
Potujemo
v pravljico 

Po navdih v 
metropole

Kako izbrati
mestni oddih?

PRESTOLNICE 
VEČNE MLADOSTI 

Berlin, London, Istanbul

Božična
pravljica

Na obisku pri Joulupukkiju

365 DNI 
POLETJA
POD PALMO
Zakaj pozimi na toplo?

SEZNAM ŽELJA 
ZA 2020
Kolumbija, Kostarika
in Oman



Ponosna agencija Odbojkarske zveze 
slovenije

Vseslovenska evforija, ki je podžigala slovenske odbojkarske sanje in 

nas skoraj pripeljala do naziva evropskega prvaka, Palmovcev ni pustila 

hladnih. Ponosni smo, da smo lahko bili uradna agencija Odbojkarske 

zveze Slovenije. Močno smo navijali za naše gladiatorje na igrišču in vas 

z veseljem popeljali na veliki finale v Pariz, kjer smo skupaj zlati slovenski 

reprezentanci vlivali pogum vse do konca.

Goreča navijaška srca v Parizu

Priložnosti doživeti zgodovinsko tekmo v eni najbolj priljubljenih Palminih 

prestolnic, Parizu, je bila edinstvena. Tisto nedeljo ni bilo lepšega kot srčno 

navijanje v mestu užitkov in luči, kjer smo vedno vsaj malo zaljubljeni, pa 

četudi le v vonj prve pekarne baget za vogalom. Veseli smo, da smo lahko v 

Pariz in nazaj odpeljali našo zlato reprezentanco. 

Ekipi, ki je s trdim delom že v Ljubljani nepričakovano pometla z 

odbojkarskimi velikani Rusi in svetovnimi prvaki Poljaki, je uspel naskok na 

veliki finale Evropskega prvenstva zahvaljujoč orkanu strastnih navijačev, 

ki je preplavil domače Stožice. Kot uradna agencija Odbojkarske zveze 

Slovenije smo pripeljali domov tudi zadnje letalo Adrie Airways z našimi 

srebrnimi podprvaki.

30 let
potepanj pod Palmo

Prav vsako leto od naše ustanovitve smo nekje na svetu posadili kakšno Palmo. 
Veliko jih je, tudi tam, kjer sicer težje uspevajo, a se pozna, da znamo skrbeti zanje. 

Prvi posebni polet v Španijo 365 dni poletja pod Palmo v Egiptu Palmino poletje na grških otokih

Prva Palmina 
poslovalnica v Celju 

2000 mladih na otoku 
Santorini

12 Palminih poslovalnic
po Sloveniji

1990 1995 2007

1991 2001 2008

PALMINIH 30 JE ŠLO KOT BLISK
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Dragi sopotniki pod Palmo, 

Palmovci smo kot družina. Že tri desetletja nas povezuje navdušenje nad odkrivanjem 

sveta in želja, da naše poti delimo z vami. S filozofijo udobnega, brezskrbnega in 

celostnega potovalnega servisa uresničujemo vaše sanje kot vodilni slovenski 

organizator potovanj in počitnic po Evropi in svetu. Odkritost in zanesljivost sta kot 

v vsakem domu naši najpomembnejši vrednoti. Zanju si vsak dan prizadevamo v naši 

razširjeni družini, kjer se družimo z vami, Palminimi gosti in popotniki. Ponosni smo, da 

vam lahko ponudimo doživetja, ki včasih postanejo najlepši spomini v življenju. 

Če me vprašate, katero bi bilo najbolj neverjetno zimsko potovalno doživetje, bi se 

gotovo odločil za opazovanje severnega sija v Skandinaviji, najraje sredi zasnežene pokrajine finskega Rovaniemija.

Srečno na vaših poteh,

Matej Knaus, generalni direktor Turistične agencije Palma

Palmino poletje na grških otokih Odpremo Palmino agencijo v Zagrebu Odpremo Palma Viaggi v Trstu

Palmine počitnice v 
Maroku in na Tenerifu

Uradna agencija 
Eurobasketa 2013

Uradna agencija Odbojkarske 
zveze Slovenije

2010 2013 2019

2008 2012 2016

Že 30 let partnerji in prijatelji:
Matej Knaus, ustanovitelj in 
generalni direktor 
Palme, Leni Petek 
Rovšnik, direktorica 
potovanj in počitnic, 
Marko Sikur, direktor 
Palma Incoming.
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365 DNI POLETJA 
POD PALMO

5 RAZLOGOV, ZAKAJ POZIMI 
RABIMO KOŠČEK POLETJA
Sonce, morje, odkrivanje novih krajev in veliko počitka. V zimskih 

mesecih Palmovci najbolj pogrešamo poletje, zato si ga preprosto 

naredimo v toplih kotičkih sveta. Razkrivamo vam 5 razlogov, zakaj 

skočiti na toplo pozimi:

1.  Občutek toplih sončnih žarkov, ki nas 
božajo po obrazu.
Pomanjkanje vitamina D je odličen razlog, da skočimo nekam na toplo in se 

ponovno prepustimo razvajanju na soncu.

