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

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.
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e Dragi sopotniki in prijatelji, dobrodošli pod Palmo.
Letošnji božično-novoletni prazniki in nasploh cel veseli december bodo še posebej čarobni. Palmovci smo skupaj s 
kolonijo dobrih škratov že poskrbeli za vaše Praznične sanje: za potepanje po pravljično okrašenih mestih, za brskanje po 
najlepših sejmih, za nazdravljanje s kuhanim vinom in za sladke dobrote. 

Želimo vam, da bi se čim večkrat počutili, kot da ste se znašli sredi pravljice, kjer čas sploh ne teče in kjer lahko 
delate samo tisto, kar si želite. Takšna čarovnija se rada zgodi prav na potovanjih. Kjerkoli, po Evropi in Svetu. Z 
mislijo na vas že konec poletja rezerviramo mnoge odhode na Palmine praznične uspešnice. 

Vsako leto izpolnimo našo praznično zavezo do vas - ponuditi cenovno prijazna, izvirna in vsebinsko bogata potepanja s 
Palminimi vodniki, ki so sami navdušeni popotniki in pripovedovalci lepih zgodb. 

Letošnje praznične sanje smo razdelili na tri dele, ker so vse dobre stvari 3 - v prvi tretjini najdete akcijska praznična 

potovanja, v drugi predbožične izlete, v tretji pa novoletna potepanja.

Posebne ugodnosti za otroke!
Ne spreglejte posebnih ugodnosti za najmlajše na vseh enodnevnih Palminih potepih: 10% popusta 

za otroke do 12 let. 

Potujete v večji družbi? 
Za skupine 15 oseb ali več smo pripravili posebne ugodnosti. Oglasite se nam na e-naslov 

skupine@palma.si ali na telefonsko številko 051 666 655.

Komercialna priprava: TA Palma • Slike: Shutterstock • 
Tisk: Salomon print • Kreativna zasnova: Nea Culpa • 
Izvedbeno oblikovanje: Mediaidea • September 2019

• Cene so izračunane po osebi in pogojih veljavnih na dan 
09.09. 2019 in so označene z zvezdico in »od«, saj je končna 
cena preračun na dejansko število potnikov ter datum odho-
da, ki je označen na odhodih z zvezdico /kadar je več datu-
mov/.

• V primeru manjšega števila udeležencev se obračuna dopla-
čilo za velikost skupine oz. končno število udeležencev na 
potovanju. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen z vsemi 
preračuni in cenami. Za vse ostale termine so pogoji in cene 
objavljeni v našem spletnem ceniku.

• Posamezna vstopna mesta so zagotovljena ob najmanj 15 
prijavljenih potnikov za posamezen vstop. V primeru, da 
željenega vstopnega mesta zaradi premajhnega števila prija-
vljenih potnikov ne uspemo zagotoviti, se prijava samodejno 
prestavi in potrdi na najbližje zagotovljeno vstopno mesto.

• Glede na dinamično spreminjanje cen vseh ponudnikov /pre-
vozne, hotelske, storitve ogledov in vstopnin ter druge stori-
tve/, se končna cena potovanja lahko brez predhodne najave 
spremeni. Aktualne cene bodo tako vedno objavljene

• v našem spletnem ceniku pri posameznem produktu. Predla-
gamo zgodnjo prijavo, saj se cena potovanja pred odhodom 
običajno viša in ne niža.

• POMEMBNO: prijave sprejemamo glede na zasedenost pro-
stih kapacitet, ki se nanašajo na število sedežev v avtobusu, 
prosta mesta na letalu, število sob v hotelu; Glede na nave-
deno se lahko zgodi, da moramo večkrat prodajo zaključiti 
tudi do 3 tedne pred odhodom. Vezani smo na izdajo letalskih 
vozovnic, sprostitev rezerviranih neprodanih sob in tako pro-
daja  tik pred odhodom ni več mogoča. Optimalna oziroma  
višja cena, tako ni odvisna  le od končnega števila potnikov, 
pač pa tudi od rokov, ki nam jih pogojujejo ponudniki oziroma 
izvajalci storitev.  Nadaljnja prodaja je po iztečenih rokih mo-
žna le na vprašanje, cena potovanja pa je praviloma bistveno 
višja. Aktualne cene so tako objavljene na spletu.

• V primeru posebnih letal /charter let, je najmanjše število 
potnikov 140  na letalu in najmanj 45 potnikov na posame-
znem avtobusu. Na takšnih potovanjih je možnih več pro-
gramov in več avtobusov, cena pa je preračunana na število 
potnikov na posameznem avtobusu. Če je potnikov več kot 
49 na posameznem avtobusu, se uporabita dva avtobusa in 
se obračuna višja cena za potnike na obeh avtobusih, dokler 
oba ne dosežeta optimalnega števila potnikov.

• Pri rednih  letalskih prevozih, kot tudi čarter letih,  imamo 
običajno različne časovnice, ki so odvisne od dneva poto-

vanja, letalskega prevoznika in so vedno lahko podvržene 
spremembam.  Zato posebej opozarjamo, da sta prvi in zad-
nji dan potovanja načeloma namenjena prihodu in odhodu 
z destinacije. Polni dnevi so tisti dnevi, kjer napravimo ve-
čino ogledov in niso vezani na prihod in odhod. Besedila so 
univerzalna, zato naprošamo, da aktualne časovnice vedno 
preverite na spletu in to pri posameznem odhodu. Čim so 
objavljene na spletu ne morejo biti predmet kakršnih koli re-
klamacij ali napačnih interpretacij.  Zaradi prihoda in odhoda 
z destinacije, velja tako za avtobusne, letalske ali ladijske pri-
hode, se tako zaporedje programa lahko spremeni, ne samo 
tekom dneva, temveč tudi po dnevih. Organizator glede na 
časovnico prihoda in odhoda napravi optimalno razporeditev 
ogledov.

• V določenih terminih prihaja tudi do velike gneče in poveča-
nega obiska posameznega mesta, prireditve, muzeja. Prav 
tako so lahko ogledi določenih muzejev in znamenitosti v 
katerem od terminov onemogočeni, so zaprti ali enostavno 
prezasedeni. Zato se vedno šteje za osnovo izvedba progra-
ma brez vstopnin, v kolikor le te, niso vnaprej najavljene in 
tudi plačane. V tem primeru gre za skupinsko rezervacijo, ki 
je velikokrat pogojena z minimalnim številom, vnaprejšnjimi 
plačili in rezervacijami, zato agencija zaračuna tudi rezerva-
cijski strošek. Takšne vstopnine načeloma poravnate pred 
odhodom na potovanje, sicer ni nujno, da bo vstop sploh 
omogočen.Če se ob dodatni možnosti in potrditvi kljub vse-
mu odločite za obisk na licu mesta, bo izveden po pogojih, ki 
so navedeni v našem spletnem ceniku. Zagotovila za možnost 
naknadne prijave ne dajemo.

• Posebej opozarjamo, da skupinske vstopnine izključujejo 
dodatne popuste kot so upokojenski, družinski, študentski,  
v večini primerov lahko uveljavljate samo otroški popust, 
ob predhodni navedbi starosti in točnega datuma in letnice 
rojstva.

• Kjer TA Palma ne bo predhodno rezervirala vstopnic in jih 
boste kot individualni potniki kupili sami, posebej opozarja-
mo, da je v večini primerov možen nakup samo s plačilnimi 
karticami (mastercard, visa), prav tako zaradi povečanega 
obiska ne zagotavljamo, da boste lahko posamezne muzeje 
tudi obiskali.

• Splošni pogoji in navodila ter podrobne informacije  v zvezi s 
potovanji so sestavni del programa/pogodbe o potovanju in 
so vam na voljo kot tiskana priloga v vseh Palminih posloval-
nicah in na spletni strani www.palma.si.

2018

Kazalo

Svetovna potovanja   3 - 5

Križarjenja   6 - 8

Enodnevni predbožični izleti  9 - 25

Večdnevni predbožični izleti  26 - 54

Novoletna potovanja   55 - 98



Zlati indijski trikotnik
Odhodi: 25.12.2019; 21.3., 19.9. IN 

24.10.2020

 utrip večmilijonskega Delhija

 ogled najlepšega spomenika ljubezni, 
marmornatega Taj Mahala

 obisk živopisanih bazarjev

Tajska in počitnice na 
Kon Changu

12 dni, 25.12.2019

 živahni Bangkok

 vožnja s kolesi po romantičnem zgodovinskem 
parku Sukhotai

 raziskovanje skrivnostnega Zlatega trikotnika

 odlična kombinacija ogledov s sprostitvijo na 
čudovitem Kon Changu

Vzhodni trikotnik
ZDA in Kanada

9 dni, 28.10. 2019; 20.3., 25.4., 25.6., 20.8., 
28.9. IN 25.10. 2020

 doživite središče vesolja, saj se boste v New 
Yorku počutili točno tako

 spoznajte pokrajino od New Yorka do Toronta

 začutite utrip v prestolnici Washington D:C: in

 zgodovinsko pomembni Filadelfiji

 zajemite sapo ob pogledu na mogočne 
Niagarske slapove

Kolumbija - dežela 
kave, naravnih lepot in 

razvpitega escobarja
12 dni, 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

Cena: 

od 1.460 €

Cena: 

od 1.890 €

Cena: 

od 2.129 €

Cena: 

od 1.859 €
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Sončna Florida in Miami
8 dni, 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

Mehika, Gvatemala, 
Honduras in Belize

NEPOZABNO DOŽIVETJE BARVITIH DEŽEL 

16 dni, 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

Japonska - v deželi
šogunov in samurajev

5.10. IN 26.10.2019; 2.4., 22.10.2020

 program s čudovito kombinacijo zgodovinskih 
in naravnih znamenitosti

 ogled stometrskih slapov Kegon in 
znamenitega rdečega mostu Shinkyo v 
narodnem parku Nikko

 vključena vožnja s Shinkansenom

Biseri severne Indije
in Varanasi

10 dni, 24.10., 24.11., 23.12.2019; 20.2., 
24.4., 18.9., 24.10., 19.11., 25.12.2020

 doživetje izrazitih kontrastov

 obisk Taj Mahala in možnost podaljšanja

 potovanja na obalo Goe

 vožnja s čolni po sveti reki Ganges že 
vključeni notranji leti in polpenzioni

Cena: 

od 1.699€

Cena: 

od 1.680 €

Cena: 

od 3.999 €

Cena: 

od 2.795 €
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Šrilanka in oddih na
Maldivih

11 dni, 21.9., 26.10.2019; 21.1., 15.2., 20.3., 
24.4., 25.6. IN 24.10.2020

 safari v narodnem parku Yale

 čajne plantaže, botanični vrtovi

 spoznavanje starodavnih prestolnic Šrilanke

 mini počitnice na Maldivih

 polet predviden s priznano letalsko družbo 
Emirati

Tanzanija - safari in 
počitnice na Zanzibarju 

25.10., 25.12.2019; 12.2., 18.3., 22.4., 24.6., 
19.8., 28.10. IN 23.12.2020

 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

 sprostitev na rajskih plažah Zanzibarja s 
kristalno čistim morjem turkizne barve

Maroška pravljica
8 dni, 21.9., 12.10., 25.10. in 28.12.; 12.1., 

15.2., 22.2., 21.3., 25.4., 12.9., 24.10. 
2020

 sprehodite se po največjem trgu v Marakešu, 
Djema el-Fna ali kot Afrike, kjer se ob večerih 
odvija velika ulična predstava na prostem

 potujete prek peščenih sipin v Sahari do 
visokogorskih razgledov Atlasa

 izkusite pravo multikulturno doživetje v stiku 
z Maročani in staroselskimi Berberi

Cena: 

od 1.990€

Cena: 

od 929 €

Cena: 

od 2.860 €

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

Cena: 

od 1.429 €
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COSTA DIADEMA, 9 dni  Odhoda: 15.2. in 22.2.2020

DAN PRISTANIŠČE PRIHOD ODHOD

1
Letalski prevoz Zagreb - Dubaj Transfer in vkrcanje

DUBAJ / ZAE Nočitev na ladji

2 DUBAJ / ZAE 14:00

3 MUSCAT / OMAN (fakultativni izlet) 09:00 22:00

4 DAN NA MORJU 

5 DOHA /KATAR (fakultativni izlet) 09:00 20:00

6 ABU DHABI / ZAE (fakultativni izlet) 08:00

7 ABU DHABI/ ZAE 23:59

8 DUBAJ / ZAE (fakultativni izlet)
Prihod 8:00, izkrcanje in transfer do hotela, 

nočitev

9 Letalski prevoz Dubaj - Zagreb Transfer do letališča 

LETALSKI PREVOZ, HOTEL, TRANSFERJI, VODNIK CENA PO OSEBI

NOTRANJA KABINA CLASSIC - IC 1.189 €
KABINA Z OKNOM CLASSIC – EC 1.379 €

KABINA Z BALKONOM CLASSIC – BC 1.449 €
3./4. OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - ODRASLI 1.049 €

3./4. OSEBA NA DODATNEM LEŽIŠČU - OTROCI DO 18. LETA 849 €

Dubaj in Abu Dhabi 

CENA VKLJUČUJE:
• predviden direkten letalski prevoz iz Zagreba ali 

bližnjih letališč, letališke takse,
• 1x NZ v hotelu 4* v Dubaju,
• lokalni transferji letališče – pristanišče – hotel - 

letališče,
• križarjenje po programu z ladjo Costa Diadema,
• nastanitev v kabini izbrane kategorije,
• pristaniške takse (150 €),
• razširjeni polni penzion, gala večerja, voda v 

samopostrežni restavraciji
• animacijski in zabavni program na ladji

• vstop v casino in diskoteko,
• brezplačna uporaba fitnesa, bazenov, savn, 

ležalnikov,
• spremljevalca pri min. 20 prijavljenih potnikih na 

osnovnih ležiščih.

DOPLAČILO: 
• na ladji ali v agenciji: napitnine v višini 70  € na 

osebo (odrasli in otroci nad 14 let), 35 eur na osebo 
otroci od 4. - 14. leta, otroci do 4. leta pa napitnin 
ne plačajo. Na licu mesta: turistična taksa v hotelu 
cca. 5 € po osebi.

• cene veljajo pri min. 25 polnoplačanih potnikih. 

Doplačilo za manjše število potnikov (20-25) je 
30 € .

