bogato kulturo smaragdne dežele
in občudujmo mogočne vulkane. Prepustimo se pomirjajoči tišini
budističnih templjev in uživajmo na sanjskih plažah tropskega Balija.
Malezija je mavrica malajskega, kitajskega, indijskega in evropskega sveta, kjer je intenzivnost mešanja različnih kultur in religij
presenetljiva. Spoznajmo taoistične napovedi usode, položaje
Bude, islamski koledar, sikhovske običaje, hindujske templje, čudovite mošeje. Severni del dežele privablja več popotnikov, ki po
urbanem Kuala Lumpurju ali trekingih uživajo na otokih Tioman
in Langkawi, medtem ko je malezijski Borneo bolj prvinski, ovit v
džunglo in spektakularne naravne parke.

KDAJ ODPOTOVATI

Dežele Jugovzhodne Azije je možno obiskati skozi celo leto, vendar je Tajsko, Vietnam, Kambodžo in Filipine priporočljivo obiskati
med novembrom in aprilom, saj je zaradi sušne dobe takrat verjetnost padavin manjša. V Maleziji in Indoneziji je prijetno celo leto.

VIETNAM
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Zaliv Halong je naravno čudo sveta, kjer se več kot
3000 otočkov dviga iz turkiznega morja. Ta najbolj
veličasten vietnamski predel naj bi bilo delo zmaja,
ki je s svojim repom pometel vrhove gora v morje.

•

Raziskovanje sedem milijonskega mesta Ho Chi
Minh, gospodarskega in kulturnega središča
Vietnama. Do leta 1954 je bil Saigon francoski, po
Ženevski pogodbi pa je postal glavno mesto Južnega
Vietnama.

•

Obisk tržnice Don Xuan v prestolnici Hanoi.

•

Sprehod skozi pravljično zgodovinsko mesto Hoi An,
ki velja za enega najprijetnejših mest in nakupovalno
Meko Vietnama.

KAMBODŽA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Obisk mogočnega templja Angkor Wat, ki velja za
enega od svetovnih čudes in je kot simbol Kambodže
upodobljen tudi na državni zastavi.

•

Ogled Kraljeve palače v kamboški prestolnici Phnom
Penh, ki slovi po svoji skoraj šest tonski srebrni
pagodi. Pagoda je budistična stavba, namenjena
verskim obredom.

•

Vožnja po največjem jezeru Jugovzhodne Azije, Tonle
Sap, mimo ribiških vasi na kolih.

•

Ogled tradicionalnega kamboškega plesa Apsara v
Siem Reapu v bližini templja Angkor.

FILIPINI
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
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•

Ogled štirinajst milijonske prestolnice Manile
z mestnim jedrom, ki se ponaša z arhitekturo
španskega kolonialnega obdobja ter s prestižnim
predelom Bonificacijem.

•

Rajski otok Palawan, še vedno neodkrit in prvinski,
raziskovanje otočkov v El Nidu, sedmo čudo sveta
podzemna reka v nacionalnem parku Sabang

•

Sprehod mimo čokoladnih gričkov in srečanje z
najmanjšim živečim primatom tarzijem na otoku
Bohol. Tarzij je velik kot človeška dlan in aktiven le
ponoči. Z videzom spominja na vesoljčka, saj ima
značilne velike oči, poseben pa je tudi zaradi skoraj
360 - stopinjskega zasuka glave in petmetrskega
skoka v daljavo.

•

Kajtanje in potapljanje na rajskih plažah White
beach na otoku Boracay.

TAJSKA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Obisk zlatih budističnih templjev v tajski petnajst
milijonski prestolnici Bangkok.

•

Nakupovanje tropskega sadja s čolna na plavajoči
tržnici Damnoen.

•

Spoznavanje slikovite pokrajine severne province
Chiang Mai, medtem ko sedite na slonovem hrbtu.

INDONEZIJA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Sprehod po balijski kulturni prestolnici Ubud in ogled
umetniške galerije ter tradicionalnega balijskega plesa
Kecak & Fire, ki ga uprizarjajo brez glasbene spremljave.

•

Ogled balijskega vulkana Batur, kjer je v ugaslem kraterju nastalo istoimensko jezero.

MALEZIJA IN SINGAPUR
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Kosilo na 335 metrov visoki restavraciji v telekomunikacijskem stolpu KL Tower v malezijski prestolnici Kuala
Lumpur, od koder se razteza čudovit razgled na dvočka
Petronas Towers in celostno mesto.

•

Hoja po štirideset metrov visokih visečih mostovih v
narodnem parku Taman Negara z bogatim živalskim in
rastlinskim svetom.

•

Obisk zavetišča prikupnih orangutanov sredi deževnega
pragozda v Semonggoku.

MJANMAR (BURMA)
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Obisk Yangona, zelenega mesta z zlatim odsevom, kjer
se prepletata bogastvo in revščina, starodavno in moderno, veličastne pagode, budistični templji, jezera in
zeleni parki, ki so zapuščina Britancev.

•

V kraljevskem mestu Mandalay se bomo z ladjico zapeljali čez reko Iravadi do nedokončanega veličastnega
templja Pa Hto Daw in Mingun Bell-a – največjega svetovnega zvona, ki tehta kar 90 ton.
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PALMINA POPOTNICA
PALMINA POPOTNICA

PRIVOŠČITE SI MASAŽO
V tropskih državah so prijazni domačini pravi profesionalci v masažah. Cene teh so bistveno nižje kot pri
nas, zato se morate vsaj enkrat prepustiti magičnim
azijskim rokam. Privoščite si intenzivno tajsko masažo
v Bangkoku ali blagodejno masažo stopal na rajski
plaži Balija. Poiščite ravnovesje telesa in duha, ki je v
tem delu sveta neprecenljivo.
NAUŽIJTE SE SVEŽIH SADNIH SOKOV
V državah s tropskim podnebjem, kjer je sezonskega
sočnega sadja na pretek, se razvajajte s svežimi sokovi ali frapeji, pripravljenimi neposredno pred vašimi
očmi. Naužijte se zdravih napitkov iz kokosa, papaje,
banane, manga in polni energije odkrivajte sanjske
kotičke sveta.
POGAJAJTE SE ZA DOBRO KUPČIJO
V državah Jugovzhodne Azije imate odlično priložnost,
da preverite vaše pogajalske sposobnosti. Na bazarju
in velikih tržnicah se potrudite za dobro izborjeno
ceno svilenih izdelkov, ročnih izdelkov, začimb in različnih spominkov. Tako boste domov prinesli prislužen kos z veliko vrednostjo.

SVETOVNI FENOMEN
PREPOVEDAN DOTIK
V budističnih državah je dotikanje glave nekoga drugega in kazanje stopal nespodobno, saj velja glava za najsvetejši, noge pa
za najbolj umazan del telesa. V templjih zato Tajci sedijo tako, da
so stopala obrnjena stran od kipov Bude. Tajci se pred vhodom v
hišo ali včasih celo v sezujejo, prav tako se sezuvajo pred nekaterimi prodajalnami in poslovnimi prostori. Pomembno je tudi,
da se turisti o kralju spoštljivo izražajo, v nasprotnem primeru
lahko pride do številnih težav, tudi zaporne kazni.
PRVI MED PRIDELOVALCI KOKOSA
Filipini so največji svetovni pridelovalec kokosa. Na tem rajskem
otočju se nahaja več kot 340 milijonov kokosovih palm, ki se
šibijo pod težo tega priljubljenega tropskega sadeža. Na farmah
kokosa izdelujejo tudi svojo različico ruske vodke, lambanog, ki
je izjemno močna, vendar naj ne bi povzročala mačka.
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

VEČ KOT POLOVICA PREBIVALSTVA NAJSTNIKOV
V Kambodži, kjer živi okoli štirinajst milijonov ljudi, je več kot polovica prebivalcev mlajših od petnajst let. To je posledica krutega režima Pol Pota,
vodje Rdečih Kmerov, ki je med leti 1976 in 1979
zakrivil genocid nad dvema milijonoma ljudi. Ker
je bila država po vzpostavitvi miru popolnoma
uničena, je mednarodna skupnost ponudila pomoč. K okrevanju države smo malo prispevali tudi
Slovenci, ko smo v Kambodži ustanovili Slovensko
čebelarsko šolo in naše čebele zdaj pomagajo pri
razvoju kmetijstva.
DEŽELA ŠE ŽIVEČEGA ZMAJA
Indonezija je dom komodoškega varana ali zmaja, največjega kuščarja na svetu. Živi v osrednjem
delu države, na otokih Komodo, Rinca, Flores, Gili
Motang in Gili Dasami. Odrasli varan meri od dva
do tri metre v dolžino in tehta okoli sedemdeset
kilogramov.
NAJVEČJA ROŽA NA SVETU
V malezijskih gozdovih se nahaja Rafflesia, s
premerom do dveh metrov, največja zaščitena
roža na svetu. Znana je po ogromnem rdečkastem
cvetu brez stebla, težkim do deset kilogramov in
oddaja zelo neprijeten vonj.

ZA DOBER TEK
Države Jugovzhodne Azije se lahko pohvalijo z ogromnimi količinami riža, rib ter svežega sadja in zelenjave, čemur je prilagojena tudi njihova okusna kuhinja. Najbolj znane tajske jedi so pad
thai (praženi rezanci z zelenjavo in rakci), tom yam kung (pekoča
juha z rakci) in som tam (papajina solata). V Indoneziji se boste
razvajali z mee gorengom (rezanci z zelenjavo) in nasi gorengom
(riž z zelenjavo). V Vietnamu si naročite pho (juho z rezanci) in
spomladanske zavitke, na Filipinih uživajte v okusni morski hrani
in riževih kolačih, v Maleziji pa se predajte okusni baba nyonya
kuhinji, mešanici med kitajsko in malajsko kuhinjo.
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VIETNAM IN KAMBODŽA - INDOKINSKA BISERA, 14 DNI

ODHODI: 26.10., 23.11. in 26.12. 2019; 13.2., 19.3., 23.4., 22.6., 22.10. in 25.12.2020; 11.2., 22.4., 18.6., 22.10. in 23.12.2021
vožnja s tricikli po enem od
najočarljivejših azijskih mest, prestolnici
Hanoi,
križarjenje med 3000 otočki, kjer nas
čaka tečaj vietnamske kuhinje in jutranji
tečaj Tai chi,
s kolesom po pravljičnem mestu Hoi An,
ogled templja Ankor Wat in prestolnico
Kambodže
1. DAN
polet, obroki na letalu
SLOVENIJA - EVROPA – HANOI

POLET V VIETNAMSKO PRESTOLNICO
Zbor potnikov na odhodnem letališču in polet proti
Hanoju, kamor bomo predvidoma prispeli naslednji
dan v popoldanskih urah.

2. DAN
HANOI

večerja, nočitev

AZIJSKI MESTNI UTRIP
Naše potepanje po jugovzhodni Aziji bomo začeli v
enem izmed njenih najočarljivejših azijskih mest, Hanoju. Politični in upravni center dežele leži na severu
države v rodovitnem porečju Rdeče reke, kjer pridelajo največ riža v deželi. Kratka osvežitev in prevoz do
hotela. Prvi mestni utrip bomo doživeli s tradicionalnimi tricikli, s katerimi se bomo odpeljali do starega
mestnega jedra. Sprehod po živahnem mestnem središču in postankom v eni izmed prijetnih kavarnic. Večerja in nočitev.

3. DAN
HANOI

zajtrk, kosilo, nočitev

MAVZOLEJ HO CHI MINHA
Ves dan bomo namenili ogledu prestolnice. Izgubili se
bomo v labirintu ozkih ulic starega mestnega jedra, ki
so že stoletja ostala skoraj nedotaknjena in so poimenovana po različnih obrteh, ki tukaj še vedno živijo.
Sprehodili se bomo mimo jezera Sword, do templja
književnosti, ki predstavlja prvo univerzo Vietnama,
pagode na enem stebru, pagode Tran Quoc, tržnice
Don Xuan vse do svetišča Thanh ob zahodnem jezeru. Obiskali bomo etnološki muzej in obiskali Ho Chi
Minhov mavzolej. Zvečer si bomo ogledali znamenito
predstavo z lutkami na vodi.

4. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
HANOI - ZALIV HALONG

OSMO ČUDO SVETA V ZALIVU HALONG
Zgodnji zajtrk in vožnja skozi slikovito pokrajino do
osmega čudesa sveta, zaliva Halong, kjer se več kot
3000 otočkov dviga iz turkiznega morja. Eden najbolj
veličastnih predelov Vietnama naj bi bilo delo zmaja, ki
je s svojim repom pometel vrhove gora v morje. Ob prihodu vkrcanje na ladjo, kjer se bomo seznanili z njeno
notranjostjo in našim pestrim programom, ki nas čaka
na dvodnevnem križarjenju. Križarili bomo po zalivu,
občudovali kraške otočke, eksotično rastlinje, obiskali
katero izmed mnogih jam, se vozili s kajaki in raziskovali vasice na vodi, kjer še danes živijo Vietnamci. Pred
večerjo bo sledil še tečaj vietnamske kuhinje, kjer se
bomo naučili pripraviti prave vietnamske tradicionalne
jedi. Po večerji predlagamo kakšno sprostitveno masažo ali preprosto uživanje na terasi. Nočitev.

5. DAN
zajtrk, kosilo, nočni vlak
HALONG - HANOI – HUE

JUTRANJI TAI CHI IN VOŽNJA Z NOČNIM SPALNIKOM
Zjutraj se bomo razgibali na svežem zraku in opravili
tečaj Tai Chi. Do kosila bomo križarili med otočki, nato
sledi povratek po čudoviti pokrajini v Hanoi in pripra-
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va na nočno vožnjo s spalnim vlakom. Doživetje, ki ga
morate izkusiti v času potovanja po Vietnamu! V kolikor bomo imeli srečo, nas bodo domačini pogostili,
povabili na partijo kart ali zgolj na pogovor o nekdanji
skupni državi. Prihod v Hue je predviden naslednje jutro okoli 8. ure.

6. DAN
HUE

zajtrk, večerja, nočitev

DIŠEČA REKA HUONG
Po zgodnji prijavi v hotel in osvežitvi z zajtrkom se
bomo počasi odpravili na raziskovanje nekdanje prestolnice Vietnama, ki ima izjemno bogato zgodovino.
S čolni se bomo zapeljali po dišeči reki Huong, si ogledali eno najpomembnejših simbolov mesta, pagodo
Thien Mu in obiskali grobnice slavnega kralja Tu Duc-a, katere je uporabljal že za časa svojega življenja,
predvsem za molitev in sprostitev. Sledi obisk citadele
s prepovedanim mestom, kjer si bomo ogledali glavni
vhod, palačo Supreme Harmony in tempelj Nguyen.
Povratek v hotel, večerja in nočitev.

7. DAN
HUE - HOI AN

zajtrk, nočitev

PRAVLJIČNO MESTO HOI AN IN SPOZNAVANJE
OKOLICE S KOLESOM
Po zajtrku se bomo odpravili v pravljično mesto Hoi an
preko slikovitega prelaza Hai Van. Mesto, ki slovi po
starem mestnem jedru, ki je pod Unescovo zaščito,
japonskem mostu, pisanih starih hišah, številnih lanternah, galerijah, starinarnicah in ter tržnici. Najprej
se bomo s kolesi zapeljali skozi čudovito tropsko pokrajino do ljubke zeliščne vasice Tra Que, kjer nas
bodo domačini pozdravili s pijačo dobrodošlico, nato
pa nam bodo predstavili številna zelišča, s katerimi
bomo pripravili znamenite vietnamske spomladanske
zavitke ali »spring rolls«. Sledi vožnja s čolnom po reki
Thu Bon ter večerni ogled mesta. Kratek sprehod po
mestu, katerega stari del je pod Unescovo zaščito,
mimo slovitega japonskega mostu, pisanih starih hiš,

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

številnih lantern, galerij, starinarnic in templja Quang
Dongn Phuckien ter tržnice.

8. DAN
notranji let, zajtrk, kosilo, nočitev
HOI AN - HO CHI MINH		

FRANCOSKI ŠARM V VIETNAMU
Vožnja na letališče in polet v živahno bivšo prestolnico
južnega Vietnama, Ho Chi Minh, ki je hkrati gospodarsko in kulturno središče države. Kaos, mestni vrvež in
zvok številnih motorjev, dajejo mestu poseben utrip.
Pobliže si bomo ogledali zgradbe francoskega kolonialnega obdobja, neoromansko katedralo Notre Dame,
staro poštno poslopje, palačo ponovne združitve, se
ustavili v kitajski četrti Cholon, … Dan bomo zaključili
z barantanjem na znameniti tržnici Binh Tray. Nočitev.

9. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
HO CHI MINH - VINH LONG - HO CHI MINH

PLUTJE PO DELTI REKE MEKONG
Po zajtrku se bomo odpravili raziskovati najplodnejši
del države ali veliko skledo riža, kot nekateri poimenujejo Mekong delto. Pot nas bo vodila mimo številnih
riževih polj, skozi rečne kanale po katerih bomo zapluli
s čolni. Skozi vodne kanale bomo pluli mimo ribiških
vasi, kjer v tipičnih hiškah na vodi še vedno živijo ljudje in okušali slastno tropsko sadje. Vrhunec dneva bo
vsekakor plavajoča tržnica Cai Be, kjer še vedno poteka prava izmenjava blaga. Povratek v Ho Chi Minh in
nočitev.

10. DAN
zajtrk, polet, večerja
HO CHI MINH - CU CHI TUNELI – SIEM REAP

CU CHI TUNELI
Zgodnji zajtrk v hotelu in vožnja do Cu Chi tunelov. Sistem več kot 250 km podzemnih rovov, nastalih v času
boja proti ameriški vojski so vsekakor vredni obiska. Še
nekaj prostega časa za ogled preostalih znamenitosti
Ho Chi Minha, prevoz na letališče in polet v Siem Reap,
mesto v Kambodži, ki slovi po nahajališčih kmerskih
templjev iz 11. stoletja, imenovanih Angkor. Prevoz do
hotela, krajši čas za osvežitev. Večerja z ogledom tipičnega kamboškega plesa, Apsara.

11. DAN
SIEM REAP

zajtrk, kosilo, večerja

OGLED TEMPLJA ANGKOR WAT
Dan namenjen odkrivanju kmerske preteklosti. Najprej
se bomo ustavili v nekoč največjem mestu na svetu Angkor Thom-u. Obzidano kraljevo mesto, zgrajeno v 12.
stoletju, se razteza na desetih kvadratnih kilometrih.
Obdano je s širokim jarkom, v centru pa se nahajajo
čudoviti spomeniki kot je Bayon ter stolpi okrašeni z
več kot dvesto smejočimi obrazi. Biser dneva bo vsekakor ogled največjega med templji, Angkor Wata, ki
je posvečen hindujskemu bogu Višnuju. Tempelj je svetovno poznan zaradi svoje lepote in prefinjenem reliefu, ki razkriva poglavja iz Ramajane, zato ga je Unesco
razglasil za svetovno zgodovinsko dediščino. Če bo
nebo brez oblaka, se bomo povzpeli še na vrh hriba
do ostankov templja Phnom Baheng, kjer bomo ob
sončnem zahodu uživali razgled na planoto s templjem
Angkor Wat.

12. DAN
zajtrk, kosilo, večerja
SIEM REAP - PHNOM PENH

ZAPORI RDEČIH KMEROV IN POLJA SMRT
Zajtrk in daljša vožnja do glavnega mesta Kambodže,
enega zadnjih turistično neodkritih biserov indokitajskega polotoka. Nastanitev v hotelu in kratka osvežitev. Ogled Kraljeve palače, ki slovi po svoji srebrni pagodi, ki premore skoraj šest ton zlata. Sledil bo ogled
muzeja S-21, nekdanjih zloglasnih zaporov Rdečih
Kmerov in polj smrti, kjer se bomo seznanili s temno
platjo zgodovine Kambodže. Ogledali si bomo kje so
končali nasprotniki Pol Potovega režima. Večerja in
nočitev.

13. DAN
zajtrk, polet
PHNOM PENH			

Zajtrk in še nekaj prostega časa za nakupe zadnjih spominkov, pogovorov s prijaznimi domačini in prepuščanju kulinaričnim dobrotam. Popoldan polet preko
enega izmed azijskih letališč do Evrope.

14. DAN
EVROPA – SLOVENIJA

polet, obroki na letalu

Povratek na bližnje letališče je predviden v dopoldanskih urah, sledi organiziran prevoz (za doplačilo) do
Slovenije.

CENA: od

2.660 €* najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz JP Ljubljana/ bližnje letališče - Hanoi in Phnom Penh - JP Ljubljana/
bližnje letališče v ekonomskem razredu dva notranja
leta po programu z vključenimi letališkimi in varnostnimi pristojbinami (Hue - Ho Chi Minh, Ho Chi Minh
- Siem Reap) veljavne po pogojih na dan 1.7.2019,
nočno vožnjo s spalnim vlakom (Hanoi - Hue) nastanitev v hotelih 3-4* (noč na ladji v dvoposteljni kabini), obroki kot navedeno v programu (vsi zajtrki v hotelih, kosila in večerje tudi v lokalnih restavracijah), v
Siem Reapu večerja s tradicionalnim plesom Apsara,
ogled predstave vodnih lutk, vsi avtobusni prevozi
po programu, vse vstopnine po programu, angleško
govoreče lokalne vodnike, slovenskega spremljevalca in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15
in 24 potniki 230 €; med 10 in 14 potniki 320 €.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna
soba 360 € (v primeru, da potuje 1 oseba, je doplačilo obvezno in se obračuna ob prijavi), povratni transfer na bližnje letališče 58 €, vietnamski vizum 30 €,
kamboški vizum 35 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želi
5-15 €, napitnine (tudi otroci) 75 €.
POPUST: 5 % do 12 let starega otroka v spremstvu
dveh odraslih oseb.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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VIETNAM - NEODKRITI BISER

ODHODI: 26.10., 23.11. in 26.12.2019; 13.2., 19.3., 23.4., 22.6., 22.10. in 25.12. 2020; 11.2., 22.4., 18.6., 22.10. in 23.12. 2021
vožnja s tricikli po enem po prestolnici
Hanoi,
križarjenje med 3000 otočki,
s kolesom po pravljičnem mestu Hoi An
1. DAN
polet, obroki na letalu
SLOVENIJA - EVROPA – HANOI
POLET V VIETNAMSKO PRESTOLNICO
Zbor potnikov na odhodnem letališču in polet proti Hanoju, kamor bomo predvidoma prispeli naslednji dan v
popoldanskih urah.

2. DAN
HANOI

večerja, nočitev

AZIJSKI MESTNI UTRIP
Naše potepanje po jugovzhodni Aziji bomo začeli v
enem izmed njenih najočarljivejših azijskih mest, Hanoju. Politični in upravni center dežele leži na severu
države v rodovitnem porečju Rdeče reke, kjer pridelajo
največ riža v deželi. Kratka osvežitev in prevoz do hotela. Prvi mestni utrip bomo doživeli s tradicionalnimi tricikli, s katerimi se bomo odpeljali do starega mestnega jedra. Sprehod po živahnem mestnem središču in
postankom v eni izmed prijetnih kavarnic. Večerja in
nočitev.

3. DAN
HANOI

zajtrk, kosilo, nočitev

MAVZOLEJ HO CHI MINHA
Ves dan bomo namenili ogledu prestolnice. Izgubili se
bomo v labirintu ozkih ulic starega mestnega jedra,
ki so že stoletja ostala skoraj nedotaknjena in so poimenovana po različnih obrteh, ki tukaj še vedno živijo. Sprehodili se bomo mimo jezera Sword, do templja
književnosti, ki predstavlja prvo univerzo Vietnama, pagode na enem stebru, pagode Tran Quoc, tržnice Don
Xuan vse do svetišča Thanh ob zahodnem jezeru. Obiskali bomo etnološki muzej in obiskali Ho Chi Minhov
mavzolej. Zvečer si bomo ogledali znamenito predstavo
z lutkami na vodi.

4. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
HANOI - ZALIV HALONG

OSMO ČUDO SVETA V ZALIVU HALONG
Zgodnji zajtrk in vožnja skozi slikovito pokrajino do
osmega čudesa sveta, zaliva Halong, kjer se več kot
3000 otočkov dviga iz turkiznega morja. Eden najbolj
veličastnih predelov Vietnama naj bi bilo delo zmaja, ki
je s svojim repom pometel vrhove gora v morje. Ob prihodu vkrcanje na ladjo, kjer se bomo seznanili z njeno
notranjostjo in našim pestrim programom, ki nas čaka
na dvodnevnem križarjenju. Križarili bomo po zalivu,
občudovali kraške otočke, eksotično rastlinje, obiskali
katero izmed mnogih jam, se vozili s kajaki in raziskovali vasice na vodi, kjer še danes živijo Vietnamci. Pred
večerjo bo sledil še tečaj vietnamske kuhinje, kjer se
bomo naučili pripraviti prave vietnamske tradicionalne
jedi. Po večerji predlagamo kakšno sprostitveno masažo ali preprosto uživanje na terasi. Nočitev.
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5. DAN
zajtrk, kosilo, nočni vlak
HALONG - HANOI – HUE

9. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
HO CHI MINH - VINH LONG - HO CHI MINH

6. DAN
HUE

10. DAN
zajtrk, polet
HO CHI MINH - CU CHI TUNELI – EVROPA

JUTRANJI TAI CHI IN VOŽNJA Z NOČNIM SPALNIKOM
Zjutraj se bomo razgibali na svežem zraku in opravili
tečaj Tai Chi. Do kosila bomo križarili med otočki, nato
sledi povratek po čudoviti pokrajini v Hanoi in priprava na nočno vožnjo s spalnim vlakom. Doživetje, ki ga
morate izkusiti v času potovanja po Vietnamu! V kolikor
bomo imeli srečo, nas bodo domačini pogostili, povabili na partijo kart ali zgolj na pogovor o nekdanji skupni
državi. Prihod v Hue je predviden naslednje jutro okoli
8. ure.
zajtrk, večerja, nočitev

DIŠEČA REKA HUONG
Po zgodnji prijavi v hotel in osvežitvi z zajtrkom se bomo
počasi odpravili na raziskovanje nekdanje prestolnice
Vietnama, ki ima izjemno bogato zgodovino. S čolni se
bomo zapeljali po dišeči reki Huong, si ogledali eno
najpomembnejših simbolov mesta, pagodo Thien Mu
in obiskali grobnice slavnega kralja Tu Duc-a, katere
je uporabljal že za časa svojega življenja, predvsem za
molitev in sprostitev. Sledi obisk citadele s prepovedanim mestom, kjer si bomo ogledali glavni vhod, palačo
Supreme Harmony in tempelj Nguyen. Povratek v hotel,
večerja in nočitev.

7. DAN
HUE - HOI AN

PLUTJE PO DELTI REKE MEKONG
Po zajtrku se bomo odpravili raziskovati najplodnejši
del države ali veliko skledo riža, kot nekateri poimenujejo Mekong delto. Pot nas bo vodila mimo številnih riževih polj, skozi rečne kanale po katerih bomo zapluli s
čolni. Skozi vodne kanale bomo pluli mimo ribiških vasi,
kjer v tipičnih hiškah na vodi še vedno živijo ljudje in
okušali slastno tropsko sadje. Vrhunec dneva bo vsekakor plavajoča tržnica Cai Be, kjer še vedno poteka prava
izmenjava blaga. Povratek v Ho Chi Minh in nočitev.

CU CHI TUNELI
Zgodnji zajtrk v hotelu in vožnja do Cu Chi tunelov. Sistem več kot 250 km podzemnih rovov, nastalih v času
boja proti ameriški vojski so vsekakor vredni obiska. Še
nekaj prostega časa za ogled preostalih znamenitosti
Ho Chi Minha, prevoz na letališče in polet preko enega
izmed evropskih/azijskih letališč proti Sloveniji.

11. DAN
SLOVENIJA

polet

Povratek na bližnje letališče je predviden v dopoldanskih urah, sledi organiziran prevoz (za doplačilo) do
Slovenije.

zajtrk, nočitev

PRAVLJIČNO MESTO HOI AN IN SPOZNAVANJE
OKOLICE S KOLESOM
Po zajtrku se bomo odpravili v pravljično mesto Hoi an
preko slikovitega prelaza Hai Van. Mesto, ki slovi po
starem mestnem jedru, ki je pod Unescovo zaščito,
japonskem mostu, pisanih starih hišah, številnih lanternah, galerijah, starinarnicah in ter tržnici. Najprej
se bomo s kolesi zapeljali skozi čudovito tropsko pokrajino do ljubke zeliščne vasice Tra Que, kjer nas bodo
domačini pozdravili s pijačo dobrodošlico, nato pa nam
bodo predstavili številna zelišča, s katerimi bomo pripravili znamenite vietnamske spomladanske zavitke ali
»spring rolls«. Sledi vožnja s čolnom po reki Thu Bon ter
večerni ogled mesta. Kratek sprehod po mestu, katerega stari del je pod Unescovo zaščito, mimo slovitega
japonskega mostu, pisanih starih hiš, številnih lantern,
galerij, starinarnic in templja Quang Dongn Phuckien
ter tržnice.

8. DAN
notranji let, zajtrk, kosilo, nočitev
HOI AN - HO CHI MINH			

FRANCOSKI ŠARM V VIETNAMU
Vožnja na letališče in polet v živahno bivšo prestolnico
južnega Vietnama, Ho Chi Minh, ki je hkrati gospodarsko in kulturno središče države. Kaos, mestni vrvež in
zvok številnih motorjev, dajejo mestu poseben utrip.
Pobliže si bomo ogledali zgradbe francoskega kolonialnega obdobja, neoromansko katedralo Notre Dame,
staro poštno poslopje, palačo ponovne združitve, se
ustavili v kitajski četrti Cholon, … Dan bomo zaključili
z barantanjem na znameniti tržnici Binh Tray. Nočitev.

CENA:

od 1.990 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz JP Ljubljana/
bližnje letališče - Hanoi in Ho Chi Minh - Evropa v
ekonomskem razredu, notranji let po programu z
vključenimi letališkimi in varnostnimi pristojbinami
(Hue - Ho Chi Minh), vse letališke in varnostne pristojbine veljavne po pogojih na dan 1.7.2019, nočno
vožnjo s spalnim vlakom (Hanoi - Hue), nastanitev
v hotelih 3-4* v dvoposteljnih sobah (noč na ladji v
dvoposteljni kabini), obroki so navedeni v programu
(vsi zajtrki v hotelih, kosila in večerje tudi v lokalnih
restavracijah), ogled predstave vodnih lutk, vsi avtobusni prevozi po programu, vse vstopnine po programu, angleško govoreče, lokalne vodnike, slovenskega spremljevalca in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15
in 24 potniki 200 €; med 10 in 14 potniki 290 €.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna soba
280 € (v primeru, da potuje 1 oseba, je doplačilo obvezno in se obračuna ob prijavi), povratni transfer na
bližnje letališče 58 €, vietnamski vizum 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: napitnine (tudi otroci)
50 €.
POPUST: 5 % do 12 let starega otroka v spremstvu
dveh odraslih oseb.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

ČUDOVITA MALEZIJA: KUALA LUMPUR IN BORNEO

ODHODI: 24.10., 23.11. in 25.12.2019; 23.4., 25.6., 22.10. in 24.12. 2020; 22.4., 24.6., 21.10. IN 24.12.2021
ogled malezijske prestolnice, ki
predstavlja stičišče treh kultur
- hinduistične, budistične in
muslimanske,
pohajkovanje po divjem Borneu, tretjem
največjem otoku na svetu, kjer bomo
uživali v mačjem mestu, na ulici začimb
in nakupovali na odprti tržnici,
obisk zavetišča orangutanov sredi
deževnega pragozda
1. DAN
nočni let
SLOVENIJA - EVROPA - KUALA LUMPUR
POLET V MALEZIJSKO PRESTOLNICO
Zbor potnikov na odhodnem letališču in polet preko
enega izmed evropskih letališč proti Kuala Lumpurju.

2. DAN
KUALA LUMPUR

večerja, nočitev

rita, obiskali bomo ulico začimb in odprto tržnico ter si
ogledali izjemno zanimiv Sarawak Museum. Nastanitev
v hotelu in nadaljevanje z ogledi.

5. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
KUCHING - SKRANG RIVER SAFARI BATANG AI

OD MAČJEGA MESTA, NASADOV KAVČUKA, LOKALNE
TRŽNICE DO ČAROBNEGA BATANG AI
Vožnja z avtobusom po zanimivi pokrajini, mimo starodavnih vasi, nasadov kavčuka in med riževimi polji do
mesta Serian, kjer bomo obiskali lokalno tržnico sadja
in zelenjave. Naslednji postanek in kosilo bo v mestu
Lachau, kjer bo tudi nekaj časa, da se bomo kot pravi
popotniki naučili gostoljubnosti do domačinov in nabavili priložnostna darilca, ki jih bodo člani plemena
Iban z veseljem sprejeli. Dan bomo zaključili v ekološkem hotelu Hilton Batang Ai, ki se nahaja na otočku
sredi jezera, do njega pa se boste pripeljali z motornim
čolnom. Nočitev.

6. DAN
OBISK PLEMENA IBAN

zajtrk, kosilo, nočitev

PETRONAS TWIN TOWERS, KITAJSKA ČETRT IN
NAJSTAREJŠA MOŠEJA V KUALA LAMPURJU
Po pristanku na letališču v Kuala Lumpurju, prevoz v
središče mesta in poldnevni ogled najpomembnejših
znamenitosti. Kuala Lumpur je križišče treh kultur
(hinduistične, budistične in muslimanske), ki bivajo v
sožitju; značilen je kolonialni stil zgradb na eni strani
in najmodernejše visoke stavbe na drugi, kjer izstopa
še vedno ena izmed najvišjih stavb na svetu, Petronas
Twin Towers. Obiskali bomo Jame Mosque - najstarejšo mošejo v Kuala Lumpurju, vojni spomenik, Chinatown, zvezno sodišče, železniško postajo, ki je izvrsten
primerek mohamedanske arhitekture, kraljevo palačo,
obrtne delavnice za narodno ročno delo... prevoz v hotel, namestitev in večerja. Nočitev.

OBISK PLEMENA IBAN, NEKOČ SLIKOVITIH LOVCEV
NA GLAVE
Po zajtrku v hotelu se bomo popeljali do skupnosti
plemena Iban, nekoč slovitih lovcev na glave, danes
prijaznih gostiteljev, ki nas bodo z veseljem sprejeli
v svoji vaški komuni. Plemena še vedno živijo v »dolgih hišah«, ki so postavljene na kolih, vsem je skupna
dolga veranda, kjer se člani plemena srečujejo in družijo, vsaka družina pa ima poseben prostor in sobo,
kjer boste našli vse - od majhne kuhinje, do spalnice.
Ponudili nam bodo riževo vino ter zaplesali bojni ples
in če vas bo volja, se jim bomo lahko tudi pridružili.
Ponudili nam bodo tudi preprosto kosilo in nas naučili
uporabljati njihov lovski pribor - pihalno cev. Po končanem druženju se bomo vrnili v Kuching, nastanitev v
hotelu in nočitev.

3. DAN
KUALA LUMPUR - MALAKA

7. DAN
KUCHING - SEMONGGOK

zajtrk, nočitev

GREMO PO SVOJE ALI ODKRIVANJE KOLONIALNEGA
MESTECA MALAKA
Prost dan za samostojne oglede. Po želji celodnevni
izlet v Malako, kjer si bomo ogledali kolonialno mesto,
kjer so nekoč vladali Portugalci, Nizozemci in nazadnje več kot 400 let Britanci: rožnato pobarvana hiša,
Cheng Hoon Teng - najstarejši kitajski tempelj na polotoku, trdnjava Porta de Santiago, cerkev Sv. Pavla.
Pozno popoldan vrnitev v Kuala Lumpur.

4. DAN
KUALA LUMPUR - KUCHING

zajtrk, nočitev

GREMO NA DIVJI BORNEO
Zajtrk v hotelu in prevoz na letališče, od koder bomo
poleteli na otok Borneo, natančneje v Kuching, glavno mesto malezijske državice Sarawak. Po pristanku
ogled najpomembnejših znamenitosti »mačjega mesta« z velikanskim kipom in mačjim muzejem. Sledil bo
ogled templja Tua Pek Kong, mogočne trdnjave Marhe-

zajtrk, kosilo, nočitev

OBISK ZAVETIŠČA ORANGUTANOV SREDI
DEŽEVNEGA PRAGOZDA
Po zajtrku se bomo odpravili na poldnevni izlet v Semonggok. Sprehod po deževnem pragozdu do zavetišča, kjer čuvaji poizkušajo naučiti orangutane samostojnega življenja v pragozdu. Opazovali jih bomo pri
igri in hranjenju. Vrnitev v Kuching, prosto popoldne,
nočitev v hotelu.

8. in 9. DAN
KUCHING - POČITNICE

10. DAN
zajtrk, nočni let
POČITNICE - KUALA LUMPUR - EVROPA

NAZAJ V PRESTOLNICO
Zajtrk in prosto do prevoza na letališče ter polet v Kuala Lumpur, od koder bomo nadaljevali polet v Evropo.
Obroki na letalu.

11. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

Pristanek na letališču Ljubljana/bližnjem letališču
predvidoma v dopoldanskih urah in povratek proti Sloveniji.

CENA:

od 1.990 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana/bližnje
letališče - Kuala Lumpur - Ljubljana/bližnje letališče
ter notranje lete Kuala Lumpur - Kuching - Kuala Lumpur v ekonomskem razredu, vse letališke in varnostne pristojbine veljavne po pogojih na dan 1.7.2019,
nočitve z ameriškimi zajtrki po programu v hotelih
3-4*, 2 x večerja in 4 x kosilo, vse lokalne prevoze po
programu, poldnevni ogled Kuala Lumpurja z lokalnim vodnikom, ogled Kuchinga po programu, Skrank
River safari z obiskom plemena Iban, poldnevni izlet
v Semonggok z obiskom rezervata orangutanov, lokalne vodnike na ogledih, slovenskega spremljevalca
(razen v času počitnic) in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15
in 24 potniki 150 €; med 10 in 14 potniki 190 €.
DOPLAČILA PO ŽELJI OB PRIJAVI: enoposteljna
soba 360 € (v primeru, da potuje 1 oseba, je doplačilo obvezno in se obračuna ob prijavi), povratni transfer na bližnje letališče 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: izlet v Melako pribl.
45 €, Batu jame pribl. 30 €, napitnine (tudi otroci)
50 €.
POPUST: 5 % do 12 let starega otroka v spremstvu
dveh odraslih oseb.
Z veseljem vam pripravimo ponudbo za
podaljšanje počitnic na Kota Kinabalu. Za več
informacij povprašajte naše svetovalce.

zajtrk

SANJSKE PEŠČENE PLAŽE IN IZLETI V PRAGOZD
Po zajtrku bo pred nami še počitniški del popotovanja.
Razvajali se bomo v Damai Beach Resortu ob sanjskih
belih peščenih plažah, odlični hrani in prijaznih gostiteljih. Po želji in za doplačilo možnost številnih aktivnosti v okolici resorta (“jungle trekking”, izleti s čolnom z opazovanjem krokodilov in delfinov, golf itd…).

Programa:
Indonezijski trojček - Java, Bali in počitnice
na Lomboku ali Gilijih
ter Popotoavnje po Maleziji in počitnice na
otoku Langkawi najdete na
www.palma.si

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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SINGAPUR IN BALI

ODHODI: 22.10. in 22.12.2019; 12.2., 18.3., 15.4., 17.6., 8.7., 12.8., 21.10. in 23.12. 2020; 10.2., 18.3., 21.4., 22.6., 14.7., 11.8., 20.10. in 23.12. 2021
Singapur velja za eno izmed najlepših
mest v jugovzhodni Aziji, pogled na
mesto iz spektakularne razgledne
ploščadi hotela Marina Bay Sands bo
nepozaben,
obisk »države zabave«, kot radi
imenujemo otok Santosa,
čudoviti pogledi na neskončna riževa
polja in uživanje v tropskih sadežih ob
spremljavi glasbe gamelana
1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA

polet

PRIČAKUJE NAS »AZIJSKI NEW YORK«
Zbor potnikov na odhodnem letališču in polet proti
Singapurju preko enega izmed evropskih/azijskih letališč.

2. DAN
SINGAPUR

nočitev

3. DAN
SINGAPUR

zajtrk, nočitev

ZNAMENITI CLARK QUAY
Pristanek na letališču v Singapurju, levjemu mestu, ki
velja za eno najlepših mest v jugovzhodni Aziji. Pred
spanjem predlagamo prvo večerno raziskovanje mesta
na znamenitem Clark Quayu, kjer so na voljo številni
živahni lokali, pivnice in diskoteke.

OGLED LEVJEGA MESTA
Po zajtrku se bomo odpravili na ogled mesta, odkrivali
bomo zgodovino in življenje mesta: Esplanada, stari
parlament, vrhovno sodišče, mestna hiša, Little India.
Nadaljevanje do pristanišča in parka Merlion, od koder je lep razgled na zaliv. Tam se nahaja tudi mitološki
kip Merliona – pol riba, pol lev. Vožnja skozi finančno
četrt do znamenitega Garden by the Bay, ki je nastal v
sklopu preurejanja mesta v »City in a garden«. Posebej
zanimiv bo sprehod med obema

4. DAN
SINGAPUR

zajtrk, nočitev

OSUPLJIV HOTEL MARINA BAY SANDS
Po zajtrku vožnja do Singapurskih botaničnih vrtov,
ki so del mesta že 145 let in obiskovalca prevzamejo
s svojo očarljivostjo. Botanični vrt je dandanes pomembna ustanova, ki skrbi za ozelenitev mesta, izvaja
številne delavnice, prav tako pa hrani bogato zbirko
orhidej, ki rastejo iz tal, debla… V okviru vrtov si bomo
ogledali »National Orchid Garden«. Sledi obisk enega
najatraktivnejših hotelov na svetu Marina Bay Sands.
Z dvigalom se bomo zapeljali do 53. nadstropja, kjer
84

se nahaja velik bazenski kompleks in spektakularna
razgledna ploščad s pogledom na Singapur. V sklopu
hotela je tudi velik nakupovalni center. Po ogledih povratek v hotel in po želji (za doplačilo) obisk nočnega
safarija. Nočitev.

5. DAN
SINGAPUR - BALI

zajtrk, večerja, nočitev

ODKRIVANJE OTOKA SANTOSA
Po zajtrku vožnja do zanimivega otoka Santosa ali »države zabave«, kot ga nekateri poimenujejo. Do otoka
se bomo popeljali z žičnico, ki nam bo ponudila čudovit razgled na mesto. Otok je znan predvsem po svojih
plažah, naravi in številnih zabaviščih, atrakcijah. Popoldan še nekaj prostega časa, zvečer sledi prevoz na
letališče in polet na Bali. Po pristanku prevoz do hotela
in namestitev.

6. DAN
BALI

zajtrk, večerja, nočitev

7. DAN
BALI

zajtrk, večerja, nočitev

OGLED VULKANSKEGA KRATERJA IN JEZERA V NJEM
Po zajtrku se bomo po želji (za doplačilo) odpravili na
celodnevni izlet do vulkana Batur. Pot nas bo vodila
mimo številnih vasi, ki slovijo po rokodelskih delavnicah (srebro, batik, leseni izdelki, slike). Ogledali si
bomo značilno balijsko hišo in živopisno lokalno tržnico s tropskim sadjem. Obiskali bomo tempelj očiščevanja s svetimi izviri in se kasneje povzpeli na razgledno točko na obrobju kraterja, od koder je lep razgled
na v kraterju ležeče jezero Batur, vulkan in slikovito pokrajino. Popoldan povratek v hotel preko širnih riževih
polj. Večerja.

OBISK NASADA ZAČIMB
Dan bo namenjen spoznavanju vzhodne obale otoka.
Vožnja v Besakih, največje versko središče s številnimi templji, ki leži ob vznožju najvišjega vulkana 3.142
metrov visokega Angunga. Ogled kompleksa templjev,
nato pa bomo med riževimi polji nadaljevali do enega
izmed vrtov začimb, kjer si bomo ogledali kako v naravi
uspevajo cimet, vanilja, kava, kardamom,… Nadaljevanje vožnje ob obali s črnim vulkanskim peskom in
ribiškimi vasmi. Povratek v hotel in večerja.