2.  Adijo, stres.
Počitnice ob morju so pozimi kot zdravilo, ki pregreje telo in nam povrne 

energijo.

3.  Ugodni leti in izogib množicam.
Nekatere tople destinacije so v zimskih mesecih ugodne in prijazne našim 

žepom, prelistajte katalog 365 dni sonca.

4.  Povečanje telesne aktivnosti.
Čas je, da prekinemo zimsko lenarjenje na kavču in se odločimo za aktivne 

počitnice na toplem. 

5.  Iskanje hormona sreče. 
Preživljanje časa na prostem dviguje raven serotonina, zato je skok na jug v 

času zime priporočljiv. 

EGIPT, PRVEGA NE POZABIŠ 
NIKOLI 
Najlepše je Egipt spoznati skoti življenje hrošča skarabeja, ki je 

eden najbolj znanih simbolov starega Egipta. S svojim vsakdanjim 

premikanjem posnema potovanje sonca, ki so ga stari Egipčani 

častili kot vrhovno božanstvo. Ni naključje, da se Palmini partnerski 

hoteli imenujejo prav Sunrise. 

Neskončno je razlogov, zakaj obiskati Egipt. Dežela ob Nilu je Palmina prva 

in edina, kjer se igramo poletje 365 dni v letu. Odtenke puščavske kulise in 

gora je najlepše opazovati med lebdenjem v Rdečem morju. Ta neverjeten 

naravni akvarij skriva toliko življenja pod gladino. Ko z masko in dihalko 

postanemo del podvodnega sveta in se potopimo med barvite koralne 

grebene, lahko odkrijemo več kot 1200 živih bitji, ki prebivajo v morju. 

POTOVANJE V STILU ANGLEŠKIH 
DAM IN DETEKTIVOV 
Že Agata Christie je vedela, da je plovba po Nilu slikovita kulisa, 

vredna svoje knjige. Vkrcajte se na križarko po Nilu in spoznajte 

dvestoletno tradicijo potovanja po reki. Na tradicionalni ladji boste 

po Nilu počasi potovali s tokom in uživali v vsakem preplutem 

kilometru obale. Za zmeraj si boste zapomnili pogled na  Asuanski 

visoki jez z Naserjevim jezerom in množico tradicionalnih jader, ki v 

sončnem zahodu lebdijo nad gladino. 

Nil, brez katerega ne bi bilo Egipta, je skozi zgodovino napajal 

nerodovitne sipine in omogočil razvoj ene najbolj vznemirljivih civilizacij 

na svetu. Pred vašimi očmi se bodo zvrstili Abu Simbel, sončni tempelj 

Ramzesa II., ki so ga v celoti prestavili 65 m višje, da ga ne bi zalile narasle 

vode Nila, Tutankamonova grobnica v Dolini Kraljev, kjer so faraone 

pokopavali kar pet stoletij in najveličastnejši tempeljski muzej sveta na 

prostem z Luksorskim in Karnaškim templjem. Počutili se boste kot prvi 

raziskovalci egipčanske kulture in se brez težav vživeli v vlogo angleške 

dame ali pa detektiva Poirota na njunih dogodivščinah po Nilu.

Najlepše je Egipt spoznati skozi življenje hrošča 

Skarabeja, ki posnema pot od teme proti 

soncu, vrhovnemu božanstvu Starega Egipta.
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HURGADA
Sunrise Garden Beach Resort 5*

Odhodi vsako soboto iz Ljubljane

 ob dolgi peščeni plaži 
 vodni park s tobogani
 priznana hotelska veriga Sunrise

MAROKO – BERBERSKA PRAVLJICA 
POD ATLASOM
z obiskom kraljevih mest in Sahare

8 dni, odhodi z bližnjih letališč

 najbolj priljubljen program za obisk Maroka 
 celovito doživetje in potovanje prek Atlasa
 v ceno vključene vstopnine in vseh 7 večerij

EGIPT IN KRIŽARJENJE
PO NILU
s Kairom ali počitnicami v Hurgadi 4*/5*

8 dni, odhodi vsako soboto iz Ljubljane

 odkrijte skrivnostni Egipt 
 Palmini slovenski vodniki
 pisan podvodni svet Rdečega morja

cena od 699 €

Vse vključeno/polni penzion

cena od 499 € cena od 1049 €

ZELENORTSKI OTOKI
Hotel Halos Casa 4*

8 dni, odhodi vsako soboto, direktni let 
iz Bergama

 gostoljubni domačini 
 veliko možnosti za aktiven oddih
 popolnoma nov hotel, prostorne suite

cena od 799 €

7x vse vključeno, standard soba
Novoletni program – odhod 27. 12.