MOŽNA DOPLAČILA:
• premium kabina, fakultativni izleti, transfer do 

letališča, paketi pijač

Individualni odhodi brez slovenskega 
spremljevalca od decembra 2019 do marca 2020.

 navdušujoča arhitektura emiratov DUBAJ in ABU 
DHABI ter sultanatov OMAN in KATAR

 prepletanje tradicionalnega in modernega

 ODLIČNA LADJA Costa Diadema in TOP termin – 
ŠOLSKE POČITNICE

 predviden DIREKTEN LETALSKI PREVOZ iz 
Zagreba

  8-dnevno križarjenje in 1x nočitev v hotelu v 
Dubaju

  pestra ponudba fakultativnih izletov z odličnim 
slovenskim vodnikom 

PRESTIŽ in EKSOTIKA

Tradicionalno skupinsko križarjenje - ZAGOTOVLJENO ALL INCLUSIVE skupinsko križarjenje - ZAGOTOVLJENO
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PULLMAN ZENITH, 8 dni  Odhod: 23.11.2019 

DAN PRISTANIŠČE PRIHOD ODHOD AKTIVNOST

23.11
Letalski prevoz Benetke - 

Tenerife
Transfer do hotela, nočitev

24.11 TENERIFE, ŠPANIJA 20:00
Vkrcanje, voden ogled mesta 

St. Cruz
*fakultativni izlet Tenerife

25.11. Dan na morju
26.11. MADEIRA, PORTUGALSKA 8:00 17:00 *fakultativni izlet Tenerife
27.11. LA PALMA, ŠPANIJA 12:00 20:00 *fakultativni izlet La Palma
28.11. LANZAROTE, ŠPANIJA 13:00 20:00 *fakultativni izlet Lanzarote

29.11. FUERTEVENTURA, ŠPANIJA 8:00 17:00
*fakultativni izlet 

Fuerteventura

30.11. GRAN CANARIA, ŠPANIJA 8:00 21:00
*fakultativni izlet Gran 

Canaria

1.12.
TENERIFE, ŠPANIJA izkrcanje *fakultativni izlet Tenerife

Letalski prevoz Tenerife –Benetke Transfer do letališča 

LETALSKI PREVOZ, TRANSFERJI, VODNIK CENA PO OSEBI

NOTRANJA KABINA 1.059 €
ZUNANJA KABINA Z OKNOM 1.119 €

3/4 DODATNO LEŽIŠČE 799 €

Otoki sonca in večne pomladi

CENA VKLJUČUJE:
• 2x letalski prevoz Benetke / ali bližnje letališče – 

Tenerife – Benetke/ ali bližnje letališče
• letališke takse (58 € - informativni znesek na dan 

15.4., takse se lahko spremenijo), 
• transferje letališče – pristanišče – letališče, 
• križarjenje po programu z ladjo Pullman Zenith,
•  nastanitev v kabini izbrane kategorije, pristaniške 

takse (220 €),
• ALL INCLUSIVE na ladji (vsi obroki, alkoholne in 

brezalkoholne pijače na kozarec: voda, sokovi, 
kava, čaj, pivo, hišne znamke alkoholnih pijač),

•  animacijski in zabavni program na ladji, brezplačna 
uporaba fitnesa, bazenov, ležalnikov, spremljevalca 
in informacije v slovenskem jeziku*, 

• voden peš ogled mesta Santa Cruz de Tenerife* 
(*pri min. 20 prijavljenih potnikih na osnovnih 
ležiščih)

DOPLAČILO V AGENCIJI: 
• napitnine v višini 77 € na osebo 

Cene se lahko spremenijo na dan izdaje letalskih 
vozovnic. Veljajo pri min. 25 polnoplačanih potnikih.
Doplačilo za manjše število potnikov (20-25) je 30 €.

MOŽNA DOPLAČILA:
• Fakultativni izleti na destinacijah, 
• enoposteljna kabina (na vprašanje), 
• transfer Ljubljana – letališče Benetke – Ljubljana: 

50 € (min. 6 prijavljenih potnikov)

Individualni odhodi brez slovenskega 
spremljevalca od decembra 2019 do marca 2020.

 TOP itinerar in atraktivne destinacije 

 5 Kanarskih otokov in Madeira

 Vključen letalski prevoz IZ BENETK

 ALL INCLUSIVE storitev na ladji (hrana in pijača)

 Palmin spremljevalec in informacije v 
slovenskem jeziku*

 Izbor odličnih fakultativnih izletov na 
destinacijah s Palminim spremljevalcem

 Vključen voden peš ogled mesta Santa Cruz de 
Tenerife

ALL INCLUSIVE skupinsko križarjenje - ZAGOTOVLJENO
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MS WESTERDAM (HOLLAND AMERICA LINE), 18 dni  Odhod: 5.12.

DAN DESTINACIJA / PRISTANIŠČE PRIHOD ODHOD
5.12. Let Zagreb- Hong Kong
6.12. Hong Kong, Kitajska Transfer do hotela, prosti čas, nočitev
7.12. Hong Kong, Kitajska Izlet Hong Kong, vkrcanje na ladjo
8.12. Dan na morju dan za uživanje na ladji
9.12. Xiamen, Kitajska 8:00 18:00
10.12. Dan na morju dan za uživanje na ladji
11.12. Shanghai, Kitajska 10:00
12.12. Shanghai, Kitajska 18:00
13.12. Dan na morju dan za uživanje na ladji
14.12. Naha, Japonska 8:00 18:00
15.12. Otok Ishigaki, Japonska 8:00 17:00
16.12. Keelung (Tajpej), Tajvan 8:00 17:00
17.12. Kaohsiung, Tajvan 8:00 18:00
18.12. Dan na morju dan za uživanje na ladji
19.12. Manila, Filipini 8:00 18:00
20.12. Dan na morju dan za uživanje na ladji
21.12. Hong Kong, Kitajska - Zagreb Izkrcanje, transfer do letališča, let HKG - Zagreb
22.12. Zagreb predviden prihod v Zagreb v jutranjih urah

CENA PO OSEBI - ZUNANJA KABINA od 3.640 €

Veliki azijski krog

CENA VKLJUČUJE:

• predviden letalski prevoz Zagreb – Hong Kong – 
Zagreb,

•  letališke takse (340 € – lahko se spremenijo),

•  pristaniške takse in taksa za Japonsko (272 €),

•  15-dnevno križarjenje po programu z ladjo MS 
Westerdam premium ladjarja Holland America, 

• na ladji razširjeni polni penzion, 

• 1x nočitev z zajtrkom v hotelu v Hong Kongu,

•  lokalne transferje (letališče – hotel – pristanišče 
- letališče), 

• Palminega vodnika in izlet v Hong Kongu (pri min. 
10 potnikih na osnovnem ležišču), 

• organizacijo in pripravo programa

• Cene se lahko spremenijo na dan izdaje letalskih 
vozovnic. Cene veljajo pri min. 15 potnikih.  
Doplačilo za manjše število: 10 – 14 oseb je 200 
eur po osebi

 Križarjenje s TOP LADJARJEM Holland America

 Vključen povratni letalski prevoz in transferji 

 Vključen celodnevni izlet v Hong Kongu

 ODLIČEN ITINERAR in izkušen Palmin vodnik

KITAJSKA, JAPONSKA, TAJSKA IN FILIPINI s PREMIUM LADJARJEM HOLLAND AMERICA

ZAGOTOVLJENO EKSKLUZIVNO Skupinsko Križarjenje Križarjenja
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Individualni odhodi

Križarjenja

COSTA MEDITERRANEA 
Mauricius, Madagaskar, Sejšeli, Reunion
Odhodi od oktobra 2019 do februarja 2020

15 dni  od 949 €
 večdnevni postanki na Sejšelih in 

Reunionu

 razširjeni polni penzion na ladji

MSC SEASIDE
Florida, Karibi in Bahami

Odhodi čez celo leto

8 dni  od 519 €
15 dni  od 1.019 €

 odlična nova ladja 

 razširjeni polni penzion na ladji

COSTA FORTUNA 
Singapur, Malezija, Tajska

Odhodi od decembra 2019 do marca 2020

8 dni  od 430 €
15 dni  od 859 €

 2 dnevni postanek v Phuketu in Laem 
Chabangu 

ZIMSKA KRIŽARJENJA PO SREDOZEMLJU Z 
NOVO LADJO- MSC GRANDIOSA

Od novembra dalje

8 dni  od 529 €
 odlična nova ladja 

 razširjeni polni penzion na ladji

ADVENTNA KRIŽARJENJA PO 
EVROPSKIH REKAH

Odhodi v decembru
5 – 6 dnevna križarjenja

Romantični Ren in Lorelei
Adventni sejmi ob Donavi iz Dunaja

Praznični utrip na Loari

COSTA VICTORIA
Križarjenje Maldivi, Šri Lanka, Indija

Odhodi od novembra 2019 do februarja 2020

8 dni  od 259 €
15 dni  od 709 €

 3 dnevni postanek na Maldivih in v Indiji

 razširjeni polni penzion na ladji

COSTA SMERALDA 
Odhodi od novembra 2019 do februarja 2020

8 dni  od 399 €
 odlična nova ladja 

 razširjeni polni penzion na ladji
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Enodnevni 
predbožični izleti 

z avtobusom



 obisk enega najbolj obiskanih božičnih 
sejmov v Avstriji

 ogled avstrijske prestolnice

V zgodnjih jutranjih urah vožnja na Dunaj. Postanek 
pred palačo Schönbrunn, ki velja za najbolj obiskano 
dunajsko turistično znamenitost. Sprehod skozi veli-
časten park in zunanji ogled mogočne palače, ki nam 
bo približal življenje Habsburžanov. Pred dvorcem je 
tudi manjši božični sejem s tradicionalnimi stojnica-
mi. Nadaljevanje ogledov v mestnem središču, kjer se 
vrstijo številne znamenitosti. Očaralo nas bo več kot 
150 stojnic na tradicionalnem božičnem sejmu pred 
mestno hišo in predbožični vrvež. Po ogledih nekaj 
prostega časa. Kot pravi Dunajčani ne bomo izpustili 
obiska katere od kavarn in pisanih stojnic, ki tradicio-

nalno ponujajo pisane izdelke in pa langoš, punč, grog 
… Po želji obisk katerega od zanimivih dunajskih mu-
zejev. Prihod v Slovenijo v poznih večernih urah.

 

CENA: od 29 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede po programu, spremstvo in 
organizacijo izleta. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 7 € po 
osebi.

 

Adventni Dunaj  
ODHODI: 16., 23. IN 30. NOVEMBER, 1., 2., 6., 7., 8., 13., 14., 15., 20., 21., 22., 26.* IN 28.* DECEMBER 2019

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidi-
te www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdi-
mo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.
* 26. in 29. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, 
zato je ta dan namenjen predvsem ogledu znameni-
tosti mesta.

 več prostega časa za nakupovanje 

Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja na Dunaj. Po 
prihodu se bomo najprej podali na panoramsko vo-
žnjo po Ringu, kjer se vrstijo nekatere glavne mestne 
znamenitosti kot so Hofburg, parlament, mestna hiša, 
Urania, … Sledi krajši sprehod po centru mesta, nato 
pa prosto za samostojne sprehode ali nakupovanje. 
Priporočamo obisk znane nakupovalne ulice Mariahil-
ferstrasse, kjer se na približno 2 km dolgi aveniji na-
haja preko 100 trgovin s številnimi svetovno znanimi 
blagovnimi znamkami. Popoldne predlagamo obisk 
tradicionalnega božičnega sejma pred mestno hišo s 
številnimi stojnicami ali obisk katerega izmed muze-
jev.  

CENA: od 29 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede po programu, spremstvo in 
organizacijo izleta. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 7 € po 
osebi.

 

Predbožični nakupi na Dunaju 
ODHODI: 16., 23. IN 30. NOVEMBER, 2., 6., 7., 13., 14., 20., 21. IN 28.* DECEMBER 2019

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidite 
www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za večje 
skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdimo tudi 
dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.
28. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, zato 
je ta dan namenjen predvsem ogledu znamenitosti 
mesta.
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 možnost obiska božičnega koncerta na 
RESIDENZPLATZU

 možnost obiska muzeja HIŠA NARAVE 

Odhod v jutranjih urah in vožnja v Salzburg. Obiskali 
bomo Mozartov trg s spomenikom slavnega skladate-
lja, se sprehodili po Židovski in Tržni ulici mimo Starega 
trga do Mozartove rojstne hiše in nadaljevali do Festi-
valne dvorane, Petrovega pokopališča in stolnice. Nato 
se bomo vsak po svoje prepustili prazničnemu vrvežu 
in se sprehodili med številnimi okrašenimi stojnicami, 
ki ponujajo darila, hrano in pijačo. Po želji lahko obiš-
čemo tudi razgledno trdnjavo Festung, od koder je v 
lepem vremenu čudovit pogled na mesto, prav tako pa 
je krasen sprehod do trdnjave.Prav tako se ob prijavi v 
popoldanskih urah lahko odločimo za obisk koncerta 
v Škofovski palači ali pa se napotimo v zelo zanimivo 
hišo narave. Z izleta se bomo vrnili v večernih urah. 

CENA: od 29 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede po programu, vstopno takso v 
mesto Salzburg, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 8 € po 
osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: koncert v Ško-
fovski rezidenci (Residenz platz) (vstopnica+stro-
šek rezervacije) 23 € .
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnina v Hišo 
Narave 8,5  €, otroci do 15 leta 6  €, Vzpon na tr-
dnjavo 12,90 € (otroci 6-14 let 6,50 €), Mozartova 
rojstna hiša 11 € , otroci 6-19 let 4,50 €). 

Čarobni Salzburg 
ODHODI: 23. IN 30. NOVEMBER, 1., 7., 8., 14.,15., 21., 22., 24., 26.*, 28* , 29 * IN 31. DECEMBER 2019*

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidite 
www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za večje 
skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdimo tudi 
dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

* 26., 28., 29. in 31. decembra ni več božičnega sejma 
oz. stojnic, zato je ta dan namenjen predvsem ogledu 
znamenitosti mesta.

nakupi zanimivo

 obisk kapelice, kjer je nastala pesem Sveta 
noč

 praznični obisk Mozartovega mesta

 V jutranjih urah vožnja v Oberndorf, kjer bomo obi-
skali kapelico Svete noči. Kraj je poznan kot rojstni kraj 
pesmi »Sveta noč, blažena noč«, ki velja za največkrat 
izvajano božično pesem na svetu. Na božičnem trgu 
Oberndorfa bomo lahko napisali božično pošto in 
kupili priložnostno znamko, ki jo izdajo vsako leto ob 
Božiču. S to pošto bomo razveselili naše najdražje. Pot 
nas bo nato vodila v Salzburg, pravljično lepo mesto 
v adventnem in božičnem času. Sprehodili se bomo 
mimo največjih znamenitosti: Mozartove rojstne hiše, 
Starega trga, Židovske in Žitne ulice, Petrove cerkve, 
festivalne dvorane,… Nekaj časa bo prostega za na-
kup slavnih Mozartovih kroglic ali spominkov na šte-
vilnih stojnicah. Pozno popoldne vožnja proti Sloveniji, 
kamor bomo prispeli v večernih urah.

 

CENA: od 32 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo 
izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 8  € 
po oseb.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: Mozartova rojstna 
hiša 11 € , otroci 6-19 let 4,50 €. 

Salzburg in božična pesem v Oberndorfu  
ODHODI: 23. IN 30. NOVEMBER, 1., 7., 8., 14.,15., 21., 22., 24., 26.*, 28* , 29 * IN 31. DECEMBER 2019*

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidite 
www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za večje 
skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdimo tudi 
dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

* 26., 28., 29. in 31. decembra ni več božičnega sejma 
oz. stojnic, zato je ta dan namenjen predvsem ogledu 
znamenitosti mesta.

družineglasbeno

Salzburg
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 dogodivščina v solnem rudniku

Odhod v jutranjih urah. V dopoldanskih urah prihod 
v mestece Hallein pri Salzburgu, kjer bomo obiskali 
tamkajšnji solni rudnik, v katerem so sol pridobivali že 
pred več kot 7000 leti. Zabavno bo oblačenje v zašči-
tne rudarske obleke, nato pa se bomo z rudarskim vo-
zom zapeljali globoko pod površje. Nekaj časa bomo 
sledili rovom peš, nato pa se bomo spustili še do pod-
zemnega slanega jezera, in to kar po lesenih toboga-
nih (po želji po stopnicah). Nadaljevali bomo z vožnjo 
v Salzburg in si ogledali mestne znamenitosti. Obiskali 
bomo Mozartov trg s spomenikom slavnega skladate-
lja, se sprehodili mimo stolnice in Mozartove rojstne 
hiše … Sledil bo prosti čas za obisk številnih okrašenih 
stojnic ali za vzpon na mogočno trdnjavo nad mestom. 
Povratek v popoldanskih urah in prihod v Slovenijo v 
poznih večernih / nočnih urah.