8. DAN
BALI

9. in 10. DAN
BALI

zajtrk, večerja, nočitev

11. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

polet, obroki na letalu

SLADKO BREZDELJE
Prosto za samostojna raziskovanja, kopanje, sončenje,… Ob doplačilu po želji predlagamo najem kolesa
in potepanje po otoku v spremstvu lokalnega in slovenskega vodnika. Še zadnji trenutki na rajskih plažah
Balija in polet proti Evropi preko enega izmed azijskih
letališč.

Pristanek na letališču Ljubljana/bližnjem letališču.

CENA: od

2.090 €* najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana/bližnje letališče - Evropa - Singapur, Singapur - Bali in
Bali - Evropa - Ljubljana/bližnje letališče v ekonomskem razredu, vse letališke in varnostne pristojbine
veljavne po pogojih na dan 1.7.2019, lokalne prevoze z avtobusom po programu, nočitev z zajtrkom v
dvoposteljni sobi v hotelu 3* v Singapurju, nočitev s
polpenzionom v hotelu 3-4*na Baliju, dva izleta po
programu, oglede in prevoze po programu, lokalno
govoreče angleške vodnike, slovenskega spremljevalca v primeru 10 ali več potnikov in stroške organizacije.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15
in 24 potniki 120 €; med 10 in 14 potniki 180 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
390 € (v primeru, da potuje 1 oseba, je doplačilo
obvezno in se obračuna ob prijavi), povratni transfer
na bližnje letališče 58 €, namestitev v hotelu 4* na
Baliju 120 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: napitnine (tudi otroci)
55 € po osebi, dodatni ogledi po programu od 20–
80 € (izlet z jeepi,..).
POPUST: 5 % do 12 let starega otroka v spremstvu
dveh odraslih oseb.

zajtrk, večerja, nočitev

PLES BREZ GLASBENE SPREMLJAVE
Dan bo namenjen nakupovalnemu izletu. Vožnja do
vasic, ki slovijo po rokodelskih izdelkih: zlato, srebro,
kamen, les,… Vožnja v Ubud, živahno mestece v notranjosti otoka, kjer si bomo ogledali moderno umetniško galerijo, nato pa si bomo ogledali še znan balijski
ples Kecak & Fire, ki slovi po tem, da se ga pleše brez
glasbene spremljave. Povratek v hotel.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

POČITNICE NA BALIJU

ODHODI: 25.10. in 25.12.2019; 15.2., 21.3., 18.4., 20.6., 11.7., 15.8., 24.10. in 26.12.2020; 3.2., 20.3., 24.4., 25.6., 17.7., 14.8., 23.10. in 26.12. 2021
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
1. DAN
SLOVENIJA - BALI

polet, obroki na letalu

Zbor potnikov na odhodnem letališču in polet proti
Denpasarju preko enega izmed evropskih/azijskih letališč.

2. DAN 
BALI

zajtrk, večerja, nočitev

RAJSKI OTOK BALI
Po pristanku nas bodo na gostoljuben način sprejela
dekleta z Balija, oblečena v tradicionalno obleko in
nam okoli vratu nadela ogrlico iz cvetja. Rajski paradiž
Bali se ponaša z dolgimi peščenimi plažami, turkiznim
morjem, terasastimi riževimi polji, prijaznimi in gostoljubnimi domačini. Sledil bo prevoz do hotela na obali
in nastanitev. Čas za osvežitev in večerja.

3. DAN
BALI

zajtrk, večerja, nočitev

LEŽERNO POLEŽAVANJE
Zajtrk in prost dan za poležavanje, sončenje, kopanje
ali samostojno odkrivanje otoka. Na otoku so številni templji, narodni parki, različne možnosti športnih
aktivnostih. Zvečer se bomo podali na jugozahodno
obalo, kjer si bomo privoščili pravo morsko pojedino
na plaži. Nočitev.

4. DAN
BALI

zajtrk, kosilo na izletu, nočitev

IZLET Z JEEPI
Po zajtrku se bomo podali na izlet z jeepi z južnega
dela otoka proti severu. Ustavili se bomo pri templju
Gunung Kawi, zgrajenem v 11.stoletju, kjer so v skalnato steno templja vklesani kipi, ki so posvečeni sinovom
in kraljici vladarja Anak Wungsuja. Ogled in nadaljevanje vožnje proti kalderi vulkana Batur. Vulkan Batur je
relativno mlad vulkan, ki je uvrščen na listo Unesca. Po
ogledu in vožnji po vulkanu, bo sledilo kosilo v lokalni
restavraciji. Popoldne bomo nadaljevali z vožnjo skozi
obširne bambusove gozdove, nasade začimb in sadja
vse do balijske vasice Petulu, ki je znana po gnezdiščih
bele čaplje. Pred povratkom v hotel se bomo ustavili
še na lokalni tržnici v Ubudu, kjer se bomo spoznali
tropske sadeže.

5. DAN 
BALI

zajtrk, večerja, nočitev

Ves dan bo na voljo uživanje na rajskih plažah, samostojne aktivnosti, sončenje, plavanje. Otok ponuja
tudi številne spa centre in ob obisku enega izmed njih
bomo po nekaj urah popolnoma prerojeni. Zvečer se
bomo po želji zapeljali do čudovitega templja Uluwatu.
Obdaja ga majhen gozd, ki je hkrati dom številnim opicam. Romantični in izredno barviti sončni zahod bodo
popestrili domačini v Kecak plesni predstavi. Povratek
v hotel in nočitev.

6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BALI - IZLET NA PODEŽELJE

Po zajtrku se bomo zapeljali v bližnjo vasico Tunjuk,
kjer bomo obiskali lokalno osnovno šolo, nato pa
bomo občutili utrip vsakodnevnega balijskega življenja. Sledilo bo pravo doživetje, saj se bomo z značilnim
pokrivalom na glavi in s palico v roki podali na riževa
polja, tako kot to počno domačini. Ti nam bodo pokazali delo na riževih poljih, mi pa bomo po njihovih
navodilih poskusili zasaditi riževe rastline. Po težkem
delu se bo prileglo kokosovo mleko, kako pridejo do
njega, pa nam bo pokazal eden izmed domačinov, ki
bo splezal na kokosovo palmo in nam prinesel koko-

sove orehe. Na poti proti hotelu se bomo ustavili še
slovitem templju Tanah Lot, ki je zgrajen na skali sredi
morja. Povratek v hotel in večerja.

7. DAN
zajtrk
BALI
Ves dan bo na voljo za uživanje na rajskih plažah, samostojne aktivnosti, sončenje, plavanje. V večernih
urah prevoz do letališča in polet proti Evropi.

8. DAN 
BALI - SLOVENIJA

polet, obroki na letalu

Pristanek na letališču Ljubljana/bližnjem letališču.

CENA: od

1.390 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana/bližnje letališče - Bali - Ljubljana/bližnje letališče, vse
letališke in varnostne pristojbine veljavne po pogojih na dan 1.7.2019, nastanitev v hotelu 3* na osnovi
polpenziona v dvoposteljnih sobah, povratni prevoz
letališče - hotel - letališče, dva izleta po programu,
slovenski spremljevalce ves čas potovanja (v primeru
več kot 10 potnikov), stroške organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15
in 24 potniki 100 €, med 10 in 14 potniki 150 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
150 € (v primeru, da potuje 1 oseba, je doplačilo obvezno in se obračuna ob prijavi), povratni transfer
do odhodnega letališče 58 €, namestitev v hotelu 4*
120 €.
POPUST: 5 % do 12 let starega otroka v spremstvu
dveh odraslih oseb.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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TAJSKA - DEŽELA SMEHLJAJEV

ODHODI: 26.10., 23.11. in 25.12. 2019; 15.2., 25.4., 20.6., 24.10. in 25.12. 2020; 13.2., 24.4., 19.6., 23.10. in 25.12. 2021
4. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
BANGKOK - AYUTHAYA - LOPBURI PHITSANULOK

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.

1. DAN 
SLOVENIJA - EVROPA - BANGKOK

polet

POLET V TAJSKO PRESTOLNICO
Odhod z letališča Ljubljana/bližnjega letališča. Polet v
tajsko prestolnico Bangkok preko enega izmed evropskih letališč.

2. DAN
BANGKOK

kosilo, nočitev

LEŽEČI BUDA V WAT PO
Srečanje z lokalnim predstavnikom in začetek našega
potovanja z orientacijskim ogledom mesta s postankom v Wat Po, največjem templju na Tajskem, kjer se
nahaja znameniti ležeči buda. Po kosilu pristno doživetje Bangkoka. Vožnja po mogočni reki Chao Praya.
Prijetno utrujeni se bomo odpravili do hotela. Zvečer
po želji (ob doplačilu) vožnja do najvišjega hotela v
Bangkoku, kjer bomo uživali ob prekrasnem razgledu
na „mesto angelov“.

3. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
BANGKOK - PLAVAJOČA TRŽNICA - BANGKOK

S ČOLNI DO PLAVAJOČE TRŽNICE
Zgodnji zajtrk in vožnja mimo solin in čudovitih kokosovih plantaž do plavajoče tržnice Damnoen. Vkrcanje
na čoln, s katerim bomo zapluli v osrčje plavajoče tržnice, spoznavali raznovrstno tropsko sadje in življenje
ob reki. Polni prijetnih doživetij se bomo zapeljali na
kosilo v eno izmed lokalnih restavracij. Sledi vožnja
nazaj v prestolnico, kjer bomo po želji obiskali veličastno Kraljevo palačo, se prepustili nakupovanju ali
samostojnemu pohajkovanju po mestu, ki nikoli ne spi.
Zvečer možnost obiska živahne ulice Patpong ali Koh
San Road.
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KRALJEVSKA AYUTHAYA
Nadaljevanje potovanja do nekdanje poletne rezidence
tajskih kraljev Bang Pa Ina, kjer se bomo vkrcali na
ladjico in zapeljali do kraljeve Ayutthaye. Obiskali bomo
Wat Yai Chaya Mongkol in starodavne ruševine Wat
Chai Wattanarama. Pot nas bo vodila naprej v Lopburi,
ki je znan po opičjem templju, katerega si bomo tudi
ogledali. Sledi vožnja do Phitsanuloka, kjer se bomo
podali na večerno potepanje s tipičnimi prevoznimi
sredstvi - rikšami do nočne tržnice. Nastanitev v hotelu.

5. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
PHITSANULOK - SUKHOTHAI - LAMPANG

OGLED NEKDANJA PRESTOLNICA SUKHOTAI S
KOLESI
Ogled Wat Mahathat - a, kjer se skriva po mnenju mnogih najlepši kip bude na Tajskem. Nato vožnja v prvo
tajsko prestolnico Sukhothai. S kolesi se bomo zapeljali po starodavnih ruševinah v romantičnem zgodovinskem parku z mnogimi templji, vključno z Wat Sri
Chum, v katerem nas čaka velikanski kip sedečega
Bude. Po kosilu v eni izmed restavracij v Si Satchanalai
naprej do Lampanga, skozi katerega se bomo popeljali
kar s kočijami. Nastanitev v hotelu.

6. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
LAMPANG - PHAYAO - CHIANG RAI

OBISK SKRIVNOSTNEGA ZLATEGA TRIKOTNIKA
Vožnja v Phayao, ki se ponaša z najplitkejšim jezerom
na Tajskem. Na poti se bomo ustavili tudi pri enem od
gorskih plemen. Po kosilu vožnja do skrivnostnega Zlatega trikotnika. Z ladjico se bomo zapeljali po mogočni
reki Mekong in uživali v naravnih lepotah. Nadaljevanje
poti v Chiang Rai. Nastanitev v hotelu.

7. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
CHIANG RAI - CHIANG MAI

KANTOKE NA SEVERU TAJSKE
Po zgodnjem zajtrku ogled sijočega Belega templja,
ki združuje sodobnost s tradicijo. Odhod proti Chiang
Maiu in ogled nekaterih rokodelskih delavnic (izdelava svile, lesa, lokalnih tekstilnih izdelkov). Po kosilu v
lokalni restavraciji ogled Wat Doi Suthep, ki se nahaja v gorah na višini 1.056 metrov. Do templja se bomo
povzpeli po stopnicah ali z vzpenjačo in občudovali
slikovito pokrajino pod nami. Zvečer po želji in proti
doplačilu Kantoke večerja s tradicionalnim plesom in
kulinariko s severa Tajske. Nastanitev v hotelu.

8. DAN
CHIANG MAI - BANGKOK

zajtrk, polet, nočitev

JAHANJE SLONOV IN RAFTING
Dopoldan bomo preživeli v družbi stalnih prebivalcev
slonov. Lahko jih bomo jahali in opazovali pri delu. Za
konec nas čaka še rafting z bambusovimi splavi. Popoldan prevoz na letališče in polet proti Bangkoku. V večernih urah polet proti enemu izmed azijskih/evropskih
letališč.

9. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

Pristanek na letališču Ljubljana/bližnjem letališču
predvidoma v dopoldanskih urah in povratek proti Sloveniji.

CENA: od

1.660 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu
v ekonomskem razredu, notranji let po programu
(Chiang Mai-Bangkok) z vključenimi letališkimi in
varnostnimi pristojbinami veljavne po pogojih na
dan 01.07.2019, vse prevoze z avtobusi po programu,
vse oglede vključno z vstopninami, nastanitev v hotelih 3-4* na bazi nočitev z zajtrki ter kosili v lokalnih
restavracijah ali večerje kot navedeno v programu,
stroške slovenskega spremljevalca in lokalnega vodnika, organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15
in 24 potniki 100 €; med 10 in 14 potniki 190 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
179 € (v primeru, da potuje 1 oseba, je doplačilo obvezno in se obračuna ob prijavi), povratni transfer na
bližnje letališče 38 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: kantoke večerja približno 30 €, napitnine (tudi otroci) 50 €, jahanje slonov in rafting z bambusovim splavom 55 €.
POPUST: 5 % do 12 let starega otroka v spremstvu
dveh odraslih oseb.

MOŽNOST PODALJŠANJA NA KOH CHANGU
8. DAN 
zajtrk, notranji let nočitev
CHIANG MAI - BANGKOK - KOH CHANG

JAHANJE SLONOV IN RAFTING
Dopoldan bomo preživeli v družbi stalnih prebivalcev
slonov. Lahko jih bomo jahali in opazovali pri delu. Za
konec pa nas čaka še rafting z bambusovimi splavi. Popoldan polet proti letališču Trat in kratka vožnja s trajektom proti otoku Kon Chang na zaslužene počitnice.
Tranfer do hotela in nočitev.

9. - 10. DAN
KOH CHANG

zajtrk, nočitev

UŽIVANJE NA POČITNICAH
Otok dogodivščin, kot mu pravijo mnogi, ponuja dolge
bele peščene plaže, živahno nočno življenje, številne
športne aktivnosti in raznolike oglede. Lahko se odpravite na morske avanture po sosednjih otokih, snorklanje v pestrem vodnem svetu, na tečaj tajske kuhinje
in številne druge aktivnosti. Vabile nas bodo dolge široke bele plaže, primerne za dolge sprehode in rajske
palme, primerne za sproščanje ob dobri tajski masaži,
brez katere dežele nikakor ne smemo zapustiti.

11. DAN 
zajtrk, nočni let
KON CHANG - BANGKOK - EVROPA
NASMEHI TAJSKE
Zadnje lovljenje toplega sonca. Popoldan polet proti
Bangkoku in naprej proti Evropi.

CENA podaljšanja VKLJUČUJE: letalski prevoz
Chiang Mai - Koh Chang, povratni avtobusni transfer
in vožnja s trajektom do Koh Changa, 3 x nočitev z
zajtrkom v 3* hotelu v dvoposteljnih sobah.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
80 €, 4* hotel 100 € po osebi.

12. DAN 
EVROPA – SLOVENIJA

Pristanek na letališču Ljubljana/bližnjem letališču
predvidoma v dopoldanskih urah in povratek proti Sloveniji.

OPOMBA: slovensko spremstvo v času počitnic ob
minimalno 10 prijavljenih potnikih. Končna cena je
odvisna od razpoložljivosti letalskih in hotelskih kapacitet in je znana ob končni potrditvi.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama na vprašanje.

CENA za podaljšanje:
od

259 €* najmanj 2 potnika

MOŽNOST PODALJŠANJA NA PHUKETU
8. DAN 
zajtrk, polet, nočitev
CHIANG MAI - BANGKOK - PHUKET

JAHANJE SLONOV IN RAFTING
Dopoldan bomo preživeli v družbi stalnih prebivalcev
slonov. Lahko jih bomo jahali in opazovali pri delu. Za
konec pa nas čaka še rafting z bambusovimi splavi.
Popoldan polet proti največjemu in hkrati naj zabavnejšemu delu Tajske, otoku Phuket. Tranfer do hotela
in nočitev.

9. - 10. DAN
PHUKET

12. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

Polet do Ljubljane /bližnjega letališča.

CENA za podaljšanje:
od

359 €*

najmanj 2 potnika

zajtrk, nočitev

SLADKO BREZDELJE
Biser juga, kot mu pravijo mnogi, ponuja dolge bele
peščene plaže, živahno nočno življenje, številne športne aktivnosti in raznolike oglede. Lahko se odpravite
na morske avanture po sosednjih otokih kot je otoček
Ko Phi Phi, Phang Nga ali James Bondov otok in številne druge. Vabile nas bodo dolge široke bele plaže,
primerne za dolge sprehode in rajske palme, primerne
za sproščanje ob dobri tajski masaži, brez katere dežele nikakor ne smemo zapustiti.

11. DAN
polet, zajtrk, nočni let
PHUKET - BANGKOK - EVROPA

CENA podaljšanja VKLJUČUJE: letalski prevoz Chiang Mai - Phuket, transfer letališče- hotel - letališče,
3 x nočitev z zajtrkom v 3* hotelu v dvoposteljnih sobah.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
80 €, 4* hotel 120 € po osebi.
OPOMBA: slovensko spremstvo v času počitnic ob
minimalno 10 prijavljenih potnikih. Končna cena je
odvisna od razpoložljivosti letalskih in hotelskih kapacitet in je znana ob končni potrditvi.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama na vprašanje.

NASMEHI TAJSKE
Pristanek na letališču Ljubljana/bližnjem letališču
predvidoma v dopoldanskih urah in povratek proti Sloveniji.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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FILIPINSKE RAZGLEDNICE 

ODHODI: 17.11.2019; 17.02.*, 06.03., 24.04. in 20.11.2020; 19.02., 23.04. in 25.11.*2021
dežela s turkiznim morjem, obilico
belega peska in palm na vsakem koraku,
nepozabno doživetje med koralnimi
grebeni, kiti, delfini, tarsierji,...
okušanje odlične hrane in spoznavanje
prijaznih domačinov,
ogled živahne Manile z okolico,
odlična kombinacija odkrivanja bujne
narave in počitnic.

4. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
EL NIDO – CELODNEVNO OTOČKANJE

NEKOČ »KRALJICA PACIFIKA«
Pristali bomo v štirinajst milijonskem mestu Manila,
prestolnici Filipinov, ki s svojimi 7.641 otoki po mnenju
mnogih ostaja ena zadnjih rajskih destinacij na svetu,
ki je še niso preplavile množice turistov. Sledila bo vožnja do hotela in nastanitev. Čas za prvo prilagajanje
drugačnemu časovnemu ritmu. Nočitev.

NE, NISO SANJE, VSE JE RESNIČNO IN NEIZMERNO
LEPO
Ves dan bomo z ladjico odkrivali čudoviti arhipelag 45
kraških otočkov, med smaragdno zeleno in modro belo
laguno z visokimi apnenčastimi klifi ostrih linij. Lepota
narave je bila večkrat prizorišče snemanj, kot je Surviver, priljubljeno pa je tudi kot prizorišče za sklepanje porok. Podvodni svet in koralne grebene občasno
obiščejo manjši morski psi in mante, pa ni strahu, saj
izkušeni domačini točno vedo, kam odpeljati naravnih lepot željne goste. Obiskali boste lagune in kraško
jamo potopljeno v laguno. Na otočkih se nahajajo divje
nedotaknjene plaže, kjer se bomo ustavljali, se brezskrbno kopali in z masko raziskovali bogat podvodni
svet. Domačini nam bodo pripravili okusno kosilo in
tudi za prijeten dremež v senci palm se bo našel čas.
Povratek v El Nido. Nočitev.

3. DAN
MANILA – PALAWAN: EL NIDO

5. DAN
EL NIDO

1. DAN
LJUBLJANA - EVROPA - MANILA

nočni let

Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali na bližnjem
letališču in polet preko enega od vmesnih letališč v
Manilo.

2. DAN
MANILA

nočitev v hotelu

zajtrk, nočitev

NA RAJSKI OTOK PALAWAN
Po zajtrku vožnja na letališče in polet na otok Palawan,
kjer je ob skoraj 2.000 kilometrih obale nanizanih okoli 1.780 otokov in otočkov, kamnitih zalivov ter snežno
belih peščenih plaž. Palawan bomo začeli odkrivati v
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popotniškem biseru El Nidu. Od sveta odmaknjeno
področje vas bo očaralo s svojo neokrnjeno naravo,
preprostimi hotelčki in zasebnimi penzioni, prijaznimi
domačini in okusno hrano. Tukaj ni prestižnih in zvenečih hotelskih verig, vse je preprosto in prav zaradi tega
odmaknjeno od množičnih turističnih poti. Nastanitev
v hotelu in potem pa predlagamo obisk plaže La Cabanas, ki velja za eno najlepših plaž na tem področju in
kopanje v kristalno čisti vodi bo pravi užitek. Zvečer se
bomo vsekakor sprehodili ob obali, kjer bodo domačini ponujali za zmerno ceno svež ulov rib in jih pred
vami tudi pripravili. Nočitev.

zajtrk, nočitev

NESKONČNA MODRINA V ŠTEVILNIH ODTENKIH
Čaka vas še en pomorskim užitkom namenjen dan.
Lahko se le odpravite na bližnjo plažo ali pa se za doplačilo predate opazovanju neokrnjene narave na El
Nido hopping turi A ali B. Kar težko se bomo poslovili

od tega eko paradiža. Da bo lažje, predlagamo kakšno
dobro večerjo v kateri od lokalnih restavracij in pred
spanjem še masažo. Prileglo se bo.

6. DAN
PALAWAN – PUERTO PRINCESA

zajtrk, nočitev

PUSTOLOVSKA VOŽNJA DO MESTA, KI JE DOBILO IME
PO ŠPANSKI PRINCESI
Po zajtrku se bomo s kombiji odpeljali proti jugu Palawana. Namestitev v upravnem središču otoka v Puerto Princesi. Pozno popoldne se bomo podali na oglede Puerto Princese, kjer bomo med drugim obiskali
krokodiljo farmo, Ranč Mitra, Bay Walk …

7. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
PALAWAN - PODZEMNA REKA

PODZEMNA REKA SV. PAVLA JE SEDMO NARAVNO
ČUDO
Zjutraj se boste odpeljali do naravnega parka Sabang,
kjer se nahaja prava znamenitost otočja Palawan
- podzemna reka Sv. Pavla, dolga 2,5 km. S čolni se
boste zapeljali do vhoda v podzemno reko, kjer boste ogled nadaljevali s kanuji. Podzemna reka ima svoj
ozek in pravzaprav dokaj nerazpoznaven vhod, vendar
se po vstopu kmalu odpre v širše dvorane, skoraj avenije, vseskozi pa nas bodo na poti spremljali čudoviti
stalaktiti in stalagmiti. Navdušujoč je tudi veliki notranji prostor, ki se vsakemu obiskovalcu odpre pred
očmi v podobi kupolaste dvorane. Za ljubitelje neokrnjene narave polne nenavadnih ptic, vodnih kuščarjev in
kač, bo po želji možna tudi plovba s kanuji po mangrovi reki. Pozno popoldan vrnitev v hotel in naš predlog:
odlična masaža, ki se bo še kako prilegla. Nočitev v
hotelu.

8. DAN
EL NIDO - CEBU - BOHOL

zajtrk, nočitev

NA OTOK PRESENEČENJ
Po zajtrku sledi prevoz na letališče in polet na otok
Cebu, od koder bomo s trajektom nadaljevali na Bohol,

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

ki je eden od tistih rajskih otokov, ki jih ob obisku Filipinov ne smeš izpustiti. Nastanitev v enem od hotelskih
resortov in nočitev.

9. DAN
BOHOL

zajtrk, kosilo, nočitev

ZAKAJ SO GRIČKI ČOKOLADNI IN TARSIERJI TAKO
MAJHNI
Celodnevni izlet po otoku. Največja zanimivost Bohola so Čokoladni grički med riževimi polji v notranjosti
otoka. Gre za morje polokroglih travnatih vzpetin, ki
se ob sončnem zahodu obarvajo v čokoladno barvo.
Legenda pravi, da so to solze v ljubezni razočaranega
velikana. Bohol je poznan tudi po filipinskem tarsierju,
najmanjšem še živečem primatu na svetu, ki oživi
predvsem ponoči. Zaradi majhnosti in nenavadnega
videza (spominja na filmskega gremlina), se je znašel
na vrstah spominkov. Njihove oči so večje od možganov, glavo pa lahko premikajo za 180 stopinj. Tarsier
je manjši od dlani in res zanimiva kreacija narave. Odkrivanje otoških lepot boste nadaljevali s kosilom na
ladji, medtem ko bo plula po reki skozi deževni pragozd. Po rečnem križarjenju boste obiskali najstarejšo
kamnito cerkev na otoku, kjer boste spoznali zgodbo o
čudežu. Bohola ne morete zapustiti, ne da bi si ogledali še spomenik posvečen premirju in krvni zavezi med
španskim osvajalcem Legazpijem in lokalnim plemenskim vladarjem. Takrat sta si prerezala žili na zapestju,
njuna kri je stekla v kozarec, iz katerega sta vsak posebej srknila. Ostanek popoldneva bo prosto. Povratek v
hotel, nočitev.

10. DAN
BOHOL

zajtrk, nočitev

SLADKO BREZDELJE NA PEŠČENI PLAŽI
Zajtrk v hotelu in prost dan za uživanje na sanjskih plažah, kopanju, snorklanju, kulinaričnemu razvajanju.

11. DAN
BOHOL - MANILA

zajtrk, nočitev

IZ OBMORSKEGA RAJA V VELEMESTO
Po zajtrku še del dopoldneva prosto in nato vožnja na
letališče in polet v Manilo, ki kipi od velemestnega vrveža. Nastanitev v hotelu in orientacijski sprehod po
okolici.

12. DAN
MANILA

zajtrk, kosilo, nočitev

ŽIVAHNA MANILA
Po zajtrku bomo pričeli z ogledi mesta: panoramska
vožnja do manilskega zaliva, kjer se bomo sprehodili
do starega mestnega jedra - Intramuros, ki se ponaša
z arhitekturo španskega kolonialnega obdobja, sprehodili se bomo čez mestni trg Rizal, kjer se je zgodilo nekaj pomembnih zgodovinskih dogodkov. Pot nas
bo vodila do Kitajskih vrtov, finančne moderne četrti
Makati in do predela Bonifacio, ki velja za prestižnejši del Manile. Zvečer boste po želji ob doplačilu lahko
križarili po manilskem zalivu z ladjo, občudovali sončni
zahod in imeli tudi večerjo. Nočitev.

13. DAN
MANILA - EVROPA

zajtrk

ŠE ZADNJIČ MANILA IN NOČNI LET
Po zajtrku še del dneva prosto, nato pa sledi vožnja na
letališče, od koder boste preko enega od vmesnih letališč nadaljevali v Ljubljano ali do drugega bližnjega
letališča.

14. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

prihod domov

Pristanek na letališču Ljubljana ali enem izmed okoliških letališč v popoldanskih urah.

CENA:

od 2.390 €*

najmanj 20 potnikov

CENA VKLJUČUJE: vse letalske vozovnice po programu, vključno s tremi notranjimi leti, prevoz s trajektom Cebu-Bohol, vse nočitve z zajtrkom v 3*/4* hotelih lokalne kategorizacije (razen v El Nidu, ko prenočujemo tudi v preprostih penzionih), vsi izleti po
programu z lokalnimi angleško govorečimi vodniki in
vstopninami pri treh celodnevnih izletih na Boholu,
v Puerto Princesi z ogledom podzemene reke in El
Nidu tudi kosila, vsi prevozi in transferi na lokaliteti,
stroške organizacije potovanja, v primeru vsaj 15 prijavljenih oseb tudi stroške slovenskega predstavnika
na poti.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15
in 19 potniki 170 €; med 10 in 14 potniki 240 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: za namestitev v 4*/5*
hotelih oz. resortih lokalne kategorizacije 300 €,
enoposteljna soba 350 € v 3*/4* hotelski namestitvi
oz. 635 € v 4*/5* hotelski namestitvi, napitnine (tudi
otroci) pribl. 50 USD, podaljšanje programa na Boholu ali Boracayu: 2, 3, 5 dni - odvisno od želja (zahtevajte poseben izračun).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: večerje in kosila ter
stroški osebne porabe (hrana je sorazmerno poceni,
izbor pa zelo velik), dodatni ogledi in izleti, ki niso
vključeni v osnovni program.
OPOMBA: v primeru poleta z bližnjega letališča je
prevoz za doplačilo.
POPUST: otrok do 12. leta v sobi z dvema odraslima
osebama na vprašanje.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

89

MISTIČNA BURMA

ODHODI: 21.11.2019*; 16.02.*, 15.04. in 19.11.2020; 18.02.2021
»zlata dežela«,
nedotaknjena veličastna kulturna in
naravna dediščina: starodavni templji v
Baganu, pagoda Švedagon, misteriozni
Mendalay, plavajoči vrtovi na jezeru Inle,
srečanja z izjemno prijaznimi domačini
in spoznavanje njihovih rokodelskih
spretnosti pri lončarstvu, rezbarstvu,
tkanju svilenih izdelkov, izdelavi cigar...

1. DAN
ZAGREB-YANGON

nočni let

Zbor potnikov na letališču v Zagrebu dve uri pred napovedanim letom. Po prevzemu potne dokumentacije
sledi prijava na let preko vmesnega letališča do Yangona.

2. DAN
YANGON

večerja, nočitev

Prihod v Yangon. Po opravljenih carinskih formalnostih
sledi ogled burmanskega glavnega mesta, ki je bil v
preteklosti poznan pod imenom Rangoon. Ni naključje, da se Yangona drži krilatica, da gre za eno najlepših
prestolnic jugovzhodne Azije, saj je ob yangonskih širokih avenijah veliko prestižnih stavb, ki spominjajo na
britanski kolonializem, na obzorju mesta pa se rišejo
tudi visoki hoteli in poslovne stavbe. Obiskali bomo
pagodo Kyaukhtatgyi, ki slovi po 70 metrskem kipu
ležečega Bude. Ta pagoda nam lahko služi kot uvod v
odkrivanje budizma, saj je na stenah prikazano življenje utemeljitelja Bude in osnovna simbolika religije, ki
je najbolj razširjena v tem delu sveta. Na tem mestu
se boste prvič srečali tudi z lokalnim prebivalstvom,
ki množično opravlja molitve in darovanja ravno v tem
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svetišču. Spoznavanje burmanske kulture bomo nadaljevali z obiskom čajnice, kjer bomo lahko poizkusili čaje, ki jih domačini uživajo vsakodnevno, njihova
priprava in način uživanja pa je del bogate tradicije.
Pozno popoldne bomo obiskali še pagodo Švedagon,
ki šteje več kot 2500 let in s svojim 99 metrov visokim
stolpom dominira nad Yangonom in predstavlja za
lokalno prebivalstvo najsvetejši kraj. Popotniku se za
vedno vtisne v spomin pogled na zlato kupolo, ki jo
obsije zahajajoče sonce. Večerja v lokalni restavraciji.
Povratek v hotel in nočitev.

3. DAN
YANGON-BAGAN

zajtrk, večerja, nočitev

Po zajtrku sledi prevoz do letališča, od koder bomo poleteli proti stari prestolnici Baganu, ki se razprostira na
bregovih reke Irrawaddy. Glavno mesto Burme od 11.
do 13. stoletja slovi po številnih pagodah in stupah, saj
se jih je od prvotnih 10 tisoč, ohranilo do danes 2.200.
Obisk pagode Shwezigon, ki vas bo s svojo zlato stupo
popolnoma očarala. Ustavili se bomo tudi pri svetišču,
ki ga je dal zgraditi kralj Htilominlo in nosi njegovo ime.
Prebivalci Bagana se že stoletja ukvarjajajo s poslikavo
in lakiranjem različnih lesenih predmetov in način poslikave bomo spoznali ob obisku rokodelske delavnice.
Popoldan bomo občudovali svetišče Ananda, ki ga krasijo zlate figure t.i. stoječega Bude. Posebno doživetje
bo vožnja s konjsko vprego do najvišje ležečega svetišča na območju Bagana Thatbyinn ter svetišč Dhammayanghi in Sulamani. Opazovanje sončnega zahoda
z vrha enega od svetišč. Večerja v lokalni restavraciji.
Nočitev.

4. DAN 
BAGAN

zajtrk, večerja, nočitev

Po zajtrku bomo obiskali živopisno tržnico Nyaung
Oo, na kateri domačini prodajajo sadje, zelenjavo, začimbe, spominke … Odhod do vasi Myinkaba, kratek
sprehod in obisk svetišč Manuha in Nan Paya. Povratek v hotel in počitek. Popoldne se bomo podali v vas

Minnanthu, kjer bomo imeli možnost spoznati način
življenja domačinov. Ogledali si bomo tudi svetišča
Payathonzu, Lemyentha in Nandamannya. Sledi plovba
po reki Irrawaddy, ki vam bo približala način življenja
ribiških družin v obalnih vaseh. Odhod na večerjo, ki jo
bo popestril ogled lutkarske predstave. Nočitev.

5. DAN
zgodnji zajtrk, večerja, nočitev
BAGAN-MANDALAY

Po zgodnjem zajtrku bo organiziran transfer na letališče in let do Mandalaya, drugega največjega mesta v
Mjanmaru. V poslednji prestolnici burmanskega kraljestva si bomo ogledali pagodo Mahamuni, ki jo obiskujejo budistični romarji iz vseh koncev sveta, saj se
tam nahaja edinstveni kip Mahamuni Bude. O tehnikah
pozlate, izdelave rezbarij in tapiserij, se bomo seznanili v tradicionalnih rokodelskih delavnicah. Popoldan
bomo obiskali pagodo Kuthodaw, v kateri najdemo 729
marmornatih plošč z budističnimi zapisi, ki jih imenujejo »Največja knjiga na svetu«. Ogledali si bomo
tudi samostan Shwenandaw, ki je napravljen iz skrbno
izrezljane tikovine in je edina zgradba, ki se je ohranila
od velikega kompleksa kraljeve palače iz 19. stoletja.
Oglede bomo zaključili na 240 m visokem vrhu Mandalay Hilla, od koder se odpira krasen razgled na mesto,
okoliške pagode in reko Irrawaddy. Večerja v lokalni
restavraciji. Nočitev.

6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
MANDALAY - SAGAING - AVA - AMARAPURAMANDALAY

Zajtrk. Odpravili se bomo v okolico Mandalaya, kjer
bomo obiskali nekdanje burmanske prestolnice: Avo,
Sagaing in Amarapuro. S 600 belo obarvanih pagod in
samostanov hrib Sagaing predstavlja religijski center
Burme, kjer išče svoj mir več kot 3000 menihov in se
nahaja preko 100 meditacijskih centrov. Obiskali bomo
pagodo Swan Oo Pon Nya Shin in U Min Thone Sae. Na
lokalni tržnici boste med drugim lahko kupili tudi umetelno izdelane srebrne izdelke. Ustavili se bomo tudi v

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

lončarski delavnici, kjer izdelujejo tipične burmanske
posode za vodo. Pot bomo nadaljevali do Ave, ki je bila
prestolnica od 14. do 18. stoletja. Sledilo bo prečkanje reke z ladjo, na drugem rečnem bregu pa nas bodo
že čakale konjske vprege, s katerimi se bomo lahko
popeljali do lesenega samostana Bagaya in ostankov
kraljeve palače in utrdbe. Ta dan nas čaka še obisk
Amarapure, t.i. »mesta nesmrtnih«. Domačini se tu že
dolga stoletja ukvarjajo z izdelavo svilenih tkanin, kar
bomo spoznali v eni izmed rokodelskih delavnic, kjer
bomo svilnate izdelke lahko tudi kupili. Podali se bomo
tudi po leta 1782 zgrajenem mostu iz tikovine U Bein,
ki meri 1,2 km. Vrnitev v Mandalay. Večerja in nočitev.

7. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
MANDALAY-HEHO-JEZERO INLE

Po zajtrku bo organiziran transfer do letališča v Mandalayu in let do Hehe. Po pristanku sledi enourna vožnja do vasi Nyaung Shwe na obali jezera Inle. Vmes
si bomo ogledali še samostan Shwe Yan Pyay. Sledi
plovba s čolnom po jezeru, ki bo posebej zanimiva
predvsem zaradi tega, ker se bomo srečevali z ribiškimi kanuji, ki jih ribiči veslajo z nogo in ribarijo na
edinstven način. Vmes bomo videli koliščarska naselja
s plavajočimi vrtovi in opazovali način življenja tamkajšnjih domačinov. Obiskali bomo pagodo Phaung
Daw Oo in se v rokodelski delavnici seznanili z izdelavo
cigar. Vožnja do hotela, namestitev, večerja in nočitev.

8. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
JEZERO INLE-INDEIN-HEHO-YANGON

Po zajtrku bomo obiskali eno od lokalnih tržnic, na kateri se zbirajo tako domačini kot tudi pripadniki gorskih plemen iz okolice, ki jih prepoznamo po slikovitih
nošah. Po nakupih sledi vožnja do Indeina in ogled vitkih stup Alaung Sitthou. Prevoz do letališča v Hehu in
let do Yangona. Prevoz do hotela, namestitev, večerja
in nočitev.

9. DAN
zgodnji zajtrk, večerja, nočitev
YANGON-DOHA

Zgodnja odjava iz hotela in organiziran transfer do letališča v Yangonu, od koder bomo poleteli proti Dohi,
kamor prispemo pozno dopoldne. Vožnja do hotela in
namestitev. Sledi poldnevni ogled katarske prestolnice, kjer vas bodo verjetno najbolj navdušili »The Pearl-Qatar«, Muzej islamske umetnosti in tradicionalni
katarski bazaar Souq Waqif.

10. DAN
DOHA-ZAGREB

Odjava iz hotela in transfer do letališča od koder bomo
poleteli proti Zagrebu.

CENA:

od 2.170 €*

najmanj 20 potnikov

CENA VKLJUČUJE: povratne letalske vozovnice z letališkimi pristojbinami po programu v ekonomskem
razredu na relaciji Zagreb-Doha-Yangon, notranji leti
na relacijah: Yangon–Bagan, Bagan–Mandalay, Mandalay–Heho in Heho-Yangon, 7 nočitev z zajtrkom v
dvoposteljnih sobah v 3* hotelih lokalne kategorizacije v Yangonu, Baganu, Mandalayu in ob jezeru Inle,
1 nočitev v dvoposteljni sobi na osnovi polpenziona
v 4* hotelu v Dohi, 7 večerij po programu, skupinske
transferje in oglede po programu v Burmi, vožnje z
motornimi čolni, vstopnine za različne kulturne ustanove, ki jih obiščemo po programu, poldnevni voden
ogled Dohe, spremstvo hrvaško govorečega predstavnika na poti, angleško govoreče lokalne vodnike
in stroške organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15
in 19 potniki 100 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: doplačilo za enoposteljno sobo 335 €; vizum za vstop v Myanmar oz.
Burmo 60 € (v ceno je vključeno tudi posredovanje
agencije pri viziranju), polet z zračnim balonom nad
Baganom 310 €, nezgodno turistično zavarovanje.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: napitnine za lokalne
vodnike in voznike 40 €.
OPOMBA: v primeru poleta z bližnjega letališča je
prevoz za doplačilo.
POMEMBNO: za vstop v Mjanmar oz. Burmo je potreben vizum. Potni list mora imeti veljavnost še najmanj šest (6) mesecev na dan vstopa v državo.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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ARMENIJA
GRUZIJA
UZBEKISTAN
KIRGIZIJA
KAZAHSTAN
O CENTRALNI AZIJI

Armenija je najstarejša krščanska država na svetu. Občutimo svobodo ob pogledu na mogočno kavkaško gorovje in drugo najvišje ležeče jezero na svetu. Podajmo se na pot iskanja fascinantnih
umetnostnih del v prestolnici Erevan in spijmo svetovno znan konjak. Odkrijmo armensko malo Švico v mestecu Dilijan, ki slovi po
znanih ozdravitvah. Med obiskom številnih samostanov nam bo
zagotovo ostal v spominu samostan Noravank, ki se bohoti v rdečih
klifih.
Gruzija je zasanjana kavkaška država ob Črnem morju in več kot
odlična destinacija za ljubitelje umetnosti ter raziskovalce legend. Podajmo se v deželo najstarejših cerkva, romantičnih gradov
s stražnimi stolpi in nepozabnih razgledov na Kavkaz. Spoznajmo
ponosne in gostoljubne Gruzijce, ki nam bodo ponosno postregli z
njihovim najboljšim vinom.
Uzbekistan je arhitekturno bogata država v osrčju Azije z burno
zgodovino. Imenujemo jo dragulj Svilene ceste, ki je bila nekoč
pomembna trgovska pot, po kateri so trgovci v mesta prinašali
nove kulturne vrednote. Še danes se lahko zazremo v neskončne
peščene sipine, kjer se počasi pozibavajo otovorjene kamele.
Užijmo mistično deželo mošej, medres in minaretov, ki s svojimi
turkiznimi toni barvajo ta azijski Orient.

KDAJ ODPOTOVATI

Srednjeazijske države je najlepše obiskati spomladi in jeseni, ko so
temperature ravno prav visoke in dnevi ravno prav dolgi.
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V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

ARMENIJA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Sprehod po mestu Dilijan, ki ga zaradi čudovite
gorske pokrajine in slikovitih uličic imenujejo armenska mala Švica.

•

Degustacija svetovno znanega konjaka Aragata
v prestolnici Erevan, enem najstarejših, a svetovljanskih armenskih mest.

•

Ogled armenskega Vatikana v Echiadzinu, kjer
se nahaja sedež patriarha armenske pravoslavne
cerkve ter obisk tamkajšnje katedrale in muzeja s
številnimi dragocenimi rokopisi.

•

Preverjanje temperature armenskega morja, jezera Sevan, ki je na 2.000 metrih nadmorske višine
drugo najvišje ležeče jezero na svetu.

GRUZIJA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

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

•

Obisk mesta Gori, rojstnega kraja slovitega predsednika Stalina, ki razkriva vse skrivnosti njegove
politične in življenjske poti.

•

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

•

Postanek v antičnem jamskem mestu Uplitsihe, ki
je bilo vklesano v živo skalo.

UZBEKISTAN
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Obisk mesta Samarkand, najstarejšega in najbogatejšega na svileni poti.

•

Odkrivanje skrivnostnih zgodb 2.000 let stare
uzbekistanske prestolnice Taškenta med sprehajanjem po orientalskem bazarju.

•

Vzpon na slavni minaret Kalyan po stopetih stopnicah.

•

Ogled harema v mestu Khiva, ki ga zaradi obarvanih streh mošej in medres imenujejo tudi turkizno
mesto.

KIRGIZIJA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

»Jurte« v Kirgizistanu predstavljajo
pravo doživetje. Zgrajene so iz lesa,
ki je obdan z ovčjo volno, po tleh pa
so nameščene preproge. Domačini,
ki v teh krajih preživijo pomlad in
poletje, so izjemno gostoljubni,
spoštujejo vsakega popotnika in
zakone narave. Vsak gost je več kot
dobrodošel in kaj hitro se boste
počutili kot doma

•

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

•

spoznavanje nomadskega načina
življenja na idiličnih planotah ob
jezeru Song kol

BIŠKEK

KIRGIZIJA

KARAKOL

JALALA-ABAD

KAZAHSTAN
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

•

•
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Charyn Canyon v Kazahstanu leži sredi
popolne pustinje in je od Almatya
oddaljen približno 200 kilometrov.
Vse skupaj je povsem neokrnjeno,
temperature pa se vseskozi gibljejo
okoli 45 stopinj Celzija. Kanjon ponudi
pravo doživetje s svojimi peščenimi
skulpturami, ki so jih oblikovali močni
sunki vetra. Najlepši konec kanjona
je Dolina gradov, kjer se dobesedno
ustavi čas
prostrane stepe Kazakhstana
obsegajo dobršen del 9. največje
države sveta. Tukaj najdemo številne
domačine-nomade, ki poletne
mesece preživijo v tradicionalnih
jurtah.
Kazakhstan je ena izmed redkih držav,
ki se lahko pohvali z izjemno hitro
rastočim razvojem mestnih središč na
eni ter idilično in neokrnjeno naravo
z dih jemajočimi turkiznimi jezeri
na drugi strani. Mesta so živahna in
polna prijaznih domačinov, medtem
ko narava ponuja tihožitje med vršaci
visokih gora in širnimi gozdovi

ASTANA

KAZAHSTAN
ALMATY

PALMINA POPOTNICA
PALMINA POPOTNICA

PODAJTE SE NA AVANTURO PRETEKLOSTI
Odpravite se na veliko popotovanje odkrivanja
zgodovine velikih civilizacij. Stopajte po tisočletni
poti verovanj, trgovcev in cesarjev ter začutite mogočnost nekdaj velikih mest Svilene ceste.
OBČUTITE VREDNOST PREPROSTOSTI
Svet, ujet med gorovji, pašniki in puščavami potrpežljivo čaka, da ga odkrijete. Naj vas prepriča z
dragoceno tišino, preprostimi domačini in popolnoma drugačnim načinom življenja. Preverite, ali je
tudi vaš popotniški duh podoben nomadskemu.