Vse vključeno – all inclusive

MALDIVI
Kuredu Island Resort & Spa 4*

Odhodi z bližnjih letališč

 večji otok 
 za vse ljubitelje podvodnega sveta
 za počitnikarje nad 18 let

december od 1.749 € - januar od 1.769 €
februar od 1.799 € - marec od 1.829 €

DUBAJ
Hotel Citymax Ras Al Khaimah 3*

Odhodi z direktnim letom iz Zagreba

 doživetje futurizma in puščave 
 hotel v bližini nakupovalnih centrov in 
trgovin

 najboljše razmerje med ceno in 
kakovostjo

cena od 599 €

5x nočitev z zajtrkom, standard soba

cena od 1.699 € (april)

7x vse vključeno, bungalov
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KAKO IZBRATI SVOJ NASLEDNJI 
ODDIH V MESTU 
Vzdušje v mestu, ugodna ponudba ali nepozaben koncert nas lahko 

prepričajo za eno izmed evropskih prestolnic. Včasih se v mestu 

preprosto prepoznamo. Ne glede na to, ali zavijemo v katero od 

prestolnic večne mladosti ali pa obiščemo tiste na Mediteranu, bo 

izbira vedno prava.

Prestolnice z žarom Mediterana: 
BARCELONA – MADRID – LIZBONA 

V Španiji se vprašanje, kdo bo pil kavo, postavi po polnoči, saj se takrat 

zabava šele začne. Ulice napolni smeh prijateljev ob jamonu (pršutu) in 

kozarcu žametnega vina. Barcelona je mesto arhitekta Gaudija in sprehodite 

se lahko od barvitega Parka Guell do mogočne Sagrade Familie.  

V središče celine vabi Madrid. Pod svojim korakom poiščite stičišče šestih 

glavnih španskih cest - Kilometer 0. Okrepčajte se s sendvičem z ocvrtimi 

kalamari, v Muzeju Prado pa poiščite sliko Saturna, ki požira svojega sina. 

Močne noge ali rumeni tram vas popeljejo po strmih uličicah. Ob obisku 

spomenika Padrão dos descobrimentos, ki slavi zlata leta portugalskih 

odkritij, si privoščite sladico iz rumenjaka, pastel de nata.

Za Barcelono, Madrid in Lizbono je značilno, da se vsakodnevni 

opravki spremenijo v priložnost za druženje pozno v noč. Prepustite se 

melodijam flamenca ali fada. Na Pirenejskem otoku čakajo počasnejši 

dnevi in daljše noči.

Prestolnice večne mladosti: BERLIN – 
LONDON - ISTANBUL 

Istanbul je neverjetno mesto, kjer je bilo pred sodobno Turčijo mogoče 

slišati vse jezike tega sveta. Nekdaj Konstantinopel in Carigrad je še vedno 

talilni lonec kultur, ki diši po Orientu in Evropi hkrati. Duh mesta je najbolje 

ujeti na velikem bazarju in v številnih četrtih na obeh straneh Bosporja. 

Velika prestolnica dvojnosti je tudi Berlin, nekoč ločen z Berlinskim zidom, 

ki je razdvajal zahod in vzhod, kapitalizem in socializem. Danes slovi kot 

mesto inovativnih idej in svobodomiselnih nazorov. Ponuja dom številnim 

mladim, ki se odločajo uresničevati nove priložnosti. 

Po opojni kulturni mešanici diši še London, prežet z britansko tradicijo, znan 

kot mesto s posebej ostrim humorjem. Resnični čar Londona se pokaže, ko 

raziskujemo dele mesta z vibracijami novih tehnologij, glasbe, subkultur ali 

pravične trgovine. Tri prestolnice večne mladosti, kjer nas hiter utrip mesta 

ponese v svet trendov in svetovljanstva.

PO NAVDIH
V METROPOLE
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PRAZNIČNI MADRID
5 dni, odlično vodenje 

Odhod: 5. 12. 

 direktni posebni polet iz Zagreba
 praznične stojnice in vzdušje
 okrašeni trg Mayor, trg Santo Domingo, 
Plaza Espana

LONDON V ČASU BOŽIČNIH 
NAKUPOV
4 dni, odlično vodenje

Odhodi: 22. 11., 6., 13. in 20. 12. 

 obisk številnih predbožičnih stojnic in 
sejmov

 praznični čas je v Londonu čudovito 
doživetje

 pravljično okrašene in osvetljene ulice

cena od 429 €

NOVOLETNA PORTO IN LIZBONA
5 dni, odlično vodenje 

Odhod: 28. 12.