 

CENA: od 29 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo 
izleta. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 8  € 
po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI / PRIJAVI : trdnjava 
(peš vzpon) 11,50 € (otroci 6-14 let 5,50 €), Mozar-
tova rojstna hiša 11 otroci 6-19 let 4,50 €). Vstopni-
na v rudnike soli odrasli 21 € (več kot 20 potnikov), 
otroci do 16. leta 11,50 €. 

 

Salzburg in solni rudnik Hallein 
ODHODI: 23. IN 30. NOVEMBER, 1., 7., 8., 14.,15., 21., 22., 24., 26.*, 28* , 29 * IN 31. DECEMBER 2019*

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidi-
te www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdi-
mo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

* 26., 28., 29. in 31. decembra ni več božičnega sejma 
oz. stojnic, zato je ta dan namenjen predvsem ogledu 
znamenitosti mesta.

družine zabavno

 obisk idiličnih vasic ob enem najlepših 
avstrijskih jezer

 odhod 14.12. zagotovljen iz Kopra

Odhod v jutranjih urah in vožnja do Bad Ischla, zdravi-
liškega kraja, kjer si je avstrijski cesar Franc Jožef pos-
tavil letno rezidenco. To je bil tudi priljubljen kraj za 
počitnikovanje cesarice Sissi. Kratek postanek, nato 
pa nadaljevanje do jezera Wolfgangsee. Ustavili se 
bomo v kraju St. Gilgen, kjer v adventnem času pos-
tavijo številne božične stojnice. Nekaj prostega časa, 
nato pa se bomo po želi vkrcali na ladjico, ki nas bo po 
jezeru popeljala do kraja St. Wolfgang. Sprehod po va-
sici in še nekaj časa za obisk tukajšnje božične tržnice, 
nato pa povratek proti Sloveniji, kamor bomo prispeli 
v večernih urah.  

CENA: od 33 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo 
izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 7  € 
po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vožnja z ladjico 8 € 
(otroci 6-14 let, 4 €).

Bad Ischl in Wolfgangsee - pokrajina Salzkammergut 
ODHODI: 23. IN 30. NOVEMBER, 1., 7., 8., 14.,15., 21., 22., 24., 26.*, 28*, 29 * IN 31. DECEMBER 2019* 

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidi-
te www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdi-
mo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

26.*, 28* , 29 * in 31. DECEMBER 2019* ni več stojnic in 
božičnih sejmov, zato je ta dan namenjen predvsem 
ogledu znamenitosti mesta.

Hallein

Salzkammergut
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 obisk največjega nakupovalnega centra 
Avstrijske Štajerske

 obisk adventnih tržnic v Gradcu

V jutranjih urah vožnja z vmesnimi postanki v Avstri-
jo. Najprej bomo obiskali nakupovalno središče Sei-
ersberg na obrobju Gradca (www.shoppingcitysei-
ersberg.at), ki velja za največji nakupovalni center 
Avstrijske Štajerske. Na površini več kot 85.000 m2 je 
na voljo več kot 200 trgovin z več kot 800 blagovnimi 
znamkami. Prosto za nakupovanje (pribl. 3-4 h). V po-
poldanskih urah se bomo zapeljali do središča Grad-
ca in do večernih ur uživali v predprazničnem vzdušju 
lično okrašenih mestnih trgov in ponudbI na številnih 
božičnih stojnicah. Ogledali si bomo mestne zname-
nitosti (Hauptplatz, Deželna hiša, katedrala, številni 
mestni parki in dvorci,..). Po želji se bomo povzpeli 

tudi na grajski grič Schlossberg, ki se dviga visoko nad 
mestom. V deželni hiši si bomo ogledali ledene jaslice 
(seveda ob primernem vremenu in od datuma posta-
vitve). V popoldanskih urah, bomo zapustili Graz in se 
vrnili nazaj v Slovenijo. 

 

CENA: od 19 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo 
izleta. 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 5 € po 
osebi. 

Gradec in nakupovanje v Shopping City Seiersberg 
ODHODI: 23., 30. NOVEMBER, 7., 14., 21., 28. DECEMBER 2019 ALI PO ŽELJI ZAKLJUČENIH SKUPIN

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI:: vzpenjača na 
grajski hrib od 2,50  €, dvigalo na grajski grič: 
1,70 €.

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, 
Ajdovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vi-
dite www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. 
Za večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru po-
trdimo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu. 

 najbolj priljubljen adventni izlet

 obisk čokoladnice, ki skrbi za sladko počutje 
že od leta 1987

Odhod v jutranjih urah. Vožnja z vmesnimi postanki 
v Avstrijo do znane tovarne čokolade in čokoladnih 
izdelkov Zotter, ki se nahaja v mestecu Riegersburg. 
Čokoladnica deluje po načelu raznolikosti, kvalitete, 
trajnosti in ustvarjalnosti (doplačilo). Njihovi izdelki 
so 100% organski. Ogledali si bomo zanimiv film, ki 
nas bo popeljal v svet čokolade in proizvodni del ter 
na koncu čokolado in čokoladne izdelke pokusili. Po 
zaključku s sladkanjem s čokolado se bomo odpe-
ljali do Gradca in na številnih mestnih trgih uživali v 
prazničnem vzdušju. Ogledali si bomo mestne zname-
nitosti (Hauptplatz, Deželna hiša, katedrala, številni 
mestni parki in dvorci,..). Po želji se bomo povzpeli 
tudi na grajski grič Schlossberg, ki se dviga visoko nad 
mestom. V deželni hiši si bomo ogledali ledene jaslice 
(seveda ob primernem vremenu in od datuma posta-
vitve). Za konec še nekaj prostega časa na božičnem 

sejmu ter popoldne odhod nazaj proti Sloveniji. Prihod 
v večerih urah. 

 

CENA: od 23 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede, spremstvo in organizacijo 
izleta. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 5  € 
po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI/OB PRIJAVI: čo-
koladnica in živalski vrt: odrasli 16,90 €, najstniki 
(11-17 let) 13,90 €, 

Adventni Gradec in čokoladnica Zotter 
ODHODI: 30. NOVEMBER, 6., 7., 13., 14., 20., 21. , 28. DECEMBER 2019 ALI PO ŽELJI ZAKLJUČENIH SKUPIN

otroci (6-10 let) 10,90 €, otroci (4-5 let) 5,90 €, 
mlajši otroci brezplačno, dvigalno na grajski 
grad: 1,70 €, vzpenjača na grajski hrib od 2,50 €. 

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Mur-
ska Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, 
Kranj, Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo 
mesto, Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova 
Gorica, Ajdovščina. 

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko 
vidite www.palma.si ali na vašem prodajnem mes-
tu. Za večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru 
potrdimo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

družine zabavno sladko

Gradec
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 za družine priporočamo obisk otroškega 
muzeja Frida & Fred 

 možnost obiska enega od številnih muzejev 
Joanneum

 obisk adventnih tržnic v Gradcu

Odhod v jutranjih urah in vožnja proti Avstriji. Po pri-
hodu v Gradec si bomo štajersko prestolnico najprej 
ogledali med kratko panoramsko vožnjo, nato pa 
sprehodili po mestnem središču in številnih mestnih 
trgih ter si ogledali Mestni trg, Deželno hišo, kate-
dralo, palačo Habsburžanov… V deželni hiši si bomo 
ogledali tudi znamenite ledene jaslice, ki jih vsako leto 
naredijo iz 50 ton ledu. Popoldne bo čas za uživanje 
v predprazničnem vzdušju. Priporočamo tudi vzpon 
na grajski grič Schlossberg, ki se dviga nad mestom 
in od koder je lep razgled na mesto. Obiščete lahko 
tudi enega izmed številnih muzejev Joanneum: mu-
zej orožja z eno največjih zbirk srednjeveškega orožja 

v Evropi, muzej naravne zgodovine, Novo galerijo ali 
pa Muzej sodobne umetnosti Kunsthaus Graz. Druži-
nam z otroki pa priporočamo obisk prav posebnega 
muzeja, namenjenega predvsem najmlajšim pod 12. 
letom, zanimivega pa seveda tudi za starejše - Frida 
& Fred. V muzeju bomo prebudili naša čutila, saj nas 
bo spodbudil k razmišljanju. Nekaj prostega časa za 
obisk božičnih sejmov. Popoldne povratek proti Slove-
niji in prihod v večerih urah.

 

CENA: od 19 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, zunanje 
oglede po programu, spremstvo in organizacijo 
izleta.

Adventni Gradec 
ODHODI: 30. NOVEMBER, 6., 7., 13., 14., 20., 21., 28  DECEMBER 2019 ALI PO ŽELJI ZAKLJUČENIH SKUPIN

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 5 € po 
osebi.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: dvigalno na grajski 
grad: 1,70 €, vzpenjača na grajski hrib od 2,50 €.

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidi-
te www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdi-
mo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

 obisk čokoladnice, ki skrbi za sladko počutje 
že od leta 1987

 obisk Vulkanland Sektmanufaktur in 
pokušina lokalnega penečega vina Sekt

 primerno za zaključene skupine 
(pripravimo ponudbo z razvajanjem in  
pokušinami ter ogledi po želji in izboru 
skupine v kraju Riegersberg - pokušina 
lokalnih mesnin, sirov, žganja, vin...)

Odhod v jutranjih urah. Vožnja z vmesnimi postanki 
v Avstrijo do znane tovarne čokolade in čokoladnih 
izdelkov Zotter, ki se nahaja v mestecu Riegersburg 
(doplačilo). Čokoladnica deluje po načelu raznoliko-
sti, kvalitete, trajnosti in ustvarjalnosti. Njihovi izdelki 
so 100% organski. Ogledali si bomo zanimiv film, ki 
nas bo popeljal v svet čokolade in proizvodni del ter 
na koncu čokolado in čokoladne izdelke pokusili. Po 
komčanem sldkanju s čokolado bomo izvedeli še vse o 

pridelavi Sekta na način Metoda Champagne v lokalni 
vinarni v 350 let stari kleti. Uživali bomo v pokušini 4 
različnih vrstah penečega vina, ki posebej zaznamuje 
praznično vzdušje.  Za konec dneva se bomo zapeljali 
tudi do Gradca in na številnih mestnih trgih uživali v 
prazničnem vzdušju. Popoldne odhod nazaj proti Slo-
veniji. Prihod v večerih urah.

 

CENA: od 29 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede, pokušina 4 vrst lokalnih sek-
tov, spremstvo in organizacijo izleta. 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 5 € po 
osebi.

Predpraznično razvajanje na avstrijskem Štajerskem
Čokoladnica, peneče vino in Gradec  
ODHODI: 30. NOVEMBER, 7., 14., 21. DECEMBER 2019 ALI PO ŽELJI ZAKLJUČENIH SKUPIN

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI/OB PRIJAVI: čo-
koladnica in živalski vrt: odrasli 16,90 €, najstniki 
(11-17 let) 13,90 €, otroci (6-10 let) 10,90 €, otroci 
(4-5 let) 5,90 €, mlajši otroci brezplačno, dvigalno 
na grajski grad: 1,70  €, vzpenjača na grajski hrib 
od 2,50 €. 

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina. 

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidi-
te www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdi-
mo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.
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 muzej zimskih športov že vključen v ceno
 možnost obiska Brahmsovega muzeja
 možnost obiska železniškega muzeja
 zimska pravljica na avstrijskem Štajerskem 
 odhod 7.12. zagotovljen iz Kopra

Zgodaj zjutraj vožnja iz Slovenije proti Avstrijski Šta-
jerski. Najprej bomo obiskali mestece Bruck na Muri, 
ki leži na sotočju rek Mure in Murz in se prvič omenja 
že daljnega leta 860. Sprehodili se bomo po starem 
mestnem jedru, se ustavili ob Korumesserjevi hiši, 
nato pa imeli nekaj časa za kavico. Nadaljevali bomo v 
Murzzuschlag, ki stoji blizu prelaza Simmering, na meji 
s Spodnjo Avstrijo. V okolici se nahajajo številna smu-
čarska središča. V mestu bomo lahko obiskali muzej 
zimskih športov, kjer bomo izvedeli vse o snegu, pla-
zovih in smučeh. Zimski šport je predstavljen v svoji 
več kot 5000 let dolgi zgodovini. 

V mestu se nahaja tudi muzej klasičnega glasbenika 
Brahmsa, prav tako železniški muzej, ki si ga boste po 
želji ogledali. 
Pozno popoldne povratek proti Sloveniji in prihod v 
večernih urah.

 

CENA: od 45 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, zunanje 
oglede po programu, vstopnino v muzej športa, 
spremstvo in organizacijo izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 8  € 
po osebi. 

Mürzzuschlag in zimski muzej športa  
ODHODI: 23. IN 30. NOVEMBER, 1., 7., 8., 14.,15., 21., 22., 24., 26.*, 28* , 29 * IN 31. DECEMBER 2019* 

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: muzej Brahmsa 
7 €, otroci 4,50 €, Železniški muzej 7,50 €.

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko 
vidite www.palma.si ali na vašem prodajnem mes-
tu. Za večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru 
potrdimo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

26.*, 28* , 29 * in 31. DECEMBER 2019* ni več stojnic in 
božičnih sejmov, zato je ta dan namenjen predvsem 
ogledu znamenitosti mesta

Innsbruck

 obisk mehanskih jaslic, ki veljajo za ene 
največjih na svetu

Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Po prihodu v Av-
strijo se bomo najprej odpeljali do “božične” vasice 
Christkindl, kjer bomo svojim najdražjim lahko z Bo-
žičkove pošte poslali kakšno voščilnico. Po želji si bos-
te lahko ogledali tudi dvoje različnih jaslic: Pöttmes-
serjeve, ki so ene največjih na svetu, in mehanske. 
Sledi vožnja do slikovitega starodavnega mesteca 
Steyr, znanega po tradicionalnem božičnem sejmu. 
Nahaja se ob mestni promenadi, kjer se nahaja preko 
50 božičnih stojnic. Božičnemu vzdušju se bomo lah-
ko predajali tudi pred mestno hišo, kjer bomo lahko 
prisluhnili božičnemu petju ali kateremu od adventnih 
koncertov.  

CENA: od 29 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede po programu, spremstvo in 
organizacijo izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 8  € 
po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: jaslice pribl. 3  €, 
vstopnine po želji.

Božičkova pošta - Christkindl in Steyr  
ODHODI: 23. IN 30. NOVEMBER, 1., 7., 8., 14.,15., 21., 22., 24., 26.*, 28* , 29 * IN 31. DECEMBER 2019*

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidi-
te www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdi-
mo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

26.*, 28* , 29 * in 31. DECEMBER 2019* ni več stojnic in 
božičnih sejmov, zato je ta dan namenjen predvsem 
ogledu znamenitosti mesta

 obisk znanega muzeja kristalov Swarovski v 
Wattensu

  ogled simpatičnega Innsbrucka

Odhod v zgodnjih jutranjih/nočnih urah in vožnja proti 
mestecu Wattens. Ob doplačilu se bomo podali v ene-
ga najbolj obiskanih muzejev v Avstriji, Svet kristalov 
Swarovski. Sprehodili se bomo po muzeju, ki so ga 
letos prenovili in se sedaj razteza na 7,5 hektarih povr-
šine. Ogledali si bomo zgodovino proizvodnje kristala, 
življenje Daniela Swarovskega ter obširno zbirko kri-
stalov. Seveda bomo lahko tudi kupili kakšen spomi-
nek za domov. Nadaljevanje do glavnega mesta Tiro-
lske - Innsbrucka. Ogled mestnih znamenitosti: staro 
mestno jedro s stolnico Sv. Jakoba, Zlata strešica … 

Pred odhodom domov nekaj prostega časa za sprehod 
po praznično okrašenih ulicah. Slovo in prihod v Slo-
venijo v zelo poznih večernih / nočnih urah.