SVETOVNI FENOMEN
PRAZNIK VODNIH BALONČKOV
Vardevar je armenski praznik, ki ga praznujejo julija. Takrat Armenci mimoidoče polivajo z vodo oziroma vanje mečejo vodne
balončke, kar namiguje na poganski obred čiščenja.
PIONIRJI KRŠČANSTVA
Gruzija je skupaj z Armenijo prva država na svetu, ki je sprejela
krščanstvo.
BOMBAŽNA MEKA
Uzbekistan sodi med največje proizvajalce in izvoznike bombaža,
ki za deželo predstavlja belo zlato. Z izvozom letno zaslužijo
okrog milijardo evrov.

ZA DOBER TEK
Armenska kuhinja slovi po mezi (armenski solati), tolmi (z
mesom polnjenim sadjem) in lahmajunu (pici podobni jedi).
Gruzijski obroki se pričnejo s predjedmi v obliki slanih peciv in
različnih vrst kruha ter nadaljujejo s kombinacijami mesnih jedi
in zelenjave.
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Nepozabna doživetja v deželah STANE
PALMINA POPOTNICA
Države STANE so vse tiste čudovite destinacije,
ki se končajo na besedico »stan«. To so KAZAHSTAN, KIRGIZISTAN in UZBEKISTAN. Gre za slikovite
dežele, ki navdušijo še tako zahtevnega popotnika.
Na eni strani se odkriva puščava, gozdovi, gore in
ravnice, na drugi strani pa se spoznava z izjemno bogato kulturo.
Skozi ta ozemlja je namreč potekala znana trgovska
pot, ki jo poznamo pod imenom »Svilena cesta«.
Kazahstan in neskončne stepe, pravljični kanjoni ter
življenje nomadov v tradicionalnih jurtah. Je deveta
največja država na svetu in verjetno ena izmed zadnjih neodkritih popotniških skrivnosti.
Kirgizistan je dežela visokih gora, številnih jezer in
pristnih domačinov. Nedvomno gre za neodkrit biser
z izjemno gostoljubnimi domačini, poseben čar pa
deželi daje neobljudenost.
Uzbekistan je arhitekturno bogata država v samem
osrčju Azije. Slavna trgovska pot Svilena cesta deželi
daje svojevrsten pečat in obuja spomine na preteklost. Znamenita pot po kateri so trgovci prenašali
tovor iz Azije in vse do sredozemskih obal.

Kulinarična Gruzija
PALMINA POPOTNICA
Že tisočletja Gruzijci v vinorodnih regijah, med katerimi je najslavnejša Kakheti vzhodno od Tbilisija, zorijo vino v velikanskih
glinenih amforah, ki jih odložijo na vrtovih ali zakopljejo v zemljo, ki je tu že polpuščavska. To vino ima tako polnokrven okus,
da se ga splača okušati z zaprtimi očmi. Ko ga srkaš v tipični
gruzijski restavraciji s kupom jedi na mizi – od bučk, polnjenih z
orehi in jajčevcev z granatnimi jabolki do jagenjčka s pehtranom
in hrustljavega kachapurija s sirom, misliš, da si v nebesih.
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POSEBNO
LETALO

ARMENIJA IN GRUZIJA - ZASANJANO ZAKAVKAZJE
ODHODI: 3.10., 26.10., 2019; 27.4., 21.7., 25.10.*2020; 24.4.2021

ogledi krajev na znameniti svileni cesti
številni starodavni samostani in
katedrale z bogato zgodovino
odlična kulinarika in znamenita vina –
deželi vina in okusne hrane
1. DAN
večerja in nočitev
LJUBLJANA – TBILISI – EREVAN

UNISECOV SAMOSTAN HAGHPAT – ČUDOVITO MESTO EREVAN
Zbor potnikov v nočnih/jutranjih urah na letališču JP
Ljubljana in direkten polet s posebnim letalom v Tbilisi. Po jutranjem pristanku v Gruziji vožnja do gruzijsko – armenske meje, kjer bomo opravili obmejne formalnosti, zamenjali avtobus in nadaljevali do našega
prvega postanka v Armeniji in sicer do znamenitega
samostanskega kompleksa Haghpat, ki se nahaja na
Unescovi listi kulturne dediščine. Po ogledu bomo nadaljevali mimo mest Vanadzor in Spitak proti Erevanu.
Na poti še še postanek za ogled samostana Janeza
Krstnika in v poznih popoldanskih urah prihod v glavno mesto Armenije, ki leži pod vznožjem mogočnega
gorovja Ararat. Ogledali si bomo mesto, se sprehodili
po njegovem središču, obiskali Trg republike, opero in
park s stopnicami – kaskade. Nato se bomo zapeljali
v park nad mestom in si ogledali muzej armenskega
genocida (v primeru kasnejšega prihoda lahko del
ogledov napravimo naslednji dan). Sledi nastanitev v
hotelu, večerja in nočitev.

2. DAN
zajtrk, nočitev
KHOR VIRAP - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS

DEGUSTACIJA ARMENSKEGA KONJAKA
Zajtrk in jutranja vožnja po rodovitni araratski nižini
proti Khor Virapu, ki se nahaja med mestoma Artašat in Ararat, zato se nam bo odprl čudovit pogled na
sveto goro Ararat. Kralj Trdat III. naj bi sredi ravnine
Araksa zaprl Gregorja Iluminatorja v jamo ter ga mučil
13 let, da bi opustil krščanstvo. Po ogledu nadaljevanje
do Echmiadzina, verskega središča, kjer si bomo ogledali katedralo. Mestece je, prav tako kot Zvartnots,
pod zaščito Unesca. Po ogledih bomo za zaključek
obiskali še tovarno konjaka, ga seveda degustirali in
po želji tudi kupili. Vrnitev v hotel. Prosto za večerno
raziskovanje Erevana ali ob doplačilu večerja v lokalni
restavraciji (ob prijavi). Nočitev.

3. DAN
zajtrk, večerja nočitev
EREVAN – JEZERO SEVAN – SAMOSTAN SEVANAVANK – GOHSAVANK –TBILISI

Zajtrk v hotelu in nato vožnja do jezera Sevan, ki je naj-

večje sladkovodno jezero v Armeniji, največje jezero v
kavkaški regiji in z nadmorsko višino 1900 metrov tudi
eno najvišjih jezer na svetu. Skupaj z jezeri Van in Urmi
predstavlja eno od treh velikih jezer antične Armenije.
Njegova površina je 940 km2 in globina vse do 83 metrov. Zanimiv bo pogled na samostan Sevanavank, ki
se nahaja na polotoku. Po obisku samostana se bomo
odpeljali po slikoviti gozdni pokrajini do mesta Dilijan,
se sprehodili po starodavnih uličicah s tradicionalnimi
obrtniškimi trgovinami in značilnimi armenskimi izdelki. Nadaljevali bomo do samostana Goshavank, kjer so
v Armeniji najdeni najboljši hakari (nagrobniki s klesanimi križi v plitkem reliefu). Nadaljevali bomo do meje
z Gruzijo, kjer bomo po opravljenih obmejnih formalnostih in menjavi avtobusa nadaljevali v gruzijsko prestolnico Tbilisi. Nastanitev v hotelu večerja in nočitev.

4. DAN
zajtrk, nočitev
TBILISI – SIGHNAGHI - TSINANDALI – TBILISI

VINORODNA REGIJA KAKHETI
Po zajtrku sledi vožnja do osrčja vinorodne regije
Kakheti. Gruzija je zibelka pridelave vina in tudi beseda
vino, morda prihaja iz gruzijskega poimenovanja »gvino«. Obiskali bomo slikovito utrjeno mestece Singnaghi, ki leži nad rodovitno dolino reke Alazani, kjer so
glavna vinorodna območja. Obiskali bomo posestvo
romantičnega pesnika Aleksandra Čavčavadzeja. V
okolici Gurjaanija bomo poskusili njihovo vino in izvedeli vse o starodavni tradiciji pridelave vina v glinenih
posodah »kvevrih«. Vrnitev v Tbilisi in nočitev.

5. DAN
zajtrk, nočitev
TBILISI - ANANURI - KAZBEGI – TBILISI

VOŽNJA PO VOJAŠKI CESTI
Po zajtrku panoramska vožnja do trdnjave Fort Ananuri, kjer se bomo ustavili pred vzponom na Kavkaz.
Tukaj se začenja vožnja po » vojaški cesti« do skoraj
2.400 m visokega prelaza v osrčje Kavkaza, do vasice
Kazbegi, ob meji z Rusijo. Tu nas bodo pričakali domačini, ki nas bodo s terenskimi vozili odpeljali do cerkvice Gergeti - Sv. Trojice, ki se nahaja pod goro Kazbegi
(5.000 m). Po legendi naj bi prav tukaj antični bogovi
pribili Prometeja, ker je človeštvu podaril ogenj. Povratek v Tbilisi in prosti čas. Po želji tradicionalna večerja s programom, nočitev.

6. DAN
zajtrk, nočitev
TBILISI - MTSKHETA - GORI - UPLITSIHE –
TBILISI

STALINOVO ROJSTNO MESTO IN MUZEJ
Po zajtrku vožnja v staro gruzijsko prestolnico Mtskheta, ki je na seznamu Unescove kulturne dediščine.
Ogled katedrale Svetitskhaveli in cerkve Jvari. Nadaljevanje vožnje v Gori, rojstno mesto Stalina. Postanek
pred Stalinovim kipom in obisk muzeja. Po ogledih
prosto za pohajkovanje in kosilo. Nadaljevali bomo do

antičnega jamskega mesta Uplitsikhe, ki so ga že pred
več tisoč leti vklesali v mehak vulkanski tuf. Popoldanski povratek v Tbilisi. Po želji tradicionalna večerja s
programom, nočitev. Nočitev.

7. DAN
TBILISI - LJUBLJANA

zajtrk, nočitev

OGLED ENEGA NAJLEPŠIH ZAKAVKAŠKIH MEST
Tbilisi velja za enega najlepših zakavkaških mest. Ogledali si bomo cerkev Metekhi, prečkali most in se zadržali v starem del mesta, kjer je bilo mesto pri žveplenih
kopelih tudi ustanovljeno. Po ozkih ulicah se bomo
izgubili v labirintu barv in vrveža. Vmes bo čas za kosilo. Povzpeli se bomo do mestne trdnjave Narikala, od
koder je lep razgled na ves Tbilisi z okolico. Povratek
v središče mesta, kjer bomo nadaljevali mimo več kot
100 let stare sinagoge in pokukali v katedralo Sioni iz
6. stol. Nato se bomo po živahni glavni ulici Rustaveli,
kjer je mnogo zanimivih trgovin s spominki in filigrani, zapeljali do veličastne cerkve Sv. Trojice – Sameba.
Sledi prevoz na letališče in polet proti domu.

CENA:

od 1.389 €* najmanj 45 potnikov

CENA VKLJUČUJE: polet Ljubljana Tbilisi in nazaj,
letališke in varnostne pristojbine, lokalne avtobusne prevoze po programu, šest nočitev z zajtrki v
hotelih 3* po programu, dve večerji v hotelih ali lokalnih restavracijah, vse zunanje oglede, vključene
vstopnine v samostane po programu, degustacija
vina v Gruziji, degustacija konjaka v Armeniji, lokalnega in slovenskega vodnika, stroške organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
35 in 44 potnikov 130 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
190 EUR, 2 tradicionalni večerji (Erevan + Tbilisi
50€ rezervacija in plačilo ob prijavi)
Projekt je mišljen na posebnem letalu (charter
let), kjer je najmanjše število 140 potnikov na letalu
in najmanj 45 potnikov na posameznem avtobusu.
Cena pa se preračuna na število potnikov v posameznem avtobusu in na letalu. Če je potnikov več
kot 49 na istem programu, se uporabita dva avtobusa in se obračuna višja cena za potnike na obeh
avtobusih, dokler oba ne dosežeta optimalnega
števila potnikov. Doplačilo za min. 35 potnikov na
posameznem avtobusu je 130 €.
Projekt se lahko izpelje tudi na redni letalski liniji
iz katerega od bližnjih letališč. O tem bodo potniki
obveščeni namanj mesec dni pred odhodom.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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OKUSI GRUZIJE

ODHODI: 3.10., 26.10., 2019; 27.4., 21.7., 25.10.2020; 24.4.2021

poseben program, kjer bomo deželo
pod zasanjanim Kavkazom spoznali skozi
brbončice
prepustite se domoljubnim domačinom
in se poskusite v pripravi pravih
gruzijskih jedi in pokušinah vina iz
najstarejših vinogradov na svetu
1. DAN
LJUBLJANA – TBILISI

KULINARIČNA AKADEMIJA
Polet iz letališča JP Ljubljana proti Gruziji. Pristanek v
Tbilisiju. Po opravljenih formalnostih transfer do hotela, kjer bomo zajtrkovali in oddali prtljago.
Po zajtrku se bomo udeležili kulinarične delavnice, ki
nas bo seznanila z gruzijsko kuhinjo. V okviru delavnice
bomo pripravljali 3-4 najbolj znane nacionalne jedi. Ob
koncu delavnice se bomo pripravljene jedi tudi poskusili. Po kosilu sledi ogled mesta Tbilisi. Obiskali bomo
staro kopališče, ki je nastalo na žveplenih izvirih. Po
legendi se je Kralj Gorgasali ravno zaradi teh toplih
izvirov odločil da bo postavil mesto Tbilisi. Obiskali
bomo trg kjer so na enem mestu zbrane štiri različna verska svetišča, ki odsevajo gruzijsko toleranco in
sprejemanje različnih verskih skupnosti; gruzijsko pravoslavna katedrala Sv. Trojice, Armensko - gruzijska
cerkev, židovska sinagoga in turška islamska mošeja.
Po ogledu se bomo odpravili do trdnjave Narikala, kjer
bomo imeli gruzijski foklorni večer z glasbo in odlično
kulinariko. Nočitev v hotelu.

2. DAN
VINSKA POT DO MESTA KAKHETI –
TSINANDALI – ALAVERDI – TELAVI

Po zajtrku se bomo odpeljali do vzhodnega dela Gruzije, do kraja Kakheti, ki je znan kot zibelka gruzijskega
vina. Obiskali bomo muzej Princa Aleksandra Chavchavadze, s čudovitim vrtom in vinsko kletjo. Poskusili
bomo 5 različnih vrst vina. Sledi vožnja mimo samostana Alaverdi do mesta Telavi. Postanek pri vinski kleti in
restavraciji kakhuri Ezo – Kakhetia Yard, kjer nas bodo
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lokalni prebivalci pogostili z večerjo dobrodošlice, ki jo
bomo pripravili sami. Gostje bomo sodelovali pri pripravi kruha, mesni jedi ''Mitsvadi' in posebne gruzijske
sladice''Churchkhela''. Naučili nas bodo tudi izdelave
cmokov ''Khinkali'' in naučili piti tipično nacionalno
pijačo imenovano ''Chacha''. Nočitev v okolici Telavija.

3. DAN
TELAVI – NAPAREULI

Po zajtrku vožnja do z vinogradi obdane vasice Napareuli, kjer bomo imeli degustacijo vina. V vinski kleti
''Twins old Cellar'' pridelujejo bio vino, s tradicionalni
postopki pridelave. Njihova bela in rdeča vina veljata
za ene najboljših v Gruziji. Po degustaciji nekaj prostega časa za uživanje v podeželski atmosferi. Nočitev v
Napareuli.

4. DAN
NAPAREULI – GREMI – NEKRESI – KVARELI –
SIGHNAGHI

Po zajtrku v čudoviti okolici, vožnja mesta Kvareli, z
vmesnima postankoma pri samostanu Gremi in samostanu Nekresi. Ob prihodu v mesto Kvareli obisk znane
vinske kleti ''Gvirabi'. Klet je urejena v tunelu, dolgem
7,7 km, kjer je čez vso leto stalna temperatura 10°–
12°C. Po ogledu vožnja do mesteca Sighnaghi, ki mu
ljubkovalno pravijo tudi ''mestece ljubezni''. Nočitev.

5. DAN
(prost večer)
SIGHNAGHI – DAVID GAREJI – TBILISI

Po zajtrku ogled mesteca Sighnaghi. Sledi vožnja do
skalnatega pravoslavnega samostanskega kompleksa
David Gareji iz 6. stoletja, ki se nahaja v regiji Kakheti.
Kompleks oziroma samostan vključuje na stotine celic,
cerkva, kapelic, oddelkov in bivalnih prostorov, ki so
vkopani v skalne stene. Območje je tudi dom zaščitenih živalskih vrt in dokaz o nekaterih najstarejših bivališčih v regiji. Po ogledu vožnja nazaj v Tbilisi, prosto za
samostojne oglede. Nočitev v hotelu v Tbilisiju.

6. DAN
TBILISI – GUDAURI - KAZBEGI – TBILISI

Po zajtrku vožnja do kraja Kazbegi. Na poti se bomo
ustavili pri gradu Ananuri. Grad je bil sedež fevdalne

dinastije Aragvi, ki je od 13. stoletja vladala pokrajini.
Imeli bomo tudi foto postanek pri vodnem rezervatu
Jinvali. Iz Kazbegija se bomo podali na dve urni pohod.
Po poti bomo spremljali čudovite doline in gozdove,
ki nas bodo pripeljali do našega cilja – cerkev Trojice
Gergeti, ki leži na 2170 m nadmorske višine. Odhod
nazaj v dolino in na poti do Tbilisija še postanek pri
soteski Dariali, ki leži na meji med Rusijo in Gruzijo.
(potrebna je telesna pripravljenost, na voljo so tudi
jeepi s katerimi se lahko peljete): Vožnja nazaj v Tbilisi
in nočitev.

7. DAN
MTSKHETA – SLOVENIJA

Po zajtrku odjava iz hotela in vožnja do antične prestolnice gruzijskega kraljestva Iberia – mesta Mtskheta. Mtskheta je bila prestolnica od 3. stoletja pred
Kristusom do 5. stoletja našega štetja, tukaj pa so
Gruzijci leta 317 sprejeli krščansko vero. Mesto je tudi
del Unescove svetovne dediščine. Pogledali si bomo
samostan Jvari in, katedralo Svetitskhoveli iz 11. stoletja. Po ogledu povratek v Tbilisi in polet s posebnim
letalom nazaj v Slovenijo.

CENA:

od 1.399 €* najmanj 35 potnikov

CENA VKLJUČUJE: polet Ljubljana Tbilisi in nazaj, letališke in varnostne pristojbine, lokalne avtobusne prevoze po programu, 7 nočitev z zajtrki
v hotelih 3*, 2 kulinarični delavnici s kosilom, vse
vstopnine po programu, 6 degustacij vina v Tbilisiju, Tsinandaliju (5 vrst vina), Kvareli (3 vrste vina),
Telavi (2 vrsti vina), Napareuli (2 vrsti vina), Signagi
(2 vrsti vina), lokalnega vodnika, lokalne vodnike
v posameznih muzejih in vinskih kleteh, steklenica
vode na osebo na dan.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
35 in 44 potnikov na avtobusu 130 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
190 EUR.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

AZERBAJDŽAN IN GRUZIJA
ODHODI: 3.10., 26.10. 2019; 27.4., 21.7., 25.10.*2020

Baku -tradicionalna in hkrati ultra
moderna prestolnica s pridihom orienta.
Sheki - najlepše mesto v državi na
strateško pomembni legi
Tbilisi - glavno mesto, ki je pobrateno z
Ljubljano
glavna ambasadorja Gruzije sta vino in
okusna hrana
1. DAN
LJUBLJANA – TBILISI

nočitev

Odhod avtobusa iz kraja udeležencev in vožnja na letališče letališče JP Ljubljana in polet preko Istanbula
v prestolnico Azerbajdžana, Baku. Po pristanku prevoz
do hotela. Nočitev.

2. DAN
BAKU

zajtrk, večerja, nočitev

Zajtrk v hotelu. Dan bomo začeli z ogledom starega
mestnega dela Bakuja s palačo Širvanšeh, srednjeveško utrdbo iz 15.stoletja, deviški stolp, Džuma mošeje ter trgovine preprog. Sledila bo vožnja do pobočja
mesta, od koder je lep razgled na Baku in njegov zaliv.
Sledil bo sprehod po bulvarju Baku in obisk Botaničnih
vrtov. Večerja v lokalni restavraciji in kasneje še obisk
Yanar Daq-a, goreče gore. Povratek v hotel, večerja in
nočitev.

3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BAKU – GOBUSTAN – SHEMAKHA

Po zajtrku, postanek za ogled Bibi Heybet mošeje
ter nato nadaljevanje v Gobustan. V Azerbajdžanu je
približno 400 blatnih vulkanov, skoraj polovica vseh
na našem planetu, zato ga lahko imenujemo tudi dežela blatnih vulkanov. Blatni vulkani so različnih velikosti, blato ki ga proizvede vulkan, je sestavljeno iz
vroče vode, vse skupaj pa zaradi pritiska potisnjeno
na površje. Posebno zanimive antične jame, katere so
del UNESCOVE svetovne dediščine. Nadaljevanje do
Shemkahe. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

4. DAN
SHEMAKHA – SHEKI

zajtrk, večerja, nočitev

Po zajtrku se bomo odpeljali v Sheki, in se nastanili v
Yuhari Karavasaryu, ki so ga uporabljali potniki na Svileni cesti. Šeki je eden izmed najpopularnejših in starih naselbin Azerbajdžana. Kot amfiteater ga obkrožajo
visoke gore in hrastovi nasadi in dolgo časa je veljal
za pomembno postojanko na svileni cesti. Šeki ima še
vedno tovarno svile, ki je v času Sovjetske zveze veljala
za največjo tovarno svile Lenin v takratni državi, žal je
sedaj zaprta. Obiskali bomo poletno Khanovo palačo z
veličastno 24 metrov dolgo fresko, albansko cerkev,…
Večerja v lokalni restavraciji in nočitev.

5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SHEKI – LAGODEKHI – SINGAGI – TBILISI
Po zajtrku odhod avtobusa po Svileni poti proti Gruziji.
Po prehodu prek meje v Lagodekhiju, sledi zamenjava
avtobusov in vožnja v Singagi – kraljevo mesto, obzidano z obrambnim zidom s 23 stolpi, zgrajenimi v 18.
st. Mesto ima veliko vhodov, skozi katera se je Gruzija
povezovala z Evropo in Azijo, prek različnih trgovskih
poti. Sprehod po ozkih, simpatičnih ulicah in uživanje
ob prelepih razgledih na dolino Alzani. Obisk vinske
kleti in pokušnja tradicionalnega priznanega gruzijskega vina. Nadaljevanje v gruzijsko prestolnico Tbilisi.
Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

6. DAN
TBILISI

zajtrk, nočitev

Po zajtrku bo sledil ogled mesta: sprehod po starem
delu mesta, obisk obokanih, po vzhodnjaškem vzoru
zgrajenih termalnih kopališč, kjer sta se med drugimi
okopala tudi Tolstoj in Puškin, katedrale Sioni iz 7. st,
bazilike Anchiskhati iz 6. st., Narodni muzej. Popoldne
si bomo ogledali srednjeveško prestolnico in verski
center Mtskheta, politični in kulturni center iz 3. st.
pred Kristusom. Samostan Džvari (6. st.) in katedrala
Svetiskoveli (11. st.) spadata pod zaščito UNESCA. Povratek v hotel, in nočitev.

7. DAN
zajtrk, nočitev
TBILISI – MTSKHETA – GORI – UPLISTSIKHE –
BILISI

Po zajtrku vožnja v staro gruzijsko prestolnico Mtskheta, ki je na seznamu Unescove kulturne dediščine.
Ogled katedrale Svetitskhaveli, samostanskega kompleksa Samtavro in cerkve Jvari. Nadaljevanje vožnje v
Gori, rojstno mesto Stalina. Postanek pred Stalinovim
kipom in obisk muzeja. Prosto za kosilo. Na poti proti
Tbilisiju postanek v jamsko antično mesto Uplitsihe,
vklesano v mehak vulkanski tuf. Povratek v Tbilisi, in
čas za zadnji sprehod po mestu. Nočitev.

8. DAN
TBILISI - ISTANBUL - LJUBLJANA

Vožnja na letališče, od koder bomo preko Istanbula
poleteli na letališče JP Ljubljana.

CENA:

od 1.499 €* najmanj 30 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana – Istanbul - Baku in Erevan – Ljubljana, letališke in
varnostne pristojbine, Azerbajdžanska viza, sedem
nočitev z zajtrki v hotelih 3*/4* po programu, štiri večerje v hotelih ali lokalnih restavracijah, vse
oglede po programu z vključenimi vstopninami,
degustacijo vina v Gruziji, vodjo poti in stroške organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
20 in 29 potnikov 95 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
235 EUR.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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KIRGIZIJA – NEOKRNJENA NARAVA

ODHODI: 25.7. in 20.9.2019; 20.6., 24.7., 15.8. in 19.9.2020; 18.6., 23.7., 13.8. in 17.9.2021

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,
treking po idilični pokrajini, 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.
1. DAN
nočni let, obroki na letalu
SLOVENIJA – EVROPA – BIŠKEK
POLET V PRESTOLNICO KIRGIZIJE
Polet iz Ljubljane/bližnjega letališča preko evropskega
letališča v Biškek.

2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BIŠKEK IN NACIONALNI PARK ALA ARČA

ŽIVAHNI BAZAR IN POBEG V NARAVO
Jutranji pristanek na letališču v Biškeku. Transfer do
hotela, kjer vas bo pričakal prvi kirgizijski zajtrk. Po
nastanitvi in kratkemu počitku sledi ogled prestolnice
z znamenitim bazarjem Oš, kjer se boste srečali s prijaznimi domačini, ki budno spremljajo dnevno dogajanje
na bazarju. Biškek velja za enega izmed bolj urejenih
in naprednih mest v Centralni Aziji. Po ogledu parka
Panfilov, trga Ala Too in spomenika Velikega Manasa
se bomo odpeljali v nacionalni park Ala Arča, ki je od
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Biškeka oddaljen zgolj 45 minut, kljub temu pa leži na
nadmorski višini 1000 m. Povzpeli se bomo do točke,
ki ponuja razgled na širno pokrajino vse do glavnega
mesta in možnost čudovitih posnetkov sončnega zahoda. V večernem času sledi povratek v hotel, večerja
in nočitev.

3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BIŠKEK - STOLP BURANA – ČOLPON ATA

SLIKOVITI STOLP IZ 11. STOLETJA IN DRUGO
NAJVEČJE SLANO JEZERO NA SVETU - ISSY KUL
Po zajtrku se odpravimo na panoramsko vožnjo tik
ob kazahstanski meji do mesta Tokmok, kjer si bomo
ogledali zgodovinski stolp Burana. Stolp je ostanek
mesta Balasagun iz 11. stoletja. Nadaljujemo po čudoviti pokrajini do počitniškega letovišča Čolpon ata. Nastanitev v hotelu v vasici Bosteri in prosti čas do večerje, predlagamo sprehod ob obali drugega največjega
slanega jezera na svetu. Večerja in nočitev.

4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ČOLPON ATA - GRIGORJEVKA – KARAKOL

KOPANJE V NARAVNIH TERMALNIH VRELCIH
Po zajtrku vožnja ob jezeru Issy Kul, ki v dolžino meri
neverjetnih 180 kilometrov. Na poti se bomo ustavili še
pri termalnih vrelcih Keremet Suu, kjer se bomo za doplačilo lahko kopali v naravnih termalnih bazenih, kjer
se temperatura vode giblje od 35 do 45 stopinj Celzija.
Poskusili bomo tudi kirgizijski ponos – med in vodko.
Nadaljevanje vožnje do Karakola, prihod v hotel je
predviden v večernih urah. Večerja in nočitev.

5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KARAKOL - JETI OGUZ – KARAKOL

ZANIMIVE SKALNE FORMACIJE V RAZLIČNIH
ODTENKIH RDEČE BARVE
Po zajtrku se bomo odpravili v Jeti Oguz, območje različno formiranih skal, kjer bomo lahko uživali v pogle-

dih na »polomljeno srce« in »sedem bikov«. Ljubitelji
fotografije se boste za najboljši panoramski pogled na
dolino povzpeli na sosednji grič in uživali v pogledih
na skalnato pobočje v različnih odtenkih rdeče barve.
Sprehodili se bomo ob reki do mogočnega slapa in uživali v spremljanju domačinov, ki se ukvarjajo z urejanjem tradicionalnih jurt v družbi konjev, krav in ovac,
ki se prosto gibljejo po širnih pobočjih. V popoldanskih
urah povratek v Karakol, večerja v hotelu in nočitev.

6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KARAKOL – SKAZKA KANJON – BOKONBAJEVO
– KOČKOR			

PRAVLJIČNI KANJON IN LOV NA ORLE
Po zajtrku se bomo zapeljali do pravljičnega kanjona,
kanjona Skazka. Čudovita pokrajina, različne oblike
rdečih, zelenih in oranžnih skal ter kamenja nas bodo
navdušili. Skozi kanjon se bomo sprehodili po krožni
poti z neprestanim pogledom na ogromno površino jezera Issy kul. Zares veličasten prikaz narave. Na poti se
bomo ustavili v kraju Bokonbajevo, kjer nam bodo domačini predstavili njihovo posebnost – lov na orle (za
doplačilo). Nadaljevanje poti proti Kočkorju bo potekalo po prenovljeni avtocesti ob ogromnem rezervoarju vode, ki služi za namakanje celotne vhodne Kirgizije
ter južnega dela Kazahstana. Prihod v hotel v večernih
urah, nastanitev in večerja. Nočitev.

7. DAN
zajtrk, malica, večerja, nočitev v jurti
KOČKOR – PRELAZ KIZART – DOLINA
KILEMČE

PREDSTAVITEV NOMADSKEGA STILA ŽIVLJENJA IN
3-DNEVNI TREKING S SPANJEM V TRADICIONALNIH
JURTAH
Zajtrk. Mesto Kočkor slovi kot izhodišče za začetek različnih treking poti, ki so prehodne tako s konji, kot tudi
peš. Sledi predstavitev nomadskega načina življenja,
kjer izvemo vse o tradicionalnih jurtah in preživlja-

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

nju prostega časa brez sodobnih naprav in trgovskih
centrov. Sledi vožnja s terenskimi vozili po slikovitem
pobočju do prelaza Kizart, kjer nas pričakujejo lokalni
vodniki, ki že nestrpno pričakujejo začetek poti. Prvi
dan bomo končali v dolini Kilemče, do katere nas loči
približno 4-5 ur hoje. Nastanitev v jurtah, večerja in
nočitev.

8. DAN
zajtrk, malica, večerja, nočitev v jurti
DOLINA KILEMČE - JEZERO SONG KOL		

PREČKANJE PRELAZA KARAGAI IN SLANO JEZERO
SONG KOL
Po zajtrku nadaljujemo pot čez prelaz Karagai, ki leži
na nadmorski višini 3.400 m in nam v lepem vremenu omogoča čudovit pogled celotno pokrajino, ki se
razprostira širom okrog nas. Počasi se spustimo proti jezeru Song Kol. Širna stepa nam pričara občutek
večnosti, saj nas z izjemo zvoka ptic spremlja popolna
tišina. Nastanitev v jurtah, kjer nas prijazni domačini
pričakajo s čajem in svežo samso. Prosti čas do večerje
lahko izkoristite za sprehod ob jezeru, najpogumnejši
pa lahko v njem tudi zaplavate. Večerja in nočitev.

9. DAN
SONG KOL – KOČKOR – BIŠKEK

zajtrk, kosilo

POVRATEK V DOLINO IN POT V BIŠKEK
Po zajtrku se z vozili odpravimo nazaj v dolino. Pot nas
bo vodila mimo slikovitih vasic, ki v poletnih mesecih
ponujajo številne poglede v življenje nomadov, njihovo
prilagajanje okolju in izkoriščanju naravnih bogastev.
Vrnitev v Kočkor, kjer se bomo okrepčali s kosilom,
nato pa nadaljevali pot proti glavnemu mestu, kamor
prispemo v večernih urah. Nočitev v hotelu.

CENA:

od 1.479 €* najmanj 20 potnikov

CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz Ljubljana/bližnje letališče - Biškek z vključenimi letališkimi in varnostnimi pristojbinami veljavne po
pogojih na dan 1.7.2019, lokalne prevoze po programu, 7 x nočitev z zajtrki in 5 x večerjo v hotelih
3/4* lokalne kategorizacije po programu, 2 x zajtrk
in večerja v jurti, 1 x kosilo, 2 x malica na trekingu,
vse zunanje oglede, vključene vstopnine v nacionalne parke, lokalne vodnike in malico na trekingu,
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
15 in 19 potniki 180 €, med 10 in 14 potniki 240 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
240 € (v primeru, da potuje 1 oseba, je doplačilo
obvezno in se obračuna ob prijavi; spanje v enoposteljni jurti ni možno), treking s konji do jezera
Song Kul 45 €, ogled lova orlov 12-15 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: napitnine 30 €, kopanje v termalnih bazenih 10-15 €, vstopnine po želji
5 - 10 €.

10. DAN
zajtrk, polet, obroki na letalu
BIŠKEK – EVROPA – SLOVENIJA
Slovo od pravljične Kirgizije, prevoz na letališče in let
proti Evropi.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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NEODKRITA BISERA – KAZAHSTAN IN KIRGIZIJA
ODHODI: 16.8. in 20.9.2019; 19.6., 14.8. in 18.9. 2020; 17.6., 12.8. in 16.9.2021

prostrane stepe, pravljični kanjoni in
slikovita jezera,
treking po idilični pokrajini, spanje v
tradicionalnih jurtah in nepozaben večer
pri gostoljubnih domačinih,
kopanje v slanem jezeru Issy kul,
raziskovanje zanimivih mest Almaty in
Biškek ter velikih azijskih bazarjev
1. DAN
nočni let, obroki na letalu
SLOVENIJA – EVROPA – ALMATY
POLET V NEKDANJO PRESTOLNICO KAZAHSTANA
Polet iz Ljubljane/bližnjega letališča preko evropskega
letališča v Almaty.

2. DANzajtrk, (pokušina vina z večerjo za doplačilo),

nočitev

ALMATY

ALMATY – NAJVEČJE MESTO KAZAHSTANA
Jutranji pristanek v Almatyju. Transfer do hotela,
nastanitev in krajša osvežitev. Peš si bomo ogledali: Panfilov park, trg Neodvisnosti, operno hišo Abay,
centralni muzej in mogočno leseno katedralo Zenkov.
Nekaj časa bomo preživeli tudi na tipičnem centralno
azijskem bazarju, imenovanem Zeleni bazar, kjer bomo
lahko poskusili številne lokalne specialitete in z domačini uživali v prodajnem vrvežu. Pozno popoldan se
bomo odpravili do najvišje točke nad mestom, do vrha
Kok-Tube, od koder bomo v primeru lepega vremena
lahko uživali v sončnem zahodu nad mestom. Zvečer
se bomo za doplačilo odpravili v priznano vinsko klet
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na pokušanje lokalnih vin z večerjo. Vrnitev v hotel in
nočitev.

3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ALMATY – JEZERO ISSYK – ALMATY

PROSTRANE STEPE IN KRALJEVA DOLINA V
NACIONALNEM PARKU ILE ALATAU
Po zajtrku se odpravimo proti mestu Issyk, bivšo »dolino kraljev«, kjer si ogledamo muzej in grobišča nekdanjih kraljev. Tu so našli tudi »zlatega človeka«, ki
predstavlja simbol Kazahstana in je upodobljen tudi v
državnem grbu. Po ogledu se bomo zapeljali do bližnjega jezera Issyk, kjer si privoščimo nekaj prostega
časa za uživanje v naravi, sledi vrnitev v Almaty in večerja v hotelu. Nočitev.

4. DAN
ISSYK – ČERINSKI KANJON – SATY (KOLSAI)


zajtrk, večerja, nočitev
KAZAHSTANSKI GRAND CANYON
Po zajtrku se bomo odpravili do impresivnega kanjona
Cheryn, ki je poznan po nenavadnih in zanimivih formacijah in ga velikokrat primerjajo z ameriškim Grand
canyonom. Sprehodili se bomo po delu, ki se imenuje
»dolina gradov« in uživali v impresivnih oblikah in velikosti kanjona. Sledi vožnja do vasice Saty v naravnem
parku Kolsai, kjer se bomo namestili v jurtah, tradicionalnih hišah kazaških nomadov.

5. DAN zajtrk, malica, večerja, nočitev
JEZERA KOLSAI 

TREKING DO JEZER SATY IN MYNZHYLKY
Po zgodnjem zajtrku se bomo odpravili do prvega jezera Saty, pot pa nadaljevali do srednjega jezera Mynzhylky, ki leži na nadmorski višini 2.200 m. Treking bo
potekal v prekrasni naravi ob vznožju gorovja Tjanšan,

na poti pa nas bodo med drugim spremljali orli, sokoli,
lisice in svizci, fantastično kuliso pa bodo dopolnjevali
pobeljeni vrhovi okoliških gora. Hoja srednje težavnosti bo trajala okoli 6-7 ur (za doplačilo se na treking
lahko odpravite tudi s konji). Vrnitev v jurto, večerja in
zaslužen počitek.

6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SATY (KOLSAI) – JEZERO KAINDY – KARAKOL
(KIRGIZIJA)

JEZERO KAINDY IN POTOPLJEN GOZD
Po zajtrku se bomo odpravili na krajši pohod do jezera
Kaindy, ki je nastal po potresu v začetku 20. stoletja,
zaradi katerega se v turkiznem jezeru nahaja potopljen
gozd. Pogled na kazaški biser, ki ga obdaja prekrasna
narava, je zares nepozaben. Popoldan sledi daljša vožnja preko kazaško kirgizijske meje do Karakola, kjer
doživimo prvi stik s Kirgizijo. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

7. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KARAKOL – SKAZKA KANJON – KARAKOL

PRAVLJIČNI KANJON IN KOPANJE V SLANEM JEZERU
Po zajtrku se bomo zapeljali do čudovitega pravljičnega kanjona, kanjona Skazka. Čudovita pokrajina,
različne oblike rdečih, zelenih in oranžnih skal ter
kamenja nas bodo navdušili. Skozi kanjon se bomo
sprehodili po krožni poti z neprestanim pogledom na
ogromno površino jezera Issy kul. Zares veličasten prikaz narave. Pred vrnitvijo v Karakol bo še nekaj časa
za kopanje v slanem jezeru, ki leži na nadmorski višini
1750 m. Večerja in nočitev.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

8. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
KARAKOL – JETI OGUZ – ČOLPON ATA

ZANIMIVE SKALNE FORMACIJE IN KOPANJE V
NARAVNIH TERMALNIH VRELCIH
Po zajtrku se bomo odpravili v Jeti Oguz, območje različno formiranih skal, kjer bomo lahko uživali v pogledih na »polomljeno srce« in »sedem bikov«. Ljubitelji
fotografije se boste za najboljši panoramski pogled na
dolino povzpeli na sosednji grič in uživali v pogledih na
skalnato pobočje v različnih odtenkih rdeče barve. Sledi pot do Čolpon ate, živahnega mesteca ob drugem
največjem slanem jezeru na svetu, jezeru Issykul. Na
poti se bomo ustavili še pri termalnih vrelcih Keremet
Suu, kjer se bomo za doplačilo lahko kopali v naravnih
termalnih bazenih, kjer se temperatura vode giblje od
35 do 45 stopinj Celzija.

9. DAN
ČOLPON ATA

zajtrk, kosilo, nočitev

PROST DAN ZA UŽIVANJE NA OBALI SLANEGA
JEZERA
Prost dan bomo izkoristili za počitek in kopanje v slanem jezeru, obiskali bomo mini bazar ter si v eni izmed
tradicionalnih restavracij privoščili lokalne specialitete, kot so manti, bešbarmak ali lagman. Nočitev v
hotelu.

10. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
ČOLPON ATA - STOLP BURANA – BIŠKEK

SLIKOVITI STOLP IZ 11. STOLETJA IN OGLED GLAVNIH
ZNAMENITOSTI BIŠKEKA
Po zajtrku se odpravimo do mesta Tokmok, kjer si
bomo ogledali zgodovinski stolp Burana. Stolp je ostanek mesta Balasagun iz 11. stoletja. Pot nadaljujemo
preko prekrasne pokrajine tik ob kazahstanski meji
do Biškeka. Po prihodu v glavno mesto Kirgizije sledi
transfer do hotela in kratek sprehod v središče mesta. Ogledali si bomo znameniti Osh bazar in ogromni
kip Lenina na trgu Ala-tu. Vrnitev v hotel, večerja in
nočitev.

11. DAN zajtrk, polet, obroki na letalu
BIŠKEK – EVROPA – SLOVENIJA

Slovo od pravljične Centralne Azije, prevoz na letališče
in let proti Evropi.

CENA:

od 1.890 €* najmanj 20 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana/bližnje letališče - Almaty in Biškek - Ljubljana/bližnje
letališče z vključenimi letališkimi in varnostnimi
pristojbinami veljavne po pogojih na dan 1.7.2019,
lokalne prevoze po programu, 7 x nočitev v hotelih
3/4* lokalne kategorizacije po programu, 8 x zajtrk
v hotelih, 5 x večerja v hotelih/lokalnih restavracijah, 2 x nočitev z zajtrkom in večerjo v jurti, vse
zunanje oglede, vključene vstopnine v nacionalne
parke, lokalne vodnike in malico na trekingu, slovensko spremstvo in stroške organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
15 in 19 potniki 150 €, med 10 in 14 potniki 250 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
380 € (v primeru, da potuje 1 oseba, je doplačilo
obvezno in se obračuna ob prijavi; spanje v enoposteljni jurti ni možno), degustacija vina v Almatyu (vinoteka Arba) 12 €, treking s konji v nacionalnem parku Kolsai 50 €, ogled lova orlov 12-15 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: napitnine 30 €, kopanje v termalnih bazenih 10-15 €, vstopnine po želji
5 - 10 €.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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UZBEKISTAN - PO SVILENI CESTI

ODHODI: 20.9. in 25.10.2019; 23.4., 20.6., 22.8., 19.9. in 22.10.2020; 22.4., 19.6., 21.8., 18.9. in 23.10.2021
4. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev 8. DAN
KHIVA – BUKHARA
TAŠKENT
čudovita arhitektura zgodovinsko
bogatih mest Svilene ceste,
utrip Taškenta in slikovitega Čorsu
bazarja,
mesto Samarkand in nepozaben pogled
na trg Registan,
vožnja s hitrim vlakom Afrosiab
1. DAN
nočni let, obroki na letalu
SLOVENIJA – EVROPA – TAŠKENT
POLET V PRESTOLNICO UZBEKISTANA
Polet iz Ljubljane/bližnjega letališča preko evropskega
letališča v Taškent.

2. DAN
TAŠKENT

zajtrk, večerja, nočitev

UTRIP GLAVNEGA MESTA UZBEKISTANA
Jutranji pristanek na letališču v Taškentu. Transfer do
hotela, kratka osvežitev in nastanitev. Po kratkemu počitku sledi ogled prestolnice z znamenitima trgoma Neodvisnosti in Amir Timur, ogledali si bomo eno najlepših
podzemnih železnic na svetu. V večernih urah povratek
v hotel, večerja in nočitev.