 živahna portugalska prestolnica
 obisk koncerta tradicionalnega fada
 možnost izleta v Sintro in Cabo da Roca

cena od 679 €

CARSKI ISTANBUL 
3 ali 4 dni, odlično vodenje

Odhodi 3 dni: 6., 14.  in 26. 12.
Odhodi 4 dni: 21. 11., 6., 14. in 20. 12.

 trk Orienta in Evrope v neverjetnem mestu
 z ladjico po Bosporju v soju luči

NOVOLETNI BERLIN Z LETALOM 
3 dni, odlično vodenje 

Odhod: 30. 12.

 v novo leto na največjem koncertu na 
prostem

 mesto, ki nikoli ne spi
 multikulturna prestolnica, polna doživetij

PARIZ, MESTO LUČI  
3 dni, odlično vodenje

Odhodi: 15. in 29. 11., 13. in 27. 12.

 nepozaben konec tedna po pariško
 vodniki, ki poznajo pariški življenjski slog
 možnost cabareta, opere ali romantične 
večerje na Seni

cena od 369 € cena od 369 € cena od 369 €

cena od 429 €
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KAKO PREMAGATI KULTURNI ŠOK
Bistvo potovanj je spoznavanje ljudi in načinov življenja. 

Ne pustite, da počitnice zaznamuje kulturni šok. Pogumno 

zakorakajte v nove svetove. 

1.  Pred odhodom se zatopite v turistični 
vodnik. 
Se domačini ob srečanju priklonijo ali pa čevlje puščajo pred vrati?

2.  Kultura skozi želodec.
Namesto da iščete rogljičke, pozajtrkujte z domačini. Riž ob jutranjem čaju? 

Zakaj pa ne!

3.  Zapustite cono udobja.
Začnite pogovor z domačini, saj so kot okno v lokalne zanimivosti, ki jih ne 

izbrskate na spletu.

4.  Osvojite nekaj besed v tujem jeziku.
Pokažite zanimanje za kulturo in izgubite masko nevednega turista. 

5.  Potujte odprtega duha. 
Tudi, ko vas kaj preseneti, se prepustite in ustvarite nepozabne spomine. 

Me gusta Kolumbija 

Prebivalci Kolumbije so čudoviti in večinoma srečni, ne glede na to, kaj 

počnejo in koliko imajo za preživetje. Obožujejo življenje in salso, ples 

pravzaprav že dihajo, začutiš ga v njihovih porah. Živijo za trenutek in niso 

obremenjeni s prihodnostjo ali preteklostjo. 

Bogota, vedno sveža prestolnica z ugodnimi temperaturami na 2800 

m nadmorske višine, navdušuje s sodobnimi in tradicionalnimi predeli. 

Medellin, nekdaj zloglasno mesto Pabla Escobarja, je danes sodobna 

metropola z izjemnim sistemom metroja in vzpenjač, ki so prebivalcem vrnili 

dostojanstvo, kot pravijo. Cartageno, kraljico Karibov, je Unesco uvrstil 

na seznam kulturne dediščine človeštva, zato je obisk tega romantičnega 

mesta obvezen. V Caliju, svetovni prestolnici salse, velja kolumbijski rek:

»Me gusta Kolumbija.« 

V iskanju sreče na Kostariko  

Kostarika že večkrat dosegla največji indeks sreče svojih prebivalcev. 

Stres je skoraj tujec v tej državi. Le kako ne bi bili srečni ob ugodnem 

podnebju, čudovitih plažah in eni najboljših kav na svetu. Opazovanje 

bujne in neokrnjene narave je največja privlačnost  dežele izvirskih voda, 

kjer razvijajo zeleni in trajnostni turizem. 

Lenivec z glavo, obrnjeno navzdol, in nezainteresiranim pogledom nas 

hitro navdihne za lenarjenje. Biologi so potrdili, da je prav v Kostariki 

največja gostota živalskih vrst na svetu. Skoraj četrtino države 

predstavljajo zaščitena območja narave. Tu najdete več kot 50 vrst ptiča 

kolibrija in okoli 500 vrst orhidej. Ljubitelji živali, narave in lepih plaž boste 

neizmerno uživali vsako minuto potovanja. 

Tisoč in en navdih v Omanu

Široki nasmehi domačinov so pravi balzam za popotniško dušo, vajeno 

naučenih turističnih nasmeškov. Omanski so pristni in iz srca. Ničesar 

nočejo od tebe, samo veseli so, da si prišel na obisk, da si te lahko malo 

ogledajo in te pogostijo z odlično omansko kavo ali čajem z datlji. 

Vsaj eno noč in en dan velja nameniti užitkom v peskovniku puščave 

Wahiba. Popustite otroku v sebi in se razigrano spuščajte po sipinah, 

najbolje tako, da se na vrhu uležete, stisnete roke k sebi in se zakotalite. 