 

CENA: od 39 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, zunanje 
oglede po programu, spremstvo in organizacijo 
izleta.

Svet kristalov Swarovski in očarljivi Innsbruck 
ODHODI: 7., 14., 21., 22. IN 26.* DECEMBER 2019

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 10 € po 
osebi, med 25 in 34 potniki 14 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: muzej kristalov 
Swarovski 17 € za skupino nad 10 potnikov (otroci 
6-14 let 7,50 €). 

MOŽNA ODHODNA MESTA: Celje, Trojane, Lju-
bljana, Kranj, Jesenice (Hrušica), Koper, Sežana, 
Ravbarkomanda, Nova Gorica, Ajdovščina.

*26. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, zato je 
ta dan namenjen predvsem ogledu znamenitosti mesta 
in obisku muzeja kristalov.

16



 obisk tovarne likerjev in delavnice 
medenjakov vključen v ceno

 odhod 7.12. zagotovljen iz Kopra

Odhod v jutranjih urah in vožnja v Mariazell, mestece 
s slikovito lego v dolini reke Salz, ki je priljubljena iz-
letniška točka v adventnem času. Sprehodili se bomo 
skozi mesto, kjer kraljuje znana romarska gotska cer-
kev s kipom Marije. Tu boste izvedeli tudi legendo o 
nastanku mesteca. Nato bomo obiskali tradicional-
no obrtno delavnico medenjakov Pirker, kjer že več 
kot stoletje izdelujejo medenjake in izdelke iz voska. 
Seznanili se bomo z načinom peke te slastne sladi-
ce, nato pa se preizkusili v izdelavi sveč iz čebeljega 
voska. Ogled bomo zaključili v bližnji tovarni likerjev 
Caj Arzberger, kjer bomo lahko poskusili in kupili raz-
lične zeliščne likerje, ki jih tu pripravljajo že več gene-

racij. Ko se bodo prižgale prve lučke, se bomo prepus-
tili predbožičnemu vzdušju božičnega sejma. Vrnitev v 
Slovenijo v večernih urah.

 

CENA: od 41 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, obisk de-
lavnice medenjakov in tovarne likerjev, zunanje 
oglede po programu, spremstvo in organizacijo 
izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 7  € 
po osebi.

Medenjaki v Mariazellu 
ODHODI: 23. IN 30. NOVEMBER, 1., 7., 8., 14.,15., 21., 22., 24., 26.*, 28* , 29 * IN 31. DECEMBER 2019* 

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidi-
te www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdi-
mo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

26.*, 28* , 29 * in 31. DECEMBER 2019* ni več stojnic in 
božičnih sejmov, zato je ta dan namenjen predvsem 
ogledu znamenitosti mesta

Bergdoktorhaus

 ogled idiličnih vasic, kjer se je snemala 
priljubljena serija Gorski zdravnik 

 obisk ordinacije “Bergdoktorhaus“
 postanek v smučarskem središču Kitzbuehl

Jutranji odhod in vožnja po Gorenjski skozi karavanški 
predor proti Avstriji. Naš zimski cilj bo idilična pokra-
jina Wilder Kaiser, kjer je bila snemana priljubljena 
nadaljevanka Gorski zdravnik. Postanek v vasici El-
lmau in Going, kjer bomo podoživljali dogodivščine 
tirolskega zdravnika, ter doživeli predbožično vzduš-
je. V Goingu se bomo sprehodili po tradicionalnem 
sejmu pred gostiščem Stanglwirt. Prebivalci pravijo, 
da je sejem brez kiča in glamurja preprost in zazna-
movan z dobrotami iz regije. Zagotovo bo katera od 
dobrot romala z vami domov. Postanek tudi v Elmau, 
kjer se bomo sprehodili do zunanjosti hiše gorskega 
zdravnika »Bergdoktorhaus«. V popoldanskih urah na-
daljevanje poti proti Kitzbuehlu. Postanek v majhnem 

srednjeveškem mestecu, ki je danes bolj znano kot 
eno glavnih smučarskih središč v Avstriji. Tukaj vsako 
leto priredijo tudi znamenito tekmo svetovnega poka-
la z enim najbolj drznih smukov. Ogled in nato vrnitev 
proti Sloveniji.

CENA: od 39 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, zunanje 
oglede po programu brez vstopnin, spremstvo in 
organizacijo izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 9 € po 
osebi, med 25 in 34 potniki 12 € po osebi.

Gorski zdravnik v adventu 
ODHODI: 23. IN 30. NOVEMBER, 7., 14,. 21. DECEMBER 2019

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidi-
te www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdi-
mo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

zanimivo

Za skupine 15 oseb ali več veljajo posebni popusti. 
Pišite nam na: skupine@palma.si
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 obisk prazničnega Celovca
 postanek pri plavajočem adventnem vencu 

na Vrbskem jezeru

V zimskem času Celovec pokaže svojo čarobno stran. 
Božična tržnica namreč staro mestno jedro spremeni v 
romantično božično pravljico. Ulice so ljubko okraše-
ne, po zraku pa se širi vonj po kuhanem vinu in adven-
tnem pecivu. In ko Vrbsko jezero zamrzne, je na voljo 
največje naravno drsališče v Evropi. Celovec je - ob 
vsej živahnosti - tudi zgodovinsko zelo bogato mes-
to: podobi zgodovinskega starega mestnega jedra so 
pečat dali pretežno italijanski gradbeni mojstri. Spre-
hodili se bomo po starem delu mesta. V mestu vsako 
leto organizirajo tradicionalni božični sejem, kjer bos-
te našli kaj zase in za obdaritev svojih najbližjih ob pri-
hajajočih praznikih. Ne bo manjkalo božičnih stojnic 
in vesele glasbe, ki bo razveseljevala tako otroke kot 
odrasle. Nekaj prostega časa za samostojne nakupe. 

Nato se bomo zapeljali ob južni obali Vrbskega jeze-
ra mimo otoka Maria Wörth, ki leži na južnem bregu 
jezera. Še pred 18. stoletjem je bila gladina Vrbskega 
jezera višja in je bil današnji polotok, kot pravi njegovo 
ime ‚otok‘. Ves čas pa nas bodo spremljali pravljično 
okrašeni kraji. Naslednji postanek bo v očarljivi Vrbi. 
Občudovali boste krasen plavajoči adventni venec 
pred obalo gradu, betlehemski hlevček v naravni veli-
kosti. Delovala bo angelska pošta in pekarna in angel-
ska ladja »Santa Lucija«. Zvečer povratek v Slovenijo.

 

CENA: od 19 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, zunanje 
oglede, spremstvo in organizacijo izleta.

Predbožična pravljica ob Vrbskem jezeru 
ODHODI: 24. IN 30. NOVEMBER, 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22. IN 26.* DECEMBER 2019

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 7  € 
po osebi.

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vi-
dite na www.palma.si ali na vašem prodajnem mes-
tu. Za večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru 
potrdimo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.
*26. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, zato 
je ta dan namenjen predvsem ogledu znamenitosti 
mesta.

Vrbsko jezero

 obisk dveh največjih božičnih sejmov na 
Koroškem v Celovcu in Beljaku, kjer se nahaja 
najlepše koroško božične drevesce

 postanek v Vrbi ob največjem plavajočem 
adventnem venčku

Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja do Beljaka, 
kjer bo krajši ogled znamenitosti: cerkev Sv. Jakoba, 
Glavni trg … Postanek ob “najbogatejšem” božičnem 
drevesu na področju avstrijske Koroške, nato pa sko-
delica punča ali čaja. Na poti proti Celovcu se boste 
ustavili v očarljivi Vrbi, kjer si bomo ogledali 25 m velik 
plavajoči adventni venec, ki ga krasi kar 80.000 lučk. 
Sledi prihod v Celovec, ki je ob vsej živahnosti v adven-
tnem času tudi zgodovinsko zelo bogato mesto: po-
dobi zgodovinskega starega mestnega jedra so pečat 

dali pretežno italijanski gradbeni mojstri. Sprehodili 
se bomo po starem delu mesta. V mestu vsako leto or-
ganizirajo tradicionalni božični sejem, kjer boste našli 
kaj zase in za obdaritev svojih najbližjih ob prihajajočih 
praznikih. Ne bo manjkalo božičnih stojnic in vesele 
glasbe, ki bo razveseljevala tako otroke kot odrasle. 
Večerni povratek v Slovenijo.

 

CENA: od 19 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, zunanje 
oglede po programu, spremstvo in organizacijo 
izleta. 

Koroški adventni dvojček: Celovec in Beljak 
ODHODI: 24. IN 30. NOVEMBER, 1.,7., 8.,14., 15., 21., 22., 26.* IN 28.* DECEMBER 2019

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 7 € po 
osebi.

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vi-
dite na www.palma.si ali na vašem prodajnem mes-
tu. Za večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru 
potrdimo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.
*26. in 28. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, 
zato je ta dan namenjen predvsem ogledu znameni-
tosti mesta.
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 ogled Herrenchiemseja - Versaillesa v 
malem

 postanek na Fraueninslu – drugem 
največjem otoku Kimskega jezera

Odhod v jutranjih urah in vožnja do Kimskega jezera 
(Chiemsee), ki ga Bavarci ljubkovalno imenujejo 
bavarsko morje. Ob prihodu si bomo najprej privoščili 
jutranjo kavico in se po želji sprehodili ob jezeru. 
Iz obalnega mesteca Prien, se bomo nato z ladjico 
zapeljali najprej na otok Herreninsel, kjer si bomo 
ob doplačilu ogledali Herrenchiemsee, enega od 
znamenitih in največjih gradov Ludvika II. Bavarskega. 
Grad predstavlja bavarski Versailles, saj je bil Ludvik 
veliki oboževalec francoskega sončnega kralja. Po 
ogledu nadaljevanje z ladjo do sosednjega otoka 
imenovanega Fraueninsel, kjer vsako leto prva dva 
adventna vikenda poteka božični sejem. Sprehodili 
se bomo med 70 različnih ljubko okrašenih božičnih 
stojnic, kjer nas bo spremljal vonj po svežih praženih 
mandljih, kuhanem vinu in punču. Nekaj prostega 

časa, nato sledi povratek z ladjico. Za konec se bomo 
zapeljali še do bližnjega mesteca Rosenheim, kjer nas 
bodo pozdravile lesketajoče se lučke in lepo okrašene 
božične stojnice. Krajši postanek za sprehod. Pozno 
popoldan vrnitev v Slovenijo.

 

CENA: od 36 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, zunanje 
oglede po programu, spremstvo in organizacijo 
izleta. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 7 € po 
osebi.

Adventni Chiemsee in Rosenheim 
ODHODI: 30., 7., 14.*, 21.* IN 26. DECEMBER 2019

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnina v grad 
Herrenchiemsee 8,50  €, vožnja z ladjo do obeh 
otokov cca. 8 €.

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidi-
te www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdi-
mo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

*po 8.12.2019 na Fraueninslu ni več božičnega sejma

Odhod v jutranjih urah. Vožnja skozi Avstrijo in Nem-
čijo do praznično obarvane bavarske prestolnice. Po 
prihodu ogled olimpijskega naselja in po želji vzpon z 
dvigalom na Olimpijski stolp (doplačilo), od koder je v 
primeru lepega vremena čudovit pogled na adventni 
München. Sledi avtobusni ogled znamenitosti »mi-
lijonske vasi«, kot pravijo mestu München: Osrednji 
trg, Kraljevi trg, znamenita Ludvikova cesta, ob kateri 
so Bavarska državna knjižnica, Ludvik - Maksimiljano-
va univerza … Sledil bo sprehod po Marienplatzu ali 
»srcu mesta«, kot mu ljubkovalno pravijo domačini. 
Lahko si bomo ogledali enega izmed največjih jasličnih 
trgov na svetu in se prepustili petju ter izvajanju tradi-
cionalnih alpskih melodij, ki v času adventa prihajajo 
z balkona mestne hiše. Priporočamo tudi ogled sve-
tovno znane razstave jaslic iz alpskega sveta in obisk 
praznične bavarske prestolnice ogled enega izmed 
največjih jasličnih trgov na svetu priporočamo ogled 
svetovno znane razstave jaslic v Bavarskem narodnem 
muzeju. Nekaj prostega časa lahko izkoristite za obisk 

ene izmed številnih božičnih stojnic, kjer prodajajo 
slaščice, jaslične figurice, rokodelske spominke, klo-
basice, medenjake, pijačo z okusom cimeta… Proti 
večeru odhod proti Sloveniji, kamor je predviden pri-
hod v večernih/ nočnih urah.

 

CENA: od 39 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, zunanje 
oglede po programu, slovenskega spremljevalca 
in organizacijo izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 9 € po 
osebi.

Adventni München 
ODHODI:, 30.NOVEMBER*, 7., 14., 21. IN 26.* DECEMBER 2019

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine po izbiri 
od 5 - 15 €.

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidite 
www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za večje 
skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdimo tudi 
dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.
*26. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, zato 
je ta dan namenjen predvsem ogledu znamenitosti 
mesta.

München
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 obiščite edinstveno mestece na morju, 
ki je ob soju prazničnih luči nepozabno 
romantično

V jutranjih urah vožnja do pristanišča Punta Sabbioni, 
od koder se bomo z ladjico odpeljali v osrčje Benetk. 
Na trgu Sv. Marka si bomo ogledali veličastno baziliko 
Sv. Marka, astrološko uro, ter zvonik Campanille, ki je 
eden od simbolov mesta. Prefinjena zunanjost Doževe 
palače spominja na čipko, Most vzdihljajev pa jo po-
vezuje z zaporom, kjer je bil zaprt Giacomo Casanova 
- največji zapeljivec v zgodovini mesta. Nekaj prostega 
časa za samostojno raziskovanje mesta, praznične na-
kupe ali okrepčilo v eni od številnih kavarn. Sledi vrni-
tev na celino in vožnja v Slovenijo, kamor je predviden 
prihod v večernih urah.  

CENA: od 39 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, vožnja z ladjico do trga Sv. Marka in nazaj, 
zunanje oglede po programu, spremstvo in orga-
nizacijo izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 9  € 
po osebi.

Benetke - v soju prazničnih luči 
ODHODI: 23. IN 30. NOVEMBER, 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 25. IN 26. DECEMBER 2019

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vi-
dite na www.palma.si ali na vašem prodajnem mes-
tu. Za večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru 
potrdimo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

zanimivo čarobno

Benetke

 obisk mogočnih gradov in Miklavževega 
sejma v Trstu

V jutranjih urah odhod proti Devinskemu gradu, ki 
počiva na kraški vzpetini. Grad je že stoletja v lasti 
italijansko - nemške knežje družine in ima razburljivo 
preteklost, odlično lego in slikovite prostore. Nadalje-
vanje do gradu Miramare, ki ga je svoji ženi, princesi 
Charlotte zgradil nadvojvoda Maximilian Habsburški. 
Pravljični grad, ki stoji na pečini nad morjem, je spre-
menjen v zanimiv muzej, legende o njegovi gradnji, 
nesrečni princesi in pomorskih dosežkih Maximilijana 
Habsburškega, pa so zanimive za vse generacije. V po-
poldanskih urah sledi vožnja v Trst, kjer se prvi teden 
decembra že tradicionalno odvija Miklavžev sejem. V 
tem času se drevored na ulici XX. septembra spreme-
ni v sejem z več kot 100 stojnicami, kjer so na voljo 
raznovrstne slaščice in dobrote italijanske kuhinje. 