3. DAN
zajtrk, notranji let, večerja, nočitev
TAŠKENT – KHIVA

POLET NA ZAHOD DRŽAVE IN RAZISKOVANJE
TURKIZNEGA MESTA
Zgodnji zajtrk v hotelu in transfer do letališča. Sledi
kratek polet v Urgenč, od koder se odpravimo v Khivo.
Ogledali si bomo številne lepo ohranjene medrese in
mošeje, mesto znotraj mesta Ichan Kala z mavzolejem
Paklavan Mahmuda, zgodovinski muzej Avesta na prostem in drugimi javnimi zgradbami. Večerja in nočitev v
hotelu.
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PUŠČAVA KIZILKUM IN POT V BUKHARO
Po zajtrku vožnja skozi puščavo Kizilkum in ob reki Amudarja, na poti se bomo ustavili na tipičnem uzbekistanskem kosilu. V Bukharo prispemo v poznih popoldanskih
urah, preostanek dneva prosto za samostojno raziskovanje mesta. Nočitev.

5. DAN
BUKHARA

zajtrk, kosilo, nočitev

RAZISKOVANJE NAJSLAVNEJŠEGA MESTA NA
SVILENI POTI
Po zajtrku se bomo odpravili na ogled mesta: mavzolej
Ismaila Samanija, mošeje in medrese v citadeli mesta,
simbol mesta minaret Kaljan. Po kosilu v lokalni restavraciji si bomo ogledali še nekaj medres, se sprehajali
med ostanki obzidja in občudovali trdnjavo v obliki barke. Za konec se bomo izgubili na marketu pod kupolo,
kjer bomo uživali v nakupovanju suvenirjev in barantanju o končni ceni izdelkov. Vrnitev v hotel, nočitev.

6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BUKHARA – SAMARKAND

ČUDOVITA ARHITEKTURA V TIMURLENKOVEM MESTU
Po zajtrku se bomo odpravili v Samarkand, ki velja za
enega izmed mest z najlepšimi zgradbami na svetu.
Popoldne si bomo ogledali Timurlenkov mavzolej Gur
Emir, mošejo Bibi Kanum ter čudovit trg Registan, ki ga
obdajajo 3 ogromne medrese. Tu bomo pričakali sončni
zahod in uživali ob pogledu na medrese v času, ko se
stemni in čudovito kuliso pričara svetloba s trga. Prihod
v hotel, nastanitev in večerja. Nočitev.

7. DAN
zajtrk, kosilo, vožnja s hitrim vlakom
SAMARKAND – TAŠKENT

OGLED SAMARKANDA IN VOŽNJA Z MODERNIM
HITRIM VLAKOM
Zajtrk. Nadaljujemo z ogledom mesta. Nekropola Šahi
Zinda s čudovitimi keramičnimi detajli, Ulugbegov observatorij in muzej Afrosiab na istoimenski arheološki
lokaciji. Sledi še kratka delavnica o oblikovanju svilenega papirja, nato pa transfer na železniško postajo,
kjer se bomo vkrcali na hitri vlak, ki je pravo tehnološko
čudo Uzbekistana. Prihod v Taškent je predviden v večernih urah, nastanitev v hotelu in nočitev.

zajtrk, kosilo

OBISK ČORSU BAZARJA IN SPREHOD PO BRODVEJSKI
AVENIJI
Po zajtrku si bomo ogledali preostale znamenitosti glavnega mesta, ki ga je v sredini 20. stoletja uničil močan
potres. Obiščemo mošejo Kast Imam, muzej moderne
obrti in medreso Barak Kan. Za konec nam ostane le še
prijetno sprehajanje po Čorsu bazarju, ki se nahaja v
mogočni stavbi z turkizno obarvano kupolo ter obisk Samarkand Darvaza, modernega nakupovalnega središča
Centralne Azije. Prevoz na letališče in vkrcanje na nočni
let proti Evropi.

9. DAN
nočni let, obroki na letalu
TAŠKENT – EVROPA – SLOVENIJA
Preko evropskega letališča povratek v Slovenijo/na bližnje letališče.

CENA:

od 1.490 €*najmanj 20 potnikov

CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz Ljubljana/ bližnje letališče – Taškent, notranji let
Taškent – Khiva z vključenimi letališkimi in varnostnimi pristojbinami veljavne po pogojih na dan
1.7.2019, lokalne prevoze po programu, 7 x nočitev
z zajtrki in 5 x večerjo v hotelih 3/4* lokalne kategorizacije po programu, 1 x kosilo, vse zunanje oglede, vključene vstopnine, spremstvo in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
15 in 19 potniki 160 €, med 10 in 14 potniki 210 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
185 € (v primeru, da potuje 1 oseba, je doplačilo
obvezno in se obračuna ob prijavi).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: napitnine 30 €,
vstopnine po želji 20 - 30 €.
POPUST: otroci do 12 let na dodatnem ležišču: - 10
% (popust se obračuna ob prijavi 2 odraslih oseb
in otroka).

UZBEKISTAN - SVILENA CESTA IN FERGANSKA DOLINA

ODHODI: 20.9. in 25.10.2019; 23.4., 20.6., 22.8., 19.9. in 22.10.2020; 22.4., 19.6., 21.8., 18.9. in 23.10.2021
simbol mesta minaret Kaljan. Po kosilu v lokalni resta- 10. DAN
zajtrk, polet
vraciji si bomo ogledali še nekaj medres, se sprehajali TAŠKENT
čudovita arhitektura zgodovinsko
med ostanki obzidja in občudovali trdnjavo v obli- OBISK ČORSU BAZARJA IN SPREHOD PO BRODVEbogatih mest Svilene ceste,
ki barke. Za konec se bomo izgubili na marketu pod
utrip Taškenta in slikovitega Čorsu
bazarja,
mesto Samarkand in nepozaben pogled
na trg Registan,
vožnja s hitrim vlakom Afrosiab,
obisk slikovite Ferganske doline, ki velja
za kulturno središče Centralne Azije,
ogled tovarne svile in obisk lončarske
delavnice
1. DAN
nočni let, obroki na letalu
SLOVENIJA – EVROPA – TAŠKENT
POLET V PRESTOLNICO UZBEKISTANA
Polet iz Ljubljane/bližnjega letališča preko evropskega
letališča v Taškent.

2. DAN
TAŠKENT

zajtrk, večerja, nočitev

UTRIP GLAVNEGA MESTA UZBEKISTANA
Jutranji pristanek na letališču v Taškentu. Transfer do
hotela, kratka osvežitev in nastanitev. Po kratkemu
počitku sledi ogled prestolnice z znamenitima trgoma
Neodvisnosti in Amir Timur, ogledali si bomo eno najlepših podzemnih železnic na svetu. V večernih urah
povratek v hotel, večerja in nočitev.

3. DAN
zajtrk, notranji let, večerja, nočitev
TAŠKENT – KHIVA

POLET NA ZAHOD DRŽAVE IN RAZISKOVANJE
TURKIZNEGA MESTA
Zgodnji zajtrk v hotelu in transfer do letališča. Sledi
kratek polet v Urgenč, od koder se odpravimo v Khivo. Ogledali si bomo številne lepo ohranjene medrese
in mošeje, mesto znotraj mesta Ichan Kala z mavzolejem Paklavan Mahmuda, zgodovinski muzej Avesta
na prostem in drugimi javnimi zgradbami. Večerja in
nočitev v hotelu.

4. DAN
KHIVA – BUKHARA

zajtrk, kosilo, nočitev

PUŠČAVA KIZILKUM IN POT V BUKHARO
Po zajtrku vožnja skozi puščavo Kizilkum in ob reki
Amudarja, na poti se bomo ustavili na tipičnem
uzbekistanskem kosilu. V Bukharo prispemo v poznih
popoldanskih urah, preostanek dneva prosto za samostojno raziskovanje mesta. Nočitev.

5. DAN
BUKHARA

zajtrk, kosilo, nočitev

RAZISKOVANJE NAJSLAVNEJŠEGA MESTA NA
SVILENI POTI
Po zajtrku se bomo odpravili na ogled mesta: mavzolej
Ismaila Samanija, mošeje in medrese v citadeli mesta,

kupolo, kjer bomo uživali v nakupovanju suvenirjev
in barantanju o končni ceni izdelkov. Vrnitev v hotel,
nočitev.

6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
BUKHARA – SAMARKAND

ČUDOVITA ARHITEKTURA V TIMURLENKOVEM MESTU
Po zajtrku se bomo odpravili v Samarkand, ki velja za
enega izmed mest z najlepšimi zgradbami na svetu.
Popoldne si bomo ogledali Timurlenkov mavzolej Gur
Emir, mošejo Bibi Kanum ter čudovit trg Registan, ki
ga obdajajo 3 ogromne medrese. Tu bomo pričakali
sončni zahod in uživali ob pogledu na medrese v času,
ko se stemni in čudovito kuliso pričara svetloba s trga.
Prihod v hotel, nastanitev in večerja. Nočitev.

7. DAN
zajtrk, kosilo, vožnja s hitrim vlakom
SAMARKAND – TAŠKENT			

OGLED SAMARKANDA IN VOŽNJA Z MODERNIM
HITRIM VLAKOM
Zajtrk. Nadaljujemo z ogledom mesta. Nekropola Šahi
Zinda s čudovitimi keramičnimi detajli, Ulugbegov observatorij in muzej Afrosiab na istoimenski arheološki
lokaciji. Sledi še kratka delavnica o oblikovanju svilenega papirja, nato pa transfer na železniško postajo,
kjer se bomo vkrcali na hitri vlak, ki je pravo tehnološko čudo Uzbekistana. Prihod v Taškent je predviden v
večernih urah, nastanitev v hotelu in nočitev.

8. DAN
zajtrk, vožnja s hitrim vlakom, večerja
TAŠKENT – MARGILAN – KUVA – FERGANA

VOŽNJA V KULTURNO SREDIŠČE CENTRALNE AZIJE
Po zajtrku se bomo vkrcali na vlak in se preko odmaknjenih prostranstev podali v najbolj poseljen kraj Centralne Azije. Postanek v kraju Margilan, kjer si bomo
ogledali tovarno svile Yodgorlik, ki slovi po ročnih izdelkih iz svile »Khan atlas«. Sprehodili se bomo še po
orientalskem bazarju in mimo medrese Said Khoji, ki v
teh časih služi kot delavnica za ročno izdelavo preprog.
Sledi transfer do Kuve, ogled starodavnega naselja s
spomenikom slavnemu srednjeveškemu astronomu in
matematiku Al Fergani. Večerja in nočitev v hotelu.

JSKI AVENIJI
Po zajtrku si bomo ogledali preostale znamenitosti
glavnega mesta, ki ga je v sredini 20. stoletja uničil
močan potres. Obiščemo mošejo Kast Imam, muzej
moderne obrti in medreso Barak Kan. Za konec nam
ostane le še prijetno sprehajanje po Čorsu bazarju, ki
se nahaja v mogočni stavbi s turkizno obarvano kupolo
ter obisk Samarkand Darvaza, modernega nakupovalnega središča Centralne Azije. Prevoz na letališče in
vkrcanje na nočni let proti Evropi.

11. DAN
nočni let, obroki na letalu
TAŠKENT – EVROPA – SLOVENIJA
Preko evropskega letališča povratek v Slovenijo/na bližnje letališče.

CENA:

od 1.620 €* najmanj 20 potnikov

CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz Ljubljana/ bližnje letališče – Taškent, notranji let
Taškent – Khiva z vključenimi letališkimi in varnostnimi pristojbinami veljavne po pogojih na dan
1.7.2019, lokalne prevoze po programu, 7 x nočitev
z zajtrki in 5 x večerjo v hotelih 3/4* lokalne kategorizacije po programu, 1 x kosilo, vse zunanje oglede, vključene vstopnine, spremstvo in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
15 in 19 potniki 180 €, med 10 in 14 potniki 230 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
210 € (v primeru, da potuje 1 oseba, je doplačilo
obvezno in se obračuna ob prijavi).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: napitnine 40 €,
vstopnine po želji 20 - 30 €.
POPUST: otroci do 12 let na dodatnem ležišču: - 10
% (popust se obračuna ob prijavi 2 odraslih oseb
in otroka).

9. DAN
zajtrk, vožnja s hitrim vlakom, večerja
FERGANA – RIŠTAN – KOKAND – TAŠKENT

VOŽNJA V KULTURNO SREDIŠČE CENTRALNE AZIJE
Zajtrk v hotelu. Transfer do mesta Rištan, kjer bomo
obiskali lončarsko delavnico dveh mojstrov izdelovanja
unikatnih izdelkov iz keramike, Rustama Usmanova in
Alisherja Nazirova. Nadaljevanje poti v Kokand, ogled
mestnih znamenitosti: palača Kudar Kan, mavzolej
Modari Kana in nekropola Sarimodorja. Pozno popoldan vožnja z vlakom proti Taškentu, nastanitev v hotelu
in nočitev.
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KITAJSKA
in
JAPONSKA

O DALJNEM VZHODU

Kitajska je tretja največja država sveta, ki premore edino človeško
umetnino, vidno iz vesolja. Sprehodimo se po mogočnem kitajskem
zidu! Azijska in svetovna velesila je domovina kapricioznih cesarjev,
bogate kulture, prikupne orjaške pande, stroge hierarhije, borile
veščine kung fu in delovnih prebivalcev. Vozniki tradicionalnih rikš
nas popeljejo na pot do Prepovedanega mesta, najlepših jezer in
največjega trga na svetu. Prepustimo se tradicionalnemu tai chiju in
zapišimo najlepše popotniške spomine na tečaju kaligrafije.
Hong Kong pomeni »dišeče pristanišče«. Svetovni trgovski in
poslovni center v obliki polotoka je globokovodno pristanišče s
kolonialno preteklostjo, ki v sebi skriva harmonijo in protislovje
kitajskega mesta z veliko azijskimi in zahodnimi elementi. Obiščimo
mesto neonskih luči!
Jugozahodno od Hong Konga se bohoti polotok Macau, nekdanja
portugalska kolonija, ki še vedno ohranja mediteranski stil na kitajski
obali. Zabavajmo se v lasvegaškem vzhodu in v igralnicah poskusimo
srečo s priljubljeno pai gow, igro s kitajskimi dominami.
Japonska je otoška dežela vzhajajočega sonca, kjer je temeljno
načelo dobrega življenja: manj je več. Naj vas prevzame budistična spokojnost, medtem ko prebiramo haikuje, poslušamo zgodbe o
modrosti bojevniškega duha samurajev in šepetanje o strogih pravilih obnašanja čutnih gejš. V deželi cvetočih češenj se prepustimo
tudi čaru modernih milijonskih mest, ki prekipevajo od tehnoloških
presežkov in marljivih delavcev. Privoščimo si suši po treningu juda
in zaspimo na trdnih tleh.

KDAJ ODPOTOVATI

Kitajsko in Japonsko si je najlepše ogledati spomladi ali jeseni.
Pomlad na Japonskem ima še poseben čar, saj takrat zacveti japonska češnja (sakura).

KITAJSKA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Sprehod po simbolu kitajske veličine, več
kot 6000 kilometrov dolgem kitajskem
zidu. Ta je več kot 2800 let varoval Kitajsko pred vpadi sovražnikov in jo ločeval od ostalega sveta. Je edina človeška
stvaritev na Zemlji, ki je vidna tudi z vesolja.

•

Obisk Prepovedanega mesta, cesarske
palače v Pekingu, kjer so 700 let vladali
cesarji dinastij Juan, Ming in Quing. Eden
najbolje ohranjenih kulturnozgodovinskih
kompleksov na Kitajskem obsega več kot
800 zgradb.

•

Skodelica čaja v znameniti šanghajski
čajnici Hu Xin Ting, do katere vodi most
z devetimi zavoji, in tako preprečuje zlim
duhovom, da bi stopili vanjo.

•

Vožnja po 800 metrov dolgih in s tem najdaljših tekočih stopnicah na svetu v osupljivem Hong Kongu.

Guillin

JAPONSKA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Obisk mesta Kyoto, idilične kulturnozgodovinske zibelke Japonske in mesta gejš.
Odkrijte pristno japonsko pravljico z zlatimi templji in skrbno negovanimi vrtovi v
objemu bambusovih nasadov.

•

Razgled z več kot 2.000 metrov visoke
točke na gori Fuji, prepoznavnem simbolu Japonske. Gora s pravilno oblikovanim
stožcem je aktivni vulkan, ki je nazadnje
izbruhnil leta 1708.

•

Vzpon na 333 metrov visok stolp Tokyio
Tower v prestolnici, ki z obliko spominja
na francoski Eifflov stolp in ogled najstarejšega templja v mestu Asakusa Kannon,
ki je znan po papirnatih lanternah.

•

Ogled templja Todaj - ji z največjim bronastim kipom Bude na svetu iz 8. stoletja v zgodovinskem mestu Nara in obisk
Jelenjega parka. Tam se sprehaja več
kot dvesto jelenov, ki imajo prav poseben status. Legenda pravi, da naj bi bog
Kasuga Taisha v Naro prijezdil na belem
jelenu, zaradi česar jeleni uživajo status
zaščitenih odposlancev boga.
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PALMINA POPOTNICA
PALMINA POPOTNICA

PRIPRAVITE SE NA KULINARIČNI LUNAPARK
V deželi, kjer lesena palčka nadomesti klasičen pribor, uživajte v mavrici okusov. Okušajte hrano na ulici ali pa se usedite v klasično kitajsko restavracijo
z rdečimi lampijončki in umirjeno ambientalno kitajsko glasbo.
SPOŠTOVANJE BONTONA NA JAPONSKEM
Na Japonskem si nikar ne čistite nosu v javnosti, saj
dejanje sodi med najhujše kršitve bontona. Prav tako
se izogibajte kazanju na sogovornika s kazalcem ter
se vselej sezujte, ko pridete na obisk v japonski dom.

SVETOVNI FENOMEN
SKRIVALIŠČE DINOZAVROV
V Kitajskem mestu Zhoucheng se nahaja največje
najdišče dinozavrov na svetu. Arheologi so v tamkajšnji bližnji jami odkrili skoraj 20 metrov velikega hadrozavra, verjetno enega največjih najdenih
fosilov živali.

TISOČ IN EN AVTOMAT
Japonska premore največ prodajnih avtomatov na svetu. V
državi z 128 milijoni prebivalcev se le v glavnem mestu Tokyo,
v katerem živi 13 milijonov Japoncev, nahaja 6 milijonov samopostrežnih prodajnih avtomatov, kjer lahko kupite skorajda vse,
kar si zaželite. Še posebej zanimivi so samopostrežni prodajalci
dežnikov in riževih rezancev, nekateri avtomati so tudi opremljeni z brezžičnim internetom.

ZA DOBER TEK
Kitajska kuhinja je znana po vsem svetu, saj se v magičnem voku
pripravljajo jedi priljubljene kantonske kuhinje, največkrat so
to sladko kisle jedi z različnimi omakami. Poskusite rezance s
piščančjim mesom v sladko kisli omaki, pekinško raco, cmoke,
značilne za severno Kitajsko, in za povrh ocvrt sladoled. Japonska kuhinja je v primerjavi s kitajsko bolj zdrava, saj je lahka,
nizkokalorična in sestavljena le iz svežih sestavin, posebej rib in
morskih plodov. Najbolj prepoznavna japonska jed je nedvomno
suši, pripravljen iz surove ribe, riža in alge.
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PEKING IN NJEGOVE DINASTIJE

ODHODI: 26.7., 27.9., 26.10.* 2019 TER 21.3., 24.4. 25.6. 2020; 23.4. 2021, 25.6.2021

obisk 6-kratne zgodovinske prestolnice
mesto se lahko pohvali s 7 zanimivostmi,
ki so uvrščene na seznam UNESCA
eksotičen in prestižen city-break

1.DAN
LJUBLJANA – BLIŽNJE LETALIŠČE – PEKING


polet in pristanek
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali bližnjem letališču, polet proti Pekingu.

2. DAN
PEKING

večerja, nočitev
Po pristanku bo sledil prevoz v osrčje mesta. Najprej
bomo obiskali prvi simbol mesta - trg Tiananmen, ki
ga obkrožajo mogočne palače in cesarske zgradbe, v
njegovem osrednjem delu pa se nahaja mavzolej nekdanjega voditelja Maa Zedonga in spomenik ljudskim
herojem. Iz tega območja je več kot 500 let vladalo 24
cesarjev dinastij Ming in Qing. Sledil bo ogled »Prepovedanega mesta« oziroma cesarske palače. Kompleks
9999 sob in soban je eden največjih in najlepše ohranjenih v svetu. Vmes bo prosto za kosilo, potem pa se
bomo zapeljali še mimo Olimpijskega kompleksa iz leta
2008. Pozno popoldne nastanitev v hotelu in večerja v
lokalni restavraciji.

3.DAN
PEKING – VELIKI KITAJSKI ZID – PEKING


zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
Po zajtrku bo sledil izlet na Veliki kitajski zid. Vožnja na
območje, kjer se na 6000 kilometrih razprostira veliki kitajski zid, ki so ga skozi stoletja za obrambo pred
tujimi vpadi zgradile številne kitajske dinastije. Po
prevzemu oblasti s strani komunistične partije, so bili
nekateri deli obnovljeni, med drugim tudi najbolj popularen del Badaling. Po kosilu se bomo podali še do
Poletne palače, kjer so imeli kitajski cesarji svojo letno
rezidenco v razkošnem okolju parkov, jezer, otočkov in
templjev. Za zaključek dneva se bomo ustavili v centru
sladkovodnih bisernic, kjer se bomo seznanili z dolgoletno tradicijo gojenja školjk in izdelovanja bisernega
nakita. Večerja v lokalni restavraciji. Po večerji in po
želji obisk predstave tradicionalne kitajske predstave
kung fu ali slovite pekinške opere.

4. DAN
PEKING 

zajtrk, večerja, nočitev
Obiskali bomo Nebeški tempelj, edino točko zunaj Cesarske palače, ki jo je moral cesar obiskati vsaj enkrat
letno - ob praznovanju novega leta, imenovanega tudi
»Spring Festival«. Tempelj obsega številne zelene površine in obredne komplekse (Okrogli oltar, Zid odmevov, Molitvena dvorana...). Ogledali si bomo okrogli
oltar, kamen trojnega odmeva, zid odmeva, molitveno
dvorano in druge zanimivosti. Nadaljevali bomo do
templja Lama, ki slovi kot najlepši budistični tempelj
na Kitajskem. V popoldanskem času bomo obiskali še
center tradicionalne kitajske medicine in čajnico, kjer
si bomo lahko kupili tradicionalne čaje tudi za domov.
Večerja v lokalni restavraciji in nočitev.

5. DAN
PEKING – EVROPA

polet domov
Prevoz na letališče od koder bo polet proti Evropi.

CENA: od

980 €* 

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: Letalski prevoz Ljubljana/bližnje
letališče - evropsko letališče - Peking in Shanghai Ljubljana/ bližnje letališče, letališke in varnostne
pristojbine, tri polpenzione po programu, (kosila
ali večerje v lokalnih restavracijah), vse avtobusne
prevoze po programu, vse oglede z vstopninami,
osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, vodenje in
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15
in 24 potniki 80 € med 8 in 15 potniki 140 €.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna soba
149 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: predstava kung fuja
49€, Opera v Pekingu 48€, akrobati v Shanghaju
50€, večerno križarjenje po reki Huangpu 45€, napitnine 35 € (tudi otroci).
VIZUM: Za prebivalce Slovenije je vstopni vizum obvezen. Vizum si mora urediti vsak potnik sam v Ljubljani. Pred odhodom vam bomo poslali navodila in
dokumente, ki jih boste potrebovali za ureditev vize.
Cena vizuma znaša 60€.
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KITAJSKA PRAVLJICA

ODHODI: 26.7., 27.9., 26.10.* 2019 TER 21.3., 24.4. 25.6. 2020; 23.4. 2021, 25.6.2021
idealna kombinacija ogledov mest in
narave
možnost podaljšanja potovanja v
pokrajino Guillin
obisk enega največjih mest na svetu Šanghaj
1.DAN
LJUBLJANA – BLIŽNJE LETALIŠČE – PEKING


polet in pristanek
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali bližnjem letališču, polet proti Pekingu

2. DAN
PEKING

zajtrk, večerja, nočitev
Po pristanku bo sledil prevoz v osrčje mesta. Najprej
bomo obiskali prvi simbol mesta - trg Tiananmen, ki
ga obkrožajo mogočne palače in cesarske zgradbe, v
njegovem osrednjem delu pa se nahaja mavzoleja nekdanjega voditelja Maa Zedonga in spomenik ljudskim
herojem. Iz tega predela je več kot 500 let vladalo 24
cesarjev dinastij Ming in Qing. Sledil bo ogled »Prepovedanega mesta« oziroma cesarske palače. Kompleks
9999 sob in soban je en največjih in najlepše ohranjenih v svetu. Vmes bo prosto za kosilo, potem pa se
bomo zapeljali še mimo Olimpijskega kompleksa iz leta
2008. Pozno popoldne nastanitev v hotelu in večerja v
lokalni restavraciji.

3. DAN
PEKING – VELIKI KITAJSKI ZID – PEKING


zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
Po zajtrku bo sledil izlet na Veliki kitajski zid. Vožnja na
področje, kjer se na 6000 kilometrih razprostira veliki kitajski zid, ki so ga skozi stoletja za obrambo pred
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tujimi vpadi zgradile številne kitajske dinastije. Po
prevzemu oblasti s strani komunistične partije, so bili
nekateri deli obnovljeni, med drugim tudi najbolj popularen del Badaling. Po kosilu se bomo podali še do
Poletne palače, kjer so imeli kitajski cesarji svoje letne
rezidence v razkošnem okolju parkov, jezer in otočkov
in templjev. Za zaključek dneva pa se bomo ustavili še
v centru sladkovodnih bisernic, kjer se bomo seznanili
z dolgoletno tradicijo gojenja školjk in izdelovanja bisernega nakita. Večerja v lokalni restavraciji. Po večerji
in po želji obisk predstave tradicionalne kitajske predstave kung fu ali slovite pekinške opere.

4. DAN
PEKING

zajtrk, večerja, nočitev
Obiskali bomo Nebeški tempelj, edino točko zunaj
Cesarske palače, katero je moral cesar obiskati vsaj
enkrat letno - ob praznovanju novega leta, imenovanega tudi »Spring Festival«. Tempelj obsega številne
zelene površine in obredne komplekse (Okrogli oltar,
Zid odmevov, Molitvena dvorana...). Ogledali si bomo
okrogli oltar, kamen trojnega odmeva, zid odmeva,
molitveno dvorano in druge zanimivosti. Nadaljevali
bomo do templja Lama, ki slovi kot najlepši budistični tempelj na Kitajskem. V popoldanskem času bomo
obiskali še center tradicionalne kitajske medicine in
čajnico, kjer si bomo lahko kupili tradicionalne čaje
tudi za domov. Večerja v lokalni restavraciji in nato
nočna vožnja s spalnim vlakom na relaciji Peking - Xian
(nastanitev v štiri posteljnih kabinah).

5. DAN
XIAN, IZHODIŠČE SVILENE POTI


zajtrk, pozno kosilo, nočitev
Prihod v Xian, prevoz do hotela in zajtrk. Sledil bo
ogled Xiana, ene od šestih zgodovinskih prestolnic
Kitajske iz časov dinastije Ming. Ogledali si bomo eno
redkih stavb, ki je nastala že v času dinastije Tang, padobo divje gosi. Prvič so jo zgradili leta 652 zato, da bi
vanjo shranili 650 budističnih spisov, ki so jih prinesli iz

Indije. Sledil bo sprehod po mestnem obzidju, nato pa
pozno kosilo. Ogledali si bomo še muslimansko četrt,
zgrajeno v arabskem slogu, ki prikazuje čudovito zlitje islamske in kitajske arhitekture. Zvečer bo v hotelu
čas, da se prepustite kitajski masaži.

6. DAN
XIAN – GLINENA ARMADAzajtrk, večerja, nočitev

Odpeljali se bomo do približno 30 km oddaljenega Litonga, kjer stoji muzej glinenih vojakov. Leta 1974 so
kmetje kopali studenec in na globini okoli sedmih metrov našli eno najbolj veličastnih arheoloških najdišč
pogrebne umetnosti na svetu. 6000 glinenih vojakov,
naravne velikosti, je dal cesar Čin Shi Huang- di postaviti, da bi ga po njegovi smrti varovali na drugem svetu.
Bil je prvi cesar, ki je združil Kitajsko in z njim se v 3. st.
pr. n. št. začenja dolga zgodovina kitajskega cesarstva,
ki se je končala leta 1912. Po ogledu se bomo vrnili v
Xian na kosilo. Sledi prevoz do železniške postaje in
potovanje z vlakom, z nastanitvijo v štiri posteljnih kabinah, proti Shanghaju.

7. DAN
SHANGHAI

zajtrk, večerja, nočitev
Jutranji prihod v Shanghai, ki velja za eno najhitreje
razvijajočih se mest Azije. Shanghai je s 25 milijoni prebivalcev največje kitajsko mesto in finančno središče.
Leži na severnem bregu reke Huang Pu Jiang, kjer se
nahaja največje svetovno pristanišče. Vožnja z avtobusom do hotela in zajtrk, nato pa se bomo zapeljali
skozi moderne četrti mesta, vse do starega mestnega
jedra, kjer se nahaja čudovito ohranjen kitajski vrt Yu,
urejen že davnega leta 1559, v času dinastije Ming. Prav
tako se bomo ustavili v najznamenitejši kitajski čajnici
Hu Xin Ting, do katere vodi most z devetimi zavoji. Po
kitajskem verovanju se zli duhovi gibljejo samo naravnost in tako ne morejo dospeti do čajnice. Vožnja do
finančno - poslovnega centra, imenovanega Bund, ki
se razteza ob bregu reke, od tod pa pogled na čudovit
preplet najlepših stolpnic sveta, v prestižni četrti Pu-

dong. Možnost križarjenja po reki Huangpo, od koder
je lep pogled na pristaniški del mesta in najnovejšo
prestižno četrt Pudong. Večerja in nočitev.

PODALJŠANJE PROGRAMA
V POKRAJINO GUILLIN

8. DAN
SHANGHAI – SUZHOU

10. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SHANGHAI - GUILLIN - PRAVLJIČNI KITAJSKI
KRAS

zajtrk, večerja, nočitev
Sledi izlet v mesto Suzhou, ki mu pravijo tudi „Kitajske Benetke«. Prihod v mesto trgovcev, obrtnikov ter
umetnikov, ki je posebej poznano po številnih klasičnih
kitajskih vrtovih, pagodah, templjih, mostovih, posebno pozornost boste namenili ogledu procesa izdelave
dragocene lahkotne in nežne kitajske svile, seveda
boste imeli le - to možnost tudi kupiti. Vrnitev v Shanghai. Večerja in nočitev.

9. DAN
SHANGHAI – ALI PO ŽELJI HANGZHOU


zajtrk, večerja, nočitev
Prost dan za nakupe ali dodatne oglede po želji. Predlagamo izlet v Hangzhou (doplačilo), mesto, ki ga je že
v 13. stoletju Marco Polo opisal kot eno najlepših mest
na svetu. Idilično podobo mu daje predvsem Zahodno
jezero, ki ga obkrožajo številni griči in vrtovi, obala pa
je polna templjev in paviljonov. Ogledali si boste budistični tempelj Lingyin iz dinastije Qing, nedaleč stran
še „Prileteli hrib«, ki je povezan z nenavadno legendo
in budistične votline, ki ležijo ob vznožju hriba. Popoldne se bomo z ladjico popeljali po Zahodnem jezeru in
si med drugim ogledali tudi otok Gore Samote. Po pristanku se bomo povzpeli na Pagodo šestih harmonij, ki
so jo zgradili zato, da bi mesto simbolično ščitila pred
grozečimi poplavami reke Qiantang. Pozno popoldne
se bomo z avtobusom vrnili v Shanghai.

10. DAN
EVROPA – LJUBLJANA

zajtrk
Po zajtrku prevoz na letališče in let proti Evropi. Po
pristanku na enem izmed letališč nadaljevanje leta v
Ljubljano/bližnje letališče, kamor boste prispeli v večernih urah.

Po zajtrku prevoz na letališče in polet na jug Kitajske.
Spoznali smo, da ima Kitajska izjemno bogato zgodovino, danes pa hiter gospodarski vzpon. A Kitajska je
veliko več kot to. Ima čudovito in raznoliko naravo, na
katero so Kitajci nedvomno zelo ponosni. Pokrajino okrog Guilina so že v zgodovini obiskovali kitajski cesarji
in plemstvo, saj predstavlja spektakularno pokrajino
stožčastega krasa. Vsak prestižni kitajski vrt je moral
vsebovati prav prepereli kraški apnenec, kot simbol
najlepše kitajske pokrajine. Še posebno privlačnost ji
daje reka Li, ki se leno vije čez pokrajino in daje čudovit pogled na stožčasto oblikovan kitajski kras in bujno
subtropsko zelenje, predvsem gozdove osmantusa.

11. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
PRAVLJIČNI KRAS PO REKI LI

Po zajtrku se bomo podali na raziskovanje čudovite
pokrajine, ki spominja na pravljično deželo s čudno
oblikovanimi vrhovi, posutimi z borovci, osmantusi in
drugim subtropskim rastjem in prebudi navdušenje
vsakega popotnika. Najprej se bomo odpeljali so vasi
Yangdi, kjer se bomo vkrcali na ladjo in se po reki Li
spustili 18 km do vasi Xingping. Odprli se nam bodo
fascinantni pogledi na čudovito pokrajino. Celotna pot
velja za eno najbolj slikovitih in fotografiranih pokrajin
na Kitajskem. Sledila bo vožnja z avtobusom do mesta
Yangshuo, kjer bomo obiskali zahodno ulico in kjer bo
večerja. Nočitev.

12. DAN
zajtrk
GUILLIN – HONG KONG ALI PEKING -EVROPA

CENA: od

1.690 €* 

najmanj 25 potnikov

CENA PODALJŠANJE PROGRAMA ZA TRI DNI ŠE V
POKRAJINO GUILLIN:

270 €* 

najmanj 8 potnikov

CENA VKLJUČUJE: Letalski prevoz Ljubljana/bližnje
letališče - evropsko letališče - Peking in Shanghai Ljubljana/ bližnje letališče, letališke in varnostne
pristojbine, prevoze z vlakom in nastanitvijo v štiri
- posteljnih spalnikih Peking - Xian - Shanghai, šest
polpenzionov in eno nočitev z zajtrkom v hotelih
3/4*, eno kosilo, (kosila ali večerje v lokalnih restavracijah), vse avtobusne prevoze po programu, vse
oglede vključno z vstopninami, osnovno nezgodno
zavarovanje potnikov, vodenje in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15
in 24 potniki je 90 €, med 8 in 14 potniki 140 €.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna
soba 360 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: predstava kung fuja
45€, Opera v Pekingu 45€, akrobati v Shanghaju 45€,
večerno križarjenje po reki Huangpu 40€, celodnevni
izlet v Hangzhou 115€, napitnine 50 € (tudi otroci).
POPUSTI: otrok do 12 let na dodatnem ležišču (v sobi
skupaj z dvema odraslima): 140 €.
OPOMBA: V primeru odhoda z bližnjega letališča je
doplačilo za transfer, Zagreb 39€, Benetke 58 € ali
Dunaj 69€.

Dopoldne let v Peking in naprej v Evropo.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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KITAJSKA CESARSKA MESTA, PRAVLJIČNI KRAS, HONG KONG IN MACAO
ODHODI: 26.7., 27.9., 26.10.* 2019 TER 21.3., 24.4. 25.6. 2020; 23.4. 2021, 25.6.2021

celovito doživetje Kitajske
večerje že vključene v ceni
obisk Pekinga, Šanghaja in Hong Kong-a

1.DAN
LJUBLJANA - BLIŽNJE LETALIŠČE – PEKING


polet in pristanek
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali bližnjem letališču, polet proti Pekingu.

2. DAN
PEKING

večerja, nočitev
Po pristanku bo sledil prevoz v osrčje mesta. Najprej
bomo obiskali prvi simbol mesta - trg Tiananmen, ki
ga obkrožajo mogočne palače in cesarske zgradbe, v
njegovem osrednjem delu pa se nahaja mavzoleja nekdanjega voditelja Maa Zedonga in spomenik ljudskim
herojem. Iz tega predela je več kot 500 let vladalo 24
cesarjev dinastij Ming in Qing. Sledil bo ogled »Prepovedanega mesta« oziroma pravilneje cesarske palače.
Kompleks 9999 sob in soban je en največjih in najlepše
ohranjenih v svetu. Vmes bo prosto za kosilo, potem
pa se bomo zapeljali še mimo Olimpijskega kompleksa
iz leta 2008. Pozno popoldne nastanitev v hotelu in večerja v lokalni restavraciji.

3.DAN
PEKING-VELIKI KITAJSKI ZID-PEKING


zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
Po zajtrku bo sledil izlet na Veliki kitajski zid. Vožnja na
področje, kjer se na 6000 kilometrih razprostira veliki kitajski zid, ki so ga skozi stoletja za obrambo pred
tujimi vpadi zgradile številne kitajske dinastije. Po
prevzemu oblasti s strani komunistične partije, so bili
nekateri deli obnovljeni, med drugim tudi najbolj popularen del Badaling. Po kosilu se bomo podali še do
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Poletne palače, kjer so imeli kitajski cesarji svoje letne
rezidence v razkošnem okolju parkov, jezer in otočkov
in templjev. Za zaključek dneva pa se bomo ustavili še
v centru sladkovodnih bisernic, kjer se bomo seznanili z dolgoletno tradicijo gojenja školjk in izdelovanja
bisernega nakita. Večerja v lokalni restavraciji. Zvečer
po želji ob doplačilu obisk predstave tradicionalne kitajske predstave kung fu ali slovite pekinške opere.

4 DAN
PEKING

zajtrk, večerja, nočitev
Obiskali bomo Nebeški tempelj, edino točko zunaj
Cesarske palače, katero je moral cesar obiskati vsaj
enkrat letno - ob praznovanju novega leta, imenovanega tudi »Spring Festival«. Tempelj obsega številne
zelene površine in obredne komplekse (Okrogli oltar,
Zid odmevov, Molitvena dvorana...). Ogledali si bomo
okrogli oltar, kamen trojnega odmeva, zid odmeva,
molitveno dvorano in druge zanimivosti. Nadaljevali
bomo do templja Lama, ki slovi kot najlepši budistični tempelj na Kitajskem. V popoldanskem času bomo
obiskali še center tradicionalne kitajske medicine in
čajnico, kjer si bomo lahko kupili tradicionalne čaje
tudi za domov. Večerja v lokalni restavraciji in nato
nočna vožnja z vlakom na relaciji Peking - Xian (nastanitev v štiriposteljnih kabinah).

5.DAN
XIAN

zajtrk, večerja, nočitev
Prihod v Xian, prevoz do hotela in zajtrk. Sledil bo
ogled Xiana, ene od šestih zgodovinskih prestolnic
Kitajske iz časov dinastije Ming. Ogledali si bomo eno
redkih stavb, ki je nastala že v času dinastije Tang, pagodo divje gosi. Prvič so jo zgradili leta 652 zato, da bi
vanjo shranili 650 budističnih spisov, ki so jih prinesli iz
Indije. Sledil bo še sprehod po mestnem obzidju, nato
pa pozno kosilo. Ogledali si bomo še arabsko četrt,
zgrajeno v arabskem slogu, ki prikazuje čudovito zlitje islamske in kitajske arhitekture. Zvečer bo v hotelu
čas, da se prepustite kitajski masaži.

6. DAN
XIAN - GLINENA ARMADA zajtrk, večerja, nočitev

Odpeljali se bomo do približno 30 km oddaljenega Litonga, kjer stoji muzej glinenih vojakov. Leta 1974 so
kmetje kopali studenec in na globini okoli sedem metrov našli eno najbolj veličastnih arheoloških najdišč
na svetu. 6000 glinenih vojakov, naravne velikosti, je
dal cesar Čin Shi Huang- di postaviti, da bi ga po njegovi smrti varovali na drugem svetu. Bil je prvi cesar, ki
je združil Kitajsko in z njim se v 3. st. pr. n. št. začenja
dolga zgodovina kitajskega cesarstva, ki se je končala
leta 1912. Po ogledu se bomo vrnili v Xian na kosilo,
nato pa sledi prevoz do železniške postaje in potovanje
z vlakom, z nastanitvijo v štiri posteljnih kabinah, proti
Shanghaju.

7.DAN
SHANGHAI

zajtrk, večerja, nočitev

8.DAN
SHANGHAI – SUZHOU

zajtrk, večerja, nočitev

Zjutraj prihod v Shanghai, ki velja za eno najhitreje razvijajočih se mest Azije. Shanghai je s 25 milijoni prebivalcev največje kitajsko mesto in finančno središče.
Leži na severnem bregu reke Huang Pu Jiang, kjer se
nahaja največje svetovno pristanišče. Vožnja z avtobusom do hotela in zajtrk, nato pa se bomo zapeljali
skozi moderne četrti mesta, vse do starega mestnega
jedra, kjer se nahaja čudovito ohranjen kitajski vrt Yu,
urejen že davnega leta 1559, v času dinastije Ming. Prav
tako se bomo ustavili v najznamenitejši kitajski čajnici
Hu Xin Ting, do katere vodi most z devetimi zavoji. Po
kitajskem verovanju se zli duhovi gibljejo samo naravnost in tako ne morejo dospeti do čajnice. Vožnja do
finančno - poslovnega centra, imenovanega Bund, ki
se razteza ob bregu reke, od tod pa pogled na čudovit
preplet najlepših stolpnic sveta v prestižni četrti Pudong. Možnost križarjenja po reki Huangpo, od koder
je lep pogled na pristaniški del mesta in najnovejšo
prestižno četrt Pudong. Večerja in nočitev.

Sledi izlet v mesto Suzhou, ki mu pravijo tudi „Kitajske Benetke«. Prihod v mesto trgovcev, obrtnikov ter
umetnikov, ki je posebej poznano po številnih klasičnih

kitajskih vrtovih, pagodah, templjih, mostovih, posebno pozornost boste namenili ogledu procesa izdelave
dragocene lahkotne in nežne kitajske svile, seveda
boste imeli le - to možnost tudi kupiti. Vrnitev v Shanghai. Večerja in nočitev.

9.DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SHANGHAI - ALI PO ŽELJI HANGZHOU

Prost dan za nakupe ali dodatne oglede po želji.
Predlagamo izlet v Hangzhou, mesto, ki ga je že v 13.
stoletju Marco Polo opisal kot eno najlepših mest na
svetu. Idilično podobo mu daje predvsem Zahodno jezero, ki ga obkrožajo številni griči in vrtovi, obala pa je
polna templjev in paviljonov. Ogledali si boste budistični tempelj Lingyin iz dinastije Qing, nedaleč stran še
„Prileteli hrib«, ki je povezan z nenavadno legendo in
budistične votline, ki ležijo ob vznožju hriba. Popoldne
se bomo z ladjico popeljali po Zahodnem jezeru in si
med drugim ogledali tudi otok Gore Samote. Po pristanku se bomo povzpeli na Pagodo šestih harmonij, ki
so jo zgradili zato, da bi mesto simbolično ščitila pred
grozečimi poplavami reke Qiantang. Pozno popoldne
se bomo z avtobusom vrnili v Shanghai.

10.DAN 
zajtrk, večerja, nočitev
SHANGHAI - GUILLIN - PRAVLJIČNI KITAJSKI
KRAS

Po zajtrku prevoz na letališče in polet na jug Kitajske.
Spoznali smo, da ima Kitajska izjemno bogato zgodovino, danes pa hiter gospodarski vzpon. A Kitajska je
veliko več kot to. Ima čudovito in raznoliko naravo, na
katero so Kitajci nedvomno zelo ponosni. Pokrajino okrog Guilina so že v zgodovini obiskovali kitajski cesarji
in plemstvo, saj predstavlja spektakularno pokrajino
stožčastega krasa. Vsak prestižni kitajski vrt je moral
vsebovati prav prepereli kraški apnenec, kot simbol
najlepše kitajske pokrajine. Še posebno pravljičnost ji
daje reka Li, ki se leno vije čez pokrajino in daje čudovit pogled na kopasto oblikovan kitajski kras in bujno
subtropsko zelenje, predvsem gozdove osmantusa.

11.DAN
zajtrk, večerja, nočitev
PRAVLJIČNI KRAS PO REKI LI
Po zajtrku se bomo podali na raziskovanje čudovite
pokrajine, ki je resnično fantastična s čudno oblikovani

vrhovi, posuti z borovci,ki prebudijo navdušenje vsakega popotnika. Dan bomo preživeli ob in po reki Li, po
kateri se bomo peljali in opazovali prekrasno kitajsko
pokrajino in kraške osamelce. Najprej se bomo odpeljali so vasi Yangdi, kjer se bomo vkrcali na na ladjo in
se po reki spustili 18 km do vasi Xingping. Celotna pot
velja za eno najbolj slikovitih in fotografiranih pokrajin
na Kitajskem. Sledila bo vožnja z avtobusom do mesta
Yangshuo, kjer bomo obiskali zahodno ulico in kjer bo
kosilo. Nočitev.