Domačini so pravi virtuozi v vožnji z jeepom po peščenih valovih. Pri 

kamelah se nikoli ne da razbrati, ali so otožne ali vesele – bombončki iz 

rok domačinov in popotnikov jih vsake toliko zaposlijo. Najlepše je doživeti 

romantičen sončni zahod sredi puščave, ob ognju, ki pred šotori gori 

dolgo v noč.

SVEŽE NA VAŠEM
SEZNAMU ŽELJA ZA 2020
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SULTANAT OMAN - ARABSKI BISER
9 dni, letalo       

Odhodi: 18. 2., 21. 3., 26. 4., 24. 10. in 26. 12. 2020

 puščava Wahiba in več kot 100 m visoke sipine
 naravni rezervat morskih želv 
 možnost kopanja v naravnih tolmunih oaz

ME GUSTA KOLUMBIJA 
12 dni, letalo     

Odhodi: 19. 11. 2019, 25. 1., 28. 2., 26. 4., 24. 6., 24. 7. 2020

 prestolnica Bogota in kolonialna mesta
 sanjske plaže ob karibski obali 
 nepozabni trekingi v naravi

JAPONSKA - V DEŽELI ŠOGUNOV IN SAMURAJEV 
11 dni, letalo

Odhod: 2. 4. 2020, 22.10.2020

 naravne lepote in sodobna tehnologija
 urejenost Japoncev 
 hiperaktivni čebelnjak Tokya in spokojni templji Kyota

KOSTARIKA IN PANAMA 
10 dni, letalo      

Odhodi: 20. 11. in 13. 12. 2019, 21. 2., 28. 3. in 25. 4. 2020

 Pura Vida, trekingi po osupljivi naravi 
 izjemen živalski in rastlinski svet, kopanje v naravnih vrelcih 
 Panamski prekop, gradbeni čudež med Atlantikom in Tihim oceanom

Neodkrita in pristna dežela

Strastno doživetje dežele salse in Escobarja Zmagovalni miks urbanosti in zen podeželja       

Nepozabno doživetje flore in favne za vso družino 

cena od 1.499 €

cena od 1.890 € cena od 2.895 €

cena od 2.390 €

SVEŽE NA VAŠEM
SEZNAMU ŽELJA ZA 2020
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BOŽIČKOVA
PRAVLJICA

Samiji in njihovi jeleni 

Stopite v stik z domačini in spoznali boste bogato kulturo Samijev, edinega 

priznanega avtohtonega ljudstva v Evropi, ki ima na Finskem lasten 

parlament. To starodavno ljudstvo se že stoletja ukvarja z rejo severnih 

jelenov, prav takih, ki se vsako leto z Božičkom podajo na prazničen 

potep deljenja daril. Čeprav so lastniki jelenov različne družine, so skupaj 

zorganizirane v društvo in svoje črede spravljajo na pašo na skupne 

društvene pašnike. Jeleni in drevesa so za Samije kot družinski člani.

Doživite zimsko pokrajino s pasjo 
vprego, na motornih saneh se 
zapeljite po zaledenelih rekah in 
jezerih, zaglejte se v zeleno čarobnost 
severnega sija in si na odprtem 
ognjišču sredi divje zasnežene 
pokrajine specite slastne prigrizke. 

KJER JE PRAZNIČNO VSE LETO
Se tudi vi že poleti veselite decembrskega božičnega vzdušja? 

Z nami ga lahko praznujete vse leto! Vabimo vas v Božičkovo 

deželo, kjer neprestano odmevajo božične kolednice in je v zraku 

pričakovanje, vse žari od praznične okrasitve, Božiček pozorno 

odgovarja na pisma in prisluhne vašim željam, škratki skrbno 

zavijajo darila in pripravljajo jelene na božično vprego. Spoznajte 

Rovaniemi, božično prestolnico Laponske in dom pravega Božička, 

kjer je vsak dan prazničen.
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BOŽIČEK IN ARKTIČNA DOŽIVETJA
3 dni, 6. 12.

  posebno letalo iz Ljubljane
  arktična doživetja v čarobni pokrajini
  obisk Božičkove vasice na severnem tečajniku

cena od 799 €

BOŽIČKOVA
PRAVLJICA

Na kolenih pri Jolapukiju ali Božičku 
Prebudite otroka v sebi in se prepustite celoletnemu prazničnemu 

utripu božičnega Rovaniemija.