Prosti čas za sprehod po praznično okrašenih ulicah 
ali skodelico prave italijanske kave ali nakup praznič-
nih daril. Vožnja v Slovenijo, kamor je predviden pri-
hod v večernih urah.

 

CENA: od 23 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede po programu, spremstvo in 
organizacijo izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 5  € 
po osebi. 

Miramare, Devin in Miklavžev sejem v Trstu 
ODHODI: 30. NOVEMBER, 1., 5.,7., 8., 14.*, 21.*, 22.*, 26.* IN 28.* DECEMBER 2019

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnina v grad 
Devin 6 €, vstopnina v grad Miramare 8 €. 

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidite 
na www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdimo 
tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.
*Na odhodu 14.*, 21.*, 22.*, 26.* in 28.* decembra ni 
Miklavževega sejma, organiziran pa je božični sejem 
na glavnih mestnih trgih.

Trst

Za skupine 15 oseb ali več veljajo posebni popusti. 
Pišite nam na: skupine@palma.si
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 v adventnem času mesto krasita dva 
sejma: božični sejem in tradicionalni sejem 
Svete Lucije s pestro izbiro božičnega 
okrasja 

Odhod v zgodnjih jutranjih urah in avtobusna vožnja v 
Italijo, do Padove. Postanek za ogled bazilike sv. Anto-
na. Nekaj časa bo namenjenega nakupom na tradicio-
nalnem sobotnem sejmu, ki se odvija na ovalnem trgu 
Prato delle Valle, ali sprehodu skozi praznično okra-
šeno mestno središče. Popoldne vožnja do Bologne, 
prestolnice Emilie Romagne. Ogled mesta, ki slovi po 
najstarejši univerzi v Evropi, po uličnih arkadah, ki jim 
ni videti konca in po monumentalnem središču - Piazzi 
Maggiore z Neptunovim vodnjakom. Prosto za obisk 
tradicionalnih božičnih sejmov. 

Bolonjčani imajo dolgo tradicijo gradnje jaslic, zato 
boste zagotovo domov prinesli najlepše jaslice, ki jih 
boste postavili pod vaše božično drevesce. V poznih 
popoldanskih urah vrnitev v Slovenijo, kamor je pred-
viden prihod v poznih večernih urah.

 

CENA: od 39 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede po programu, spremstvo in 
organizacijo izleta.

Padova in Bologna 
ODHODI: 23. IN 30. NOVEMBER, 1., 7., 8., 14., 15., 16., 21. IN 26. DECEMBER 2019

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 9  € 
po osebi.
MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vi-
dite na www.palma.si ali na vašem prodajnem mes-
tu. Za večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru 
potrdimo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

 obisk mesta, ki ga imenujejo tudi vzhodne 
Benetke 

 sejem, umetnost, kultura in tradicija
 razstave jaslic, animacije za otroke, koncerti, 

poulični umetniki in božične stojnice v 
Gradežu

V jutranjih urah se bomo najprej odpravili proti Por-
togruaru, ki leži na obeh bregovih reke Lemene in s 
svojimi kanali, mostovi, arkadami, gotsko-renesanč-
nimi palačami in ozkimi ulicami spominja na slavne 
Benetke. Staro mestno jedro je sicer majhno, vendar 
polno zanimivosti. Videli bomo katedralo, viseči ro-
manski zvonik, gotsko mestno hišo, vodnjak z žerjavi, 
ki so simbol mesta, Ribiško kapelo, obnovljena mlina 
in mestna vrata. Ob prazniku mestnega zaščitnika sv. 
Andreja se mesto ogrne v praznično podobo. Sejem 
škornjev in gosi so trgovci iz mesta in okolice v novej-
šem času obogatili z različnimi rokodelskimi izdelki 
in kulinaričnimi dobrotami, ki jih ponujajo na glavnih 
mestnih trgih. Praznovanje oziroma šagro pa vsako 
leto obogati bogat kulturno-etnografski program, ki 
se odvija po slikovitih mestnih ulicah. Korak v pre-
teklost pa bomo napravili ob obisku letovišča Caorle, 

ki je bil v rimskem času pristanišče rimske kolonije 
Concordie. Ogledali si bomo romansko katedralo z 
nenavadnim okroglim zvonikom iz 10. stol. Nato pa se 
bomo sprehodili ob obali do Marijine cerkvice, kate-
re stolp služi tudi kot svetilnik. Pot nam bodo krasili 
najrazličnejši reliefi, ki so jih umetniki izklesali v skale 
morskega valobrana in tako še polepšali promenado 
ob morju. V adventnem času se trgi in ulice pisanih 
Caorl odenejo v praznično razpoloženje s stojnicami in 
božičnim okrasjem. Na poti proti domu, pa se bomo 
ustavili še v Gradežu, ki se v drugem vikendu decem-
bra prelevi v “božični otok” z razstavami jaslic, pou-
ličnimi umetniki, animacijami za otroke, koncerti … V 
Slovenijo se bomo vrnili v večernih urah.

 

CENA: od 29 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede po programu, spremstvo in 
organizacijo izleta. 

Šagra v Portogruaru, Caorle in božični otok v Gradežu 
ODHODI: 24. IN 30. NOVEMBER, 1., 7.*, 14.*, 21.* IN 26.* DECEMBER 2019

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 8  € 
po osebi.

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vi-
dite na www.palma.si ali na vašem prodajnem mes-
tu. Za večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru 
potrdimo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

*Na odhodu 7.*, 14.*, 21.* in 26.* decembra ni Andre-
jevega sejma, tako da se bomo praznični atmosferi 
predali v Caorlah in Gradežu, kjer je organiziran bo-
žični sejem.

nakupi

Caorle

Bologna
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 ugodni predbožični nakupi v najbolj 
priljubljenih nakupovalnih centrih

 obisk tradicionalnega Andrejevega sejma 
(odhod 30. november in 1. december)

 uspešnica leta 2018

Odhod avtobusa v jutranjih urah do Palmanova 
Outlet vasice, kjer bomo približno tri ure namenili 
nakupovanju v 90 prodajalnah z najbolj znanimi 
mednarodnimi znamkami: Nike, Adidas, Gap, itd 
… Sledi vožnja v bližnji Villese, kjer bomo obiskali 
priljubljen Tiare nakupovalni center, kjer se poleg 
številnih trgovinic nahaja tudi priljubljena Ikea. Tri 
urni postanek za nakupe ali kosilo. V popoldanskem 
času obisk božičnih sejmov. Na odhodu 30. novembra 
in 1. decembra obisk priljubljenega Andrejevega 

sejma s preko 250 stojnicami in številnimi atrakcijami. 
Božične lučke, vonj po mandolatu, fritellah s čokolado 
in ostalih sladkih dobrotah ter možnost zabave 
na vrtiljakih v Gorico vsako leto zvabijo številne 
obiskovalce tako iz Italije kot tudi Slovenije. Na ostalih 
odhodih obisk božičnega sejma v Vidmu. V večernih 
urah slovo in povratek proti domu.

 

CENA: od 25 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede po programu, spremstvo in 
organizacijo izleta.

Predbožični nakupi v Italiji: Palmanova Outlet Village, Tiara center in Ikea 
ODHODI: 23. IN 30. NOVEMBER, 1., 7.*, 8.*, 14.*, 15.*, 16.*, 21.* IN 26.** DECEMBER 2019

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 5 € po 
osebi.

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska So-
bota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, Jese-
nice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, Koper, 
Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Ajdovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidite 
na www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdimo 
tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.
*Na odhodih 7., 8., 14., 15., 16. in 21. je namesto Andre-
jevega sejma predviden obisk božičnega sejma v okolici 
Vidma. **26. decembra ni več božičnih stojnic.

Verona

 obisk dveh čudovitih božičnih sejmov

 od romantike do nakupovalnih užitkov

 eden najbolj priljubljenih adventnih izletov

Odhod v zgodnjih jutranjih urah in avtobusna vožnja 
v Italijo, do Padove. Postanek za ogled bazilike 
sv. Antona, kipa Gattamelate in ostalih mestnih 
znamenitosti. Nekaj časa bo namenjenega nakupom 
na tradicionalnem sobotnem sejmu, ki se odvija na 
ovalnem trgu Prato delle Valle, ali sprehodu skozi 
praznično okrašeno mestno središče. Popoldne vožnja 
do Verone, mesta s številnimi kulturno zgodovinskimi 
znamenitostmi in kraja nesrečne ljubezni Romea 
in Julije. Mesto, ki je živahno preko celega leta vabi 
obiskovalce od blizu in daleč s pričo neustavljivega 
šarma in številnih zgodovinskih, arhitekturnih in 
umetniških znamenitosti. V adventnem času pa 
Verona pridobi še posebej nostalgično-božični pridih, 
saj se vsi večji trgi prelevijo v sejmišče z raznovrstnimi 
božičnimi rokodelskimi izdelki in kulinaričnimi 
dobrotami. Ne pozabite poizkusiti zlatega božičnega 
veronskega kruha Pandoro. Letošnje leto bo Verona 

že šestintridesetič gostila znamenito razstavo Jaslice 
sveta, ki si jih boste ob doplačilu lahko tudi ogledali. 
Podali se bomo po znameniti nakupovalni ulici do 
zelenjavnega in gosposkega trga ter seveda Julijine 
hiše. Pod Julijinem balkonom se bomo vživeli v 
Shakespearovo dramo o Romeu in Juliju in po želji 
pripeli naše najbolj skrite srčne želje. Dovolj časa 
bo tudi za božične nakupe in okušanje italijanskih 
kulinaričnih dobrot. Vrnitev proti Sloveniji v zgodnjih 
večernih urah.

 

CENA: od 39 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede po programu, spremstvo in 
organizacijo izleta. 

Padova in romantična Verona 
ODHODI: 23. IN 30. NOVEMBER, 1., 7., 8., 14., 15., 21. IN 26.* DECEMBER 2019

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 9  € 
po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: vstopnina na 
razstavo »Jaslice sveta« 7 €.

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidite 
na www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdimo 
tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

*26. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, zato je 
ta dan namenjen predvsem ogledu znamenitosti mesta 
in razstavi »Jaslice sveta«.

Verona - Julijin balkon Pandoro
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 po želji pokušina gubane, tipične lokalne 
potice

Odhod v jutranjih urah in vožnja z vmesnim postankom 
mimo mejnega prehoda Gorica v Čedad. Postanek za 
dobro jutranjo kavico in ogled starega mestnega jedra 
s Hudičevim mostom, ki je povezan z zanimivo legendo 
o njegovem nastanku. Pot bomo nadaljevali do vasice 
Venzone. Sprehodili se bomo po slikovitem mestnem 
jedru s hišami v beneškem slogu vse do katedrale sv. 
Andreja, kjer so našli dobro ohranjene mumije, ki se za 
ogled nahajajo v kapelici sv. Mihaela. V popoldanskih 
urah bomo prispeli v vasico Sutrio, ki vse leto živi za 
božični čas in privablja številne obiskovalce, ki si želijo 
čarobnega božičnega vzdušja. Domačini jaslice posta-
vijo v vsak kotiček vasi - na dvorišča, vhode v hiše, na 

ulice, … Obiskali bomo Muzej jaslic »Prespio di Teno« 
in poskusili lokalno sladico gubano. Sledil bo sprehod 
po pravljični vasici med jaslicami, prosti čas pa bo tudi 
za nakup spominkov in prazničnih dobrot. Povratek v 
Slovenijo v poznih večernih urah preko mejnega pre-
hoda Rateče. Vožnja po Gorenjski proti Ljubljani in 
Celju.

 

CENA: od 35 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede po programu, spremstvo in 
organizacijo izleta.

Pravljične jaslice v Sutriu 
ODHODA: 25. IN 26. DECEMBER 2019

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 8  € 
po osebi.

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidite 
na www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdimo 
tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

Gubana Jaslice v Sutriu

 obisk živahne slovaške prestolnice in njenih 
božičnih stojnic

 postanek pri gradu Devin

Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja čez Avstrijo 
proti Slovaški. Najprej se bomo podali do sotočja rek 
Morava in Donava, kjer stojijo ostanki nekoč mogočnega 
gradu Devin, ki je dolgo veljal za neosvojljivega in ima 
veliko simbolno vrednost za Slovake. Po želji ogled 
gradu in nadaljevanje do Bratislave. Pozdravil nas 
bo znameniti mostu Most Slovenského národného 
povstania. Po želji se bomo povzpeli do razgledne 
ploščadi, kjer bomo imeli čudovit razgled na mesto. 
Nadaljevanje po simpatičnem srednjeveškem jedru: 
glavni trg s srednjeveškim obzidjem, Michalov 
stolp - ostanek nekdanjega srednjeveškega obzidja, 
katedralo Sv. Martina in Mozartovo palačo, kjer je imel 
slavni skladatelj enega prvih koncertov. Povzpeli se 
bomo tudi do bratislavskega gradu, ki dominira nad 

mestom in obiskali monumentalni spomenik padlim 
v 2. svetovni vojni, Slavin. Prosti čas za sprehode po 
simpatičnem mestnem središču in obisk številnih 
stojnic na božični tržnici pred mestno hišo, kjer se 
bomo lahko okrepčali z božičnimi dobrotami ali 
pa skočili na pivo v katerega izmed pubov. Pozno 
popoldne povratek proti Sloveniji in prihod v poznih 
večernih urah.

 

CENA: od 39 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede po programu, spremstvo in 
organizacijo izleta.

Adventna Bratislava 
ODHODI: 30. NOVEMBER, 7., 14., 21. IN 26.* DECEMBER 2019

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 8  € 
po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine po izbiri: 
grad Devin 4 €.

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidite 
www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za večje 
skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdimo tudi 
dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

*26. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, zato 
je ta dan namenjen predvsem ogledu znamenitosti 
mesta.

Bratislava
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 obisk enega najlepših božičnih sejmov na 
trgu Vorosmarty

 ogled glavnih mestnih znamenitosti

Zbor potnikov v zgodnjih jutranjih urah in vožnja z 
vmesnimi postanki proti Budimpešti. Po prihodu v 
madžarsko prestolnico bo sledil avtobusni ogled 
mestnih znamenitosti: Trg junakov, Mestni park, Sta-
dion, trg okoli Parlamenta, Štefanova cerkev, …Nato 
bo čas namenjen za samostojne oglede, sprehod po 
znameniti Vatci ulici ali nakupe na božičnem sejmu… 
Božični sejem na trgu Vörosmarty ni med največjimi v 
Evropi, je bil pa pred leti izbran za enega izmed naj-
lepših. Trg v predbožičnem času napolnijo lesene hi-
šice, v katerih prodajajo spominke, darila, pijačo, … 
Na slavni budimpeštanski kavarni Gerbeaud pa je pri-
kazan adventni koledar. V pozno popoldanskem času 

povratek proti Sloveniji, kamor je predviden prihod v 
poznih nočnih urah.

 

CENA: od 38 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, zunanje 
oglede po programu, spremstvo in organizacijo 
izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 8  € 
po osebi.

Praznična Budimpešta 
ODHODI: 30. NOVEMBER, 7., 14., 21. IN 26.* DECEMBER 2019

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine po izbiri. 