12. DAN
GUILLIN – HONG KONG

zajtrk, nočitev

Po zajtrku se bomo z ladjo odpravili na celodnevno
odkrivanje otoka Macao, nekoč najstarejše evropske
kolonije na Daljnem Vzhodu. Sledi ogled te nekdanje
portugalske kolonije, ki je danes pod zaščito UNESCA
in slovi kot raj za ljubitelje iger na srečo. Ogledali si
bomo tempelj A-Ma, spomenik Kum Lam, most Macao-Taipa…, Prosto za kosilo. Povratek v Hong Kong.

14. DAN
HONG KONG

15. DAN
HONG KONG - EVROPA

polet proti Evropi

Zajtrk. Prevoz na letališče in polet proti Evropi.

zajtrk, nočitev

Dopoldne let v Hong Kong. Po pristanku pričetek
ogledov te nekdanje britanske kolonije. Sprehodili se
bomo po glavni ulici Nathan Road, mimo parka Kowloon do predela Tsim Sha Tsui, kjer se nahaja ogromno
pristaniško mesto s številnimi nakupovalnimi središči.
Popoldne nastanitev v hotelu. Zvečer bomo obiskali
eno od mestnih tržnic, kjer bomo uživali v živahnem
mestnem vrvežu. Zvečer bomo lahko obiskali Lan Kwai
Fong, ki je priljubljena zabaviščna četrt z bogatim nočnim življenjem blizu poslovnega središča Hong Konga.

13. DAN
IZLET V MACAO

razgled na središče, zaliv in okolico. Pot nas bo vodila
tudi do predela Wan Chai - gospodarsko razstavišče,
nadaljevali bomo po južnem otoškem delu z zanimivo
tržnico Stanley… Povratek v hotel in nočitev.

zajtrk, nočitev

Nadaljevanje z raziskovanjem Hong Konga, celinskega in otoškega dela: Viktorijin zaliv, najdaljše pokrite
tekoče stopnice na svetu, vpisane v Guinnesovo knjigo rekordov, številni lokalni bari, Hollywood Road, ki
se ponaša z izborom umetnostnih galerij, antikvitet,
trgov... Kosilo bomo imeli v največji kitajski plavajoči restavraciji, kar bo posebno doživetje. Povzpeli se
bomo na Viktorijin vrh, ki je eden izmed najatraktivnejših zelenih hribov mesta, z vrha katerega se ponuja lep

CENA: od

2.480 €* 

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: Letalski prevoz Ljubljana/bližnje
letališče - evropsko letališče - Peking in Hong Kong
- Ljubljana/ bližnje letališče, Gullin-Hong Kong, letališke in varnostne pristojbine, prevoze z vlakom
in nastanitvijo v štiri - posteljnih spalnikih Peking Xian - Shanghai, deset polpenzionov in tri nočitve z
zajtrkom v hotelih 3/4*, (kosila ali večerje v lokalnih
restavracijah), vse avtobusne prevoze po programu,
vse oglede vključno z vstopninami, osnovno nezgodno zavarovanje potnikov, vodenje in organizacijo
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15
in 24 potniki je 90 €; med 8 in 15 potniki 140 €.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna soba
490 €, kitajski vizum 75 € (skupinski).
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: predstava kung fuja
45€, Opera v Pekingu 45€, akrobati v Shanghaju 45€,
večerno križarjenje po reki Huangpu 40€, celodnevni
izlet v Hangzhou 115€, napitnine 50 € (tudi otroci).
POPUSTI: otrok do 12 let na dodatnem ležišču (v sobi
skupaj z dvema odraslima): 10%.
OPOMBA: V primeru odhoda z bližnjega letališča je
doplačilo za transfer, Zagreb 39 €, Benetke 58 € ali
Dunaj 75 €.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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JAPONSKA - V DEŽELI ŠOGUNOV IN SAMURAJEV 
ODHODI: 26.10.2019; 2.4. in 22.10. 2020; 1.4. in 21.10.2021
3. DAN
zajtrk, nočitev
TOKYO
naravne lepote, urejenost in tehnologija
ŠINTOIZEM IN BUDIZEM
na nepredstavljivo visokem nivoju so
Po zajtrku bomo začeli z ogledi japonske prestolnice.
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
1. DAN
polet, obroki na letalu
POLET V MODERNO JAPONSKO PRESTOLNICO

Polet z letališča JP Ljubljana/bližnjega letališča preko
enega od vmesnih letališč proti prestolnici Japonske.

2. DAN
TOKYO

nočitev

SODOBNOST SE SREČA S TRADICIJO
Pristanek na tokijskem letališču in po obmejnih formalnostih vožnja do hotela in nastanitev. Tokyo velja
za tretje največje mesto na svetu z modernimi nebotičniki, izmed katerih izstopata 634 m visok Sky Tree
in malce nižji, a nič manj spektakularen Tokyo Tower,
ki sta obdana s številnimi templji. Mesto je zanimiva
mešanica tradicije in modernega.
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Za začetek bomo obiskali mestno četrt Ginza, ki velja za elegantni in dragi predel s številnimi luksuznimi
trgovinami. V bližini se nahaja ena najvišjih zgradb v
mestu, znameniti stolp Tokyo Tower, kjer se bomo povzpeli na razgledno točko na to čudovito velemesto.
Nato bomo obiskali znamenito ribjo tržnico Tsukiji, ki
velja za največjo na svetu. Popoldne bomo nadaljevali
do trga Cesarske palače, kjer prebiva cesarska družina, ki se le dvakrat letno javno prikaže na vhodu palače, drugače je zaprta za javnost in si bomo trg ogledali
le z zunanje strani. Nato bomo nadaljevali do templja
Meiji, ki je posvečen prednikom vladarja Meiji in njegove žene. Obiskali bomo tudi budistični tempelj Asakusa Kannon. Videli ne bomo le dveh različnih templjev,
ampak se spoznali tudi z dvema glavnima verovanjema
na Japonskem, šintoizmom in budizmom. Povratek v
hotel in nočitev.

4. DAN
TOKYO - NIKKO – TOKYO

zajtrk, nočitev

V KRALJESTVU ŠOGUNOV
Po zajtrku bo sledila vožnja proti severu skozi japonsko
podeželje v mesto Nikko, ki je staro japonsko budistično središče in narodni park. Mesto, v davnini eno
najpomembnejših v šogunatu Edo, ki so mesto varovali in podpirali več sto let, je pod zaščito Unesca in se
ponaša s številnimi templji. Ogledali si bomo Toshogu
tempelj, posvečen družini Tokugawa. Tu je pokopan
tudi veliki šogun Tokugawa, ki je vladal skoraj celi Japonski. Sledil bo prosti čas za kosilo. Nadaljevali bomo
s postankom pri jezeru Chuzenji in bližnjih, skoraj stometrskih slapovih Kegon, na poti se bomo peljali tudi
mimo znamenitega rdečega mostu Shinkyo. Povratek v
Tokyo in nočitev.

5. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
TOKYO - GORA FUJI - JEZERO ASHI - GORA
KOMAGATAKE – HAKONE

SVETA GORA JAPONCEV
Vožnja do gore Fuji, enega najlepših simbolov Japonske in hkrati japonska sveta gora. Vožnja do pete
postaje, do višine 2.305 metrov nadmorske višine, od
koder je lep razgled na okolico (v kolikor nam bo to
dopuščalo vreme). Tu se nahaja polno trgovinic, tudi z
razglednicami in spominskimi žigi gore Fuji. Nadaljevali bomo do jezera Ashi, ki leži v objemu japonskih Alp,
nato pa se bomo z gondolo povzpeli še na goro Komagatake in uživali v pogledu na lepo pokrajino. Nadaljevali bomo vožnjo v Hakone, kjer so številni vulkanski
vrelci, ob katerih so zrasla številna zdravilišča. Nastanitev v hotelu, zgrajenem v tradicionalnem japonskem
slogu - Ryokanu. V hotelu boste imeli možnost poskusiti japonsko večerjo. Nočitev.

6. DAN
HAKONE – KYOTO

zajtrk, nočitev

V KRALJESTVU MESTA GEJŠ
Po zajtrku sledi prevoz do železniške postaje od koder
se bomo s hitrim vlakom odpeljali proti Kyotu, ki velja
za enega najlepših japonskih mest. Obiskali bomo budistični tempelj Kiyomizu, svetišče Heian Jingu, ki se
ponaša z enimi največjih vstopnih vrat na Japonskem,
grad Nijo in eno najbolj obiskanih točk na Japonskem,
budistični tempelj Kinkakuji. Kyoto slovi tudi kot mesto
gejš, na drugi strani reke Kamogawe, v Gionu so stoletja gojili glasbo, ples, eksotično kulinariko in poskrbeli, da so se gospodje dobro počutili. Sprehodili
se bomo mimo lesenih okijev, hiš, kjer se šolajo gejše
in mimo čajnic, kjer so se v preteklih časih zbirali samuraji. Povratek v hotel in nočitev.

7. DAN
KYOTO - NARA – KYOTO

zajtrk, nočitev

JELENJI PARK IN BRONASTI BUDA
Po zajtrku vožnja do mesteca Nara, kjer se nahajajo
zgodovinske znamenitosti, ki so na listi Unescove kulturne dediščine. Ogledali si bomo tempelj Todaj-ji, ki
velja za glavno znamenitost tega mesta. Gre za eno
največjih lesenih poslopij na svetu z velikim bronastim
Budo, največjim na Japonskem. Prosti čas bo tudi za
Jelenji park, kjer se prosto giblje 1200 jelenov, ki so
svete živali templja. Popoldne bo prosto na lokalni tržnici za oglede, nakupe in kosilo. Sledil bo povratek v
Kyoto. Zvečer je ob doplačilu možnost ogleda predstave z gejšami v četrti Gion (predstava vključuje čajno
ceremonijo, ples gejš, izdelavo ikebane in lutkovno
predstavo). Povratek v hotel in nočitev.

8. DAN
zajtrk, nočitev
KYOTO ali po želji IZLET V HIROŠIMO (doplačilo)

JAPONSKI NAČIN ŽIVLJENJA
Po zajtrku sledi prost dan za raziskovanje mesta Kyoto.
Vodnik vam bo svetoval, kaj si lahko v mestu ogledate in kaj lahko doživite. Priporočamo obisk svetišča
Fushimi-Inari, ki je najbolj poznan po tunelu torii vrat,
ki stojijo ob vhodu v svetišče. V mestu lahko najdete
še ogromno drugih zanimivosti, kot so razni templji in
parki med katerimi se lahko sprehodite ali pa se prepustite mestu Kyoto.
*Izlet v Hirošimo:
SPOMINSKI PARK ŽRTVAM PRVE ATOMSKE BOMBE
S hitrim vlakom se bomo zapeljali v Hirošimo, ki je v
zgodovini zapisana kot nesrečno mesto, kjer so Američani odvrgli prvo atomsko bombo v zgodovini, eksplodirala je 6.8.1945 ob 8.15 in v trenutku ubila na tisoče
ljudi. Obiskali bomo pretresljiv muzej in bližnji spominski park, posvečen vsem žrtvam. Nato bomo obiskali
še otoček Miyajima, kjer stoji svetišče Itsukushima,
»plavajoča vrata« pa veljajo za eno od treh najbolj fotogeničnih točk na Japonskem. Do otoka se bom za-

peljali s trajektom in si ogledali zanimivosti. Povratek v
Kyoto, nastanitev v hotelu in nočitev.

9. DAN
KYOTO - HIMEJI – OSAKA

zajtrk, nočitev

GRAD BELE ČAPLJE
Vožnja do Osake, tretjega največjega mesta na Japonskem in eno najmočnejših gospodarskih središč. Pred
prihodom v Osako bomo obiskali še enega najlepših
gradov na Japonskem, imenovan tudi Grad Bele čaplje,
kjer so snemali znane filme, med drugim tudi Poslednji Samuraj s Tomom Cruisom. Pot bomo nadaljevali v
Osako, moderno mesto, ki slovi tudi po odlični hrani. V
kolikor nam bo dopuščal čas, se bomo povzpeli na eno
najvišjih zgradb v mestu, Umeda nebotičnik, od koder
je čudovit razgled na mesto, zgradba pa je bila razglašena za eno izmed dvajset najbolj atraktivnih zgradb
na svetu. Nastanitev v hotelu in nočitev.

10. DAN
OSAKA - KOBE – OSAKA

zajtrk, polet

MUZEJ JAPONSKEGA ŽGANJA SAKEJA
Z vlakom se bomo odpeljali v bližnjo mesto Kobe, kjer
si bomo ogledali zanimiv muzej Hakutsuru, ki je posvečen tradicionalnemu japonskemu žganju - sakeju,
kjer ga bomo poizkusili in na koncu tudi kupili. Obiskali bomo še kitajsko četrt, ki je le ena izmed treh na
Japonskem in spominski park Meriken, ki je spomin
na katastrofalni potres v mestu leta 1995. Povratek v
Osako, vožnja na letališče in polet proti vmesnemu letališču.

11. DAN
polet, obroki na letalu
JAPONSKA - EVROPA - BLIŽNJE LETALIŠČE

CENA: od

2.795 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana/bližnje letališče-Evropa-Tokyo in Osaka-Evropa-Ljubljana/bližnje letališče v ekonomskem razredu, letališke in varnostne pristojbine veljavne po pogojih
na dan 01.07.2019 ter dodatek za gorivo, nočitve z
zajtrkom v dvoposteljni sobi v hotelih 3*, eno nočitev z večerjo v tradicionalnem Ryokanu, oglede
po programu, avtobusne prevoze po programu,
prevoze z vlakom po programu, vse vstopnine po
programu, lokalno govoreče angleške vodnike,
slovenskega spremljevalca in stroške organizacije.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
20 in 24 potniki 180 €, med 15 in 19 potniki 290 €,
med 10 in 14 potniki 360 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna
soba 495 € (v primeru, da potuje 1 oseba, je doplačilo obvezno in se obračuna ob prijavi), paket
večerij 230 €, predstava gejš 58 €, povratni transfer
na bližnje letališče 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: morebitne dodatne
vstopnine približno 50 €, napitnine (tudi otroci)
40 €, celodnevni izlet v Hirošimo s hitrim vlakom
370 € (spremstvo slovenskega vodnika na izletu v
Hirošimo je zagotovljeno ob prijavi najmanj 10 potnikov).
POPUST: : 5 % do 12 let starega otroka v spremstvu
dveh odraslih oseb.

SAYONARA
Po pristanku na vmesnem letališču še polet proti bližnjemu letališču /JP Ljubljana.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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NOVA ZELANDIJA
IN AVSTRALIJA

O AVSTRALIJI IN NOVI ZELANDIJI

Avstralija je otok, država in celina v enem. Dežela Aboriginov,
kengurujev in koal je privlačna predvsem zaradi njene raznolikosti.
Razkriva prostrane puščave, ki po nevihti zažarijo v raznolikih barvah in skrivnostne deževne gozdove. Občutimo utrip kozmopolitanskih mest in premagujmo velike medkrajevne razdalje. Zadihajmo
v deželi svobode in naj se čas ustavi na dolgih peščenih plažah ter
ob odkrivanju podvodnega sveta na čudovitem Velikem koralnem
grebenu. Dobrodošli v deželi »Aussiejev«!
Nova Zelandija, otoška avstralska soseda, je dežela prvobitnih
naseljencev Maorov, ki tujcem radi pokažejo svoj jezik, dežela
ragbija in spektakularne narave. Po maorsko jo imenujemo Dežela dolgega belega oblaka, na njenih dveh otokih pa se bohotijo
peščene plaže, osupljive gore, fjordi, slikoviti ledeniki, vulkani, bruhajoči gejzirji, pravljična jezera in nedotaknjeni gozdovi.
Pozorno opazujmo ptico kivi, ki živi le na Novi Zelandiji, in se
približajmo čredam ovac, ki uživajo med pašo na prostranih novozelandskih pašnikih.

KDAJ ODPOTOVATI

Južni del Avstralije je idealno obiskati med septembrom in oktobrom, v času njihove pomladi in med marcem ter majem, ko »tam
spodaj« nastopi jesen. Severni del Avstralije je priporočljivo obiskati med aprilom in septembrom. Nova Zelandija je najbolj prijetna
med novembrom in majem.
V primeru
prilagajanja
prilagajanja
letalskim
letalskim
prevozom
prevozom
in nepredvidljivim
in nepredvidljivim
okoliščinam
okoliščinam
si pridržujemo
si pridržujemo
pravico
pravico
prilagajanja
prilagajanja
programa
programa
z zaporedjem
z zaporedjem
ogledov
ogledov
in krajem
in krajem
nastanitve.
nastanitve.
Vsebinsko
Vsebinsko
program
program
ostaja
ostaja
nespremenjen.
nespremenjen.
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AVSTRALIJA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Ogled svetovno znanega avstralskega simbola v Sydneyu, operne hiše.
Projektiral jo je danski arhitekt, njeno 67 metrov visoko streho, ki spominja na razpeta jadra, pa pokriva
več kot milijon švedskih ploščic.

•

Potep po kozmopolitanskem Melbournu, nekdanji prestolnici Avstralije
in znanem prizorišču teniškega turnirja Gran Slam, kjer se srečajo najboljši teniški igralci.

•

Vožnja po eni najlepših obalnih cest
na svetu, Veliki oceanski cesti (Great
ocean road), do magičnih 12 apostolov, kamnitih monolitov, ki se skrivnostno dvigajo iz morja.

•

Sprehod okrog 318 metrov visoke in
slabe 4 kilometrov dolge svete gore
Aboriginov Ayers Rock ali Uluru, ki
se nahaja v središču Avstralije. Gre
za največji skalni monolit na svetu,
ki ob sončnem zahodu spreminja
barve.

NOVA ZELANDIJA
NAJLEPŠA DOŽIVETJA
•

Čudovit razgled na Pacifitk s 328
metrov visokega Nebesnega stolpa v Aucklandu, največjem mestu
na Novi Zelandiji, ki mu pravijo tudi
mesto jader, saj ima vsak osmi prebivalec svojo jadrnico.

•

Doživetje mesta Rotorue, zibelke še
živeče maorske kulture ter živahnih
vulkanskih in termalnih pojavov.

•

Vožnja s Skyline gondolo v Queenstownu, mestu na Južnem otoku,
kjer so snemali filmsko uspešnico
Gospodar prstanov.

•

Oddih na oddaljenem otočju Fidži,
rajskem kotičku sredi južnega Pacifika, in odkrivanje pisanega podvodnega sveta.
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PALMINA POPOTNICA
PALMINA POPOTNICA

OBČUTITE PRIDIH VELIKE BRITANIJE
Po Avstraliji in Novi Zelandiji se boste vozili po levi
strani ceste in brez težav komunicirali v uradnem
angleškem jeziku. Preden pa odpotujete v daljno
Avstralijo, se dobro naučite slavnega slengovskega
pozdrava »G-day, mate« (Dober dan, tovariš), s katerim se boste takoj počutili bliže domačinom, ki živijo »tam spodaj«. Pozdrav ima namreč zgodovinsko
težo, saj je spomin na pionirske čase, ko naseljenci v
negostoljubni, sovražni deželi drug brez drugega ne
bi mogli preživeti.

SVETOVNI FENOMEN
AVSTRALSKE KAMELE
Res je, v Avstraliji poleg slavnih vrečarjev koale in
kenguruja živijo tudi divje kamele. Te so v Avstralijo prvič pripeljali v štiridesetih letih prejšnjega
stoletja, in sicer kot prevozno sredstvo za raziskovalce, danes pa se jih po prostrani pokrajini sprehaja več kot pol milijona.

SLAVNE MAORSKE TETOVAŽE
V pacifiških kulturah ima tetoviranje velik pomen, saj naj bi se
človekova spiritualna sila kazala ravno prek tetovaže. Maorski
bojevniki so se pred bitko po obrazu mazali z oljem, kasneje pa
so si temne spirale in vzorce vtetovirali na obraz. Tako je nastal
svetovno znan vzorec, imenovan »ta moko«. Tetovaža na obrazu
moških je pomenila znamenje visokega rodu in položaja ter
dosežkov na bojnem polju, ženske pa so imele majhne tetovaže
na bradah, včasih so si počrnile tudi ustnice. Moko je še danes
priljubljen motiv pri nekaterih novozelandskih igralcih ragbija,
pa tudi pri zvezdnikih, kot je Robbie Williams.

ZA DOBER TEK
V Avstraliji nujno poskusite kengurujevo ali krokodilje meso ter
se posladkajte s priljubljenimi piškoti Tim-Tam. Na Novi Zelandiji
si privoščite tradicionalno in cenovno zelo ugodno jed fish and
chips, kjer boste zagotovo uživali v sveži ribi lokalnega ponudnika.
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NOVA ZELANDIJA

ODHODI: 21.9., 22.10., 16.11.2019; 15.2., 25.4.*, 20.6. in 24.10.2020; 24.4.2021
5. DAN
ROTORUA - RAINBOW SRPINGS – QUEENSTOWN
zajtrk, nočitev

čudovita kombinacija raziskovanja
severnega in južnega otoka,
ogled „8. čuda sveta“ - florda Milford
Sound,
vožnja z vlakom po eni najbolj slikoviti
progi na svetu
1. DAN
LJUBLJANA - EVROPA – AUCKLAND

nočni let

Polet iz Ljubljana/bližnjega evropskega letališča in preko enega izmed evropskih letališč proti Novi Zelandiji.

2. DAN
LET

obroki na letalu, nočni let
Zaradi časovne razlike je ta dan predvideno zgolj letenje proti Novi Zelandiji.

3. DAN
AUCKLAND 

nočitev

PRISTANEK V AUCKLANDU
Po pristanku se bomo podali na raziskovanje tega
največjega mesta Nove Zelandije. Oglede bomo pričeli v najstarejšo mestno četrt, Parnell, se povzpeli
na Mount Eden - speči vulkan, ki se dviguje nad mestom, obiskali bomo mestni War Memorial Museum in
se dvignili na Sky Tower - 328m visoki stolp, ki sodi
med največje na svetu, in s katerega se ponujajo
krasni razgledi na mesto. Obiskali bomo tudi morski
park Kelly Tarlton, ki je dom različnim morskim psom,
bičem in pingvinom.

4. DAN
AUCKLAND - WAITOMO – ROTORUA

zajtrk, večerja, nočitev
Odhod proti mestu Rotorua. Na poti se bomo ustavili
pri znamenitih jamah Waitomo, ki so znane po naravnem fenomenu - v njih namreč prebiva posebna
vrsta črvov, ki oddaja svetlobo. Nadaljevanje poti po
pokrajini, posuti s polji, jezeri in gozdovi do mesta
Rotorua, ki mu pravijo tudi “žvepleno mesto”, saj je
znano po svoji termalni aktivnosti in gejzirjih. Obiskali bomo kraj Te Puia, ki je znan po termalnih vrelcih,
in se podali tudi v maorski inštitut za umetnost, kjer
boste izvedeli več o Maorih. Zvečer se bomo prepustili maorski glasbi, Maori pa vas bodo pogostili z večerjo - “Hangi”..

Obiskali bomo park Rainbow Springs, odličen kraj za
občudovanje edinstvene otoške fl ore in favne, videli
pa bomo tudi simbol Nove Zelandije, kivija. Sledi prevoz do letališča in polet v Queenstown, ki je znan tudi
kot St. Moritz Nove Zelandije. Po prihodu se bomo popeljali z gondolo Skyline, s katere se ponujajo čudoviti
razgledi na mesto, jezero Wakatipu in okolico. Nastanitev v hotelu.

6. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
NARODNI PARK FIORDLAND - FJORD MILFORD
SOUND

Odpravili se bomo na celodnevni izlet v narodni park
Fiordland. Najprej se bomo zapeljali do največjega jezera južnega otoka, Te Anau, ki je priljubljena točka za
rekreativne ribiče. Od tu bomo pot nadaljevali po poti
z enim najlepših razgledov na otoku proti Fiordlandu
in znamenitemu fj ordu Milford Sound, ki zaradi svoje neokrnjene narave velja za eno najlepših in najbolj
priljubljenih točk Nove Zelandije. Z ladjico se bomo
popeljali po fjordu, vmes pa bomo lahko občudovali
mnoge slapove in gore. Sledi kosilo na ladji, ob doplačilu pa si lahko fjord ogledate tudi z letalom. Vrnitev v
Queenstown.

7. DAN 
QUEENSTOWN

zajtrk, nočitev

ZProst dan za raziskovanje mesta in njegove okolice.
Ob doplačilu se bomo lahko podali na vinsko turo,
safari s hitro ladjo po reki Dart, rafting ali katero od
drugih adrenalinskih aktivnosti.

8. DAN
zajtrk, nočitev
QUEENSTOWN - WANAKA - LEDENIK FOX

Zjutraj vas bo pot vodila mimo reke Cluth in jezera
Dunstan do Wanake, simpatičnega letovišča ob istoimenskem jezeru s čudovitimi razgledi in mnogimi lokali. Po kratkem postanku sledi vožnja mimo Haasta, naselja s pridihom divjega zahoda in naprej do področja
ledenikov, med katerimi sta najbolj znana ledenika Fox
in Franz Josef. Podali se bomo do ledenika Fox, sledi
nastanitev v hotelu.

Hokitika proti Greymouthu, na poti bomo lahko uživali
v fascinantni pokrajini s slapovi in ledeniki. V Greymouthu se boste vkrcali na vlak in nadaljevali pot proti
Christchurchu po progi TranzAlpine, ki velja za eno
najbolj zanimivih voženj z vlakom na svetu. Sledi nastanitev v hotelu.

10. DAN
KAIKOURA

zajtrk, nočni let

11. DAN
CHRISTCHURCH – EVROPA

zajtrk, nočni let

Odpravili se boste proti severu, v mestece Kaikoura,
ki je znano izhodišče za opazovanje kitov. Podali se
bomo na izlet z ladjico, z malo sreče nas bodo pozdravile tudi orke, albatrose in tjulnje. Zvečer vrnitev v
Christchurch.

Zjutraj se bomo podali na ogled glavnih znamenitosti
Christchurcha. Popoldne prevoz do letališča, od koder
bomo poleteli proti Evropi. Nočni let.

12. DAN
EVROPA - SLOVENIJA

Let proti Evropi. Prihod na eno izmed evropskih letališč in nadaljevanje leta v Ljubljano ali bližnje evropsko
letališče.

CENA:

od

3.895 €* najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: vse lete na navedenih relacijah,
letališke in varnostne pristojbine, kosila in večerje
po programu, osem nočitev z zajtrkom v hotelih 3/4*,
vsi ogledi in vstopnine po programu, vsi prevozi po
programu, spremstvo slovenskega vodnika ter organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 10
in 24 potnikov 200 €.
MOŽNA DOPLAČILA PO ŽELJI OB PRIJAVI: enoposteljna soba 450 €, 7x večerja 280 €, napitnine 50 €
(tudi otroci).
OPOMBA: v primeru poleta z bližnjega letališča je
prevoz za doplačilo.

9. DAN
zajtrk, nočitev
LEDENIK FOX - GREYMOUTH – CHRISTCHURCH

Zjutraj se boste ob doplačilu lahko podali na ogled
ledenika s helikopterjem. Sledi vožnja čez mestece

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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VELIKA AVSTRALSKA TURA 

ODHODI: 19.10. in 23.11.2019; 15.2., 14.3., 8.8.* in 24.10.2020; 24.4.2021
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
1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA – AVSTRALIJA

polet

POLET PROTI AZIJSKEM/ BLIŽNJEVZHODNEM LETALIŠČU
Zbor potnikov na enem izmed bližnjih letališč in polet
proti azijskemu letališču ter nato naprej proti Avstraliji.

2. DAN
polet, obroki na letalu, nočitev
LET PROTI AVSTRALIJI
PRISTANEK V MELBOURNU
V večernih urah pristanek v Melbournu. Prevoz do hotela in nastanitev.

3. DAN
MELBOURNE

zajtrk, nočitev

ŠPORTNI MELBOURNE
Zjutraj ogled najpomembnejših znamenitosti Melbourna. Mesto je znano po številnih parkih, muzejih,
botaničnem in živalskem vrtu ter nekaterih svetovno znanih športnih prireditvah kot so teniški Grand
Slam, Formula 1… Obiskali bomo Carlton - tretjo
največjo italijansko četrt na svetu, stadion olimpijskih iger iz leta 1956, reko Yarra, postajo Spencer…
Ustavili se bomo tudi pri mestni hiši, obiskali vrtove Fitzroy … Popoldne nekaj prostega časa, zvečer
povratek v hotel.
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4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
MELBOURNE IN PHILLIP ISLAND

7. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
VELIKI KORALNI GREBEN

MELBOURNE IN PINGVINI
Dopoldne nadaljevanje z ogledi mesta. Obiskali
bomo mestno tržnico, Victoria Market, in se sprehodili do plaže v boemskem predelu St. Kilda. Popoldne
se bomo podali na poldnevni izlet na Phillip Island.
Na izletu bomo obiskali Churchill Island – zgodovinsko kmetijo, kjer bomo spoznali, kako so živeli prvi
naseljenci. Nadaljevali bomo do Koala Conservation
Centra, kjer bomo prišli stik z najbolj simpatičnimi
živalicami Avstralije. Na poti pozno kosilo/večerja.
Dan bomo zaključili z obiskom Penguin Parade Visitor
Centra, kjer bomo ob sončnem zahodu lahko opazovali pohod pingvinov. Povratek v Melbourne.

KRIŽARJENJE PO VELIKEM KORALNEM GREBENU
Celodnevni izlet z ladjo na Veliki koralni greben. Obiskali bomo točko Michaelmas Cay, kjer je voda razmeroma plitva, večina koralnega grebena pa se nahaja
do 4 m pod vodno gladino. Ta dan se bomo potapljali
med raznobarvnimi ribami in številnimi koralami. Na
ladji bo pripravljeno samopostrežno kosilo, po njem
pa bo sledila vožnja z ladjo, ki ima prozorno dno. Tako
bomo občudovali zanimiv in pisan podvodni svet.
Pozno popoldan vrnitev v hotel in preostanek večera
namenjen sprostitvi ali kopanju.

5. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
MELBOURNE – VELIKA OCEANSKA CESTA
(GREAT OCEAN ROAD)

RUDARSKO MESTO KURANDA IN ABORIGINI
Po zajtrku prevoz do železniške postaje Freshwater
in vožnja z muzejskim vlakom do starega rudarskega
mesta Kuranda. Prosto za sprehod po mestu in nakup
spominkov. Na poti v dolino se bomo spustili z žičnico
Skyrail do jezer Caravonica in si v kulturnem parku
Tjapukai ogledali predstavitev zgodovine, verovanj in
folklore ter nekaterih spretnosti plemena Aboriginov.
Pozno popoldan povratek v hotel in nočitev.

VELIKA OCEANSKA CESTA IN 12 APOSTOLOV
Po zgodnjem zajtrku se bomo odpravili na celodnevni
izlet po svetovno znani cesti »great ocean road« do
znamenitih 12 apostolov. Tu bomo lahko občudovali
moč morja in veličastne monolite, ki molijo iz le tega.
Na poti bomo lahko opazovali tudi idilično avstralsko
podeželje. Čas boste imeli za številne fotografije,
krajše sprehode in poslušanje zgodb o ladjah ki so
nasedle na tej nevarni obali. Na poti kosilo. Zvečer
povratek v hotel in nočitev.

6. DAN 
MELBOURNE - CAIRNS

zajtrk, nočitev

LET V CAIRNS
Dopoldne let iz Melbournea proti severovzhodnemu delu Avstralije, proti Cairnsu. Cairns se nahaja
v zvezni državi Queensland, ki je znana po številnih
sončnih dneh in je tudi glavni počitniški cilj za številne Avstralce. Cairns odlično izhodišče za izlete na
znameniti Veliki koralni greben in raziskovanje subtropskih gozdov v okolici. Po pristanku prevoz do hotela in nastanitev.

8. DAN
CAIRNS – KURANDA

zajtrk, nočitev

9. DAN
zajtrk, polet, večerja
CAIRNS – OLGAS – ULURU
SPOZNAVANJE ABORIGINSKE KULTURE
Zjutraj prevoz na letališče, od koder bomo poleteli
proti središču Avstralije - Uluru ali Ayers Rock. Po pristanku vožnja do pogorja Olgas - Kata Tjuta, ki je sestavljeno iz več grebenov in se nahaja nekaj kilometrov
od znamenitega Uluruja. Opazovali bomo nenavadne
oblike in sestave teh kamnin in hodili po ozkih poteh
med stenami. Za konec se bomo ustavili še v kulturnem centru, kjer se bomo naučili nekaj o Aboriginski
kulturi in umetnosti. Na koncu si bomo, ob sončnem
zahodu, privoščili tudi kozarec avstralskega penečega vina ter opazovali in fotografirali spreminjajoče se
barve na monolitu, ki so posledica sončnega zahoda.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

10. DAN
OLGAS – ULURU - SYDNEY

zajtrk, nočitev

SVETA GORA ULURU
Zgodaj zjutraj, pred sončnim vzhodom vožnja na krajši izlet do vznožja monolita Ayers Rocka od koder bo
možnost vzpona na vrh. Najprej bomo občudovali
sončni vzhod. Za lokalno prebivalstvo Anangu, vzpon
po njihovem zakonu sicer ni dovoljen, ker ima ta gora
za njih poseben duhovni pomen in raje vidijo, da se
njihovi zakoni in kultura spoštujejo. Sprehod okoli monolita. Po končanih ogledih vožnja do Mititjulu
jame, kjer so ohranjene Aboriginske slike in nekateri
zapisi. Sledi prevoz do letališča in polet proti Sydneyu. Prevoz do hotela.

11. DAN
SYDNEY

zajtrk, nočitev

NAJBOLJ MONDENO MESTO AVSTRALIJE
Dopoldne ogled najbolj mondenega avstralskega mesta. Obiskali bomo predel Rocks s številnimi
stolpnicami, pa Circular Quay, kjer se bomo poučili
o zgodovini mesta. Sprehodili se bomo do znamenite sydneyske Opere, od koder so čudoviti razgledi na
Harbour Bridge. Nato se bomo zapeljali skozi Chinatown, Darling Harbour in središče nočnega življenja
Kings Cross in obiskali eno najbolj znanih plaž na
svetu – Bondi Beach. Prosto popoldne za uživanje v
vrvežu mesta.

12. DAN
BLUE MOUNTAINS

zajtrk, kosilo, nočitev

OBŠIRNI EVKALIPTUSOVI GOZDOVI
Po zajtrku bo organiziran izlet v Blue Mountains. Peljali
se bomo mimo prizorišča olimpijskih iger leta 2000 in
se nato ustavili v Wildlife parku, kjer bomo lahko občudovali značilne avstralske živali, kot so kenguruji,
koale, emuji, razne ptice,… Nato nadaljevanje vožnje
skozi slikovito pokrajino na 1000 metrih nadmorske
višine, do Blue Mountains; področje se razteza na skoraj 250.000 hektarjih z bogato floro in favno, z evkaliptusovim gozdom in čudovitimi klifi. Spoznali bomo
geološko sestavo in zgodovino, občudovali slapove in
seveda znamenite “Tri sestre” s panoramskim pogledom na dolino Jamieson. Po želji ob doplačilu se bomo
zapeljali s panoramsko železnico (skozi skalovje in
deževni gozd), ki velja za najbolj strmo na svetu in je
pravo enkratno doživetje. Popoldan povratek v Sydney.

13. DAN
SYDNEY – EVROPA

zajtrk, nočitev

POTEPANJE PO MESTU
Nadaljevali bomo z raziskovanjem mesta. Možen je
vzpon na Sydney Skyline, obisk akvarija, kopanje na
sloviti plaži Bondi Beach. Popoldan se lahko po želji
in proti doplačilu odločite za vožnjo do Circular Quaya
(Harbour Tour), kjer se lahko vkrcate na eno izmed
ladjic in se popeljete po zalivu ter občudujete vse
lepote mesta, ki ležijo ob zalivu. Mesto se z morske
strani pokaže v vsej svoji lepoti. Seveda se lahko podamo tudi na notranji ogled sydneyske Opere. Popoldne
prevoz na letališče, od koder bomo poleteli proti Aziji.

14. DAN
PRISTANEK V EVROPI

Pristanek v Evropi. Po želji (doplačilo) prevoz do Slovenije.

CENA: od

4.490 €*

najmanj 25 potnikov

CENA VKLJUČUJE: letalske prevoze po programu,
letališke in varnostne pristojbine, nastanitve v hotelih 3* na osnovi nočitve z zajtrkom, večerje in kosila
po programu, vse prevoze po programu, vse izlete
in oglede po programu z vstopninami, vstopnine in
lokalne takse po programu *(razen kjer je navedeno
doplačilo/po želji), spremstvo slovenskega vodnika,
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 15
in 24 potnikov 300 €, med 10 in 14 potnikov 600 €.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba
780 €, avstralska viza 40 €, napitnine: 60 € (tudi otroci).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: izleti in vstopnine izven
programa po želji.
OPOMBA: v primeru poleta z bližnjega letališča je
prevoz za doplačilo.
POPUST: otrok do 12 let v sobi z dvema odraslima
5 %.

Avstralija in Nova
Zelandija
17 dni

www.palma.si

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

V primeru prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.
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KORISTNE INFORMACIJE IN ODKRITA BESEDA - NE PREZRITE
Veseli nas, da spadate med goste, ki želijo pred potovanjem ali počitnikovanjem pridobiti čim več informacij. V turistični agenciji PALMA d.o.o. se bomo vsekakor potrudili in uredili vse, da bomo vaše zaupanje
upravičili, seveda pa se zavedamo, da se navade in
pričakovanja zelo razlikujejo.
Zato vas naprošamo, da naše koristne informacije
in odkrito besedo dobro preberete. Če se bodo kljub
vsemu pojavila še dodatna vprašanja ali boste potrebovali še kakšen nasvet, le tega naslovite na naš elektronski naslov komerciala@palma.si in odgovorni
organizator za posamezno področje vam bo podal dodatna pojasnila.
PRIJAVE IN PLAČILA
Glede na zahtevnost organizacije navedenih potovanj,
so prijave možne do 60 dni pred odhodom, oziroma
do zasedbe prostih mest. V kolikor bo potovanje možno urediti v krajšem času, od navedenega, vam bomo
le to pripravili po najugodnejših trenutnih možnostih,
vendar se cena lahko v tem primeru spremeni. Ob prijavi je potrebno vplačati akontacijo v višini 30%, preostali del zneska pa najkasneje 14 dni pred odhodom.
Prav tako so možne tudi različne oblike kreditiranja,
o čemer boste dobili informacije na naših prodajnih
mestih. S plačilom akontacije in s podpisom prijavnice boste potrdili sprejem rezervacije, prav tako tudi
seznanjenost s programom, splošnimi in posebnimi
pogoji ter navodili za potovanje, koristnimi informacijami in odkrito besedo. Ob prijavi plačate tudi stroške
rezervacije, ki znašajo pri razpisnih potovanjih 18 € na
prijavnico, v kolikor pa vam pripravimo individualno
ponudbo in ponudbo po naročilu, znaša strošek rezervacije 30 €.
CENE POTOVANJ IN KAJ VKLJUČUJEJO
Cene potovanj vključujejo vse storitve, kot so navedene pod rubriko „cena vključuje“ pri posameznih programih. Cene so izračunane na osebo, ki si deli dvoposteljno standardno sobo in pri prijavi minimalnega
števila potnikov, ki je potrebno za izvedbo potovanja.
Minimalno število potnikov za izvedbo potovanja je
opredeljeno v katalogu, za vsak program posebej. V ko122

likor sta v ceniku opredeljeni dve ali več cen, potnik ob
prijavi vplača nižjo oziroma optimalno ceno, vendar je
seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike
med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči še manjše število potnikov, kot je navedeno pri posameznem programu, vas
bomo o spremenjenih pogojih obvestili teden dni pred
odhodom. Cena potovanja je izražena v € in jo potnik
poravna pred odhodom na potovanje. V kolikor je cena
objavljena v drugi valuti, je izračun v € informativen in
preračunan na dan priprave aranžmaja (avgust 2019),
pri čemer je upoštevan prodajni tečaj tečajne liste za
podjetja NLB. Ob prijavi in plačilu akontacije ter končnem plačilu se oblikuje končna cena po preračunu glede na prodajni tečaj tečajne liste za podjetja pri NLB.
PALMA d.o.o. si skladno z 900. členom Obligacijskega
zakonika in Zakonom o varstvu potrošnikov pridržuje
pravico do spremembe cene, če pride do sprememb
v menjalnih valutnih tečajih – upoštevana valutna razmerja na dan 12.8.2019 (upošteva se preračun po prodajnem tečaju tečajne listine za podjetja pri NLB) ali do
sprememb v cenikih prevoznikov, hotelskih in drugih
storitev, ki so navedene v programu in skladno z 902.
členom istega zakonika pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov,
potrebnih za izvedbo programa. Cene se pripravljajo za daljše časovno obdobje vnaprej in po pogojih
veljavnih na dan 12.8.2019, zato bodo vse morebitne spremembe objavljene na spletni strani www.
palma.si in z objavo novih pogojev, cen in zaporedja
programov na spletu, preneha veljavnost ponudbe
v tem katalogu. V katalogu navedena »PLAČILA NA
LICU MESTA« so stroški, ki jih potnik (tudi otroci) poravna, vendar v samem kraju potovanja (izstopne takse, v nekaterih primerih vizumi, napitnine, vstopnine,
ki niso vključene že v osnovni ceni potovanja) ter plačila po želji kot so dodatni izleti, ki niso sestavni del
programa. Tudi te cene so informativne in veljavne na
dan izdaje kataloga in se lahko kadarkoli spremenijo.
Dodatne izlete je po želji potnikov in ob optimalnem
poteku potovanja moč izvesti in doplačati na licu mesta, vendar je njihova organizacija, cena in izvedba v izključni pristojnosti lokalnega agenta.