»Naša družina si je že dolgo želela obiskati Božička in doživeti Laponsko 

v vsem njenem sijaju. Pričakovali smo veliko, doživeli pa še mnogo več 

in to je potovanje, ki nam bo ostalo v spominu do konca življenja. Izlet 

s sanmi po zasneženi pokrajini, neskončna belina, objem z Božičkom 

in tisto čarobno, praznično vzdušje, ki se skozi ves čas čuti v celotni 

vasici. Dejansko se čas ustavi in navdihujoče je videti cel svet na kupu, ki 

verjame v Božička. Upamo, da bomo to navdihujočo potovanje ponovili 

vsaj še enkrat v življenju.« Družina Lapor, Novo mesto

 

Severni sij  

Na seznamu mnogih popotnikov se skriva želja, da bi nekoč uvideli Severni 

sij. Ta neverjetna, samo ponoči vidna svetloba v zgornjih delih ozračja je ena 

najlepših videnih naravnih pojavov, ki ga je moč opazovati samo na severni 

polobli. S kančkom sreče bomo na nočnem nebu pod milijardami zvezd 

videli svetlobo severnega sija. Čarobno. Pravljično. Nepozabno. Takšno kot 

je življenje samo, Palmovci pa vam poleg vseh doživetij, radi pomagamo 

tudi pri uresničevanju vaših sanj.
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ČAROBNI DUNAJ

Prvi božični sejem, ki sem ga obiskal kot otrok, je bil Dunaj. Ostal mi je v 

nepozabnem spominu. Vse od takrat je Sacher torta, ki sem jo poskusil 

v elegantni kavarni hotela Sacher, moja najljubša. Za princa Metternicha 

jo je naredil 16-letni Franz Sacher, ko je glavni kuhar zbolel. Njegov sin 

je recepturo izpopolnil in odprl hotel, vse drugi je zgodovina. Avstrijsko 

prestolnico rad obiščem skozi vse leto, najlepša pa mi je vsekakor v 

božičnem času. Klasična glasba, kavarne, palače in krepka cesarska hrana 

je vse, kar potrebujemo za čarobno doživetje decembra. Privoščite si.

MOZARTOV SALZBURG

Pozimi in v decembrskem vzdušju je avstrijski Salzburg, rojstni kraj igrivega 

glasbenega genija Mozarta, še posebej veličasten. Prvi spomini na obisk 

predbožičnega Salzburga mi segajo v obdobje osnovne šole, ko smo se 

odpravili na šolski izlet. Poleg Mozartove rojstne hiše smo obiskali kar dva 

božična sejma – eden nas je navdušil s tradicionalno božično jelko, drugi 

pa z zastekljenim vodnjakom. Kljub vsem pisanim lučkam in prazničnemu 

dogajanju so mi najbolj ostali v spominu praženi mandlji in seveda 

Mozartove kroglice. Zaradi nepozabnih otroških spominov Salzburg rada 

obiščem znova in znova, Mozartovo življenje pa me navdihuje, da moramo 

ves čas po malem ostati otroško razigrani.

KREATIVNI GRADEC

S hčerko Lano sva se lani odpravili v okrašeni Gradec in obiskali čokoladnico 

Zotter. Gradec je med UNESCO-vimi kreativnimi mesti, raven dobrega 

oblikovanja (Gradec je “city of design”) pa se čuti že na družinskem sprehodu 

po prestolnici avstrijske Štajerske. Z Lano sva doživeli pravo božično vzdušje, 

si ogledali ledene jaslice in se najedli čokolade skoraj za eno leto vnaprej. V 

čokoladnici popustijo zavore tudi tistim, ki niso največji ljubitelji čokolade. 

Seveda nisva spustili niti obiska božičnega sejma pred mestno hišo, kjer stoji 

veliko božično drevo, ki naredi velike otroške oči še večje. Na koncu ni šlo brez 

kuhanega vina zame in božičnega peciva za Lani. Res priporočam!

6 NAJLEPŠIH
BOŽIČNIH SEJMOV

JANKO VIRANT,
organizator 

Palminih izletov

ANJA KNAP, 
svetovalka za 

rezervacije

JASNA NIKOLIČ, 
organizatorka 

letalskih prevozov
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ADVENTNI ZAGREB

Vsako leto se s prijateljicami tradicionaln odpravimo v Zagreb, ker smo 

enostavno navdušene nad dogajanjem in ponudbo. Ko se na širokih avenijah 

in živahnih trgih prižgejo luči, je vzdušje res nekaj posebnega. Zagreb je 

v zadnjih letih pogosto razglašen za eno od najlepše okrašenih adventnih 

mest Evrope. Najraje se odpravimo na drsališče, ki se nahaja v parku kralja 

Tomislava, kjer se zvečer vrtijo tradicionalne božične pesmi. Obvezen je 

tudi obisk stojnic, kjer se je nemogoče upreti slastnim dobrotam. Punce se 

tako vrnemo domov več kot zadovoljne, polne spominov in novih doživetij.

PADOVA IN ROMANTIČNA VERONA

S punco sva se lani odpravila na obisk dveh čudovitih božičnih sejmov hkrati. 