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidite 
www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za večje 
skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdimo tudi 
dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.
*26. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, zato 
je ta dan namenjen predvsem ogledu znamenitosti 
mesta.

 najznamenitejši madžarski porcelan

 Veszprem, mesto kraljic

 Tihany ob Blatnem jezeru

 Zbor potnikov v jutranjih urah in vožnja proti Ma-
džarski in madžarskemu morju. Postanek na polotoku 
Tihany, živahnem turističnem središču. Po želji spre-
hod do samostana na vrhu, od koder je lep razgled 
na okolico. Prihod v Herend, ki slovi kot madžarsko 
mesto porcelana in je eden najslavnejših madžarskih 
proizvodov. Z izdelavo ročno poslikanih proizvodov so 
začeli leta 1826. Ta znameniti in razkošni porcelan so 
uporabljali vsi najpomembnejši evropski vladarji, pa-
peži in znane osebnosti, med njimi angleška kraljica 
Viktorija. Po želji ob doplačilu si bomo ogledalil Muzej 
porcelana ter spoznali zgodovino izdelave servisov ter 
tehnike dela in poslikave. Nato bomo obiskali mesto 

Vezsprem, imenovano tudi mesto kraljic, saj so tam 
kronali madžarske kraljice, prva je bila Giselle, žena 
kralja Štefana. Mesto zaznamuje grad in staro mesto 
grajeno v baročnem slogu. Sprehodili se bomo po raz-
gibanem mestu mimo znamenitosti in si vzeli še nekaj 
časa za obisk božičnega sejma. Povratek proti Sloveni-
ji, kamor bomo prispeli v večernih urah.

 

CENA: od 35 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, zunanje 
oglede po programu, spremstvo in organizacijo 
izleta.

Veszprem in madžarski porcelan 
ODHODI: 30. NOVEMBER., 7., 14., IN 21. DECEMBER 2019

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 6  € 
po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnina v Muzej 
porcelana 6 €.

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.
*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidi-
te www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdi-
mo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

 Pecs je eno najlepših madžarskih mest

 obisk dišečega božičnega sejma

Zbor potnikov na odhodnem mestu in vožnja mimo 
Lendave in Kaposvarja do Pecsa, mesta pod zašči-
to Unesca, ki je bilo v letu 2010 kulturna prestolnica 
Evrope. Pecs velja za eno najlepših madžarskih mest, 
kjer so svoje naselbine imeli že Rimljani, ponaša pa 
se tudi z eno najstarejših univerz v Evropi iz leta 1367. 
Ogledali si bomo eno največjih katedral v Evropi, stol-
pa Barbakan, ostankov zgodnjega krščanskega poko-
pališča, mošeje Jakovali Hassan Paše, razvalin kopa-
lišča Memi paše, sinagoge, glavnega trga Szechenyi, 
turške mošeje paše Gasi Kassima, narodnega gledali-
šča, čudovitih vodnjakov Zsolnay, Berenyi,... Nato bo 

prosto za obisk stojnic na predbožičnem sejmu, kjer 
bomo lahko poizkusili eno najbolj znanih madžarskih 
slaščic, ki jih pečejo na prostem iz testa, le-ti so v ob-
liki dimnikov in posuti s cimetom in sladkorjem. Po-
vratek prosti Sloveniji, kamor bomo prispeli v poznih 
večernih urah.

 

CENA: od 35 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, zunanje 
oglede po programu, spremstvo in organizacijo 
izleta.

Sladki dimniki v Pecsu 
ODHODI: 30. NOVEMBER., 7., 14., IN 21. DECEMBER 2019

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 6 € po 
osebi. 

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine po želji.
*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidi-
te www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdi-
mo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

Budimpešta
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Čazma

 obisk naj adventne prestolnice 2015 in 2016

 ogled Zagreba z lokalnim vodnikom

Jutranji odhod in vožnja do Zagreba. Po prihodu ogled 
znamenitosti mesta kot so Sabor, Banski dvori, cerkev 
Svetega Marka, Lotrščak, Kamnita vrata, katedrala, 
Gornji in Donji grad z vzpenjačo, ... Po želji in za do-
plačilo se boste z vzpenjačo tudi povzpeli na Gornji 
grad. Preostanek dneva boste preživeli ob raziskova-
nju praznično okrašenih trgov. Na trgu kralja Tomis-
lava boste lahko zadrsali po ledenem parku. Raznolik 
kulturni, umetniški, glasbeni in otroški program pa se 
bo odvijal na Glavnem in Evropskem trgu. Pri paviljo-
nu parka Zrinjevac boste lahko prisluhnili predvsem 
koncertom klasične glasbe ali pa se v samem parku 
prepustili božičnim nakupom ali gurmanskim užitkom 
ob gostinski ponudbi. V Oktogonu boste ob določe-
nih dnevih in urah lahko prisluhnili delom priznanega 
skladatelja Johanna Straussa v izvedbi Ansambla Stra-
uss. Na Kaptolu si boste lahko ogledali žice jaslice. 
Ljubitelji nekonvencionalnih umetniških predmetov 

boste lahko obiskali sejem na Trgu žrtava fašizma. Vse 
ostale božične nakupe pa boste lahko opravili na bo-
žičnem sejmu v ulicah okoli Trga bana Josipa Jelačića. 
Na raziskovanju mesta pa vas bo z različnih balkonov 
spremljala glasba 6 članske godbe na pihala z imenom 
Ad gloriam brass. Po želji in za doplačilo priporoča-
mo kosilo v priznani zagrebški pivnici. Zvečer se boste 
praznično razpoloženi odpeljali proti domu, kamor je 
predviden prihod v večernih urah.

 

CENA: od 24 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, ogled Zagreba z lokalnim vodnikom, zunanje 
oglede po programu, spremstvo in organizacijo 
izleta.

Advent v srcu Zagreba 
ODHODI: 23. IN 30. NOVEMBER, 1., 7., 8., 14.,15., 21., 22., 24., 26.*, 28* , 29 * IN 31. DECEMBER 2019*

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 8  € 
po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: kosilo v prizna-
ni zagrebški pivnici (»čvarkuše in slani zvitki s si-
rom, piščančji file na žaru, domača pivska klobasa, 
zrezek »Zvončič«, čevapčiči, zapečen grah, ocvrt 
krompir, zelenjava na žaru, pivski krompir, sezon-
ska sestavljena solata) 14 €. 

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.
*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidite 
www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za večje 
skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdimo tudi 
dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.
26.*, 28* , 29 * in 31. DECEMBER 2019* ni več stojnic in 
božičnih sejmov, zato je ta dan namenjen predvsem 
ogledu znamenitosti mesta

 obisk naj adventne prestolnice 2015 in 2016
 ogled Zagreba z lokalnim vodnikom
 ogled pravljičnega posestva z več kot milijon 

lučkami

Jutranji odhod in vožnja do Zagreba. Po prihodu ogled 
znamenitosti mesta kot so Sabor, Banski dvori, cerkev 
Svetega Marka, Lotrščak, Kamnita vrata, katedrala, 
Gornji in Donji grad. Po želji in za doplačilo se boste 
z vzpenjačo tudi povzpeli na Gornji grad. Preostanek 
dneva boste preživeli ob raziskovanju praznično okra-
šenih trgov. Na trgu kralja Tomislava boste lahko zadr-
sali po ledenem parku. Raznolik kulturni, umetniški, 
glasbeni in otroški program pa se bo odvijal na Glav-
nem in Evropskem trgu. Pri paviljonu parka Zrinjevac 
boste lahko prisluhnili predvsem koncertom klasične 
glasbe ali pa se v samem parku prepustili božičnim 
nakupom ali gurmanskim užitkom ob gostinski ponud-
bi. V Oktogonu boste ob določenih dnevih in urah lah-
ko prisluhnili delom priznanega skladatelja Johanna 
Straussa v izvedbi Ansambla Strauss. Na Kaptolu si 
boste lahko ogledali žice jaslice. Ljubitelji nekonven-
cionalnih umetniških predmetov boste lahko obiskali 
sejem na Trgu žrtava fašizma, vse ostale božične na-
kupe pa boste lahko opravili na božičnem sejmu v uli-

cah okoli Trga bana Josipa Jelačića. Na raziskovanju 
mesta vas bo z različnih balkonov spremljala glasba 6 
članske godbe na pihala z imenom Ad gloriam brass. 
Po želji in za doplačilo priporočamo kosilo v priznani 
zagrebški pivnici. Ob mraku, po zaključenih ogledih in 
postanku v Zagrebu se boste odpeljali v bližino Čazme 
v Moslavini. Obiskali boste družinsko turistično kmeti-
jo, kjer boste resnično občutili Božično pravljico, ki vas 
bo pustila brez besed. V letu 2016 je na posestvu sveti-
lo skoraj 2 milijona lučk, nameščenih na 800 dreves in 
po objektih na posestvu. Božična pravljica se je zače-
la, ko je lastnik še kot deček sanjal o okrašeni jelki. Na 
pravljičnem posestvu vam bo na voljo tudi gostinska 
ponudba. Povratek v večernih urah.

 

CENA: od 32 € najmanj 45 potnikov

POPUSTI ZA OTROKE DO 12 LET Z DVEMA 
ODRASLIMA: 10% na osnovno ceno.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, ogled Zagreba z lokalnim vodnikom, vstop-
nino v Božično pravljico v bližini Čazme, zunanje 
oglede po programu, spremstvo in organizacijo 
izleta. 

Čar Božiča v Moslavini in Zagrebu  
ODHODI: 23. IN 30. NOVEMBER, 1., 7., 8., 14.,15., 21., 22., 24., 26.*, 28* , 29 * IN 31. DECEMBER 2019*

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 8  € 
po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: kosilo v prizna-
ni zagrebški pivnici (»čvarkuše in slani zvitki s si-
rom, piščančji file na žaru, domača pivska klobasa, 
zrezek »Zvončič«, čevapčiči, zapečen grah, ocvrt 
krompir, zelenjava na žaru, pivski krompir, sezon-
ska sestavljena solata) 14 €.

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidi-
te www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdi-
mo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

26.*, 28* , 29 * in 31. DECEMBER 2019* ni več stojnic in 
božičnih sejmov, zato je ta dan namenjen predvsem 
ogledu znamenitosti mesta
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Večdnevni 
predbožični izleti

Evropske snežinke in najsrečnejši izlet k Božičku 

Vsak konec leta vzdihujemo tudi nad lepotami evropskih prestolnic.

Najbolj priljubljena sta šarmantni Pariz in svetovljanski London, kamor gremo z avtobusom in z letalom. Obisk Božička v Rovaniemiju je absolutni 
zmagovalec med prazničnimi izleti, saj Božiček sprejema male in velike otroke. Odletimo skupaj severnemu povratniku naproti - doživimo husky safari, 
vožnjo z motornimi sanmi in potep po nočni pokrajini z iskanjem Severnega sija. Za najmlajše priporočamo obiskom živalskega vrta in pravljičnega 
Santa parka.

Pridružite se nam na predprazničnih potepih! Veselo je vse od Gradca, Dunaja, Salzburga do Budimpešte. 

Z najmlajšimi, pa tudi z malce večjimi, se bomo sladkali v svetovno znani čokoladnici Zotter. V Salzburgu bomo na prazničnem Residenzplatzu 
prisluhnili zvokom božičnega koncerta. 

Med naše predbožične potepe smo dodali obisk bavarskega Kimskega jezera in bližnjega mesteca Rosenheim s prazničnimi stojnicami, med katerimi 
se vsako leto širi vonj slastnih medenjakov. Če ste zaljubljeni, potem morate svoji ljubezni nazdraviti v najbolj romantičnem madžarskem mestu Pecs! 

V bližini obiščemo tudi znamenito tovarno porcelana Zsolnay. Zimska pripovedka nas čaka na avstrijskem Štajerskem v manj poznanih, a prijetnih 
prazničnih mestecih Bruck, Murzzuschlag in Leoben. Doživimo skupaj Krakov - najlepše poljsko mesto, ali pa čarobni Amsterdam z brusilnico 
diamantov, umetniškimi poslasticami in Festivalom luči. Če vas mika pobeg na toplo, potem sta tukaj temperamenti Madrid in Andaluzija z milo klimo 
in obilico možnosti za raziskovanje. V Španijo poletimo decembra s posebnimi letali iz Ljubljane. 

 

 Dobrodošli med Prazničnimi sanjami!



Dunaj

 vikend na Dunaju
 obisk palače Schönbrunn

1. DAN
SLOVENIJA - DUNAJ nočitev
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Po prihodu se bomo 
najprej ustavili pred čudovitim baročnim dvorcem Bel-
vedere, sprehodilči se bomo po parku in se spoznali 
s tradicionalnimi adventnimi stojnicami. Sledi vožnja 
po dunajskem »Ringu«, ob katerem se vrstijo nekatere 
glavne znamenitosti kot so Urania, parlament, mestna 
hiša, … Sprehod po mestnem središču, mimo opere 
in znamenitega hotela Sacher, ki slovi po originalni 
Sacherjevi torti, do mogočne katedrale sv. Štefana, 
mestnega simbola. Nekaj samostojnega čas za obisk 
božičnih stojnic, ki nudijo tradicionalne božične spo-
minke, prigrizke ter kuhano vino. Pozno popoldne na-
stanitev v hotelu.

2. DAN
DUNAJ - SLOVENIJA     zajtrk
Dan bomo pričeli z obiskom mogočne palače 
Schönbrunn, ki velja za najbolj obiskano dunajsko tu-

ristično znamenitost. Sprehod skozi veličasten park in 
zunanji ogled mogočne palače, ki nam bo približal živ-
ljenje Habsburžanov. Po želji se bomo podali še v not-
ranjost. Sledi vožnja mimo 252 m visokega Donavskega 
stolpa, najvišje zgradbe v Avstriji, s katerega so čudo-
viti razgledi na mesto (po želji vzpon), pa mimo UNO 
Citya do zabaviščnega parka Prater, kjer stoji tudi mo-
gočno Veliko kolo. Kratek postanek pred nenavadno 
hišo Hundertwasser, nato pa še nekaj prostega časa v 
znanem dunajskem zabavišču Praterju. Popoldne od-
hod proti Sloveniji in prihod v poznih večernih urah.

 

CENA: od 98 €* najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnih ležiščih 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede 
po programu, spremstvo in organizacijo izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 15 € 
po osebi. 24 in 34 potniki 20 € po osebi. 

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 20 € ZA ODHODE V NOVEMBRU IN DECEMBRU.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: notranji ogled 
Schönbrunna (audio vodnik, grand tura) 18,50  € 
(otroci in najstniki 6-18 let 12,50 €), Donavski stolp 
14,50 € (otroci in najstniki 6-14 let 9,90 €).

ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Ljubljana, 
Celje, Maribor.

MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Lendava, Murska Sobota, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina. 

* Aktualno stanje odhodov lahko vidite na www.pal-
ma.si ali kontaktirajte vaše prodajno mesto.

** 28. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, 
zato je ta dan namenjen predvsem ogledu zname-
nitosti mesta. Vrstni red ogledov se lahko spremeni, 
vsebina ostane ista.