DOPLAČILA PO ŽELJI
Ob prijavi so enoposteljna soba, zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, odstopnina ali odpovedni riziko
ali dodatni ogledi, ki potrebujejo predhodno rezervacijo. Le ti za agencijo niso obvezujoči in niso sestavni del
programa. Doplačilo za enoposteljno sobo je obvezno
v kolikor potnik potuje sam. Potovanja in cene so pripravljene po pogojih, veljavnih v času priprave kataloga
in cenika in sicer avgust 2019. Prav tako so navedeni
podatki, ki so veljavni v času priprave kataloga, to pa
je lahko tudi leto in več vnaprej. Lahko nastanejo določene spremembe, zato vas vljudno naprošamo, da
sledite navodilom in spremembam, ki bodo objavljene
na naših spletnih straneh www.palma.si katalog SVET
2019/2021. Cene potovanj že vključujejo tudi obvezna
doplačila, ki jih je potrebno poravnati pred odhodom
na potovanje. Vse cene potovanj z letali tako že vključujejo letališke in varnostne pristojbine in doplačila za
gorivo in sicer v višini, ki je znana ob pripravi kataloga
in cenika. Končni znesek se lahko spremeni in bo obračunan najmanj 20 dni pred odhodom na potovanje.
Skupna cena aranžmaja je tako sešteta na prijavnici/
pogodbi, ki jo potnik prejme ob prijavi. Vsi popusti, ki
so izraženi v odstotkih (npr. otroški popusti, popusti
za dodatno ležišče) se obračunavajo od zneska, ki je
zmanjšan za letališke, varnostne pristojbine ter doplačila za gorivo. Končna cena aranžmaja je dana v »Obvestilu pred odhodom na potovanje«, ki ga pošiljamo
najpozneje 5 - 7 dni pred odhodom. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, ima potnik pravico razdreti
pogodbo po obligacijskem zakoniku, ne da bi moral
povrniti škodo. V tem primeru organizator potniku povrne vplačani znesek aranžmaja, ne povrne pa stroškov
viz, cepljenj in podobno. V primeru, da potnik preostalega dela ne plača v za to predvidenem roku, se šteje,
da je aranžma odpovedal in PALMA d.o.o. postopa po
določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja, ki so navedeni v Splošnih pogojih PALMA d.o.o.
OPOMBA: TA PALMA d.o.o. na potovanjih ne namešča
avtomatično v dvoposteljno sobo dveh potnikov, ki se
nista prijavila skupaj; potnik, ki želi deliti dvoposteljno sobo to navede ob prijavi, vendar je takrat dolžan

vplačati enoposteljno sobo. V kolikor se dva posamezna potnika na istem potovanju strinjata z delitvijo
sobe, bo TA PALMA spremenila rezervacijo obema iz
eno- v dvoposteljno sobo. Če med potekom potovanja potnika, nameščena v dvoposteljni sobi ugotovita,
da ne želita več deliti sobe, jima bo vodnik oz. agent
skušal urediti nastanitev v dveh enoposteljnih sobah
(če imajo hoteli sobe na razpolago). Razliko v ceni
prenočevanja v enoposteljni sobi plačata gosta na licu
mesta, po hotelskem ceniku. Taka sprememba se šteje
za storitev po lastnem naročilu.
POPUSTI
So namenjeni otrokom do 12. leta starosti na dodatnem
ležišču v sobi skupaj z dvema odraslima in so različni
glede na program in kombinacijo prevoznih sredstev.
Za vsako potovanje pripravimo poseben izračun, kjer
ta popust ni že v osnovi opredeljen.
ZAVAROVANJA POTNIKOV
Vsi naši potniki so v času potovanja osnovno nezgodno
zavarovani (primer smrti ali invalidnosti povzročene
ob samem prevozu), posebej pa priporočamo sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini (Coris, Elvia), kar pomeni zagotovilo povračila vaših stroškov, nastalih ob morebitni oskrbi na destinaciji. TA
PALMA d.o.o. ima za vse svoje potnike v času potovanja sklenjeno osnovno nezgodno zavarovanje za primer
posledic nezgodnega dogodka, ki ga ni povzročil sam
zavarovanec in je všteto v ceni razpisanih aranžmajev.
DOPLAČILO ZA ODSTOPNINO - RIZIKO ODPOVEDI
Po splošnih pogojih se potnik lahko ob sami prijavi na
potovanje odloči za plačilo odstopnine, ki znaša 5%
celotnega zneska aranžmaja. (Podrobne obrazložitve
najdete v Splošnih pogojih in navodilih za potovanje).
V primeru, da potnik rezerviran aranžma odpove in istočasno sam poskrbi za zamenjavo z drugim potnikom,
mu bo TA PALMA d.o.o., če je to možno, zaračunala
samo stroške spreminjanja rezervacije; potnik, ki je
odpovedal potovanje, sam ureja s svojo zamenjavo
pokrivanje vplačanega zneska; potnik, ki se je prijavil
kot zamenjava pa ob zamenjavi prevzame vse obveze
plačil aranžmaja in ureditve potovalnih dokumentov. V kolikor pravila in način dela izvajalcev storitev
(npr. letalski prevoznik, ladjar) tega ne dopuščajo, bo
TA PALMA d.o.o. potnika, ki je potovanje odpovedal,
bremenil za vse ostale stroške, vezane na zamenjavo.
Potnika, ki se je na aranžma prijavil kot zamenjava, pa
bremenil za ceno tega aranžmaja.
PRAVILNOST PODATKOV IN VELJAVNI POTNI DOKUMENTI
Potnik je ob prijavi dolžan posredovati točne podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefon), ki
bodo varovani in uporabljeni izključno v organizacijske
namene. Pri daljših potovanjih in tam, kjer je potrebno pridobiti tudi vizum, je najbolje takoj predložiti fotokopijo potnega lista, ki mora biti veljaven vsaj še 7
mesecev po pričetku potovanja. Potni list mora biti nepoškodovan in mora imeti vsaj 2 prosti strani za vizum.
Vso odgovornost za veljavnost potnega lista in za prave
osebne podatke nosi v tem primeru potnik. Prav tako
je potrebno ob prijavi navesti številko vašega mobilnega telefona na katerega ste ves čas dosegljivi, saj vas
boste le tako lahko pred in med potovanjem obvestili
in stopili z vami v kontakt zaradi morebitnih nepredvidljivih okoliščin. Prav tako je že ob prijavi potrebno
navesti vse vaše posebne želje (kar se tiče prehrane,
enoposteljnih sob, dodatnih ležišč), sicer ne zagotavljamo možnosti izvedbe in upoštevanja posebnih želja.
Pristojni obmejni organi vsake države imajo izključno
pravico presoje vstopa in izstopa tujih državljanov v državo in iz nje. TA Palma v te odločitve ne more posegati
ali zanje nositi odgovornosti.
VIZUMI
So določeni po diplomatskih meddržavnih dogovorih.
Naše navedbe v programih potovanj oz. splošnih informacijah za potovanje (cenik) ali v rubriki »podrobno

o tem in onem«, so podatki o zahtevah za posamezne
države, veljavne na dan priprave kataloga in veljajo za
organizirana (paketna) turistična potovanja za slovenske državljane. V kolikor imate drugo državljanstvo,
nas morate o tem ob sami prijavi tudi opozoriti.
Dolžnost potnika je, da ima pred potovanjem urejene
potrebne dokumente, vključno z vizumom. Odpoved
potovanja zaradi neurejenih dokumentov (npr. vizuma,
cepljenj) se ne smatra kot višja sila in podlega vsem
stroškom odpovedi. Palma d.o.o. posreduje urejanje
vizumov (za doplačilo), če nam pravočasno dostavite
vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva določeno
diplomatsko predstavništvo, sicer smatramo, da si vizum urejate sami. Palma d.o.o. kot turistična agencija
za svoje potnike priloži zahtevane kopije potrditve o
prijavi na naše potovanje, za katero potrebujete vizum.
Agencija ne more vplivati na odobritev in čas urejanja
vizuma in ni odgovorna za zavrnitev vizuma (v večini
primerov organi, ki vizum zavrnejo, niso dolžni podati
razloga zavrnitve). Cena vizuma in posredovanje Palme d.o.o. ni všteta v ceni potovanja, temveč se plača
posebej. Stroškov pridobitve vizumov Palma d.o.o. ne
vrača v nobenem primeru.
SPREMEMBE
Programi so pripravljeni za daljša časovno obdobje
vnaprej in od izdaje kataloga pa do izvedbe lahko pride
do sprememb. Zaradi prilagajanja trenutnim razmeram ob končni zagotovitvi programa in danim možnostim pred ali med samim potovanjem, si pridržujemo
pravico do sprememb programa ali zamenjave ogledov po dnevih med samim potovanjem. Vsebinsko ostajajo programi nespremenjeni. Programi potovanj so
pripravljeni tudi leto dni vnaprej; prijazno vas želimo
opozoriti, da včasih ob končni izvedbi in potrditvi lahko
pride do spremembe zaporedja ogledov v programu,
do zamenjave dni ogledov, nastanitev ali obratnih zaporedij. S končnim obvestilom potniki prejmejo tudi
program potovanja, ki pa vsebuje vse osnovne oglede
po prvotnem programu. Vse novosti sproti popravljamo na naših spletnih straneh in po objavi le teh preneha veljavnost v katalogu objavljenega programa in v
ceniku objavljene cene.
KONČNA INFORMACIJA O POTOVANJU - OBVESTILO
O ODHODU
Je sestavni del programa in jo boste prejeli vsaj 5-7 dni
pred odhodom. V primeru, da informacije ne boste dobili pravočasno, o tem obvestite prodajno mesto, kjer
ste vplačali vaše potovanje. Z obvestilom vas boste
seznanili o vseh podrobnostih samega potovanja, posredovali vam boste praktične napotke in koristne informacije, opozorili vas boste na posebnosti pri hrani,
pijači, oblačilih, nekaj besed pa boste vsekakor namenili tudi kulturnim in časovnim razlikam, morebitnim
posebnim varnostnim ukrepom ter seveda splošnim
napotkom o deželi, kamor potujete. Navedemo tudi
imena hotelov, naslove, našega predstavnika in lokalnega partnerja, ki je izvajalec potovanja. Če se na licu
mesta, se pravi v samem kraju potovanja, naše navedbe o dnevu, uri odhoda ipd. razlikujejo od navedb
lokalnega partnerja, vas naprošamo, da vsekakor upoštevate njihova navodila, agent pa je vsekakor dolžan
upoštevati poslovnost, dobrobit in varnost potnikov.
ZDRAVSTVENI NAPOTKI IN CEPLJENJA
Nekaj osnovnih informacij smo navedli pri vsaki državi,
vendar vas zaradi točnosti in ažurnosti vseh podatkov
naprošamo, da se vsaj 4 tedne pred nameravanim potovanjem oglasite na Zavodu za varovanje zdravja, kjer
boste prejeli vse potrebne zdravstvene informacije in
opravili tudi vsa obvezna in priporočena cepljenja ter
potrebno kemoprofilakso. Prav tako lahko vse informacije preverite na spletni strani www.zdravinapot.
net. Priporočamo, da vzamete s seboj zdravila, ki jih
redno jemljete (originalno zaprta z navodili). Pri določenih državah je potrebno še posebej paziti pri vnosu zdravil s psihotičnimi substancami (antidepresivi,
pomirila, uspavala…), saj boste obvezno potrebovali
potrdilo osebnega zdravnika, prevedeno v anglešči-

no, o uživanju predpisanega zdravila. Na pot vzemite
priročno popotniško lekarno z osnovnimi dovoljenimi
sestavinami, o čemer se posvetujte z zdravnikom ali
farmacevtom, zaščitna sredstva proti mrčesu, mazila
proti izpuščajem, pikom, srbečici, opeklinam, razkužila, čistila za roke, obliže, zdravila proti diareji ipd.
Podrobnejše informacije za posamezne dežele najdete
na spletni strani www.palma.si na podstrani Palmovci
odgovarjamo v rubriki Pred odhodom (karte, dokumenti, vize, prtljaga, cepljenja).
POSEBNI IN SPLOŠNI POGOJI TA PALMA
Za vsa potovanja iz kataloga Svet 2019/2021 veljajo
Splošni pogoji in navodila za potovanje, ki jih najdete
na www.palma.si, prav tako so na voljo kot posebna tiskana priloga v vseh Palminih poslovalnicah
in pooblaščenih agencijah. Ne veljajo pa v določilu
pod nazivom ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA
PROGRAMA in sicer v višini povračila stroškov odpovedi aranžmaja, ki je odvisna od časa pred dnevom
pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik
predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje. Za vsa potovanja iz kataloga Svet 2019/2021
veljajo posebni pogoji, in sicer
Lestvica odpovedi pri potovanjih iz kataloga SVET:
• 60 do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja
storitve – 10 % cene aranžmaja,
• 44 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja
storitve – 30 % cene aranžmaja,
• 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja
storitve – 50 % cene aranžmaja,
• 21 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja
storitve – 80 % cene aranžmaja,
• 7 do en delovni dan do dneva pričetka opravljanja storitve –100 % cene aranžmaja,
• Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja.
V vseh primerih, ko je predmet pogodbe ali del paketne ponudbe tudi nakup letalskih vozovnic, ima Ta
Palma poleg 100% stroškov odpovedi (v kolikor ni
drugače določeno v pogojih posameznega letalskega
prevoznika) in administrativnih stroškov tudi pravico
do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).
Posebni pogoji za potovanja iz kataloga SVET, najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA KATALOG
– SVET.
Kadar je TA PALMA samo posrednik aranžmajev, izvajalec pa je druga agencija, veljajo splošni pogoji in
določila izvajalca aranžmaja.
LETALSKI PREVOZI
Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih
družb in nanje agencija nima vpliva. Letalski prevoznik
lahko spremeni ceno in čas prevozov, letaliških in varnostnih pristojbin in dodatka za gorivo brez predhodnih obvestil. Enako lahko spremeni pogoje prenosa
dovoljene prtljage, tako ročne, kot oddane, postopek
kontrole potnikov in prtljage. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi
nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov
(uporaba drugega letalskega prevoznika, zaradi zasedenosti kapacitet, spremembe cene) si dovoljujemo pravico do spremembe kraja, datuma, časa leta,
vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna
vmesna pristajanja, menjava letališča…). Prvi in zadnji dan po programu sta vedno namenjena potovanju
(letalski prevoz, transfer). Spremembe letov lahko
nastanejo tudi v času, ko je katalog že izdan, zato so
dnevi in časi letov informativni in določeni več mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Zato so vsi podatki
navedeni v katalogu zgolj informativne narave in niso
obvezujoči. Točen razpored poletov in končne informacije bodo objavljeni na naših spletnih straneh oziroma
vas boste o morebitnih spremembah sproti obveščali.
Zamude letov prav tako niso v pristojnosti agencije.
Do zamude letalskih prevoznikov lahko prihaja zara123

di različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela, stavke,
slabe vremenske razmere in obremenitve zračnega
prostora. Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev
ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega
prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti. Prosimo
upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost pred
točnostjo poletov. Letalske vozovnice potniki prejmejo za odhod in vrnitev običajno na letališču od našega
predstavnika skupaj z vsemi potnimi dokumenti. Za
potnike, ki so kupili samo letalske vozovnice, še posebej velja opozorilo, da vsaj 48 ur pred poletom še
enkrat preverijo točno uro leta. Prevoz prtljage ne sodi
med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti
za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma obrnite na ustrezne službe že kar neposredno na
letališču, običajno oddelek »lost and found«, kjer boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno številko. Kasnejših reklamacij letalski prevoznik ne bo upošteval.
CARINSKI PREDPISI (IMIGRATION IN VARNOSTNE
SLUŽBE)
Vsaka država ima svoje carinske predpise, ki določajo dovoljen vnos za osebno uporabo: večina dovoljuje
vnos 1l alkohola, 200 cigaret in predmete za osebno
uporabo. Vse dežele strogo kaznujejo prekupčevanje
ali prenos orožja in mamil (nekatere s smrtno obsodbo), ilegalno trgovanje z antičnimi, kulturnimi in umetniškimi vrednostmi. Nekatere zahtevajo prijavo vsega
tehničnega blaga (tudi fotoaparatov, video kamer, …),
denarja, zlatnine, dragih kamnov,… Posledice in stroške nespoštovanja carinskih, zakonskih in diplomatskih predpisov, hišnih redov, uzanc in konvencij nosi
potnik sam. Posebej bi vas radi opozorili, da lahko nespodobno obnašanje ali nespodobna oblačila potnikov
privedejo do zavrnitve vstopa v državo, saj moramo
spoštovati navodila, uzance in kulturo države v katero
potujemo. Potnike tudi vljudno naprošamo, da s carinskimi organi primerno sodelujejo.
SKUPINSKA POTOVANJA
So vodena potovanja s strani Palminih izkušenih vodnikov oziroma spremljevalcev, za to pa je seveda potrebno minimalno število udeležencev. Vodnik oziroma
spremljevalec na poti ureja tehnični del potovanja,
pomoč pri prijavi na let, nastanitve, kontakti z lokalnimi agenti in vodniki. Na vseh vključenih ogledih se
priključi tudi lokalni vodnik, večinoma so vključene že
tudi vse vstopnine, seveda če v programu ni drugače
navedeno.
INDIVIDUALNA POTOVANJA
So brez spremstva Palminega vodnika, programi pa so
v izvedbi naših lokalnih partnerjev in ob spremstvu lokalnih vodnikov (v angleškem, nemškem, italijanskem,
francoskem jeziku). Prednost takšnih potovanj je seveda v vašem individualnem izboru kraja in časa potovanja. Ob končnem plačilu vam poleg vseh podrobnih
informacij posredujemo tudi voucherje/napotnice, ki
jih predate lokalnemu partnerju, hotelu, vodniku, prevozniku, letalske vozovnice ter seveda vse pomembne
telefonske kontakte naših lokalnih agentov ter dežurno
številko v Sloveniji, za primer nujnih posredovanj. Lokalni agent vam bo na voljo za dodatne napotke, dodatne izlete in oglede. Vse nepravilnosti, ki bi se v času
individualnega potovanja pojavile, je potrebno obvezno reklamirati v samem kraju storitve, lokalni agenciji, vodniku, hotelirju ali prevozniku. O reklamaciji, razrešitvi ali v primeru, da se reklamacija ne razreši, pa
je potrebno pridobiti ustrezno pisno potrdilo, saj sicer
nepravilnosti v Sloveniji ne boste mogli obravnavati.
HOTELI IN DRUGI OBJEKTI NA POTI
Kategorizacija hotelov in objektov: je določena s strani nacionalnih turističnih uradov in združenj države v
katero potujete in se ravna izključno po njihovih nacionalnih kriterijih, ki nikakor niso identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri nas. Seveda pa bi vas
radi opozorili, da obstajajo tudi razlike med objekti
iste kategorije in verige, v različnih državah. Naš izbor
je pester in sicer med 3* in 5*, za dobro ceno želimo
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ponuditi kvalitetne storitve. Različne narodnosti: so
značilnosti vsakega hotelskega in drugega počitniškega objekta. Na potovanjih boste srečali pripadnike številnih narodnosti, z različnimi navadami in kulturo obnašanja. V večini primerov je seveda to zelo zanimivo
in vaše potovanje popestri, včasih pa je seveda lahko
kakšna stvar tudi moteča, vendar bi vas radi opozorili, da na to žal nimamo vpliva. Uporaba počitniškega
objekta in sob: po splošnih pravilih se lahko vselite v
sobo na dan prihoda po 14.00 uri, na dan odhoda pa jo
je potrebno zapustiti do 10.00 oz. skladno s hotelskim
hišnim redom in to ne glede na uro odhoda ali prihoda. Po prevzemu ključev ali kartic sobe preverite ali je
soba oziroma objekt primerno pripravljen. V nasproten
primeru o vseh pomanjkljivostih nemudoma obvestite
recepcijo in našega vodnika. Če se napaka v doglednem času ne odpravi ali sobe ni mogoče zamenjati, je
potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, saj brez tega
vaših kasnejših pripomb ne boste mogli upoštevati in
razreševati. Naše edino vodilo in želja je zadovoljen
gost, zato želimo, da se vse nepravilnosti odpravijo na
licu mesta. V primeru zamude letala ali prihoda v hotel
pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gostje niso
upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev se šteje čas od približno
14.00 ure na predviden dan prihoda do približno 11.00
ure naslednjega dne. V osnovno ceno aranžmaja smo
vključili nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah, v primeru posebnih želja in ob doplačilu pa lahko
gostom rezerviramo tudi nadstandardne sobe, suite,
družinske sobe ali vile – potrditev je odvisna od razpoložljivosti kapacitet in jih je potrebno obvezno najaviti
ob prijavi. V kolikor biva v standardni dvoposteljni sobi
več oseb (odrasli ali otroci) posebej opozarjamo, da so
nastanjeni na dodatnih oziroma pomožnih ležiščih, ki
nikakor niso primerljiva z osnovnimi ležišči, prav tako
se seveda pojavi določena prostorska stiska in posledično s tem manjše udobje. Organizator ne prevzema
odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo,
podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki
ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.
POSEBNE ŽELJE STRANK
Ob rezervaciji in v kolikor je to mogoče, sprejemamo
tudi posebne želje, vendar je izpolnitev le-teh odvisna
od hotela in zanje ne prevzemamo nobene obveznosti
(točno določena soba, pogled iz sobe, bližina sob dveh
družin, nadstropje, velikost sob ipd). Enoposteljne
sobe so v večini hotelov v omejenem številu, pri čemer velikost, opremljenost in lega ni vedno identična
s standardno sobo.
KAJ JE POTREBNO NA POTOVANJIH UPOŠTEVATI
Pozanimajte se o deželi v katero potujete (potovalni
dokumenti, vizumi, cepljenja, varnostne razmere) in
upoštevajte versko in kulturno tradicijo, običaje, navade, standarde in zakone, ki veljajo v deželi gostiteljici.
Prav je, da ste na to pripravljeni ter vse posebnosti tudi
upoštevate ter jih vzamete v zakup. Naj vas ne preseneča drug življenjski ritem, čistoča in točnost, saj je
marsikaj v različnih državah drugače vrednoteno kot
doma. Sprejmite vsako deželo in ljudi z vsemi pozitivnimi in negativnimi odlikami, saj boste le na takšen način
lahko uživali. Tudi sprejemanje drugačnosti je lahko
posebne vrste izziv. V kolikor potnik s svojim obnašanjem, nastopom in ravnanjem krši zakone in predpise
dežele, v kateri se nahaja, si pridržujemo pravico, da
potnika s potovanja odstranimo na njegove stroške, le
ta pa je dolžan vse stroške pokriti, prav tako nima pravice uveljavljati povračila stroškov za neizkoriščen del
potovanja oziroma vplačane cene aranžmaja.
ZAŠČITA LJUDI IN KULTURE
Potovati pomeni spoznavati tuje kulture, šege in običaje. Spoštujte kulturo in njihove ljudi, v javnosti se
oblačite tako, da ne prizadenete religioznih občutkov
gostitelja. Prosite za dovoljenje, v kolikor želite fotografi rati tuje ljudi. in ne pozabite, v deželi ste gost in
tudi če vam kaj ne ustreza, to razrešujte na primeren in
kulturen način. Ne pozabite prijaznost in lepa beseda

bo prej razrešila probleme in nesporazume.
PODNEBJE
Zaradi drugačnega podnebja, okolja in navad lahko
pride do pojava različnega mrčesa ter manjših živali in
plazilcev v hotelskem in tudi drugih kompleksih. V kolikor to opazite, obvestite hotelsko osebje. Priporočamo, da si priskrbite sredstva proti mrčesu in električne
vtičnice proti komarjem.
TEHNIČNI STANDARD
Radi bi vas opozorili, da v večini držav, kamor boste
potovali ne razpolagajo s takšnim tehničnim standardom, kot ste ga navajeni doma. To se kaže tako v prevoznih sredstvih, opremi objektov, vzdrževanju, popravila trajajo bistveno dlje.
PRAVILA OBLAČENJA
Oblačila in obutev naj bosta udobna, upoštevati pa je
potrebno tudi kulturne in verske posebnosti dežele,
kamor potujete. Priporočljiva so oblačila iz naravnih
materialov, pokrivala, očala za zaščito oči in kreme.
»Dress code« velja predvsem v hotelih višje kategorije
ter restavracijah. Ob vstopu v templje in druga svetišča je prav tako potrebno upoštevati navodila krajevnih
predstavnikov, pogosto se je potrebno sezuti in pokriti
vse dele telesa. Podrobne informacije boste prejeli pri
posameznem programu s končnim obvestilom.
POSREDOVANJE POMANJKLJIVOSTI IN REKLAMACIJE
Zelo nam bo žal, če vaših pričakovanj s potovanjem
ne boste izpolnili in boste med samim potovanjem ali
letovanjem doživeli kakšne neprijetnosti ali pomanjkljivosti. Ob vsakem takšnem dogodku se nemudoma
obrnite na našega predstavnika, vodnika ali lokalnega
agenta, saj bodo napravili vse, da se napaka ali neprijetnost odpravi. V primeru, da bi po vsebini sodeč
lahko bila reklamacija razrešena na kraju samem (npr.
pomanjkljiva čistoča sobe, oprema in lega sobe), vi
pa o tem niste obvestili našega predstavnika oziroma
agenta, se šteje, da ste se s takšno pomanjkljivostjo
strinjali, hkrati pa boste izgubili pravico do vlaganja
kasnejših reklamacij z zahtevkom po vračilu kupnine
oz. plačilu škode. Vsako reklamacijo je potrebno podati na licu mesta in v kolikor napak ni možno odpraviti, skupaj s predstavnikom lokalne agencije in našim
predstavnikom izpolnite reklamacijski zapisnik, ki ga
podpisanega s strani našega predstavnika in hotelirja/lokalne agencije obvezno predložite k vaši pisni reklamaciji v Sloveniji. V kolikor tega ne boste napravili
smatramo, da na storitve nimate pripomb in zato kasnejših reklamacij ne boste obravnavali.
NAPAKE V KATALOGU
Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile
vse cene, informacije in opisi pravilni. Zaradi velikega
obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. Takoj, ko napako odkrijemo, o tem
obvestimo vsa naša prodajna mesta ter pravilne podatke ponovno objavimo na naših spletnih straneh, ki
so vedno tekoče opremljene z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo, da vse podatke sproti
preverjate na www.palma.si, če pa vam spletne strani
niso dostopne, vam bomo vse informacije z veseljem
posredovali na vaš domači naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor je napaka popravljena na naših
spletnih straneh, s tem preneha veljavnost informacije
v katalogu.

SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI TER NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE
Splošni in posebni pogoji ter določila so sestavni del vseh Palminih aranžmajev
in so sestavni del pogodbe/voucherja, ki jo skleneta Palma d.o.o. (v nadaljevanju
TA Palma) oziroma pooblaščena agencija s potnikom, ki prijavlja naročilo za
določen turistični aranžma. Kot priloga so objavljeni v katalogih, cenikih, ter
kot javno dostopni podatki v njeni zadnji verziji na www.palma.si. Potnik s
podpisom pogodbe potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z
njimi nepreklicno soglaša.
Za veljavno verzijo se šteje verzija, objavljena na www.palma.si, v njeni zadnji
verziji, ali najkasneje v času prijave potnika.
Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Ta Palma, razen
v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih
organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem
programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače,
velja navedba oz. določilo, navedena v programu.
Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju
navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa
po vsebini aranžmaja. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu
se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko
je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih
pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.palma.si,
kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Naročnik oziroma potnik je vsaka
oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega
aranžmaja ali druge storitve Ta Palma d.o.o. in se nanj nanašajo Splošni pogoji in
navodila za turistične aranžmaje. Za določene programe in kataloge veljajo poleg
splošnih pogojev tudi posebni pogoji (objavljeni spodaj pod splošnimi pogoji,
spletni strani ali v katalogih).
TA Palma nima vpliva na splošne pogoje poslovanja in poslovne odločitve
partnerjev, za katere veljajo posebni pogoji poslovanja. Še posebej opozarjamo,
da so le-ti lahko drugačni od SPP ki veljajo v R Sloveniji in EU.
Potnik se s prijavo na tovrstne aranžmaje eksplicitno strinja s temi pogoji, ter
uveljavlja vse svoje zahtevke pri organizatorju teh potovanj.
Splošni pogoji se v delu, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov nanašajo tudi
na uporabnike spletne strani www.palma.si in člane kluba Moja Palma.
POSEBNI POGOJI ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE
Posebni pogoji za turistične aranžmaje so sestavni del splošnih pogojev in so vam
na voljo v spodnjih rubrikah: INDIVIDUALNE POČITNICE (FIT- FREE INDEPENDENT
TRAVELLER), Potovanja po KATALOGU SVET in ARABESKE, KRIŽARJENJA,
POČITNICE Z LETALOM, PALMA ZA MLADE/PALMIJADA, za aranžmaje KJER PALMA
NI ORGANIZATOR.
PRIJAVE
Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Ta Palma, v katerikoli
Palmini poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi Ta Palma in potnik
skleneta pogodbo, ki je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke
o turističnem aranžmaju na katerega se je potnik prijavil ali pa se sklicuje na
program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan
navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja
ter plačati prijavnino in stroške akontacije za prijavo.
Skladno s cenikom, ki je objavljen na vidnem mestu v Palminih poslovalnicah, Ta
Palma za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in
stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 9,00 € na
prijavnico pri enodnevnih potovanjih in 18,00 € na prijavnico (voucher) za vse
ostale turistične aranžmaje, oziroma 30,00 € pri potovanjih, pripravljenih po
naročilu.
Posebej pa je opredeljen cenik pri prodaji letalskih vozovnic. Strošek je odvisen
od vrste letalske vozovnice: enosmerna letalska vozovnica 15€, povratna 30€,
vozovnica s tremi in več segmenti 45€, nizkocenovni prevoznik 20€, medcelinski
leti – 65€, medcelinski leti v poslovnem razredu 120€, ESTA (kadar je karta
kupljena drugje 40€) in karta kupljena v TA Palma 20€.
Prijava je za potnika zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o
potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih. Za zavezujočo
prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi
vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek
potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega
plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov
prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo
ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. V primeru, da
potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz.
posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Če v katalogu in na spletu ne najdete želenega kraja ali objekta, vam bomo z
veseljem posredovali rezervacijo po vaši želji. Pri rezervaciji po vaši želji je
potrebno položiti 25,00 € (za rezervacijo do 10 dni pred odhodom pa 30%
predvidene vrednosti aranžmaja), kot garancijo za izvedbo rezervacije. V primeru
vaše potrditve se vam vplačan znesek upošteva v dobro pri dokončnem plačilu, v
primeru pa, da si premislite in ne potrdite rezervacije, denar zadržimo kot strošek
izvedbe rezervacije.
V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani
organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem
dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali ustavljene
prodaje (»stop bookinga«). Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ – request) potnik
plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega
organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, in ki ni nižja od 42,00 €. Potnik
ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar
je navedeno v teh pogojih, oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna
obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator
takšno rezervacijo po poizvedbi potrdi. Posebni akcijski darilni boni in ponudbe,
ki jih podarja TA Palma, so unovčljivi samo ob nakupu novih aranžmajev in se ne
priznavajo za že opravljene rezervacije.

PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici Ta Palma ali
pri pooblaščeni agenciji oz. ko TA Palma prejme plačilo na transakcijski račun Ta
Palma d.o.o. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znašajo
30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali
del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno
v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo
prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma,
in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh splošnih
pogojev in navodil za turistične aranžmaje.
Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo
potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične
aranžmaje, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali
programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem
aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti dokument o
plačanem aranžmaju (pogodbo/napotnico/voucher ali/in potrdilo o vplačilu);
v nasprotnem primeru lahko odgovorni na potovanju potnika ne sprejme na
potovanje oz. aranžma.
Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom.
V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega
ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, …) turističnega
aranžmaja ali druge storitve Ta Palma, v primeru vračila plačila Ta Palma v
nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis,
ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, če je do njega upravičen.
Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija,
veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.
Možnost plačila na obroke. Za več informacij se obrnite na naša prodajna
mesta ali na naš klicni center.
Na naših prodajnih mestih vas bodo seznanili z vsemi možnostmi obročnih
odplačevanj ter vam po želji pripravili informativni izračun.
CENE
Cene potovanja so določene s programom in cenikom potovanja ali letovanja,
ter veljajo od dneva objave programa. Potnik je ob osnovni ceni turističnega
aranžmaja dolžan plačati tudi vsa doplačila (letališke, luške, varnostne
pristojbine, vizume, doplačila za gorivo, ipd.), ki se, v kolikor že niso všteta v
osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno
turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in
tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.
Ta Palma si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v
menjalniškem valutnem tečaju, povišanju stroškov prevoza, vključno s stroški
goriva ali sprememb v pristojbinah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja,
v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v
Republiki Sloveniji. Povišanje cene se obračuna z enakim odstotkom, kot je prišlo
do povečanja predhodno obstoječih cen, ki so bile upoštevane v kalkulaciji.
O morebitni spremembi cene potovanja Ta Palma potnika obvesti 20 dni pred
odhodom. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, ima potnik pravico
razdreti pogodbo po obligacijskem zakoniku, ne da bi moral povrniti škodo. V tem
primeru organizator potniku povrne vplačan znesek aranžmaja, ne povrnemo pa
stroškov vizumov, cepljenj in podobno. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi,
da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja.
Ta Palma lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede,
da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma
nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalniugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike
med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje
odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili teden
dni pred odhodom.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V
kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik ob prijavi zbere tisti popust,
ki mu najbolj ustreza. Izračuni za letalske aranžmaje so izračunani na min. 25
potnikov, za izvedbo potovanja zasnovanega na posebnem letalskem prevozu
na 140 potnikov in za avtobusne aranžmaje pa min. 45 potnikov na avtobusu,
kjer ni drugače navedeno. Avtobusni odhod, ki je označen z zvezdico pa pomeni,
da mora biti prijavljeno najmanj 15 potnikov za odhod iz istega mesta. Ta
Palma lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na
potovanju, na kraju samem. V tem primeru Ta Palma ne nastopa kot organizator,
ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse
reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem.
Za postopek rezervacije kart preko sistema Eventim obračunavamo obdelavo v
višini 1,50€
Cene doplačil so informativne narave in se lahko spremenijo.
DARILNI BONI
V Palminih poslovalnicah so na voljo tudi darilni boni. Vsi darilni boni, kuponi in
drugi boni so veljavni v obdobju od datuma izdaje, do datuma, ki je naveden na
bonu, oz. kuponu. V kolikor ni navedeno drugače, lahko darilne bone in kupone
do datuma veljavnosti unovčite v Palminih poslovalnicah, za aranžmaje, kjer TA
Palma nastopa kot organizator počitnic ali potovanj.
STORITVE VŠTETE V CENO ARANŽMAJA
Če program ne navaja drugače, cena aranžmaja vključuje prevozne, hotelske
in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacijo
potovanja, DDV in osnovno nezgodno zavarovanje (velja samo za države EU). Če
program ne določa drugače, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na
osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah, brez zagotovila razgledov, balkonov
ipd. in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi treh
oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni
vedno enakovredno osnovnemu ležišču, vendar cena aranžmaja ostane enaka.
Potniku tako omogočimo, da se izogne doplačilu za enoposteljno sobo. V kolikor
so posebnosti, so navedene v ceniku pri posamezni državi. Prehrana, udobje in
ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Standardi

turističnih ponudb med izbranimi cilji oz. državami so različni in neprimerljivi.
Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam. Organizator ob vsem zapisanem
ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik dobil na
posredniškem prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja za informacije, ki so o
posameznih objektih napisane na spletnih straneh znanega objekta, saj so tudi
te informacije lokalnega značaja in ocene.
Podatki o brezžični internetni povezavi so povzeti z uradnih strani h hotela, na
dan izida kataloga. Organizator potovanja ne odgovarja za počasno ali moteno
delovanje povezav v primeru preobremenjenosti ali drugih izpadov sistema.
DODATNE STORITVE
Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja
(opcijski dodatni izleti v organizaciji lokalnih agencij, vstopnine, posebna
prehrana ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (enoposteljna
soba, vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če
ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju
razpisane dodatne storitve (posebne kategorije sob, razgledi sob, enoposteljna
soba ipd.), potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi in jih doplača k ceni
aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru
naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na
prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača dodatne storitve vodji
potovanja ali predstavniku Ta Palma v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni
valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na
kraju samem.
Ta Palma lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (fakultativni izleti,
najem športne opreme, najem vozila ipd.), ki bodo opravljene na kraju samem.
V tem primeru Ta Palma ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak
zgolj kot informator. Potnik plača storitev direktno ponudniku in odgovornemu
organizatorju v kraju samem. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske
zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.
ODGOVORNOST ORGANIZATORJA PAKETNIH POTOVANJ
Organizator potovanja odgovarja za izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju,
ne glede na to ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo
podjetje. Naslovi drugih izvajalcev storitev so na voljo v TA Palma ali pri Palminem
predstavniku ali vodji potovanja. V primeru drugih organizatorjev potovanj
nastopa Ta Palma kot posrednik.
V primeru trenutne nelikvidnosti organizatorja potovanja, vam Palma d.o.o. kot
organizator, skladno z veljavno zakonodajo, posreduje osnovne informacije o
veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja
potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje.
ODGOVORNOST ORGANIZATORJA IN PRAVICA POTNIKA
V primeru insolventnosti, vam Palma d.o.o. kot organizator, skladno z zakonodajo
in zakonom o varstvu potrošnikov, posreduje osnovne informacije o veljavnem
Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in
podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje:
Številka garantnega pisma in datum izdaje: TK49901460369
Izdajatelj jamstva (garant): Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000
Ljubljana
Predmet zavarovalnega jamstva: jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila
izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne
storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanj. V
navedenem primeru potrošnik pozove organizatorja potovanj, da v roku 48 ur
zagotovi izpolnitev pogodbenih obveznosti in za to predloži ustrezno dokazilo.
V kolikor po poteku navedenega roka obveznosti niso izpolnjene, potrošnik
kontaktira asistenčni center, ki v nadaljnjih 72 urah zagotovi povračilo stroškov,
skladno z jamstvom po veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih
težav.
Kontaktni naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d. Dunajska cesta 22, Enota za odnose
s strankami,
Asistenčno – storitveni center Telefonska številka: 080 2864
POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA TER OSTALE
POTNIKOVE PRAVICE
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil
in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru,
ko potnik odpove aranžma, ima Ta Palma pravico do povračila stroškov zaradi
odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem
je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Ta Palma
povrniti stroške prijavnine v višini 18,00 € na pogodbo. Višina povračila stroškov
odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve
v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:
LESTVICA ODPOVEDI
-do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja,
-29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja,
-21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja,
-14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja,
-7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100%
cene aranžmaja,
Neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.
Lestvica odpovedi v primerih, ko Palma ni organizator turističnega
aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi
potovanja najmanj naslednji pogoji:
-do 45 dni – 10% cene aranžmaja,
-44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja,
-34 dni do vključno dneva pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.
Lestvica odpovedi za individualne rezervacije (FIT – FREE INDEPENDENT
TRAVELLER):
-do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja,
-45 do 26 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 55% cene aranžmaja,
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-25 do 11 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja,
-10 do 0 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.
Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za
strošek katerih koli letalskih vozovnic, ki znašajo, v kolikor ni drugače
zavedene, 100% ceno vozovnice/ vključno z rezervacijskim stroški / in
velja tako letalske vozovnice na charter poletih in rednih letih/. Prav
tako zgoraj naveden lestvice odpovedi ne veljajo za storitve kupljene
preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli, najem
avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni prevozi, vizumi…
Za vsako tako storitev je strošek odpovedi 100% stroškov odpovedi že
na dan nakupa. Posebej velja določilo za nizkocenovne prevoznike in sicer:
rezervacije v teh primerih izvedemo izključno na željo potnika in na potnikovo
odgovornost; morebitna naknadna doplačila (tudi v povratku) in spremembe
gredo v celoti na riziko in račun potnika. Posebne pogoji so praviloma navedeni
ob prijavi ali ob potrditvi ponudbe (na pogodbi), zato se v primeru potnikove
odpovedi FIT aranžmaja te storitve obravnavajo ločeno od klasične lestvice
odpovednih stroškov, navedenih zgoraj. Taki posebni pogoji so velikokrat
določeni, ko se kupuje storitev po nižji ali znižani ceni z rezervacijskih sistemov za
zgoraj navedene storitve in ne dopuščajo sprememb ali odpovedi. Posebni pogoji
za individualna potovanja in počitnice najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA
INDIVIDUALNE POČITNICE IN POTOVANJA (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER).
Lestvica odpovedi pri potovanjih iz kataloga SVET in ARABESKE:
-60 do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja,
-44 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja,
-29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
-21 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja,
-7 do en delovni dan do dneva pričetka opravljanja storitve – 100 % cene
aranžmaja,
-Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja.
V vseh primerih, ko je predmet pogodbe ali del paketne ponudbe tudi nakup
letalskih vozovnic, ima Ta Palma poleg 100% stroškov odpovedi (v kolikor
ni drugače določeno v pogojih posameznega letalskega prevoznika) in
administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine
(TSC).
Posebni pogoji za potovanja iz kataloga SVET IN ARABESKE, najdete pod
rubriko: POSEBNI POGOJI ZA KATALOG – SVET IN ARABESKE.
Lestvica odpovedi za apartmaje, vile in svetilnike ponudnika
ADRIAGATE:
Vse države in kraji iz ponudbe zasebnih apartmajev:
-do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 15 % cene aranžmaja,
-29 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
-14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja,
-7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100 %
cene aranžmaja.
Vse države in kraji iz ponudbe nastanitev v vilah:
-do 56 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja,
-56 do 43 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
-42 do 29 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 65 % cene aranžmaja,
-28 do 16 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 90 % cene aranžmaja,
-15 do dneva pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,
-Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja.
Vse države in kraji iz ponudbe nastanitev v svetilnikih:
-do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja,
-44 do 17 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
-16 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100
% cene aranžmaja.
LESTVICA ODPOVEDI ZA KRIŽARJENJA:
SKUPINSKI ODHODI (velja za razpisane skupinske odhode)
- do 90 dni pred odhodom so storno stroški 100 € na potnika (za Holland America
20% vrednosti potovanja)
- od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja,
- od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja,
- od 44 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja,
- 19 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (na dan odhoda tudi
pristaniške takse).
INDIVIDUALNI ODHODI
Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Costa Crociere:
Križarjenje okoli sveta in njegovi deli:
- do 90 dni pred odhodom plača potnik 15% vrednosti potovanja,
- od 89 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja,
- od 44 dni do 28 dni pred odhodom plača potnik 40% od vrednosti potovanja,
- od 27 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja,
- od 19 dni do 12 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja,
- 11 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (na dan odhoda plača tudi
pristaniške takse).
Vsa preostala križarjenja:
- do 60 dni pred odhodom so storno stroški 50 € na potnika,
- od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 20% od vrednosti potovanja,
- od 44 dni do 28 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja,
- od 27 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja,
- od 19 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja,
- 5 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (dan pred odhodom plača
tudi pristaniške takse).
Odhodi od aprila 2018 dalje (po sistemu basic/ comfort):
Basic cena:
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-Do 45 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja,
-od 44 do 30 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
-od 29 do 15 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja,
-od 14 dni pred odhodom do odhoda plača potnik 100% od vrednosti potovanja.
Comfort in Deluxe cena:
-do 45 dni pred odhodom so stroški 50 € na potnika,
-od 45 do 30 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja,
-od 29 do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
-od 14 do 5 dni pred odhodom plača potnik 75% vrednosti potovanja,
-od 4 dni pred odhodom do odhoda plača potnik 100% od vrednosti potovanja.
Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo MSC:
Križarjenja, ki trajajo manj kot 16 dni:
- do 60 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €,
- od 59 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 25 % od vrednosti potovanja,
- od 29 dni do 22 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja,
- od 21 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja,
- od 14 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja,
- od 5 dni prej do odhoda plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.
Križarjenja, ki trajajo več kot 16 dni:
- do 90 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €,
- od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 25 % od vrednosti potovanja,
- od 59 dni do 52 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja,
- od 51 dni do 35 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja,
- od 34 do 15 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja,
- od 14 dni prej do odhoda plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.
Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Norwegian Cruise Line:
Križarjenja, ki trajajo 5 dni ali manj:
- od 60 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik depozit (višina depozita se
razlikuje),
- od 44 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja
(oz. depozit, v kolikor je ta višji),
- od 29 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;
(oz. depozit, v kolikor je ta višji),
- 14 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.
Križarjenja, ki trajajo 6 dni ali več:
- od 75 dni do 56 dni pred odhodom plača potnik depozit (višina depozita se
razlikuje),
- od 55 dni do 29 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja
(oz. depozit, v kolikor je ta višji),
- od 28 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;
(oz. depozit, v kolikor je ta višji),
- 14 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.
Za praznične odhode v času Božiča in Novega leta ter za Garden Villas in suite
veljajo drugačni pogoji stornacije, ki so na voljo v poslovalnici.
Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Holland America:
Križarjenja po Aziji; Africa Explorer; Australija in Nova Zelandija; Havaji, Tahiti in
Marquesas (28 dni ali več); Južna Amerika, Antarktika in Amazonija, Križarjenja
po Južnem Pacifiku
·
Do 64 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen znesek bo
znan ob rezervaciji),
·
Od 63 do 43 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti
potovanja,
·
Od 42 do 22 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti
potovanja,
·
21 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti
potovanja.
Grand Voyages, Amazon Exploreer, Havaji, Tahiti & Marquesas (28 dni ali več),
Incan Empires, Evropski transaktantiki (30 dni in več)
·
Od 120 do 91 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen
znesek bo znan ob rezervaciji),
·
Od 79 do 90 dni pred odhodom plača potnik 60% od vrednosti
potovanja,
·
75 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti
potovanja.
Vsa preostala križarjenja Holland America
·
Od 75 do 57 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen
znesek bo znan ob rezervaciji),
·
Od 56 do 29 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti
potovanja,
·
Od 28 do 16 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti
potovanja,
·
15 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti
potovanja.
Pri sestavljenih programih (križarjenje, prevoz, hotelska nastanitev, izleti,…)
veljajo za vsak del aranžmaja lastni splošni pogoji.
Lestvica odpovedi za križarjenja po Jadranu – KATARINA LINE:
-do 30 dni pred odhodom so odpovedni stroški 150 € na potnika, oziroma 200 €
na potnika pri deluxe križarjenjih,
-29 dni do 22 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja,
-21 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
-znotraj 14 dni pred odhodom plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.
Potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:
- če se pravočasno ne prijavi v pristanišču,
- če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje,
- če nima veljavnih dokumentov (tako osebnih dokumentov, kot vizumov).