Bilo je več kot odlično, dan poln romantike in nakupovalnih užitkov. Tega je 

bila vesela predvsem moja boljša polovica, še danes sanja o okušanju vseh 

italijanskih kulinaričnih dobrot, nakupovanju svetlečih božičnih okraskov in 

izdelkov rokodelskih mojstrov. K čarobnosti Verone svoje doda še zgodba 

tragičnih ljubimcev Romea in Julije, vendar Padova ne zaostaja v romantiki, 

čeprav je v naših glavah predvsem gospodarsko močno mesto. Toda italijanski 

“dolce vita” je en in edini, še sreča, da mu v Italiji nikjer ne moreš ubežati.

SVETOVLJANSKA BUDIMPEŠTA

Lani sem se prvič odpravila v Budimpešto v decembrskem času. Bila 

sem popolnoma očarana, nikakor nisem pričakovala tako pestrega 

predbožičnega dogajanja. Najbolj me je navdušil božični sejem na trgu 

Vorosmarty, kjer se kar izgubiš med vsemi dobrotami, lučkami in božičnimi 

izdelki. Sejem sicer ne velja za največjega v Evropi, vendar je zame 

definitivno najlepši, kar sem jih videla. Vse skupaj deluje, kot bi slavni režiser 

Wes Andresson posnel še ulično različico Grand Hotela Budapest, tako 

pisano in privlačno je. Posebej sem uživala na kavi v slavni budimpeštanski 

kavarni Gerbeaud, kjer je poleg prazničnega vzdušja prikazan tudi adventni 

koledar. Budimpešta v prazničnem času je vsekakor zadetek v polno..

SABINA KRIŽANEC, 
svetovalka v Palmini 
poslovalnici v Celju

GABRIJELA PUFEK, 
organizatorka 

Palminih 
križarjenj

STAŠ PIŠEK, 
spletni marketing 

pod Palmo
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ZAKAJ SE ULTRA 
FIRST MINUTE 

NAJBOLJ SPLAČA 
ZA POČITNICE?

zneski popustov so različni glede na ceno, termin 
letovanja in kategorijo objekta ter se gibljejo tudi 
do 1.000 € na prijavo.

v kolikor boste kasneje v Palmini ponudbi vaš 
izbran objekt v izbranem terminu našli po 
ugodnejši ceni, vam bomo razliko vrnili.

izbirali boste med največjim številom 
objektov in hotelov in se tako odločili za 
tistega po vaši meri. Ali raje zamenjamo »po vašem 
okusu«? Ker se spodaj zopet ponovi »po vaši meri«.

otroci potujejo brezplačno na Jadranu 
in od 198 € na Mediteranu v izbranih namestitvah. 

za vse vplačane aranžmaje do vključno 
29. februarja 2020.

po vaši meri si boste lahko prilagodili 
plačila – obročna odplačevanja in 
gotovinski popusti.

do 30. aprila 2020 ali najkasneje 30 dni pred 
odhodom (za letovanja v aprilu in maju) boste imeli 
možnost zamenjave rezervacije z drugo iz Palminega 
kataloga, pri čemer bodo upoštevani tisti popusti, ki 
se nanašajo na novo izbrani objekt, prav tako se bo 
upošteval v času spremembe veljaven popust.

našo ponudbo boste lahko v miru pogledali, 
si vzeli čas za pridobitev vseh informacij, se 
posvetovali in nato brez naglice napravili vašo 
rezervacijo, kar je še posebej pomembno. 
Izognili se boste gneči, nepotrebnem čakanju 
ali strahu, da vaša rezervacije na bo potrjena.

NAJVIŠJI
POPUSTI:

VRNEMO
RAZLIKO:

HOTELI
IN OBJEKTI:

POSEBNE UGODNOSTI 
ZA OTROKE:

GARANCIJA
NAJNIŽJE CENE:

PLAČILO 
DO 12 OBROKOV:

MOŽNOST ZAMENJAVE 
REZERVACIJE:

ČAS
ZA IZBIRO:
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KRIŽARJENJE S TANJO ŽAGAR 
Nova ladja COSTA SMERALDA  

8 dni, 24. 10.

 ekskluzivni koncert in zabava s Tanjo Žagar, Lazarom Zumeta & 
skupino Avantura

 doživetje čudovitih dežel Mediterana
 otroci v kabini z dvema odraslima samo 150 €

PRVOMAJSKI SREDOZEMSKI KROG
Odličen program

8 dni, 24. 4.

 popolno doživetje Mediterana: Barcelona, Mallorca, Malta, 
Sicilija, Rim

 vključen slovenski spremljevalec in peš izlet po mestu Catania
 otroci v kabini z dvema odraslima samo 150€

DUBAJ IN ABU DHABI 
Odlična ladja COSTA DIADEMA  

9 dni, 15. 2. in 22. 2.

 navdušujoča arhitektura emiratov in sultanatov Oman 
 8-dnevno križarjenje in 1x nočitev v hotelu v Dubaju
 pestra ponudba dodatnih izletov z odličnim Palminim vodenjem