Čarobni Dunaj v adventu - 2 dni  
ODHODI: 23.* IN 30. NOVEMBER, 7., 14., 21. IN 28.** DECEMBER 2019

zanimivo čarobno

Čarobni Dunaj v adventu - 3 dni 
ODHODI: 23.* IN 30. NOVEMBER, 7., 14., 21. IN 28.** DECEMBER 2019

 več časa za samostojne oglede
 priporočamo ogled katerega izmed 

dunajskih muzejev

1. DAN
SLOVENIJA - DUNAJ nočitev
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Po prihodu se bomo 
najprej ustavili pred dvorcem Belvedere, nato pa se 
popeljali po dunajskem »Ringu«, ob katerem se vrsti-
jo nekatere glavne znamenitosti kot so Urania, par-
lament, mestna hiša, … Sledi sprehod po mestnem 
središču, mimo opere in znamenitega hotela Sacher, 
ki slovi po originalni Sacherjevi torti, do mogočne ka-
tedrale sv. Štefana, mestnega simbola. Sledi prosti 
čas za obisk božičnih stojnic, ki nudijo tradicionalne 
božične spominke, prigrizke, pa seveda kuhano vino. 
Pozno popoldne nastanitev v hotelu..

2. DAN
DUNAJ  zajtrk, nočitev 
Dan bomo pričeli z obiskom mogočne palače 
Schönbrunn, ki velja za najbolj obiskano dunajsko tu-
ristično znamenitost. Sprehod skozi veličasten park 
in zunanji ogled mogočne palače, ki nam bo približal 
življenje Habsburžanov. Po želji se bomo podali še v 
notranjost. Popoldne priporočamo samostojni ogled 

katerega izmed odličnih muzejev kot so Naravoslov-
ni muzej, muzej vojaške zgodovine Arsenal ali katero 
izmed razstav. Seveda pa lahko dan izkoristite tudi za 
nakupovanje na znani Mariahilferstrasse.

3. DAN
DUNAJ - SLOVENIJA  zajtrk
Dopoldne vožnja do 252 m visokega Donavskega stol-
pa, najvišje zgradbe v Avstriji, s katerega so čudoviti 
razgledi na mesto (doplačilo), pa mimo UNO Citya do 
zabaviščnega parka Prater, kjer stoji tudi mogočno 
Veliko kolo. Sledi še kratek postanek pred nenavadno 
hišo Hundertwasser, nato pa še nekaj prostega časa 
v centru. Popoldne odhod proti Sloveniji in prihod v 
poznih večernih urah.

 

CENA: od 145 €* najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnih ležiščih 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje 
oglede po programu, spremstvo in organizacijo 
izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 15 € 
po osebi, med 24 in 34 potniki 20 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 50 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: notranji ogled 
Schönbrunna (audio vodnik, grand tura) 18,50  € 
(otroci in najstniki 6-18 let 12,50 €), Donavski stolp 
14,50 € (otroci in najstniki 6-14 let 9,90 €).

ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Ljubljana, 
Celje, Maribor.

MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Lendava, Murska Sobota, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina. 

* Aktualno stanje odhodov lahko vidite na 
www.palma.si ali kontaktirajte vaše prodajno 
mesto.

nakupi družine
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Salzburg Innsbruck

 obisk muzeja Swarovski v Innsbrucku

 postanek pri znameniti skakalnici Bergisel

1. DAN
SLOVENIJA – BERGISL - INNSBRUCK nočitev
Odhod v jutranjih urah. V prvih popoldanskih urah pri-
hod v Innsbruck, kjer se bomo zapeljali do znameni-
tega Bergisla, kjer stoji znana smučarska skakalnica, 
s katere se ponujajo čudoviti razgledi na okoliško po-
krajino (po želji vzpon). Nadaljevanje v središče me-
steca, kjer se bomo sprehodili me številnimi stojnica-
mi. Ogledali si bomo tudi mestne znamenitosti, ki so 
nanizane druga ob drugi in obdoblja gotike , baroka in 
renesanse. V starem mestnem jedru se bomo spreho-
dili do stolnice Sv. Jakoba in Zlate strešice, ki je pokri-
ta s 2.657 pozlačenimi bakrenimi opekami, narejena 
za cesarja Maksimilijana I., da je lahko z balkona pod 
streho opazoval in užival v dogodkih, ki so se odvijali 
na trgu pred njim. Pred nastanitvijo v hotelu v okolici 
Innsbrucka sledi prosti čas za sprehode po praznično 
okrašenih ulicah.

2. DAN
INNSBRUCK - KRISTALI SWAROVSKI - SLOVENIJA  
 zajtrk
Dopoldne bomo obiskali mestece Wattens, kjer se 
bomo ob doplačilu podali v enega najbolj obiskanih 
muzejev v Avstriji, Svet kristalov Swarovski. Sprehodili 
se bomo po muzeju, ki so ga letos prenovili in se se-
daj razteza na 7,5 hektarih površine. Ogledali si bomo 
zgodovino proizvodnje kristala, življenje Daniela Swa-
rovskega ter obširno zbirko kristalov. Seveda bomo 
lahko tudi kupili kakšen spominek za domov. Nada-
ljevanje vožnje proti domu, kjer se bomo za kratek 
sprehod ustavili še v Kitzbühlu. Prihod domov v poznih 
večernih urah. 

 

CENA: od 109 €* najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede 
po programu, spremstvo in organizacijo izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 17 € 
po osebi, med 25 in 34 potniki 25 € po osebi. 

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 25 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: muzej kristalov 
Swarovski 17 € (otroci 6-14 let 9,50 €), razgledna 
točka Bergisel 9,50 € (otroci 6-14 4,50 €).
ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Celje, Lju-
bljana, Kranj, Jesenice
MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Lendava, Murska Sobota, Kr-
ško, Brežice, Novo mesto, Koper, Sežana, Ravbar-
komanda, Nova Gorica, Ajdovščina. 
** 28. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, 
zato je ta dan namenjen predvsem ogledu 
znamenitosti mesta.
* Aktualno stanje odhodov lahko vidite na www.
palma.si ali kontaktirajte vaše prodajno mesto.

Innsbruck in Zlata strešica 
ODHODI: 23.* IN 30. NOVEMBER, 7., 14., 21. IN 28.** DECEMBER 2019

družine zabavno

 raziskovanje Mozartovega mesta

 obisk vasice Oberndorf

 ogled solnih rudnikov Hallein

 priporočamo ogled zanimive Hiše narave

1. DAN
SLOVENIJA - SOLNI RUDNIK - SALZBURG nočitev
Odhod v jutranjih urah. V dopoldanskih urah prihod v 
mestece Hallein, kjer bomo obiskali tamkajšnji solni 
rudnik, v katerem so sol pridobivali že pred več kot 
7000 leti. Zabavno bo oblačenje v zaščitne rudarske 
obleke, nato pa se bomo z rudarskim vozom zapeljali 
globoko pod površje. Nekaj časa bomo sledili rudni-
škim rovom peš, nato pa se bomo spustili še do pod-
zemnega slanega jezera, in to kar po lesenih toboga-
nih! Nadaljevali bomo z vožnjo v Salzburg in si ogledali 
mestne znamenitosti. Obiskali bomo Mozartov trg s 
spomenikom slavnega skladatelja, se sprehodili mimo 
stolnice in Mozartove rojstne hiše … Sledil bo prosti 
čas za obisk številnih okrašenih stojnic ali vzpon na 
trdnjavo nad mestom ter uživanje v praznično okraše-
nem mestu. Sledi nastanitev v hotelu v okolici.

2. DAN
SALZBURG (HIŠA NARAVE,) - OBERNDORF - 
SLOVENIJA     zajtrk
Dopoldne vožnja v bližnjo vasico Oberndorf, kjer bomo 
obiskali kapelico Svete noči. Kraj je poznan zaradi pe-
smi »Sveta noč, blažena noč«, ki velja za največkrat 
izvajano božično pesem na svetu. Na božičnem trgu 
Oberndorfa bomo lahko napisali božično pošto in 
kupili priložnostno znamko, ki jo izdajo vsako leto ob 
Božiču. S to pošto bomo razveselili naše najdražje. 
Sledi povratek v Salzburg in še nekaj prostega časa v 
centru za nakup Mozartovih kroglic ali pokušino ku-
hanega vina. Za otroke bo zanimiv obisk Hiše narave, 
enega najbolj obiskanih avstrijskih muzejev. Spreho-
dili se bomo lahko skozi 80 razstavnih prostorov, kjer 
nas bodo navdušili dinozavri, spoznali bomo življenje 
v ledeni dobi, obiskali akvarij in terarij, se podali v 
»vesoljsko« sobo in v sobo eksperimentov, kjer bomo 
lahko tudi sodelovali pri poskusih. Popoldne povratek 
proti Sloveniji, kamor bomo prišli v večernih urah.

 

CENA: od 109 €* najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, 
nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede po 
programu, spremstvo in organizacijo izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 15 € po 
osebi, med 25 in 34 potniki 20 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 25 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: solni rudnik 21  € 
(otroci 11,50  €), trdnjava v Salzburgu (peš vzpon) 
9,20 € (otroci 6-14 let 5,20 €). Cena se lahko spre-
meni.

ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Celje, Lju-
bljana, Kranj, Jesenice

MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Lendava, Murska Sobota, Krško, 
Brežice, Novo mesto, Koper, Sežana, Ravbarkoman-
da, Nova Gorica, Ajdovščina. 

** 29. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, 
zato je ta dan namenjen predvsem ogledu zname-
nitosti mesta.
* Aktualno stanje odhodov lahko vidite na 
www.palma.si ali kontaktirajte vaše prodajno mesto.

Adventni vikend v Salzburgu - 2 dni 
ODHODI: 23.* IN 39. NOVEMBER, 7., 14., 21. IN 28.** DECEMBER 2019
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Zurich

 ogled čarobnega Mozartovega mesta

 sprehod skozi okrašeni St. Gilgen in St. 
Wolfgang

1. DAN
SLOVENIJA - ST. GILGEN - WOLFGANGSEE   nočitev
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja z vmesnimi 
postanki do kraja St. Gilgen, kjer se je rodila Mozarto-
va mati. Kraj je dobil nagrado za najlepši božični se-
jem. Na fasadah so številne slike in skulpture oseb ter 
živali iz adventnega časa. Krajši sprehod skozi praznič-
no okrašen kraj. Po ogledu bomo pot nadaljevali do 
mesta St. Wolfgang. Sprehod po vasici in še nekaj časa 
za obisk tukajšnje božične tržnice. Nastanitev v hotelu 
v okolici. 

2. DAN
SALZBURG - SLOVENIJA    zajtrk
Po zajtrku se bomo odpeljali še do čarobnega Salzbur-
ga in si ogledali znamenitosti: Mozartov trg z njegovim 
spomenikom, stolnica, kolegijska cerkev, rojstna hiša 

W. A. Mozarta … Sledil bo prosti čas za sprehod med 
številnimi okrašenimi stojnicami, ki ponujajo božična 
darila, okusno hrano in pijačo. V popoldanskih urah 
povratek proti Sloveniji. 

 

CENA: od 109 €* najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, nočitev z 
zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede po programu, 
slovensko spremstvo in organizacije izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 15 € , 
med 25 in 34 potniki 20 € po osebi. 

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 26 €, večerja v bavarski pivnici 23 €, dodatna 
vstopna mesta 15 € (min. 17 potnikov).

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine po izbiri.

ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Celje, Lju-
bljana, Kranj, Jesenice

MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Lendava, Murska Sobota, Kr-
ško, Brežice, Novo mesto, Koper, Sežana, Ravbar-
komanda, Nova Gorica, Ajdovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidi-
te www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdi-
mo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

** 28. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, zato 
je izlet namenjen predvsem ogledom znamenitostim 
mest.

 ogled najlepših božičnih sejmov Züricha

 ogled čudovitega Luzerna

 alpska zimska pravljica 

1. DAN
SLOVENIJA – ITALIJA – ŠVICA   nočna vožnja
Odhod v poznih nočnih urah. Vožnja čez Italijo proti 
Švici.

2. DAN
LUZERN  - ZÜRICH  - FELDKIRCHEN  večerja, nočitev
V jutranjem času bomo prispeli v Luzern, , ki je za 
mnoge najlepše švicarsko mesto in leži na zahodni 
obali Luzernskega jezera. Krajši sprehod po mestu, ki 
vabi številke obiskovalce. Nadaljevanje poti do Züri-
cha,  ki slovi slovi po najboljši kvaliteti življenja na
svetu. Sprehod po mestu in ogled romanske stolnice
s kipom sv. Karla Velikega, mestne hiše. Božični čas v
Zürichu je prav zares nekaj posebnega. Božični sejem 
na züriški glavni železniški postaji je eden največjih 
sejmov v Evropi. Na trgu Sechselautenplatz se vsako 
leto postavi božična vas, ki jo krasi jelka iz samih Swa-
rovski kristalov. Eden večjih božičnih sejmov je tudi 
pred operno hišo. Nekaj posebnega pa je prav gotovo 
pojoče božično drevo na trgu Werdmühleplatz, kjer na 
odru v obliki velikanskega božičnega drevesa prepe-
vajo  številni pevski zbori. Nastanitev v hotelu v okolici 
Feldkirchna. Večerja in nočitev.

3. DAN
LIECHTENSTEIN – INNSBRUCK – SLOVENIJA  zajtrk
Po zajtrku se bomo zapeljali do bližnje Kneževine Li-
echtenstein, ki je edina alpska država, ki leži v celoti 
v Alpah. Ogled njenega glavnega mesta Vaduz. Na-
daljevanje poti do Innsbrucka, prestolnice Avstrijske 
Tirolske. Sprehodili se bomo med številnimi stojnica-
mi, si ogledali mestne znamenitosti, kot je stolnica Sv. 
Jakoba in stavbe Zlata Strešica. Na trgu Marktplatz ob 
reki Inn se vsako leto odvija božični sejem, na katerem 
ne manjka bogato obloženih stojnic z različnimi dob-
rotami. Sprehod po praznično okrašenih stojnicah. V 
zgodnjih popoldanskih urah vožnja nazaj proti Slove-
niji in vožnja čez Nemčijo in Avstrijo. Prihod v poznih 
večernih urah. 

 

CENA: od 149 €* najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, 1 x polpenzion v hotelu 3*, zunanje oglede po 
programu, spremstvo in organizacijo izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 20 € 
po osebi, med 25 in 34 potniki 40 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 30 €. 

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: morebitne vstop-
nine po želji .

ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Celje, Lju-
bljana

*povratek na Jesenice, Kranj, Ljubljano in Celje. 

MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Lendava, Murska Sobota, Bre-
žice, Novo mesto, Koper, Sežana, Nova Gorica, 
Ajdovščina.

** 27. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, 
zato je ta dan namenjen predvsem ogledu znameni-
tosti mesta.

* Aktualno stanje odhodov lahko vidite na 

www.palma.si ali kontaktirajte vaše prodajno mesto.

Salzburg in Wolfgangsee  
ODHODI: 23.* IN 30.* NOVEMBER, 7., 14., 21. IN 28.** DECEMBER 2019

Adventni vikend v Švici in avstrijskem tirolskem   
ODHODI: 29.* NOVEMBER, 6., 13., 20. IN 27.** DECEMBER 2019

novo

Salzburg
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Berlin

 polet 20.12. iz Ljubljane in povratek na 
Benetke

 možnost izleta v Potsdam

1. DAN
SLOVENIJA/BLIŽNJE LETALIŠČE - BERLIN nočitev
Zbor potnikov na letališču in polet do Berlina. Po pris-
tanku se bomo z avtobusom podali na odkrivanje naj-
bolj dinamične evropske prestolnice. Pot nas bo vodi-
la do Olimpijskega stadiona, dvorca Charlottenburg, 
naprej mimo Tehniške univerze do središča nekdanjega 
zahodnega Berlina, po znamenitem Kudammu. Ogleda-
li si bomo staro in novo Wilhemovo cerkev in pokukali 
tudi v še vedno elitni KaDeWe. Nadaljevanje po Aveni-
ji 17. junija, mimo Angela svobode do Brandenburških 
vrat, Parlamenta in Kanclerske palače, mimo največje 
železniške postaje v Evropi na nekdanji vzhod mesta. 
Emblematična avenija Karla Marxa in postanek pri Zidu 
– galeriji, eni izmed točk spomina na razdeljeno mesto. 
Po ogledu vožnja do hotela, nastanitev. Nočitev. Zvečer 
predlagamo vožnjo po reki Spree ali pa večer preživi-
te na Ku - damu, eni najbolj živahnih ulic v mestu, kjer 
bomo lahko doživeli edinstven mestni utrip Berlina.