Splošni pogoji odpovedi za ostale ladijske družbe so na voljo v poslovalnicah.
Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar
to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih organizatorju narekujejo
veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Za skupinske odhode
veljajo posebni splošni pogoji odpovedi.
V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja ali potnika, potnik nima
pravice do povračila stroškov, vizuma potrebnega za vstop v državo kamor naj
bi se potovalo, stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani ter stroškov
zavarovanja potovanja.
Pri sestavljenih programih (križarjenje, prevoz, hotelska nastanitev,
izleti,…) veljajo za vsak del aranžmaja lastni splošni pogoji.
Potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:
če se pravočasno ne prijavi v pristanišču;
če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje;
če nima veljavnih dokumentov (tako osebnih dokumentov, kot
vizumov).
Posebni pogoji za KRIŽARJENJA, najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA
KRIŽARJENJA.
Lestvica odpovedi za ponudbe – PALMA ZA MLADE/
PALMIJADA(maturantski in absolventski izleti):
-45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja,
-29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja,
-21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja,
-14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja,
-7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100%
cene aranžmaja,
-neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.
Posebni pogoji za PALMA ZA MLADE, najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA
PALMA ZA MLADE/PALMIJADA.
KONČNA DOLOČILA ODPOVEDNIH STROŠKOV
V vseh primerih, ko je predmet pogodbe ali del paketne ponudbe tudi nakup
letalskih vozovnic, ima Ta Palma poleg 100% stroškov odpovedi (v kolikor
ni drugače določeno v pogojih posameznega letalskega prevoznika) in
administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine
(TSC).
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o
prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice
do povračila stroškov ali kupnine ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med
potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je
sestavni del pogodbe s Ta Palma, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med
potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem
povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile,
ne da bi za to obstajali razlogi na strani Ta Palma zaradi nepravilno opravljene
storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.
Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev,
datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi
aranžmaja. V primeru, da je sprememba brez odpovedi možna, zaračuna Ta
Palma potniku administrativne stroške v višini 18,00 €. Če sprememba brez
odpovedi ni možna je višina stroškov spremembe aranžmaja znotraj 30 dni
pred dnevom pričetka opravljanja storitve lahko enaka stroškom odpovedi kot
navedeno v tej točki. V primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega
tudi prevoz z letalom in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s
strani izvajalcev pa Ta Palma zahteva povrnitev dejanskih stroškov, ki pa so lahko
tudi višji od zgoraj navedenih.
BREZPLAČNA ODPOVED – ODSTOPNINA
Kako lahko brezplačno odpovem vplačano potovanje ? Ob prijavi lahko sklenete
odstopnino/zavarovanje rizika odpovedi za primer, da se zaradi določenih
nepredvidljivih okoliščin potovanja ne bi mogli udeležili. Ob izpolnitvi pogojev
lahko uveljavljate vračilo vplačane kupnine za vaš rezervirani aranžma do
pričetka potovanja. Odstopnina/zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru
uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti
v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi
ustreznega potrdila. Odstopnina znaša 5% cene celotnega aranžmaja in zajema
zavarovanje stroška odpovedi turističnega aranžmaja in administrativne stroške.
Za zavarovanje veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano
zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja in so na
voljo v vseh Palminih poslovalnicah.
Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob potrditvi rezervacije. S
programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da
odstopnina ni mogoča.
Goste, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, prijazno
opozarjamo, da ob odpovedi potovanja lahko nastanejo visoki stroški. Višina je
določena v splošnih pogojih organizatorja potovanja.
Palma ima v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve
administrativnih stroškov v višini 18,00 € na prijavnico in zneska odpovednega
rizika, v primeru, ko je predmet pogodbe nakup letalske vozovnice, pa tudi
rezervacijsko pristojbino (TSC), iz česar sledi, da se potniku povrne znesek
pogodbenega aranžmaja, zmanjšan za TSC, administrativne stroške in odpovedni
riziko. Palma ne odgovarja za morebitne dodatne stroške (vizumi, cepljenja…)
Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni obliki,
v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi, oziroma najkasneje 2 uri pred
odhodom na potovanja iz razloga, navedenega v prejšnjem odstavku. Kadar je
razlog za odpoved potovanja tako poslabšanje zdravstvenega stanja potnika
ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega
dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti potrdilo
osebnega zdravnika. Ne glede na plačano odstopnino ima organizator, v primeru
potnikove odpovedi potovanja, pravico do povrnitve administrativnih stroškov,
stroškov rezervacije in zneska vplačane odstopnine. Če potnik potovanja ne
prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 2 uri
pred odhodom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila

na podlagi plačane odstopnine. S programom se lahko posebej določi drugačna
višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in
potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja
vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni
pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme
na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli
razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo
med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren
za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane
odstopnine.
Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima
pravice do povračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se
na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu. V primeru, ko v
aranžma ni vključen organiziran prevoz, se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi
potnik lahko prevzel nastanitev (14.00)
V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere
krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od
pogodbe, ima Ta Palma pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov,
kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti
dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo
pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev
odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja ali počitnic,
kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali počitnic. V primeru, da
potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed
zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej
zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice, ki so na voljo
v vseh Palminih poslovalnicah.
Če se potnik na dan odhoda ne zglasi na odhodnem mestu ali v nastanitvenem
objektu in rezervacije pisno ne odpove, skladno s pogodbo nima pravice do
uveljavljanja vračila odstopnine. Zahtevka ni mogoče uveljavljati po začetku
potovanja ali počitnic in v času trajanja potovanja ali počitnic.
ORGANIZATORJEVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Ta Palma si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi
potovanja ali spremembe programa potovanja. Prav tako si TA Palma pridržuje
odpovedati potovanje, če se zanj ne prijavi potrebno, v programu navedeno
število potnikov, glede na veljavna zakonska določila. Če v programu ni drugače
navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu
naslednje:
PALMINI POGOJI:
-za potovanje z avtobusom – najmanj 45 potnikov v avtobusu, razen kjer je
navedeno drugače,
-za potovanje na rednih letalskih linijah v Evropi – najmanj 25 potnikov v
posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače,
-za potovanje na medcelinskih letalskih linijah – najmanj 15 potnikov v
posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače,
-za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami – najmanj 80% zasedenosti
le-teh.
Ta Palma si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe,
če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo
mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Ta Palma pa te okoliščine
pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi
pogodbe. Ta Palma lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in
zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je
sklenil s Ta Palma, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne
podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem
prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Ta Palma. Ta Palma si pridržuje
pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja,
zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do
spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni
red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali
drugi nepredvideni vzroki, na katere Ta Palma ne more vplivati), brez posebne
odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Pri turističnih
aranžmajih in storitvah, kjer je bistvo pogoj za izvedbo ustrezno vreme, se
odstop organizatorja od pogodbe zaradi neustreznih vremenskih pogojev šteje
kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin, oz. višje sile. Ta Palma ne more
prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje
sile pred in/ali med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi
storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da Ta Palma odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega
povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani Ta
Palma, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop
v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom
zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Ta Palma potnika
nemudoma obvesti. Če Ta Palma oziroma drug organizator potovanj odstopi
od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za
dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih
stroškov in zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici. Ta Palma ne odgovarja za
zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale
kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Ta Palmi ne
dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu, lahko Ta Palma namesti
potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.
POTOVALNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali
drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno
veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa,
je dolžan potnik na ta določila paziti sam. Ta Palma za morebitne neprijetnosti
ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik se
mora sam informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih,
carinskih in zdravstvenih predpisih. Palma ne preverja državljanstva potnikov,
zato je gost dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga

ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in
drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje.
Potnik si zato mora pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen,
pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države
zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Ta Palma po določilih o
potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Ta Palma,
le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Ta
Palma v tem primeru potniku ne vrača. Ta Palma ne jamči za točnost informacij,
v kolikor si potnik ureja dokumente sam. Prav tako v primeru zavrnitve vstopa
v državo, ali druge ovire, ne nosi odgovornosti agencija, vse stroške nastale
zaradi zavrnitve nosi potnik sam. Posredovanje Ta Palma pri pridobitvi vizuma
ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja
vizum sam kadar Ta Palma ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov
v roku določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem
potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi
posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki
jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih,
ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje
in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni
podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja
za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam. Potnik je
dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno
sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne
upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo,
organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko
utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način,
ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka
potovanja. V primeru, da se potnik vede v nasprotju s tem določilom, ga ima
predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila
kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.
OBVESTILA PRED ODHODOM NA POTOVANJE
Za potovanja v organizaciji Ta Palma potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5
– 7 dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme mu priporočamo,
da o tem obvesti prijavno mesto. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na
svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo
lahko prevzamejo ali naročijo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno
najkasneje 5 – 7 dni pred pričetkom potovanja. V primeru, ko organizira
turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu
najkasneje 2 dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en 1 dan pred odhodom
ne prejme obvestila o odhodu, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svojo
prijavno mesto. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen
naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.
ZDRAVSTVENI PREDPISI
Po predpisih, ki jih določa Svetovna zdravstvena organizacija, se je za potovanje
v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument.
Cepljenje je tudi obvezno tudi v primerih, da je tovrsten predpis sprejet po
sklenitvi pogodbe o potovanja in se ne šteje kot opravičljiv razlog za prekinitev
pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V
tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so
v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora
vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi
opravljenimi cepljenji. Ta Palma ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo
prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov
države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za
stroške povezane s tem.
PRTLJAGA
Organizator potovanja, agent ali posrednik niso odgovorni za prevoz prtljage,
zato ne odgovarjajo za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako ne
za krajo prtljage in drugih dragocenosti v nastanitvenem objektu ali na avtobusu.
Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika,
hotel ali drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne
prtljage, kot so kolo, surf, kite, golf oprema, potapljaška oprema… mora potnik
prevozniku plačati doplačilo bodisi v agenciji ali na letališču, kot predvideva
ponudba. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob
prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v
vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse
stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Pri letalskem
prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage
skladno z določili prevoznika, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na
kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do
dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu
je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki
veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage
potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega
preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca
mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem
letalskem potniškem prometu. Ta Palma ne odgovarja za krajo ali poškodovanje
potnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz
nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev
(letal, avtobusov, ladij ipd.).
TOČNOST PREVOZNIKOV
Ta Palma ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem in morskem prevozu,
kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih
potniških prevozih ali plovbah. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v
pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega
sredstva. Ta Palma ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi
ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Ta Palma si pridržuje pravico do
sprememb ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov.
Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti
v cestnem in ladijskem prometu, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator
nima vpliva. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni v programu
drugače navedeno, povprečne lokalne kategorije.
Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje agencija

nima vpliva. Letalski prevoznik lahko spremeni ceno in čas prevozov, letaliških
in varnostnih pristojbin in dodatka za gorivo brez predhodnih obvestil. Enako
lahko spremeni pogoje prenosa dovoljene prtljage, tako ročne, kot oddane,
postopek kontrole potnikov in prtljage. Pravica letalskega prevoznika je, da
zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto
letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov (uporaba
drugega letalskega prevoznika, zaradi zasedenosti kapacitet, spremembe
cene) si dovoljujemo pravico do spremembe kraja, datuma, časa leta, vrste
letala, letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna vmesna pristajanja, menjava
letališča…). Prvi in zadnji dan po programu sta vedno namenjena potovanju
(letalski prevoz, transfer). Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času,
ko je katalog že izdan, zato so dnevi in časi letov informativni in določeni
več mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Zato so vsi podatki navedeni v
katalogu zgolj informativne narave in niso obvezujoči. Točen razpored poletov
in končne informacije bodo objavljeni na naših spletnih straneh oziroma vas
boste o morebitnih spremembah sproti obveščali. Zamude letov prav tako niso
v pristojnosti agencija. Do zamude letalskih prevoznikov lahko prihaja zaradi
različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela, stavke, slabe vremenske razmere,
obremenitve zračnega prostora in tehnično operativnih težav.Za dodatne stroške
ali neizkoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega
prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti. Prosimo upoštevajte, da ima
varnost potnikov prednost pred točnostjo poletov. Letalske vozovnice potniki
prejmejo za odhod in vrnitev običajno na letališču od našega predstavnika skupaj
z vsemi potnimi dokumenti. Nekateri letalski prevozniki uporabljajo izključno
vozovnice v elektronski obliki, zato jih potniki ne dobijo v tiskani obliki. Za
prijavo na let zadostuje osebni dokument. Za potnike, ki so kupili samo letalske
vozovnice, še posebej velja opozorilo, da vsaj 48 ur pred poletom še enkrat
preverijo točno uro leta. Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti
za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma
obrnite na ustrezne službe že kar neposredno na letališču, običajno oddelek »lost
and found«, kjer boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno številko. Kasnejših
reklamacij letalski prevoznik ne bo upošteval.
V primeru, ko potnik kupi letalsko vozovnico na redni liniji ali na nizko cenovnem
prevozniku, veljajo stroga prevoznikova pravila, ki jih seveda potnik od
prodajnega referenta prejme pri povpraševanju ali rezervaciji. Agencija PALMA
je v tem primeru le posrednik pri prodaji. Isto velja tudi za oddano prtljago, saj
nekateri prevozniki ne vključujejo več oddane prtljage pri najnižjih cenah poletov
in se le te lahko doplačajo, pri nizko cenovnih prevoznikih pa je prtljaga vedno za
doplačilo (potnik lahko izbira med različno težo). Potnik je dolžan posredovati
ime in priimek za rezervacijo tako kot je zapisano v osebnem dokumentu
(potnem listu), saj se morajo podatki ujemati s podatki na letalski vozovnici.
Za morebitne napačno javljene podatke PALMA ne odgovarja, posledično pa
prevozniki zaračunajo strošek spremembe, v kolikor pa prevoznik ne dovoljuje
spremembe, je pa to nakup nove vozovnice. S končno ceno, ki jo potnik prejme
v ponudbi ali ob rezervaciji, je točno zapisano, kaj cena vključuje (letalski prevoz,
letališke in varnostne pristojbine, doplačilo za gorivo, rezervacijski strošek), prav
tako tudi koliko je vključene prtljage in kakšna do doplačila, kakšni so stroški
morebitne spremembe v kolikor je dovoljena, pa tudi podatek koliko prevoznik
vrne v primeru morebitne odpovedi. Vse stroške določa prevoznik in so odvisni od
prodajne tarife letalskega prevoza.
IZGUBA DOKUMENTOV
V primeru da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni,
so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si
je potnik na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti v
zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali
predstavnika Ta Palma oz. predstavnika organizatorja potovanja. V primeru, da
mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen
do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.
INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Ta Palma bolj
kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se za veljavno vedno šteje
pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene
na posredniških mestih ali direktno na spletnih naslovih hotelov ali drugih
objektov ter njihovih reklamnih materialih so le informativne narave, in v kolikor
so v nasprotju z drugačnimi informacijami v pisnem programu, pisni informaciji
ali v pisni razlagi Ta Palme pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju, Ta
Palma ne jamči za popolnost ali verodostojnost teh podatkov.
Navodila in Posebni pogoji ter Koristne informacije in odkrita beseda objavljene
v katalogih in/ali cenikih, veljajo za vse aranžmaje, tako za skupinske kot
individualne odhode, za razpisane in posebej pripravljene programe in
rezervirane storitve, ter so sestavni del Splošnih pogojev.
Povprečna skrbnost stranke, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske
prodaje in je torej vešča uporabe tovrstnih storitev, je, da si vse zanjo pomembne
informacije pridobi sama prek spletnih strani nastanitvenega objekta ali
počitniške destinacije.
KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH
Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v
posameznih državah, veljavno v času izdaje programa. Nanjo organizator
nima nikakršnega vpliva, zato je pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji
kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od
kriterijev, ki smo jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav. Iz
tega sledi, da na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategorije.
Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo,
podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev
v njegovem programu. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala
ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih ali lokalnih turističnih organizacij.
Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.
V primeru, da gost ne upošteva hotelskega hišnega reda, ali s svojim ravnanjem
(namerno ali nenamerno) povzroči škodo, agencija za nastale stroške ne
prevzema odgovornosti. Gost jih na licu mesta rešuje sam, direktno s hotelom
ali objektom, kjer je nastala škoda. Enako velja tudi za vsa prevozna sredstva,
oziroma karkoli v okviru organiziranega programa počitnic ali potovanja.
Pri aranžmajih, označenih s storitvijo ALL INCLUSIVE oz. »all inclusive«, je
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potrebno pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj
ponudbe storitev ALL INCLUSIVE v posameznih hotelih med seboj razlikujejo.
Običajno je osnovna storitev pri ponudbi ALL INCLUSIVE polni penzion (zajtrk,
kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača. Če potnik pri rezervaciji ne doplača
sobe s posebnimi značilnostmi (morska stran, balkon, lega – orientacija,
določeno nadstropje ipd.), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za
izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator
potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne
more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni
sobi mora potnik upoštevati, da le-ta navado ne ustreza standardu dvoposteljne
sobe, da je navado manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi
mora potnik upoštevati, da gre v večini primerov za dvoposteljno sobo s
pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu
nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in
udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.
REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti nemudoma grajati na kraju
samem, vodniku Ta Palma, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku
oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč
reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča
sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o
nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal
s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših
reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V primeru,
da reklamacije na licu mesta ni bilo možno odpraviti, je obvezno potrebno
sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik Ta Palma ali izvajalec
storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da
je potnik grajal storitev na kraju samem. Ta Palma ne bo obravnavala reklamacije,
ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika
storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati
na kraju samem.
Pritožbeni postopek: Potnik mora na kraju samem takoj grajati neustrezno
storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku
storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom
z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki
ustreza vplačanim storitvam po programu, Ta Palma ne bo upoštevala kasnejših
zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja, prav tako pa ne bo
upoštevala reklamacij, ki so bile podane po zaključeni storitvi, saj potnik tako
izvajalci in organizatorju ni dal možnosti odprave pomanjkljivosti na licu mesta.
Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno
poročilo, ki vsebuje pripombe potnikov/gostov, postopek in časovno opredelitev
reševanja reklamacije in vzrok za nezmožnost razrešitve.
Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo
s priporočeno pošto na naslov: Oddelek za Kakovost, Palma d.o.o., Verovškova
55a, 1000 Ljubljana, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost
pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika
storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Reklamacije poslane
preko e-maila se ne bodo upoštevale. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v
zato določenem zakonskem roku, po vrnitvi s potovanja/letovanja. Brez pisne
reklamacije Ta Palma ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in
drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik
sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora
biti priloženo reklamaciji, sicer Ta Palma take reklamacije ne bo obravnavala.
Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne
dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o
dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu
pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o
vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi
informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler
organizator ne izda odgovora, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli
drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim
javnostim.
Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na
kraju samem. Zahtevek za znižanje cene je v vsakem primeru omejen z višino
vplačanega aranžmaja. Če po krivdi Ta Palma ni prišlo do izvedbe programa ali
nekaterih storitev, ima potnik pravico do znižanja cene v višini realne vrednosti
neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Ta Palma pravico do
odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih
pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je
sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega
dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.
Agencija ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje
morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.
V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Ta Palma ni organizator
potovanja, bo Ta Palma pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju
potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. Roki in postopek
reševanja reklamacije so v tem primeru določeni v Splošnih pogojih odgovornega
organizatorja.
V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se največja odškodnina z naslova
nepopolne storitve omeji na vplačan znesek.
V primeru, da Ta Palma nastopa zgolj v vlogi informatorja (fakultativni izleti,
najem športne opreme ipd., oziroma storitve ki so opravljene na kraju samem
– v tem primeru Ta Palma ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik), mora
potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem
organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Ta Palma vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe
o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe
pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene
obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga,
segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Ta Palma in
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njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob
prijavi na potovanje.
Enako velja za uporabnike spletne strani www.palma.si in člane kluba
MojaPalma.
Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s
kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o
uporabi svojih podatkov. Na tem mestu bi vas želeli seznaniti s politiko varovanja
osebnih podatkov v TA Palma. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in
obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od potnikov, uporabnikov
spletne www.palma.si. in članov kluba MojaPalma.
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1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
Palma d.o.o., Lilekova 5, 3000 Celje
Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na
marketing@palma.si
Kot prejemnik oz. uporabnik dovolim upravljavcu zbiranje, obdelovanje in
hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o
varstvu osebnih podatkov .
2. Kategorije osebnih podatkov
Pridobljeni podatki potnikov in članov kluba Moja Palma, ki jih je upravljavec
pridobil za namene izvajanja pogodbe in jih upravljavec zbirke osebnih podatkov
hrani so: e-poštni naslov, ime in priimek ter naziv oz. spol, naziv podjetja, fizični
naslov, telefon, mobilni telefon, rojstni podatki, podatki o osebnem dokumentu,
pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki.
Pridobljeni podatki uporabnikov spletne strani www.palma.si in palminih
e-novic, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov: e-poštni naslov, katera
sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil, katere strani
je obiskal na portalu, pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki,
IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov, katere strani je obiskal na portalu.
3. Nameni obdelave osebnih podatkov
Upravljavec Palma d.o.o., Lilekova 5, 3000 Celje bo podatke, ki jih je pridobil od
potnikov, članov kluba Moja Palma in uporabnikov spletne strani www.palma.
si, uporabljal za naslednje namene: za izvajanje pogodbe, za komuniciranje
z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem, za izvedbo nagradnih iger,
statistične in tržne analize, sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom
na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov, obveščanje in
pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti, neposredno trženje
in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični
pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev,
segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja
prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku, prikazovanje
prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).
Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih
sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako
beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno
posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene
podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in
merjenje zanimanja uporabnikov.
4. Čas hrambe
Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica
privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja
posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.
Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo
in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je
prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.
5. Varovanje osebnih podatkov
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o
varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na
podlagi zakona. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje.
Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval
ali razkril tretjim osebam. Podjetje Palma d.o.o. izvaja ustrezne tehnične in
organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.
6. Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo: Potrditi, ali
se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne
podatke, ki se nanašajo nanj, Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo
nanj, Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke, Dati možnost
delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov, Dati možnost prenosa osebnih
podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev, Dati možnost delnega ali
celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.
Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno
uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli
kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor
upravljavcu na naslov Palma d.o.o, Lilekova 5, 3000 Celje ali poda pritožbo pri
nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).
Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega

e-mail sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na
marketing@palma.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.
7. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim
obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih
navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem,
zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za
CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke
osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje
države. Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim
platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove
piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov,
prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj
relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za
iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.
8. Uporaba piškotkov
Kot uporabnik spletne strani www.palma.si se strinjate, da se vam v računalnik
naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne
stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:
Google Analytics piškotki za analitične namene, Facebook piškotki za ponovno
trženje in oglaševanje, Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje,
Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in
pojavnih oken ter izpostavitev, Piškotki - marketing avtomatizacija orodja za
spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani. Piškotki omogočajo, da se
določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca,
glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske
opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega
mesta.
9. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih: Google Chrome,
Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera.
10. Pravno obvestilo
Vse vsebine, objavljene na www.palma.si, so last družbe Palma d.o.o. Brez
dovoljenja podjetja Palma d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali
distribuirati na kakršen koli drug način. Palma d.o.o. ni odgovorna za morebitne
težave pri delovanju spletne strani. Palma d.o.o. si pridržuje pravico do
morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na www.palma.si.
KONČNA DOLOČILA
V vseh cenah iz ponudbe Ta Palma je že vključen davek na dodano vrednost. V
primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče. Ti splošni pogoji
veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave na spletni strani www.palma.
si, kjer so ažurirane vse spremembe in so v tiskani obliki vedno na voljo v vseh
poslovnih enotah.
POSEBNI POGOJI ZA INDIVIDUALNE POČITNICE IN POTOVANJA (FIT – FREE
INDEPENDENT TRAVELLER)
SPLOŠNA DOLOČILA:
Za individualne počitnice in potovanja veljajo nekatere posebnosti, zato smo
za potnike pripravili posebne pogoje in navodila, ki so sestavni del pogodbe o
individualnih počitnicah in potovanjih, sklenjene med TA Palma in potnikom,
ki se prijavlja za določeno potovanje ali počitnice. Splošni pogoji in navodila za
turistične aranžmaje so prosto dostopni in na voljo na vseh Palminih prodajnih
mestih ter na www.palma.si.
REZERVACIJA IN PLAČILO:
Potnik se lahko prijavi na individualne počitnice ali potovanje v vseh poslovnih
enotah TA Palma in v vseh pooblaščenih turističnih agencijah. Potnik je ob
sklenitvi pogodbe o individualnem potovanju/počitnicah dolžan vplačati 30 %
cene aranžmaja ter stroške rezervacije. Preostali del potnik plača najmanj 30 dni
pred začetkom potovanja. Če je med dnevom prijave in začetkom potovanja manj
kot 30 dni, se ob rezervaciji vplača celotni znesek aranžmaja.
POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, KJER TA
PALMA NI ORGANIZATOR POTOVANJA
V primerih, da Ta Palma ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika.
Šteje se, da Ta Palma prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun.
V teh primerih podaja prejete informacije s strani organizatorja potovanja
potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine
in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z
veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni,
ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o potovanju. Morebitno reklamacijo
rešuje organizator potovanja.
NO NAME PONUDBE
Pri tovrstnih aranžmajih je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja.
To pomeni, da izbira lege objekta, sobe in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje
jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni
kategorizaciji) ter vplačano storitev v objektu (najem, nočitev, polpenzion,
all inclusive …). Zato naj potnik upošteva, da je nastanitev možna tudi na
slabših lokacijah (mestni hotel/ objekt, večja oddaljenost od plaže, bližina
gradbišča…), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji oz. so skromneje
opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko, nad
skupnimi prostori …). Prav tako ni možna izbira tipov ležišč, ki so lahko ločena
ali zakonsko ležišče (glede na razporeditev hotelirja). V primeru rezervacije več
sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem objektu, saj gre večkrat za
prodajo zadnjih sob v posameznem objektu, prav tako ne zagotavlja, da bodo
sobe v primeru nastanitve v enakem objektu v isti stavbi oz. skupaj.
PROMO/ECONOMY SOBE
Izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator
potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter
storitev v objektu (najem, nočitev, polpenzion, all inclusive …). Nastanitev
je možna tudi na slabših lokacijah oz. so sobe/studii/apartmaji skromneje
opremljeni (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko, nad
skupnimi prostori, sobe v pod pritličju …). Prav tako ni možna izbira tipov ležišč,

ki so lahko ločena ali zakonsko ležišče (glede na razporeditev hotelirja). V primeru
rezervacije več sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem delu hotela,
saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu.
NASTANITEV V APARTMAJIH
V kolikor ste rezervirali apartma in v dokumentih ni navedeno drugače, se
v apartma, oziroma sobo lahko nastanite po 14. uri, zadnji dan pa objekt
zapustite do 10. ure. Skladno z razpoložljivostjo in ob predhodnem dogovoru z
lokalno agencijo lahko ure prihoda in odhoda prilagodite, pri čemer je potrebno
upoštevati, da je za daljše bivanje potrebno doplačilo na licu mesta, po pogojih
lokalne agencija.
NASTANITEV POSAMEZNEGA POTNIKA V DVOPOSTELJNI SOBI
Potniki, ki potujejo sami, ob prijavi plačajo osnovno ceno in doplačilo za
enoposteljno sobo. Potnik po želji lahko pooblasti Palmo, da mu najde sopotnika
s katerim bo nastanjen v dvoposteljni sobi. Palmina ekipa se bo potrudila najti
sopotnika za izbrano potovanje, vendar tega ne zagotavlja. V kolikor bosta v sobi
nastanjeni dve osebi, se gostoma vrne doplačilo za enoposteljno sobo, ki sta ga
vplačali ob prijavi, če se sopotnika tako dogovorita pred pričetkom potovanja.
Spremembe nastanitev na poti iz enoposteljne v dvoposteljno v času potovanja
je možno skladno z razpoložljivostjo hotelskih kapacitet, vendar hotel gostoma ni
dolžan vrniti doplačila za enoposteljno sobo.
TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV
V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za
sklenjeno s posredovanjem številke kreditne kartice, in/ali v primeru dogovora
o plačilu s položnico, plačila v poslovalnici in s posredovanjem osebnih podatkov
potnika ter ostalih udeležencev.
Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke
rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen, če ni določeno drugače. V
primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti
trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanja.
PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PREKO INTERNETA
V primeru naročila oz. prodaje turističnega aranžmaja prek interneta, veljajo
splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja
ter ponudba, objavljeni na Palmini internetni strani oziroma na internetni strani
posrednika Ta Palma. V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za
turistične aranžmaje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene
na internetni strani nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni
strani. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti
trenutek, ko je naročil posamezno Palmino storitev prek interneta. Bistveni pogoj
za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju
naročila oziroma prijave, razen, če ni določen drugačen rok. V primeru, da v
navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.
POTOVANJE Z OTROKI
V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega
aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti določene
s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste
na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni
turistični aranžma. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem
posameznem programu turističnega aranžmaja. V kolikor v posameznem
programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo
v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva
tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih
popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne
dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru,
da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezni
turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega
turističnega aranžmaja.
Potnik je dolžan skrbeti, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem,
predvidenim z obmejnimi carinskimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi
tiste v katero ali skozi katero potuje. Mladoletniki, ki potujejo brez spremstva
staršev, za tranzit ali vstop v določene države potrebujejo dovoljenje staršev
.Mladoletni potnik si je dolžan pred potovanjem pridobiti in po potrebi tudi
predložiti dovoljenje staršev ali skrbnikov . Oblika dovoljenja je odvisna od
posamezne države in se spreminja. Za natančnejše Informacije se obrnite na
Veleposlaništvo države, ki jo bo potnik prečkal ali obiskal. V kolikor država
zahteva dovoljenje staršev, mladoletni potnik pa ga nima, se šteje, da potnik za
potovanja nima ustreznih dokumentov. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti,
odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno
odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.
POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ALI LAST MINUTE ARANŽMAJI IN OSTALI
NIŽJE CENOVNI ARANŽMAJI
Potovanje v zadnjem hipu ali »last minute« aranžma pomeni, da gre za zadnje
proste turistične aranžmaje. Organizator ima občasno možnost nuditi tudi
nekatere posebej označene nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni
nujno znano že ob sklenitvi pogodbe. To pomeni, da ime objekta še ni navedeno
v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa
so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni
nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all
inclusive….), destinacijo potovanja/letovanja in včasih tudi kraj nastanitve. Pri
teh aranžmajih se potnik seznani z imenom objekta najkasneje ob prihodu na
destinacijo.
POSEBNI POGOJI ZA KATALOG – SVET IN ARABESKE
Veljajo posebni pogoji odpovedi in jih najdete pod rubriko POTNIKOVA ODPOVED
ALI SPREMEMBA PROGRAMA.
Kadar je TA PALMA samo posrednik aranžmajev, izvajalec pa je druga agencija,
veljajo splošni pogoji in določila izvajalca aranžmaja.
VIZUMI
So določeni po diplomatskih meddržavnih dogovorih. Naše navedbe v programih
potovanj oziroma v navodilih za potovanje ali v rubriki »podrobno o tem in
onem«, so podatki o zahtevah za posamezne države, veljavne na dan priprave
kataloga in veljajo za organizirana skupinska in paketna turistična potovanja za

slovenske državljane. Dolžnost potnika pa je, da ima pred potovanjem urejene
potrebne dokumente, vključno z vizumom. Odpoved potovanja zaradi neurejenih
dokumentov (npr. vizuma, cepljenj) se ne smatra kot višja sila in podlega vsem
stroškom odpovedi. Palma d.o.o. posreduje urejanje vizumov (za doplačilo), če
nam pravočasno dostavite vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva določeno
diplomatsko predstavništvo, sicer smatramo, da si vizum urejate sami. Palma
d.o.o. kot turistična agencija za svoje potnike priloži zahtevane kopije potrditve o
prijavi na naše potovanje, za katero potrebujete vizum. Agencija ne more vplivati
na odobritev in čas urejanja vizuma in ni odgovorna za zavrnitev vizuma (v večini
primerov organi, ki vizum zavrnejo, niso dolžni podati razloga zavrnitve). Cena
vizuma in posredovanje Palme d.o.o. ni všteto v ceni potovanja (razen tam, kjer ni
drugače navedeno), ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov Palma
d.o.o. ne vrača v nobenem primeru.
CARINSKI PREDPISI (IMIGRATION IN VARNOSTNE SLUŽBE)
Vsaka država ima svoje carinske predpise, ki določajo dovoljen vnos za osebno
uporabo: večina dovoljuje vnos 1l alkohola, 200 cigaret in predmete za osebno
uporabo. Vse dežele strogo kaznujejo prekupčevanje ali prenos orožja in mamil
(nekatere s smrtno obsodbo), ilegalno trgovanje za antičnimi, kulturnimi in
umetniškimi vrednostmi. Nekatere zahtevajo prijavo vsega tehničnega blaga
(tudi fotoaparatov, video kamer, …), denarja, zlatnine, dragih kamnov,
… Posledice in stroške nespoštovanja carinskih, zakonskih in diplomatskih
predpisov, hišnih redov, uzanc in konvencij nosi potnik sam. Posebej bi vas radi
opozorili, da lahko nespodobno obnašanje ali nespodobna oblačila potnikov
privedejo do zavrnitve vstopa v državo, saj moramo spoštovati navodila, uzance
in kulturo države v katero potujemo. Potnike tudi vljudno naprošamo, da s
carinskimi organi primerno sodelujejo. V Dubaj npr. ni dovoljen vnos zdravil s
psihotičnimi substancami (antidepresivi, pomirila, uspavala…) brez potrdila
osebnega zdravnika o uživanju predpisanega zdravila. Strogo je prepovedan tudi
vnos kakršnegakoli pornografskega materiala (revije, kasete, dvd-ji…).
SKUPINSKA POTOVANJA
So vodena potovanja s strani Palminih izkušenih vodnikov oziroma
spremljevalcev, za to pa je seveda potrebno minimalno število udeležencev.
Vodnik oziroma spremljevalec na poti ureja tehnični del potovanja, pomoč
pri prijavi na let, nastanitve, kontakti z lokalnimi agenti in vodniki. Na vseh
vključenih ogledih se priključi tudi lokalni vodnik, večinoma so vključene že tudi
vse vstopnine, seveda če v programu ni drugače navedeno.
INDIVIDUALNA POTOVANJA
So brez spremstva Palminega vodnika, programi pa so v izvedbi naših lokalnih
partnerjev in ob spremstvu lokalnih vodnikov (v angleškem, nemškem,
italijanskem, francoskem jeziku). Prednost takšnih potovanj je seveda v vašem
individualnem izboru kraja in časa potovanja. Ob končnem plačilu vam poleg
vseh podrobnih informacij posredujemo tudi voucherje/napotnice, ki jih predate
lokalnemu partnerju, hotelu, vodniku, prevozniku, letalske vozovnice ter seveda
vse pomembne telefonske kontakte naših lokalnih agentov ter dežurno številko
v Sloveniji, za primer nujnih posredovanj. Lokalni agent vam bo na voljo za
dodatne napotke, dodatne izlete in oglede. Vse nepravilnosti, ki bi se v času
individualnega potovanja pojavile, je potrebno obvezno reklamirati v samem
kraju storitve, lokalni agenciji, vodniku, hotelirju ali prevozniku. O reklamaciji,
razrešitvi ali v primeru, da se reklamacija ne razreši, pa je potrebno pridobiti
ustrezno pisno potrdilo, saj sicer nepravilnosti v Sloveniji ne boste mogli
obravnavati.
HOTELI IN DRUGI OBJEKTI NA POTI
Kategorizacija hotelov in objektov: je določena s strani nacionalnih turističnih
uradov in združenj države v katero potujete in se ravna izključno po njihovih
nacionalnih kriterijih, ki nikakor niso identični z veljavnimi določbami in kriteriji
pri nas. Seveda pa bi vas radi opozorili, da obstajajo tudi razlike med objekti iste
kategorije in verige, v različnih državah. Naš izbor je pester in sicer med 3* in
5*, za dobro ceno želimo ponuditi kvalitetne storitve. Različne narodnosti: so
značilnosti vsakega hotelskega in drugega počitniškega objekta. Na potovanjih
boste srečali pripadnike številnih narodnosti, z različnimi navadami in kulturo
obnašanja. V večini primerov je seveda to zelo zanimivo in vaše potovanje
popestri, včasih pa je seveda lahko kakšna stvar tudi moteča, vendar bi vas radi
opozorili, da na to žal nimamo vpliva. Uporaba počitniškega objekta in sob: po
splošnih pravilih se lahko vselite v sobo na dan prihoda po 14.00 uri, na dan
odhoda pa jo je potrebno zapustiti do 10.00 oz. skladno s hotelskim hišnim redom
in to ne glede na uro odhoda ali prihoda. Po prevzemu ključev ali kartic sobe
preverite ali je soba oziroma objekt primerno pripravljen. V nasproten primeru
o vseh pomanjkljivostih nemudoma obvestite recepcijo in našega vodnika. Če se
napaka v doglednem času ne odpravi ali sobe ni mogoče zamenjati, je potrebno
sestaviti reklamacijski zapisnik, saj brez tega vaših kasnejših pripomb ne boste
mogli upoštevati in razreševati. Naše edino vodilo in želja je zadovoljen gost,
zato želimo, da se vse nepravilnosti odpravijo na licu mesta. V primeru zamude
letala ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gostje niso
upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev
se šteje čas od približno 14.00 ure na predviden dan prihoda do približno 11.00
ure naslednjega dne. V osnovno ceno aranžmaja smo vključili nastanitev v
standardnih dvoposteljnih sobah, v primeru posebnih želja in ob doplačilu pa
lahko gostom rezerviramo tudi nadstandardne sobe, suite, družinske sobe ali
vile – potrditev je odvisna od razpoložljivosti kapacitet in jih je potrebno obvezno
najaviti ob prijavi. V kolikor biva v standardni dvoposteljni sobi več oseb (odrasli
ali otroci) posebej opozarjamo, da so nastanjeni na dodatnih oziroma pomožnih
ležiščih, ki nikakor niso primerljiva z osnovnimi ležišči, prav tako se seveda pojavi
določena prostorska stiska in posledično s tem manjše udobje. Organizator ne
prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani
pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem
programu.
POSEBNE ŽELJE STRANK
Ob rezervaciji in v kolikor je to mogoče, sprejemamo tudi posebne želje, vendar je
izpolnitev le-teh odvisna od hotela in zanje ne prevzemamo nobene obveznosti
(točno določena soba, pogled iz sobe, bližina sob dveh družin, nadstropje,
velikost sob ipd). Enoposteljne sobe so v večini hotelov v omejenem številu, pri
čemer velikost, opremljenost in lega ni vedno identična s standardno sobo.
KAJ JE POTREBNO NA POTOVANJIH UPOŠTEVATI: POČITNIŠKA IN