ITALIJA, FRANCIJA, ŠPANIJA

ITALIJA, ŠPANIJA, MALTA

LETALO IZ ZAGREBA - ZAE, OMAN, KATAR

cena od 599 €

cena od 539 €

cena od 1.189 €

ROMANTIČNA MOZELA, REN IN LORELEI
Odličen program

5 dni, 23. 5.

 predviden polet iz Ljubljane in odlično Palmino vodenje  
 slikovita srednjeveška mesteca ob Renu
 nastanitev v kabinah z oknom na obnovljeni rečni ladji 4*

REČNO KRIŽARJENJE Z LADJO MS AURORA 4*

cena od 959 €

SKUPINSKA 
KRIŽARJENJA 2020
Za razgibane počitnice na morju

EKSKLUZIVNO
PALMINA USPEŠNICA 

PALMINA USPEŠNICA 
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TRADICIONALNA
PALMINA SILVESTROVANJA

NOVOLETNO OTOČKANJE PO KANARIH

8 dni, letalo, 31. 12., od 999 €
 večna pomlad in prijetne temperature
 kombinacija počitnic in ogledov
 primerno za družine

NOVOLETNA PRAGA IN BRNO

4 dni, avtobus, 29. 12., od 259 €
 obisk pivovarne Budvar v Čeških Budejovicah
 obisk Češkega Krumlova, enega najlepših srednjeveških mest na svetu
 priporočamo mini križarjenje s kosilom po Vltavi

NOVOLETNI BEOGRAD 

3 dni, 30. 12., od 159 € • 4 dni, 30. 12., od 199 €
 silvestrovanje v najživahnejši prestolnici Balkana
 obisk Avale
 možnost izleta v Novi Sad z degustacijo vina

NOVOLETNI PARIZ Z AVTOBUSOM

5 dni, avtobus, 29. 12., od 248  €
 sprehod po pariški aveniji - vzpon na Eifflov stolp, simbol Francije
 možnost obiska zabaviščnega parka Disneyland

SILVESTRSKI RIM IN NEAPELJ

4 dni, avtobus, 29. 12., od 229  €
 uspešnica zadnjih let
   obisk Neaplja in Pompejev

NOVO LETO NA SICILIJI
direkten polet iz Zagreba

4 dni, letalo, 30. 12., od 739 €
 v ceni vključeno silvestrovanje s silvestrsko večerjo
 direkten polet iz Zagreba

NOVOLETNI VALENCIJA IN ANDALUZIJA
direkten polet iz Zagreba

4 dni, letalo, 30. 12., od 689 €
 nepozabna Alhambra in dežela Don Kihota

NOVOLETNI AMSTERDAM

3 dni, letalo, 31. 12., od 529 €
 vključen izlet po severni Holandiji

NOVOLETNI UTRIP ATEN IN PELOPONEZA

4 dni, letalo, 30. 12., od 569 €
 ogled živahne prestolnice Grčije
 izlet na Peloponez že vključen v ceno
 nastanitev v živahni grški prestolnici

Še več ponudb najdete na naši spletni strani: www.palma.si

Splošni in posebni pogoji ter navodila TA Palma so sestavni del ponudbe. Zaradi velikega vnosa 
podatkov se za morebitne nenamerne napake iskreno opravičujemo, vsi popravki bodo objavljeni 
na spletni strani www.palma.si

KLICNI CENTER www.palma.si  /  klicni.center@palma.si  / 051 380 838  •  LJUBLJANA CENTER ljubljana@palma.si  / 01 23 92 580, 582   •  LJUBLJANA NAMA palma-lj@palma.si  / 01 24 43 690
 LJUBLJANA – BTC palma-lj2@palma.si  / 01 52 02 700, 701  •  MARIBOR CENTER palma-mb@palma.si / 02 48 03 900 •  MURSKA SOBOTA palma-ms@palma.si / 02 82 80 600  

KOPER palma-kp@palma.si / 05 66 33 660, 661  •  SEŽANA palma-se@palma.si / 05 82 80 013  •  KRANJ PLANET TUŠ palma-kr@palma.si / 04 20 20 880, 881 
CELJE CENTER palma-ce@palma.si / 03 42 84 300, 302, 304 •  CELJE PLANET TUŠ palma-ce1@palma.si / 03 42 84 247  •  NOVO MESTO PLANET TUŠ palma-nm@palma.si / 07 39 31 460, 461

 VELENJE palma-ve@palma.si / 03 89 84 370

SILVESTROVANJE NA JADRANU:

Novigrad, Aminess Laguna 3*
3x polpenzion, 30.12., od 259 €

 vključena svečana silvestrska večerja in glasba v živo

Hvar, Amfora Hvar Grand Beach Resort 4* 
3x polpenzion, 30.12., od 299 €

 vključen avtobusni prevoz in 31.12. glasba v živo