POPOTNIŠKA DEŽELA
Pozanimajte se o deželi v katero potujete (potovalni dokumenti, vizumi,
cepljenja, varnostne razmere) in upoštevajte versko in kulturno tradicijo, običaje,
navade, standarde in zakone, ki veljajo v deželi gostiteljici. Prav je, da ste na to
pripravljeni ter vse posebnosti tudi upoštevate ter jih vzamete v zakup. Naj vas
ne preseneča drug življenjski ritem, čistoča in točnost, saj je marsikaj v različnih
državah drugače vrednoteno kot doma. Sprejmite vsako deželo in ljudi z vsemi
pozitivnimi in negativnimi odlikami, saj boste le na takšen način lahko uživali.
Tudi sprejemanje drugačnosti je lahko posebne vrste izziv. V kolikor potnik s
svojim obnašanjem, nastopom in ravnanjem krši zakone in predpise dežele, v
kateri se nahaja, si pridržujemo pravico, da potnika s potovanja odstranimo na
njegove stroške, le ta pa je dolžan vse stroške pokriti, prav tako nima pravice
uveljavljati povračila stroškov za neizkoriščen del potovanja oziroma vplačane
cene aranžmaja.
ZAŠČITA LJUDI IN KULTURE
Potovati pomeni spoznavati tuje kulture, šege in običaje. Spoštujte kulturo
in njihove ljudi, v javnosti se oblačite tako, da ne prizadenete religioznih
občutkov gostitelja. Prosite za dovoljenje, v kolikor želite fotografirati tuje ljudi.
in ne pozabite, v deželi ste gost in tudi če vam kaj ne ustreza, to razrešujte na
primeren in kulturen način. Ne pozabite prijaznost in lepa beseda bo prej razrešila
probleme in nesporazume.
PODNEBJE
Zaradi drugačnega podnebja, okolja in navad lahko pride do pojava različnega
mrčesa ter manjših živali in plazilcev v hotelskem in tudi drugih kompleksih.
V kolikor to opazite, obvestite hotelsko osebje. Priporočamo, da si priskrbite
sredstva proti mrčesu in električne vtičnice proti komarjem.
TEHNIČNI STANDARD
Radi bi vas opozorili, da v večini držav, kamor boste potovali ne razpolagajo s
takšnim tehničnim standardom, kot ste ga navajeni doma. To se kaže tako v
prevoznih sredstvih, opremi objektov, vzdrževanju, popravila trajajo bistveno
dlje.
PRAVILA OBLAČENJA
Oblačila in obutev naj bosta udobna, upoštevati pa je potrebno tudi kulturne in
verske posebnosti dežele, kamor potujete. Priporočljiva so oblačila iz naravnih
materialov, pokrivala, očala za zaščito oči in kreme. »Dress code« velja predvsem
v hotelih višje kategorije ter restavracijah. Ob vstopu v templje in druga svetišča
je prav tako potrebno upoštevati navodila krajevnih predstavnikov, pogosto se je
potrebno sezuti in pokriti vse dele telesa. Podrobne informacije boste prejeli pri
posameznem programu s končnim obvestilom.
POSREDOVANJE POMANJKLJIVOSTI IN REKLAMACIJE
Zelo nam bo žal, če vaših pričakovanj s potovanjem ne boste izpolnili in boste
med samim potovanjem ali letovanjem doživeli kakšne neprijetnosti ali
pomanjkljivosti. Ob vsakem takšnem dogodku se nemudoma obrnite na našega
predstavnika, vodnika ali lokalnega agenta, saj bodo napravili vse, da se napaka
ali neprijetnost odpravi. V primeru, da bi po vsebini sodeč lahko bila reklamacija
razrešena na kraju samem (npr. pomanjkljiva čistoča sobe, oprema in lega
sobe), vi pa o tem niste obvestili našega predstavnika oziroma agenta, se šteje,
da ste se s takšno pomanjkljivostjo strinjali, hkrati pa boste izgubili pravico do
vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevkom po vračilu kupnine oz. plačilu škode.
Vsako reklamacijo je potrebno podati na licu mesta in v kolikor napak ni možno
odpraviti, skupaj s predstavnikom lokalne agencije in našim predstavnikom
izpolnite reklamacijski zapisnik, ki ga podpisanega s strani našega predstavnika
in hotelirja/lokalne agencije obvezno predložite k vaši pisni reklamaciji v
Sloveniji. V kolikor tega ne boste napravili smatramo, da na storitve nimate
pripomb in zato kasnejših reklamacij ne boste obravnavali.
IZVEDBA OSNOVNEGA PROGRAMA – NE SPREGLEJTE
Programi potovanja so pripravljeni tudi leto dni vnaprej; prijazno bi vas želeli
opozoriti, da včasih ob končni izvedbi in potrditvi lahko pride do spremembe
zaporedja v programu, zamenjave dni ogledov, nastanitev ali obratnih zaporedij
na primer, plovbe ali pristankov na lokaciji. S končnim obvestilom potniki
prejmejo tudi program potovanja, ki pa vsekakor vsebuje vse osnovne oglede
prvotnega programa. Vse novosti sproti popravljamo na naših spletnih straneh in
po objavi le teh, preneha veljavnost prvotnega kataloškega programa.
POSEBNI POGOJI ZA KRIŽARJENJA
SPLOŠNA DOLOČILA
Za programe križarjenj veljajo nekatere posebnosti, zato smo za potnike pripravili
Posebne pogoje in navodila, ki so sestavni del pogodbe o organiziranem
potovanju / križarjenju, sklenjene med TA Palma in potnikom, ki se prijavlja za
določeno potovanje/križarjenje/program potovanja.
Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so prosto dostopni in na voljo
na vseh Palminih prodajnih mestih ter na www.palma.si.
REZERVACIJA IN PLAČILO
Potnik se lahko prijavi za križarjenje v vseh poslovnih enotah TA Palma in v vseh
pooblaščenih turističnih agencijah. Potnik je ob sklenitvi pogodbe o potovanju/
križarjenju dolžan vplačati 30 % cene aranžmaja ter stroške rezervacije. Preostali
del potnik plača najmanj 30 dni pred začetkom potovanja. Če je med dnevom
prijave in začetkom potovanja manj kot 30 dni, se ob rezervaciji vplača celotni
znesek aranžmaja.
POTNIKOVA ODPOVED
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na mestu, kjer se je prijavil v pisni
obliki. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju/križarjenju, ima TA
Palma pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina
povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če
potnik odpove pogodbo o potovanju je dolžan TA Palma povrniti administrativne
stroške v višini 18,00 € na pogodbo oziroma voucher ter stroške po odpovedni
lestvici. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred
dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo
o potovanju.
SPREMEMBA REZERVACIJE
Potnik lahko spremeni določene elemente rezervacije, če je to mogoče.
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Če potnik želi na rezerviranem potovanju spremeniti ali zamenjati ime
udeleženca-ev mora to storiti najkasneje do 8 dni pred odhodom, če je mogoče
spremembo urediti in plača za vsako spremembo 50,00€ na osebo ter morebitne
dodatne stroške spremembe in/ali odpovedi storitev tretjih oseb v okviru
programa potovanja. Spremembe imen udeležencev ali rezervacije včasih niso
dovoljene.
Ladjar MSC za kabine fantastica do 7 dni pred odhodom ne obračunava
spremembe imena, za kabine bella pa le-ta znaša 50 € po osebi do 7 dni pred
odhodom.
Organizator (ladjar) si pridržuje pravico do spremembe številke kabine (v isti ali
višji kategoriji) ter turnus prehrane v restavraciji, kljub poprejšnji potrditvi, brez
odškodnine.
Zaradi vremenskih okoliščin in drugih razlogov lahko pride do spremembe
programa oziroma itinerarja tudi s strani ladijske družbe.
Ladjar si pridržuje tudi pravico kadarkoli zamenjati kabino znotraj iste oziroma
višje kategorije, v primeru ko ob rezervaciji ni možno izbirati številke kabine
(garantirane kabine). V takem primeru si ladjar pridržuje pravico določiti tudi
kabino prirejeno za invalide ali z oviranim pogledom, v kolikor je znotraj iste
oziroma v višji kategoriji.
POOBLASTILA KAPITANA
Kapitan ladje ima vsa pooblastila, da brez razloga kadarkoli spremeni predviden
itinerar plovbe.
PRIKLJUČNI PREVOZ
TA Palma ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki jo potnik utrpi
zaradi zamude ali odpovedi storitev prevoznikov za prevoz do predvidenega kraja
pričetka potovanja.
PREVOZI NA INDIVIDUALNA KRIŽARJENJA
Ta Palma za individualne prevoze sodeluje s podjetjem Goopti. Splošni pogoji
poslovanja za posredovanje in organizacijo prevoza oseb s prevoznikom GoOpti so
objavljeni na spletni strani www.GoOpti.com. V nadaljevanju se nahaja povzetek
omenjenih splošnih pogojev.
Prevoz do pristanišča
Dan pred prevozom do pristanišča je potnik obveščen preko sms-a in/ali
elektronske pošte o točni uri odhoda in o kontaktu voznika. Prevoz do pristanišča
lahko zaradi odhoda potnikov iz druge lokacije, ki ni zbirno mesto, traja dlje kot
je za takšno razdaljo običajno.
Prevoz iz pristanišča
Dan pred prevozom iz pristanišča je potnik obveščen preko sms-a in/ali
elektronske pošte o točni uri odhoda in o kontaktu voznika. Načrtovana ura
prevoza iz pristanišča je med 11.00 in 13.00 uro, odstopanje od načrtovane
ure prevoza iz pristanišča je lahko za največ dve uri. Potnik bo o odstopanju
pravočasno obveščen. Prevoz iz pristanišča v Slovenijo lahko zaradi dostave
potnikov na različne lokacije traja dlje kot je za takšno razdaljo običajno.
Možna doplačila
Potnike je možno pobirati/odložiti tudi na domu oz. na drugi lokaciji, kot je
glavna železniška postaja v Ljubljani. Doplačila so: 5 € na lokacijo, ki se nahaja
5 km ali manj od začrtane poti.
Odpoved s strani potnika
Za odpoved prevoza do enega meseca pred odhodom na križarjenje odpovednih
stroškov ni, do 14 dni pred odhodom odpovedni stroški znašajo 50% cene prevoza
in manj kot 14 dni pred odhodom so odpovedni stroški 100% cene prevoza.
SKUPINSKI ALI INDIVIDUALNI ODHOD
Vsak razpisan skupinski odhod ima v razpisu določeno najmanjše število potnikov,
pri katerem TA Palma zagotovi slovenskega vodnika/spremljevalca. Če v razpisu
ni drugače navedeno je najmanjše število za zagotovitev skupinskega odhoda 30
potnikov. V primeru, da se prijavi manj kot 30 potnikov je križarjenje individualno,
brez slovenskega vodnika/spremljevalca. V kolikor je pri skupinskem odhodu
možno doplačilo transferja do pristanišča je le-ta organiziran skupinsko v primeru
minimalno 30 prijavljenih potnikov na transfer. V primeru da se prijavi manjše
število potnikov se transfer organizira preko prevoznika GoOpti, po njihovih
pogojih. Potnikova odpoved križarjenja velja po III. členu posebnih pogojih za
križarjenja. Pri tematskih križarjenjih je potrebno minimalno število prijavljenih
potnikov za izvedbo tematskega križarjenja, v nasprotnem primeru je križarjenje
po zmanjšani ceni individualno ali odpovedano.
NOSEČNOST IN KRIŽARJENJE
Prevozniki na potniških ladjah nimajo ustrezne medicinske opreme za rojevanje,
zato ne more sprejeti rezervacij ali prevažati potnic, ki bi bile na zadnji dan
križarjenja noseče 24 tednov ali več (pri ladjarju MSC 25 tednov). Ladjar in/ali
prevoznik si pridržuje pravico, da zavrne vkrcanje visoko noseče potnice in v
takem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti. Ladjar in/ali prevoznik si
pridržuje pravico, da od potnika zahtevajo zdravniško potrdilo o sposobnosti za
potovanje.
DOJENČKI NA KRIŽARJENJU
Nekateri ladjarji ne sprejemajo dojenčkov mlajših od 6. mesecev ali celo mlajših
od 12. mesecev, ko gre za čezoceanska križarjenja ali križarjenja daljša od 15 dni.
KONČNE DOLOČBE
Posebni pogoji za križarjenja, se uporabljajo skupaj s splošni in posebni pogoji
ter navodili za turistične aranžmaje TA Palma in veljajo za vsa križarjenja v
organizaciji ladjarjev MSC, Costa Cruises, NCL, Holland America, Carnival Cruises,
Croisi Europe in ostalih. Splošne pogoje odpovedi ostalih ladijskih prevoznikov so
na voljo v Palminih poslovalnicah.
POSEBNI POGOJI POČITNIC Z LETALOM
POČITNIŠKA IN POPOTNIŠKA DEŽELA
Pozanimajte se o deželi v katero potujete (potovalni dokumenti, vizumi,
cepljenja, varnostne razmere) in upoštevajte versko in kulturno tradicijo, običaje,
navade, standarde in zakone, ki veljajo v deželi gostiteljici. Prav je, da ste na to
pripravljeni ter vse posebnosti tudi upoštevate ter jih vzamete v zakup. Naj vas
ne preseneča drug življenjski ritem, čistoča in točnost, saj je marsikaj v različnih
državah drugače vrednoteno kot doma. Sprejmite vsako deželo in ljudi z vsemi
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pozitivnimi in negativnimi odlikami, saj boste le na takšen način lahko uživali.
Tudi sprejemanje drugačnosti je lahko posebne vrste izziv.
ZAŠČITA LJUDI IN KULTURE
Potovati pomeni spoznavati tuje kulture, šege in običaje. Spoštujte kulturo
in njihove ljudi, v javnosti se oblačite tako, da ne prizadenete religioznih
občutkov gostitelja. Prosite za dovoljenje, v kolikor želite fotografirati tuje ljudi.
In ne pozabite, v deželi ste gost in tudi če vam kaj ne ustreza, to razrešujte na
primeren in kulturen način. Ne pozabite prijaznost in lepa beseda bo prej razrešila
probleme in nesporazume.
ASISTENCA NA LETALIŠČU PRED ODHODOM
S končnim obvestilom boste prejeli točen datum in uro zbora udeležencev
letovanja/potovanja, ki bo predvidoma za vse počitniške kraje na letališču
JP Ljubljana oz. letališču Edvarda Rusjana v Mariboru. Pričakal vas bo naš
predstavnik, ki vam bo razdelil potne dokumente ter vas usmeril na prijavo za let.
Prav tako vam bo na voljo za kakšno dodatno informacijo.
LETALSKI PREVOZI
Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje agencija nima
vpliva. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih
razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh
in iz organizacijskih razlogov si dovoljujemo pravico do spremembe časa leta,
vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna vmesna pristajanja, menjava
letališča…). Možno je tudi, da je polet na destinacijo zvečer, povratek zjutraj.
Prvi in zadnji dan letovanja sta vedno namenjena potovanju (letalski prevoz,
transfer).
Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je katalog že izdan, zato so
dnevi in časi letov informativni in določeni več mesecev vnaprej pred vašim
odhodom. Zato so vsi podatki navedeni v katalogu zgolj informativne narave in
niso obvezujoči. Točen razpored poletov in končne informacije boste prejeli nekaj
dni pred odhodom.
Zamude letov prav tako niso v pristojnosti agencije. Do zamude letalskih
prevoznikov lahko prihaja zaradi različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela,
stavke, slabe vremenske razmere in obremenitve zračnega prostora. Za dodatne
stroške ali neizkoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude
letalskega prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti. Prosimo upoštevajte, da
ima varnost potnikov prednost pred točnostjo poletov.
Prihod na letališče je določen pri posebnih charter letih 2 uri pred predvidenim
odhodom letala. Pri charter letih je namreč možen tudi predčasen odhod, prav
tako je potrebno pravočasno prevzeti potovalne dokumente. V primeru, da na
letališče niste prispeli v za to priporočenem času, agencija ne prevzema stroškov
za zamujen let in vse, kar je posledično vezano na to.
Letalske vozovnice potniki prejmejo za odhod in vrnitev običajno na letališču od
našega predstavnika skupaj z vsemi potnimi dokumenti. Za potnike, ki so kupili
samo letalske vozovnice, še posebej velja opozorilo, da vsaj 24 ur pred poletom
še enkrat preverijo točno uro leta pri agenciji, kjer je bila napravljena rezervacija
oz. pri predstavniku na destinaciji. Pri nakupu letalskih vozovnic transfer z/do
letališča ni vključen v ceno.
Prtljaga mora biti primerna za prevoz z letalom in ustrezno zaprta. Upoštevajte
dovoljeno težo prtljage, ki je navedena na končnem obvestilu pred odhodom
ter predpise o ročni prtljagi. Prav tako je potrebno že ob rezervaciji opozoriti na
posebno prtljago (surf, kolesa, golf ali potapljaška oprema...) in jo tudi doplačati.
Prav tako je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje za prevoz živali.
Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti
za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma obrnite na ustrezne
službe že kar neposredno na letališču, običajno oddelek »lost and found«, kjer
boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno številko. Kasnejših reklamacij letalski
prevoznik ne bo upošteval.
PRIHOD NA LETALIŠČE V POČITNIŠKI DEŽELI
Po pristanku na letališču gredo vsi potniki sami skozi carinski prostor. Kjer je
to potrebno (npr. Egipt, Tunizija), vam bodo razdelili vstopne formularje (tudi
v angleškem jeziku), kamor boste izpisali podatke iz vašega potnega lista. Naš
predstavnik v ta prostor zaradi carinske zakonodaje nima vstopa in vas bo skupaj
s predstavniki lokalne turistične agencije pričakal na izstopu iz letališke zgradbe.
PREVOZ DO HOTELSKE NASTANITVE
Na letališču vas bo sprejel predstavnik naše agencije in vas pospremil do želenega
hotela. To velja samo za programe, ki so vezani na naše charter lete in minimalno
število potnikov. Za letovanja v manjšem obsegu (manj kot 40 potnikov) in
predvsem tam, kjer kombiniramo lete na rednih linijah, bodo na voljo lokalni
predstavniki ali samo transferisti. Čas prevoza do posameznega hotela je približno
opredeljen pri opisih hotelov oziroma je navedena razdalja v kilometrih, vendar
bi vas radi opozorili, da prevoz z letališča do vašega hotela ne bo trajal le toliko
časa, kolikor se predvideva za optimalen čas prevoza. Na avtobusu ali manjšem
kombiniranem vozilu (odvisno od števila udeležencev za prevoz) bodo namreč
potniki iz različnih hotelov, zato vsekakor razporejanje po hotelih traja dlje časa;
že vnaprej vas naprošamo za razumevanje. V kolikor želi gost individualen servis
in prevoz, je to proti doplačilu seveda možno urediti. Prav tako se gostje z večjimi
kosi prtljage (surf, kolesa, golf ali potapljaška oprema...) ne bodo mogli udeležiti
skupinskega prevoza zaradi utesnjenosti, zato bo potrebno doplačati poseben
prevoz. Ker sta običajno na destinaciji vsaj dva različna avtobusa, bo predstavnik
v enem avtobusu pripravil samo pozdravni govor in potnike seznanil s svojim
obiskom v posameznih hotelih. Zaradi prometne situacije transfer do določenih
hotelov ali hotelskega vhoda ni zmeraj možen, zato je potrebno s prtljago
prehoditi krajšo pot. Za svojo prtljago na prevozu odgovarjate sami in prosimo
vas, da se pred vstopom v avtobus prepričate, da je vaša prtljaga v prtljažnem
prostoru avtobusa.
PREDSTAVNIŠTVO
Prvi ali drugi dan letovanja vas bo po vnaprej določenem razporedu obiskal
naš predstavnik ter vam posredoval natančnejše informacije o hotelu, bivanju,
destinacij, izletih, . . prav tako vam bo na voljo za razreševanje kakršnih koli
problemov ali nejasnosti. Za nujne primere boste imeli na voljo SOS številko
mobilnega telefona naših predstavnikov (ki je navedena že v časovnici potovanja,
ki jo prejmete pred odhodom na destinacijo). Uradne ure (srečanja predstavnikov
z gosti v posameznem hotelu) in telefonske številke so objavljene tudi na info

panojih in/ali mapah v vsakem hotelu. Točen čas povratnega leta ter transferja na
letališče je ravno tako naveden na info panojih in/ali mapah. V kolikor se zgodi,
da obvestila ni, vas vljudno naprošamo, da čas transferja iz hotela preverite pri
našem predstavniku sami.
INFORMACIJSKI PANO IN MAPA
Informacijski pano in/ali mapa se nahaja v vsakem hotelu v skupnih hotelskih
prostorih. Na panoju ali v mapi bo naveden čas obiska našega predstavnika, čas
odhoda zadnji dan potovanja, našli pa boste tudi nasvete za dodatne oglede in
izlete.
IZLETI
Ko je udobja nastanitve in poležavanja na plažah dovolj, smo za vas pripravili
veliko zanimivih izletov in ogledov, ki bodo vaše počitnikovanje še popestrili.
V kolikor se bo prijavilo dovolj udeležencev (najmanj 15), bo izlet spremljal
slovenski vodnik, sicer pa za izvedbeni del poskrbi lokalna agencija, ki je tudi
odgovorni organizator in izvajalec dodatnih ogledov in izletov. Ta Palma ne
nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem
primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca
storitve na kraju samem. Udeležba na izletih je izključno na lastno željo in
odgovornost potnika, agencija Palma žal ne prevzema odgovornosti za poškodbe
ali nesreče, ki bi lahko nastale kot posledica teh aktivnostih. Pri vsakem
počitniškem cilju je opisano vsaj nekaj izletov, celotno ponudbo pa boste prejeli
pred odhodom ali na licu mesta od našega predstavnika.
POTNE LISTINE IN DRUGE VREDNOSTI
Ob prihodu svoj osebni dokument (potni list) oddate na recepciji hotela. Nazaj
ga dobite takoj ali po obdelavi podatkov naslednji dan. Svetujemo, da osebne
dokumente in ostale vredne predmete shranite v hotelski sef ter da s seboj
vedno vzamete le manjšo količino denarja. V primeru kraje je le-to potrebno
prijaviti policiji. V tem primeru in v drugih nujnih primerih se obrnite na našega
predstavnika. Agencija in hotelir za ukradene predmete žal ne prevzemata
nikakršne odgovornosti.
SEF
Hotel in agencija ne prevzemata odgovornosti za denar ali dragocene in vredne
predmete, ki jih pustite v sobi, zato le-te shranite v sef, ki vam je na voljo v večini
hotelov, ponekod brezplačno ali z ustreznim doplačilom, odvisno od kategorije
objekta in dežele, kamor potujete. Uporabo sefa je potrebno urediti na licu mesta.
HOTELI IN DRUGI POČITNIŠKI OBJEKTI
Kategorizacija hotelov in objektov; je določena s strani nacionalnih turističnih
uradov in združenj države v katero potujete in se ravna izključno po njihovih
nacionalnih kriterijih, ki niso nujno identični z veljavnimi določbami in kriteriji
pri nas. Pri izbiri objektov smo poizkušali zajeti čimbolj pestro strukturo
ponudbe. Seveda pa bi vas radi opozorili, da obstajajo tudi razlike med objekti
iste kategorije, kar je običajno razvidno najprej iz cene aranžmaja, prav tako ob
vsakem objektu navajamo povprečno oceno enega/dveh največjih mednarodnih
spletnih portalov. Kataloške fotografije so vedno samo simbolične, katalogi
so natisnjeni več mesecev vnaprej. Včasih lahko zato pride v tem času tudi do
kakšnih sprememb (adaptacije, dodatna gradnja). Enako velja za slike sob,
parkovnih površin, športnih terenov in podobno. O vseh morebitnih spremembah
bomo goste obveščali preko našega spletnega portala, zato priporočamo, da si
ogledate tudi ta del naših opisov in priporočil pred potovanjem/letovanjem.
Različne narodnosti; so značilnost vsakega hotelskega in drugega počitniškega
objekta. Turistična agencija Palma namreč ni edini zakupnik hotelskih in drugih
počitniških kapacitet, temveč boste tukaj srečali tudi številne druge narodnosti,
z različnimi navadami in kulturo obnašanja. V večini primerov je seveda to zelo
zanimivo in vaš dopust popestri, včasih pa je seveda lahko drugačnost tudi
moteča, vendar bi vas radi opozorili, da na to žal nimamo vpliva.
Uporaba počitniškega objekta in sob; po splošnih pravilih se v sobo lahko vselite
na dan prihoda po 14. 00 uri, na dan odhoda pa jo je potrebno zapustiti od 10.
00/12. 00 -skladno s hotelskim hišnim redom, ne glede na uro poleta. Če želite
sobo na dan odhoda obdržati dlje, se morate to dogovoriti na recepciji, običajno
dan pred odhodom (zaradi sprotnega preverjanja prostih kapacitet) in poravnati
ustrezna doplačila. V nekaterih hotelih in objektih imajo na voljo poseben prostor,
kjer lahko svojo prtljago shranite do odhoda na letališče, sicer vam prtljago
zadržijo v avli hotela. V primeru zamude letala ali prihoda v hotel pozno ponoči
ali v zgodnjih jutranjih urah gosti niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se
število nočitev ne spremeni. Za nočitev se šteje čas od 14. 00 ure na predviden
dan prihoda do približno 11. 00 ure naslednjega dne.
Koriščenje penzionskih storitev; v kolikor gostje koristijo tudi penzionske storitve,
polpenzion ali storitve vse vključeno, se te pričnejo koristiti po prijavi v hotel, v
skladu s hotelskim urnikom storitev in se zaključijo z odjavo iz hotela, ne glede
na uro poleta. Ob poznih prihodih oziroma zgodnjih odhodih iz hotela, ki niso
skladni z obratovalnimi časi restavracij in barov, hotelirji niso dolžni postreči
večerje oziroma zajtrka. Obroki, ki jih med poletom prejmete na letalu, se
upoštevajo kot del rezervirane storitve.
Hišni red; vsi objekti imajo pravilnik oziroma hišni red, ki ga je potrebno
upoštevati. Nahajajo se na vidnih mestih hotelskih hiš in drugih objektov.
Prijava pomanjkljivosti; po prevzemu ključev ali kartic preverite sobe in ali je ta
primerno pripravljena. V nasproten primeru o vseh pomanjkljivostih nemudoma
obvestite recepcijo in naše predstavnike, v kolikor so še prisotni v hotelu ali na
mobilni telefon. Če se napaka v doglednem času ne odpravi ali sobe ni mogoče
zamenjati, je potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, saj brez tega vaših
kasnejših pripomb ne bomo mogli upoštevati in razreševati. Naše edino vodilo
in želja je zadovoljen gost, zato želimo, da se vse nepravilnosti odpravijo na licu
mesta.
SOBE
V osnovno ceno aranžmaja je vključena nastanitev v standardnih dvoposteljnih
sobah 1/2, v primeru posebnih želja in ob doplačilu pa lahko gostom rezerviramo
nadstandardne sobe, suite, družinske sobe ali vile - na vprašanje, potrditev je
odvisna od razpoložljivosti kapacitet. V standardne dvoposteljne sobe se lahko
na željo stranke dodajo dodatna ležišča, primer nastanitve 1/2+1 ali 1/2+2, pri
čemer opozarjamo, da dodatna ležišča ne ustrezajo standardu normalne hotelske
postelje – po navadi zložljiva postelja, zofa, zložljivi ležalnik, ter da je kakovost
nastanitve 3. in 4. osebe zato bistveno nižja. Pojavi se prostorska stiska, ki jo je

potrebno vzeti v zakup nastanitev 1/2+1 ali 1/2+2. Nekateri hotelirji lahko v
primeru rezervacije 1/2+2 zaradi prostorske utesnjenosti dodajo eno dodatno
ležišče, medtem ko je drugi otrok brez lastnega ležišča skupaj s starši. Takšna
nastanitev je že ovrednotena v pavšalni ceni.
Če želite kakovostnejšo nastanitev, preverite hotele, kjer imate ločeno kategorijo
družinskih sob, ki sicer tudi lahko nudijo dodatna in neenakovredna ležišča, so pa
prostorsko ustreznejše nastanitvi več oseb. Enoposteljne sobe so v večini hotelov
v omejenem številu, pri čemer velikost, opremljenost in lega niso vedno identična
s standardno sobo.
POSEBNE ŽELJE STRANK
Ob rezervaciji in v kolikor je to mogoče, sprejemamo tudi posebne želje strank,
vendar je izpolnitev le-teh odvisna od hotelske razpoložljivosti na dan prihoda in
zanje žal ne moremo sprejeti odgovornosti (točno določena soba, pogled iz sobe,
bližina sob dveh družin, nadstropje, velikost sob, zakonski oz. ločeni ležišči, ipd).
VARSTVO OKOLJA, ČIŠČENJE, MENJAVA BRISAČ
V vseh počitniških krajih je veliko število gostov, kar posledično vpliva na okolje.
Hotelirji radi opozarjajo in dajejo nasvete, kako lahko z okoljsko osveščenim
ravnanjem, vplivate na varovanje okolja tekom vašega letovanja. V večini hotelov
vam bodo brisače menjali le po potrebi. V kolikor želite menjavo svojih brisač,
jih odložite na tla kopalnice. Na splošno pa velja, da je čiščenje in menjava
brisač vsakodnevna v hotelih 5*, v hotelih 4* vsak drugi dan, v hotelih 3* trikrat
tedensko in v hotelih in objektih 2* dvakrat tedensko.
VODA IZ VODOVODA
Ne pijte vode iz lokalnega vodovoda (pip), ki je pogosto tudi močno klorirana.
Kupujte ustekleničeno vodo, takšno naročajte tudi v barih in restavracijah ali po
naročilu v sobo. Ustekleničena voda je vedno za doplačilo.
KAJ JE POTREBNO UPOŠTEVATI
Podnebje; zaradi drugačnega podnebja, okolja in navad lahko pride do pojava
različnega mrčesa ter manjših živali in plazilcev v hotelskem in tudi drugih
kompleksih. V kolikor to opazite, obvestite hotelsko osebje. Priporočamo, da si
priskrbite sredstva proti mrčesu in električne vtičnice proti komarjem.
Tehnični standard; radi bi vas opozorili, da v večini držav, kamor boste potovali
ne razpolagajo s takšnim tehničnim standardom, kot ste ga navajeni doma. Tako
lahko popravila trajajo bistven dlje (popravilo klimatske naprave, kotličkov ipd).
Oskrba z vodo in električno energijo; zaradi dolgotrajne suše ali vročine pride do
občasnega pomanjkanja vode ali prekinjene oskrbe z električno energijo, na kar
hotelir, niti agencija nimata vpliva.
Vzdrževalna dela in renovacije; glede na to, da nekateri hoteli obratujejo vse
leto (predvsem Egipt, Turčija in Tunizija), se ves čas izvajajo različna vzdrževalna
dela in renovacije. Žal agencija na to nima vpliva, v primeru zelo motečih del vas
vljudno prosimo, da o tem obvestite našega predstavnika, da skupaj s partnerjem
najdemo ustrezno rešitev.
Hrup; hrup lahko povzročajo tudi zračni promet (oddaljenost hotelov od letališča
je navedena pri opisu), nočno življenje, ki se v letoviških mestecih odvija tudi
ponoči, dobavitelji v hotelih, odvoz smeti, agregati, nenazadnje tudi klimatske
naprave, ki vedno niso najnovejše. To so seveda lahko moteči elementi, vendar se
odpravljate v turistična središča, kjer je to običajen pojav in se mu ni moč izogniti.
Športne aktivnosti, animacijski in kulturni programi; so odvisni od sezone
letovanja in niso enako intenzivni skozi vse leto. V času visoke sezone lahko pride
tudi do čakalnih dob in v času nizke sezone do omejitve koriščenja le-teh. Vse to
je upoštevano pri oblikovanju cene. Vsa animacija v hotelih (kjer jo imajo) poteka
v različnih svetovnih jezikih. Osebje uporablja jezik, ki ga govori večina gostov. Za
določene aktivnosti je potrebno minimalno število udeležencev, ki je odvisno od
posamezne aktivnosti.
Odpiralni časi določenih objektov; (npr. savne, notranji bazen, fitnes klub…) so
lahko omejeni. Športni rekviziti in igrišča ne ustrezajo vedno našim standardom
in so lahko v slabšem stanju. Uporaba športnih naprav, udeležba pri raznih
športnih aktivnostih je na lastno odgovornost. Za otroke odgovarjajo starši.
Agencija in vodstvo hotela ne odgovarjata za poškodbe, ki nastajajo pri teh
aktivnostih.
Otroški klubi; se žal ne morejo primerjati z otroškimi vrtci, prav tako otroka ne
moremo vključiti v klub proti njegovi volji.
Cena aranžmaja ne vključuje; uporabe športnih rekvizitov oz. sodelovanje v
aktivnostih, ki jih na plaži oz. v okolici hotela ponujajo lokalni ponudniki. Le-te
se doplačajo v kraju letovanja. Razpoložljivost teh storitev v času letovanja ne
zagotavljamo.
Omejitev hotelskih storitev in uslug; v pred in posezoni lahko pride do omejitev
hotelskih storitev (klimatske naprave, animacija, športna ponudba) in le-teh ni v
polnem obsegu. Navedene okoliščine so že upoštevane pri oblikovanju cen.
Prehrana; je v večini hotelov prilagojena mednarodnim okusom, seveda pa se
v kuhinjah uporabljajo najrazličnejše začimbe, omake in dodatki, ki spremenijo
nam poznan okus določene hrane. V nekaterih hotelih višje kategorije imajo tudi
določene vrste dietetične in druge posebne prehrane, vendar vam vnaprej žal ne
moremo zagotoviti, da bo izbor takšen in tolikšen, da boste lahko zadovoljili vsem
posebnim potrebam. Priporočamo, da v primerih posebne prehrane nujne in
nezamenljive jedi vzamete s seboj na potovanje (brezglutenski kruh, riževe vaflje,
kosmiče. . )-pred tem prosimo preverite carinske predpise. Prav tako upoštevajte,
da telo potrebuje več dni, da se privadi na drugačno podnebje in prehrano.
Drugačne okoliščine, uživanje z ledom hlajenih pijač lahko privedejo do želodčnih
težav in obolenj, ki niso povezani s slabimi higienski pogoji ali kakovostjo živil.
Vedno pijte samo ustekleničeno vodo. Prav tako bi vas radi opozorili, da lahko v
hotelskih restavracijah ali barih ob določenih urah pride do čakalnih vrst, čemur
se žal ni možno izogniti. Včasih si hotelske hiše pomagajo z organizacijo obrokov v
različnih terminih ali v primeru dobrih vremenskih pogojev z dodatnimi sedeži na
prostem. V nekaterih hotelih, kjer obroke nudijo v obliki bifeja (samopostrežno),
lahko imajo jedi včasih nekoliko nižjo temperaturo.
Kontinentalni zajtrk; skromen zajtrk, sestavljen iz masla, marmelade, kave, čaja
in kruha. Večinoma ga strežejo, v manjših grških hotelih pa si jih prinesete k vaši
mizi na pladnjih kar sami.
Samopostrežni kontinentalni zajtrk; obogaten kontinentalni zajtrk, pri čemer je
ob osnovi kontinentalnega zajtrka dodatno na voljo še (lahko različno po dnevih),

salama, sir, sadni sirup; včasih dodajo tudi jogurt, kuhano jajce, med.
Samopostrežni zajtrk; običajno je sestavljen vsaj iz marmelade, masla, čaja, kave,
mleka, salam, sira, sadnega sirupa, jajc, jogurta, včasih tudi sadja ali kompota.
Odvisno od kategorije in kvalitete hotela pa so lahko seveda še drugi dodatki.
Večerja; kadar v katalogu in opisu ni drugače zapisano je večerja postrežena;
običajno je na voljo eden ali včasih celo dva menija, sestavljena iz predjedi,
glavne jedi in sladice/sadja; večinoma gostje napravijo izbor te večerje že en dan
prej; takšna večerja je lahko v hotelski restavraciji ali tudi v bližnji taverni, saj
manjši hoteli ne razpolagajo s svojo hotelsko kuhinjo.
Samopostrežna večerja; možnost izbire vsaj dveh predjedi, dveh glavnih jedi in
dveh sladic ali sadja. Glavno jed in včasih predjed nam delijo kuharji ali natakarji,
nekaj pa si izberemo sami.
Bifejska večerja; je količinsko neomejena, sami si izbiramo med različnimi
možnostmi, tako predjedi, glavnih jedi kot tudi pijač.
Storitve vse vključeno ali all inclusive storitve; informativen obseg storitev je
naveden v opisu posameznih hotelov, točno listo storitev, vključno s hotelskim
urnikom storitev pa prejmete ob prihodu v hotel. Storitve se razlikujejo glede
na državo, kategorijo hotela in nenazadnje od višine vplačanega aranžmaja.
Tudi hoteli iste kategorije imajo lahko različno ponudbo in kakovost storitev vse
vključeno; največji pokazatelj pri izboru le-tega je seveda cena aranžmaja. Tudi v
hotelih s ponudbo vse vključeno je možno koristiti storitve, ki niso zajete v ceno
in jih je potrebno doplačati v kraju samem (“a-la-carte” oziroma restavracije po
naročilu, bari v diskotekah oziroma po uri, ki jo določa program storitev, wellness
storitve, razne športne aktivnosti, . . ). Pijača pri all inclusive storitvah je v večini
primerov postrežena v plastičnih kozarcih (posebej obdelana plastika, ki jo tudi
operejo), vsa ustekleničena pijača, sveže stisnjeni sokovi, uvožene alkoholne
pijače pa so za doplačilo.
Pijača in prigrizki v mini barih/hladilnikih; se tudi po programu storitev vse
vključeno doplačajo. Vljudno vas naprošamo, da se ravnate s skladu s hotelskimi
pravili in tudi sami beležite porabo minibar-a, račun pa poravnate zadnji dan
pred odhodom.
Kuhinjske niše so v vseh objektih (studii, apartmaji in sobe s kuhinjskimi nišami)
opremljene zelo skromno, samo z najnujnejšim in so primerne resnično samo za
pripravo manjših obrokov ali prigrizkov.
Kopalnice so v večini primerov opremljene samo z osnovno opremo in le nekatere
tudi z zavesami za tuš ali preprogami proti drsenju; včasih je namesto kadi ali tuš
kadi samo obzidan prostor z odtokom ali samo odtok (včasih v Egiptu, Tuniziji,
Grčiji), zato ob uporabi tuša postane kopalnica v celoti mokra. Bodite previdni,
da vam ne spodrsne.
Klimatske naprave; v večini primerov, če drugače ni navedeno, so sobe opremljene
s klimatskimi napravami, ki so centralno vodene s strani hotelske hiše in običajno
obratujejo le nekaj ur dnevno v visoki sezoni. Pri izpadih električne energije je
seveda moteno normalno obratovanje, saj si hoteli pomagajo z agregati, ki ne
zagotavljajo delovanja klimatskih naprav. Novejši hoteli imajo izpopolnjen sistem
vključevanja klimatskih naprav z uporabo ključev, upoštevati pa je potrebno, da
imate zaprta vsa vrata in okna, sicer klima ne bo delovala. Ob prevzemu sobe v
večini primerov klima ne deluje, zato jih je potrebno najprej prezračiti in ohladiti.
Seveda pa je obratovanje klimatskih naprav največkrat povezano s hrupom, tudi
naprave niso povsod najnovejše.
TV sprejemniki; kvaliteta sprejema je odvisna od lege objekta in nastanitve. Tudi
izbira programov je največkrat omejena le na nekaj in predvsem lokalnih postaj;
izbor je različen od hotela do hotela.
Pravila oblačenja; veljajo predvsem v hotelih višje kategorije (večina hotelov 4*
in 5*); v restavracijah in družabnih prostorih za moške priporočamo dolge hlače
in za dame primerno toaleto.
Fotografijam v katalogu in informacijam na spletnih straneh; namenjamo
posebno pozornost. Opozorili bi vas namreč radi, da so vse fotografije simbolične
in prikaz (npr. sobe) ne pomeni, da boste nastanjeni v točno takšni sobi, kot jo
vidite v katalogu. V osnovno ceno so vključene vedno standardne sobe oziroma
sobe tiste kategorije, ki je opredeljena v ceniku. V času od izdaje kataloga, do
nastopa vašega dopusta, lahko pride do adaptacije, dograditve… zaradi
česar se posledično fotografije v katalogu ne ujemajo s trenutno situacijo. Prav
tako agencija ne odgovarja za informacije, ki so podane na spletnih straneh
posameznih hotelov in so lokalnega značaja.
Senčniki in ležalniki; v veliki večini primerov v Egiptu, Tuniziji in Turčiji so senčniki
in ležalniki ob bazenu na voljo brezplačno, v večini primerov tudi na hotelskih
plažah (ob vsakem opisu hotela smo te podatke opredelili). V Grčiji in Severnem
Cipru se senčniki in ležalniki na plaži skoraj vedno doplačajo, medtem ko so ob
hotelskih bazenih z redkimi izjemami brez doplačila, vendar je povsod število
omejeno. Seveda pa je potrebno upoštevati, da število senčnikov in ležalnikov
ni enako kapaciteti postelj v hotelu. Posebej v visoki sezoni jih ni vedno dovolj.
Kopalne brisače; v nekaterih hotelih prejmete ob prijavi v hotel tudi poseben
kartonček za prevzem brisač. Naprošamo vas, da kartončka ne izgubite, saj je ob
izgubi potrebno plačati strošek izgube kartončka.
Oddaljenost od plaže in drugih objektov; navedbe v katalogu so informativne
in predstavljajo samo približno oceno razdalje do plaže oziroma oddaljenost od
morja, hoja ali vožnja je lahko zato daljša. Prav tako je lahko oddaljenost v istem
hotelskem kompleksu različna; v primeru hotelov na plaži, so nadstandardne
sobe najbližje plaži, v primeru oddaljenih hotelov pa so le-te najbližje glavni
zgradbi, bazenom, restavracijam, ipd. Potrebno je upoštevati, da so lahko sobe
včasih precej oddaljene od plaže, recepcije, restavracije, ipd. zaradi velikosti
določenih hotelskih resortov.
Bazeni; vodi v bazenih iz higienskih razlogov dodajajo kemikalije. Gostom z
občutljivo kožo priporočamo, da se o tem posvetujejo s svojim zdravnikom ali
bazenov sploh ne uporabljajo. Voda se v bazenih sicer redno menjuje, kakovost
vode pa je ob množični uporabi vsekakor slabša. V času menjave vode in čiščenja
bazena le tega ni možno uporabljati. Uporaba bazena je razvidna iz obratovalnega
časa. V obratovalnem času je uporaba bazena dovoljena ob upoštevanju pravil in
na lastno odgovornost. Otroci so v bazenu lahko vedno samo ob spremstvu oz.
nadzoru staršev. Določeni hoteli nudijo ogrevane bazene (ob vsakem opisu hotela
smo te podatke posebej opredelili). O tem ali se bazeni tudi dejansko ogrevajo in
kakšna je temperatura, odločajo hotelirji sami.

Napitnine; so skoraj povsod pravilo in veseli jih bodo povsod. Če ste s storitvijo
zadovoljni, običajno dodate od 5 do 10% k zaračunanem znesku; to velja tako
za restavracije, bare, kot tudi voznike avtobusov, lokalne vodnike ipd. Še posebej
so napitnine pričakovane v arabskem svetu, saj so velikokrat edini vir preživetja.
PREZASEDENOST HOTELA ALI DRUGEGA OBJEKTA NASTANITVE
V primeru zasedenosti določenega hotela/objekta si pridružujemo pravico
premestitve v hotel/objekt enakovredne ali višje kategorije. Seveda se zelo
trudimo, da do tovrstnih sprememb ne bi prihajalo in v kolikor imamo podatek o
prezasedenosti pravočasno, vas o nastali problematiki obvestimo pred odhodom.
Žal včasih prezasedenosti kapacitet nastane v zadnjem hipu. V tem primeru vam
lokalni agent na destinaciji uredi ustrezno nadomestno nastanitev.
DODATNI STROŠKI
Na nekaterih destinacijah v večini hotelov dodatne pijače (tudi pijače ob
polpenzionu) ni potrebno poravnati takoj. Račun lahko podpišete, dodate
številko vaše sobe in vaše ime s tiskanimi črkami. Skupni znesek poravnate na
koncu vašega dopusta. Način plačila: gotovina (EUR, USD, EGP, TND, TRY). V vseh
hotelih ne sprejemajo potovalnih čekov ali kreditnih kartic. Dodatno vam bodo
zaračunali še davek. Pozanimajte se na blagajni v hotelu.
SPREMEMBE REZERVACIJ IN PODALJŠANJE BIVANJA
V takšnem primeru vas vljudno naprošamo, da se obrnete na našega predstavnika
in vašim željam bomo poskušali ugoditi, seveda v kolikor bodo to dopuščala
prosta mesta na letalu in v kapacitetah. Seveda je potrebno upoštevati, da
lahko pride do dodatnih stroškov (stroški transferja, stroški odpovedi v prvotno
rezerviranem objektu, doplačila za drug hotel, stroški sprememb ipd). Dodatne
stroške je potrebno poravnati pri predstavniku na kraju samem pred spremembo
oziroma selitvijo. V kolikor na lastno željo prekinete vaše bivanje predčasno ali
želite odpovedati preostanek letovanja, vam vračilo neizkoriščenih storitev ne
pripada.
POTOVALNI DOKUMENTI IN VIZUMI
Vljudno vas naprošamo, da pravočasno preverite veljavnost potovalnih
dokumentov. V kolikor je v katero od držav potreben še vstopni vizum, so pogoji
in postopek za pridobitev vizuma opredeljeni v splošnih informacijah, ki so v
ceniku pri vsaki državi posebej. Vsak potnik je za ureditev potovalnih dokumentov
in njihovo veljavnost izključno odgovoren sam. V primeru odpovedi aranžmaja
zaradi poteka veljavnosti potnega lista je potnik dolžan poravnati stroške
odpovedi po lestvici, ki je navedena v splošnih pogojih. Ostale državljane vljudno
naprošamo, da morebitno potrebnost drugačnih dokumentov za vstop v izbrano
državo ter potrdil ali vnaprejšnjega urejanja vizuma preverijo pri pristojnih
konzulatih sami.
NAPAKE V KATALOGU IN CENIKU
Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse cene, informacije in opisi
pravilni. Zaradi velikega obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno
opravičujemo. Takoj, ko napako odkrijemo, o tem obvestimo vsa naša prodajna
mesta ter pravilne podatke ponovno objavimo na naših spletnih straneh, ki so
vedno tekoče opremljene z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo,
da vse podatke sproti preverjate na www.palma.si, če pa vam spletne strani
niso dostopne, vam bomo vse informacije z veseljem posredovali na vaš domači
naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor je napaka popravljena na naših
spletnih straneh, s tem preneha veljavnost informacije v katalogu.
POSEBNI POGOJI ZA PALMIJADO (MATURANTSKI IN ABSOLVENTSKI IZLETI)
Za PALMIJADO – PALMA ZA MLADE - veljajo posebni pogoji odpovedi in jih
najdete pod rubriko POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA.
Potnik ob prijavi navede vse potrebne podatke in predloži dokumente, ki so
zahtevani po programu potovanja, ter vplača akontacijo, kot je navedena v
prijavnici, oz. na programu potovanja. Preostali del kupnine po pogodbi plača
najpozneje 30 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v ponudbi. V
primeru, da preostalega dela kupnine potnik ne plača v roku, ki je opredeljen v
ponudbi ali na prijavnici, organizator zadrži vplačano prijavnino.
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Veljajo
izključno pisne odpovedi, organizator pa ima pravico do povračila stroškov zaradi
odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od datuma, ko je potnik predložil
pisno odpoved.
Palma kot organizator potovanja ne prevzema odgovornosti za gibanje dijakov
izven prostora, kjer bo (ali je bilo) organizirano dnevno in večerno dogajanje.
Prosimo, da obvestite svojce o podrobnostih potovanja pred Vašim odhodom
(pustite jim kopijo obvestila o odhodu, oz. telefonsko številko hotela, kjer boste
nastanjeni)
NAPAKE V KATALOGIH
Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse cene, informacije in opisi
pravilni. Zaradi velikega obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno
opravičujemo. Takoj, ko napako odkrijemo, o tem obvestimo vsa naša prodajna
mesta ter pravilne podatke ponovno objavimo na naših spletnih straneh, ki so
vedno tekoče opremljene z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo,
da vse podatke sproti preverjate na www.palma.si, če pa vam spletne strani
niso dostopne, vam bomo vse informacije z veseljem posredovali na vaš domači
naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor je napaka popravljena na naših
spletnih straneh, s tem preneha
veljavnost informacije v katalogu.
Morebitne spremembe vsebine, cen in Splošnih pogojev ter posebnih pogojev
počitnic z letalom bodo objavljene na spletni strani www.palma.si, s čimer
preneha veljavnost informacije v katalogu.
Celje, 20.12.2018

Sanjsko pod Palmo
počitnice po vaši meri, individualne ponudbe
Vrzite sidro, kamor vam prija in kakor dolgo želite.
Palmovci z veseljem prevzamemo načrtovanje vaših počitnic
po celem svetu.
Smo zanesljiv, prilagodljiv, izkušen in diskreten sopotnik, ki po želji pomaga:
•

pri organizaciji letalskih in drugih prevoznikov,

•

pri načrtovanju po vaši meri,

•

pri svetovanju in rezervacijah vaših nočitev,

•

pri doživetju največjih znamenitosti s specializiranimi lokalnimi vodniki,

•

pri najemu osebnega avtomobila, avtodoma ali plovila,

•

pri popestritvi oddiha s športnimi, kulturnimi, kulinaričnimi, izobraževalnimi
ali drugimi aktivnostmi.

Za več informacij preverite spletno stran: www.palma.si/sanjske-pocitnice
ali nas kontaktirajte na: 01/23-92-583