2. DAN
BERLIN     zajtrk, nočitev
Po zajtrku se bomo z javnim prevozom odpravili 
na raziskovanje prestolnice. Ustavili se bomo na 

danes prestižni Friedrichstrasse, kjer se nahaja 
Checkpoint Charlie. Možnost ogleda muzeja, ki 
prikazuje zgodovino berlinskega zidu (doplačilo). 
Sledi sprehod po Alexanderplatzu, kjer se bomo po 
želji povzpeli na TV stolp, mimo rdeče mestne hiše 
do Nikolajeve četrti. Nadaljevali bomo do Muzejskega 
otoka, kjer nam bodo na voljo najboljši mestni muzeji. 
Ogledamo si lahko stari in novi muzej, Pergamonov 
muzej, Nemški muzej. Popoldan vožnja z metrojem 
do Potsdamskega trga na katerem je Sony center in 
kompleks novih modernih zgradb. Sprehodili se bomo 
mimo mesta, kjer je bil nekoč Hitlerjev bunker, mimo 
memoriala posvečenega holokavstu. Zvečer po želji 
obisk Friedrichstadt Palast – največjega evropskega 
zabaviščnega teatra. Po želji obisk kakšne predstave. 
Nočitev.

3. DAN
BERLIN - po želji POTSDAM - SLOVENIJA/BLIŽNJE 
LETALIŠČE   zajtrk
Zajtrk in prosto za samostojno raziskovanje mesta. 
Vabili nas bodo številni muzeji, galerije, restavracije, 
parki in božični sejmi. Po želji se lahko odpravimo v 
bližnji Potsdam, kjer si bomo ogledali staro mesto 
jedro, se zapeljali skozi Holandsko četrt mimo Ce-
cilienhofa, preko mosta Glienicker. Ob zaključku še 
zunanji ogled dvorca Sannssouci in povratek v Berlin. 
Prevoz na letališče in polet proti enemu od bližnjih le-
tališč. Po želji in doplačilu prevoz do Slovenije.

 

CENA: od 279 €* najmanj 30 potnikov

POPUSTI: 30 € na  prijavo za odhod 20.12. 
do 30.9. oziroma do preklica

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz z vključeno ročno 
prtljago, letališke in varnostne pristojbine, avtobu-
sni prevoz letališče - hotel - letališče, dve nočitvi z 
zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede po programu, 
slovensko spremstvo in organizacijo potovanja. 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
20 in 29 potniki 30 € po osebi, med 15 in 19 potniki 
45 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 75 €, enosmerni transfer 29 € (letališče Benet-
ke – letališče Ljubljana), izlet v Potsdam (min. 20 
potnikov) 25 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: podzemna železni-
ca - enodnevna vozovnica prib. 6,70 €, Checkpoint 
Charlie 11 €, Nemški zgodovinski muzej 8 €, Perga-
mon muzej 12 €, Madame Tussaud 19 €.
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne potrdi 
predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do 
spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program poto-
vanja ostaja  vsebinsko enak, prilagojen letalskemu prevozu. 
Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Adventni Berlin z letalom - 3 dni   
ODHODI: 13. IN 20.* DECEMBER 2019

 ogled praznične bavarske prestolnice in 
čarobnega Mozartovega mesta

 priporočamo ogled svetovno znane razstave 
jaslic v Bavarskem narodnem muzeju

 sprehod skozi okrašeni St. Gilgen 

1. DAN
SLOVENIJA - MÜNCHEN  nočitev
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja do bavarske 
prestolnice - Münchna. Po prihodu ogled olimpij-
skega naselja in vzpon z dvigalom na Olimpijski stolp 
(doplačilo), od koder je v primeru lepega vremena 
čudovit pogled na adventni München. Nadaljeva-
nje z avtobusnim ogledom znamenitosti »milijonske 
vasi«: Osrednji trg, Kraljevi trg, znamenita Ludvikova 
cesta, ob kateri so Bavarska državna knjižnica, Lud-
vik - Maksimiljanova univerza … Sledil bo sprehod po 
Marienplatzu ali »srcu mesta«, kot mu pravijo mnogi. 
Lahko si bomo ogledali enega izmed največjih jasličnih 
trgov na svetu in se prepustili petju in izvajanju tradi-
cionalnih alpskih melodij, ki v času adventa prihajajo z 
balkona mestne hiše. Priporočamo tudi ogled svetov-
no znane razstave jaslic iz alpskega sveta in Italije, ki 
so na voljo v Bavarskem narodnem muzeju. Nekaj pro-
stega časa, katerega lahko izkoristite za obisk ene iz-
med številnih prazničnih stojnic, kjer prodajajo slašči-

ce, jaslične figurice, pijačo z okusom cimeta. Prevoz 
do hotela in namestitev. Zvečer predlagamo večerjo v 
eni izmed značilnih bavarskih pivnic. 

2. DAN
SALZBURG –ST. GILGEN- SLOVENIJA   zajtrk
Dopoldan vožnja do Salzburga in krajši ogled neka-
terih znamenitosti: Mozartov trg z njegovim spome-
nikom, stolnica, kolegijska cerkev, rojstna hiša W. A. 
Mozarta … Sledil bo sprehod med številnimi okraše-
nimi stojnicami, ki ponujajo božična darila, okusno 
hrano in pijačo. Ob povratku se bomo ustavili pri kraju 
St. Gilgen, kjer se je rodila Mozartova mati. Kraj je do-
bil nagrado za najlepši božični sejem. Na fasadah so 
številne slike in skulpture oseb ter živali iz adventnega 
časa. Krajši sprehod skozi praznično okrašen kraj in še 
nekaj časa za obisk božične tržnice. V popoldanskih 
urah povratek proti Sloveniji. Prihod v nočnih urah.

 

CENA: od 99 €*  najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, nočitev z zaj-
trkom v hotelu 3*, zunanje oglede po programu, slo-
vensko spremstvo in organizacije izleta. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 15 € po 
osebi, na posameznem avtobusu med 25 in 34 po-
tniki 24 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 26 €, večerja v bavarski pivnici 20 €. 

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine po izbiri.

ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Celje, Ljublja-
na, Kranj, Jesenice

MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Lendava, Murska Sobota, Krško, 
Brežice, Novo mesto, Koper, Sežana, Ravbarkoman-
da, Nova Gorica, Ajdovščina. 

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zagotovlje-
ne odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidite www.
palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za večje skupi-
ne (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdimo tudi dodatna 
vstopna mesta, ob doplačilu. 

** 26. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, zato je 
izlet namenjen predvsem ogledom znamenitostim mest.

München in Salzburg   
ODHODI: 30.* NOVEMBER, 7., 14., 21. IN 26.** DECEMBER 2019

München
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 ogled najstarejšega in enega izmed največjih 
božično - novoletnih sejmov v Nürnbergu

 ogled Rothenburga, čudovitega mesta ob 
nemški »romantični cesti«

1. DAN
SLOVENIJA - NÜRNBERG - BAMBERG  nočitev
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja do čudovite-
ga bavarskega mesteca, Nürnberga. Po prihodu ogled 
starega dela mesta, ki ga deli reka Pegnitz: starome-
stna hiša, cerkev Sv. Sebalda, Marijina cerkev, cerkev 
sv. Lovrenca in trg, ki je skozi vse leto prizorišče šte-
vilnih prireditev. Mesto slovi po večstoletnem izdelo-
vanju igrač in najstarejšem ter enem izmed največjih 
božično - novoletnih sejmov v Nemčiji. Sprehodili se 
bomo po čudovitih praznično obarvanih stojnicah, 
kjer bo dišalo po medenjakih, različnih klobasah, ku-
hanemu vinu in številnih dobrotah ter tradicionalnih 
izdelkih. Sledil bo krajši predah. Praznično razpolože-
ni bomo pot nadaljevali v mesto Bamberg, ki leži na 7 
gričih ob reki Regnitz in ga imenujejo tudi »frankovski 
Rim«. Ogledali si bomo staro mestno jedro s stolni-
co, rezidenco in staro mestno hišo. Po ogledih nekaj 
prostega časa za ogled božično okrašenega mesta. Po 
ogledih in prostem času nastanitev v mestu ali okolici. 

2. DAN
ROTHENBURG OB DER TAUBER - SLOVENIJA  
    zajtrk
Zajtrk in vožnja do enega najlepših srednjeveških 
mest, ki se v adventnem času prelevi v čisto pravo 
pravljico, Rothenburg ob reki Tauber. Stari del mesta 
obdaja mogočno obzidje z nadstreškom, ki je v celoti 
prehoden in nudi odličen pogled na slikovite mestne 
ulice in trge, kjer je večina starih mestnih hiš zgrajena 
v »škatlastem stilu«. Sprehod skozi praznično okrašen 
del mesta, kjer iz domačih pekarn in slaščičarn diši 
po značilnih »«Schneeball«, ocvrtem pecivu, preple-
tenem v obliki krogle in posutim s sladkorjem. Lahko 
boste obiskali muzej igrač, z več kot 600 eksponati ali 
Božični muzej, ki skriva bogato zbirko božičnih okra-
skov in figuric za jaslice. Po ogledih vožnja proti Slove-
niji, kamor bomo prispeli v poznih nočnih urah. 

 

CENA: od 124 €* najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, nočitev z 
zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede po programu, 
spremstvo in organizacijo izleta. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 25 € 
po osebi, na posameznem avtobusu med 25 in 34 
potniki 35 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 25 €.

ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Celje, Lju-
bljana, Kranj, Jesenice

MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Lendava, Murska Sobota, Kr-
ško, Brežice, Novo mesto, Koper, Sežana, Ravbar-
komanda, Nova Gorica, Ajdovščina.

*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidi-
te www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdi-
mo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu. 

** 26. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, zato 
je izlet namenjen predvsem ogledom znamenitostim 
mest

Nürnberg in Rothenburg - čarobna Bavarska   
ODHODI: 30.* NOVEMBER, 7., 14., 21. IN 26.** DECEMBER 2019

 možnost obiska pivovarne Budvar v Budejovicah

 eden največjih božičnih sejmov v Evropi

 ogled mesta Češki Krumlov 

1. DAN
SLOVENIJA - ČEŠKI KRUMLOV - ČEŠKE 
BUDEJOVICE - PRAGA    večerja, nočitev
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah in vožnja 
skozi Avstrijo na Češko. Prvi daljši postanek bomo 
naredili v mestecu Češki Krumlov z lepo ohranjenim 
srednjeveškim jedrom, ki ga najdemo na UNESCO-vi 
listi kulturne dediščine sveta. Nekaj prostega časa za 
osvežitev, nato pa nadaljevanje do Čeških Budejovic, 
največjega mesta regije in doma slovite pivovarne 
Budvar, kjer nastaja svetovno znano pivo Budwei-
ser. Sprehodili se bomo po glavnem mestnem trgu, 
nato pa podali še na ogled pivovarne, kjer nam bodo 
predstavili postopek proizvodnje, za konec pa bomo 
odlično pivo lahko tudi sami poskusili. Pozno popol-
dne prihod v Prago, nastanitev v hotelu, večerja in 
nočitev. 

2. DAN
PRAGA  zajtrk, nočitev 
Ogled praških znamenitosti. Najprej se bomo odpravi-
li na Hradčane, staro grajsko četrt z mnogimi zgodo-
vinsko pomembnimi zgradbami. Sprehodili se bomo 
mimo zakladnice Lorete na največji grajski kompleks 
na svetu, znameniti Praški grad (ogled ob doplačilu), 

kjer se nahajata Zlata ulička in najmogočnejša cerkev 
v državi, katedrala svetega Vida, Vaclava in Vojteha. 
Nadaljevali bomo preko Male strani na kamniti Karlov 
most, ki ga krasi kar 30 baročnih kipov. Popoldne 
bomo obiskali adventni sejem. Čudovit mestni trg 
je prizorišče sejmov že od 11. stoletja, decembra ga 
napolnijo stojnice, zrak pa je poln vonjav pečenega 
kostanja in kuhanega vina. K prijetnemu vzdušju pa 
pripomorejo tudi narodne glasbene skupine in pevski 
zbori. Pozno popoldne nastanitev v hotelu.

3. DAN
PRAGA - SLOVENIJA  zajtrk 
Dopoldan se bomo ustavili pri mojstrovini našega Jo-
žeta Plečnika, cerkvi svetega srca Jezusovega, nato 
pa obiskali judovsko četrt s pokopališčem, na kate-
rem je kar 12.000 nagrobnih kamnov. Sledi obisk Sta-
romestnega trga, srca stare Prage. Ustavili se bomo 
pred staro mestno hišo, kjer bomo na astronomski 
uri opazovali mimohod apostolov, spoznali pa bomo 
še Karlovo univerzo, najstarejšo v srednji Evropi. Na-
daljevali bomo na vedno živahni Vaclavski trg. Pripo-
ročamo mini križarjenje s kosilom po reki Vltavi, med 
katerim bomo lahko občudovali elegantne mostove, 
rečne otoke in pravljično lepe stavbe na obrežju. V 
popoldanskih urah povratek proti Sloveniji. Prihod v 
poznih večernih urah.

CENA: od 139 €* najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.  

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, en polpenzion in eno nočitev z zajtrkom v ho-
telu 3*, zunanje oglede po programu, spremstvo in 
organizacijo izleta. 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 20 € 
po osebi, na posameznem avtobusu med 25 in 34 
potniki 30 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 40 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: Praški grad 250 
CZK, mini križarjenje s kosilom 20 €, večerja v piv-
nici 22 €. 
ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Ljubljana, 
Celje, Maribor.
MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Lendava, Murska Sobota, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina. 
*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidi-
te www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdi-
mo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.
** 26. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, zato 
je izlet namenjen predvsem ogledom znamenitostim 
mest.

Adventna Praga - 3 dni   
ODHODI: 22.* IN 29.* NOVEMBER, 6., 13., 20. IN 26.** DECEMBER 2019

Praga Rothenburg 
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 priporočamo mini križarjenje s kosilom po 
Vitavi

 ogled vseh najlepših znamenitosti Prage
 obisk Dresdenskega božičnega sejma

1. DAN
SLOVENIJA - PRAGA večerja, nočitev
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih/nočnih urah. Po 
dopoldanskem prihodu se bomo zapeljali skozi mestno 
četrt Višehrad, pa mimo narodnega muzeja in državne 
opere do Hradčanov, stare grajske četrti z mnogimi zgo-
dovinsko pomembnimi zgradbami. Sprehodili se bomo 
mimo zakladnice Lorete na največji grajski kompleks 
na svetu, znameniti Praški grad (ogled ob doplačilu), 
kjer se nahajata Zlata ulička in najmogočnejša cerkev 
v državi, katedrala svetega Vida, Vaclava in Vojteha. 
Nadaljevali bomo preko Male strani na kamniti Karlov 
most, ki ga krasi kar 30 baročnih kipov. Sledi nekaj pro-
stega časa za uživanje v vrvežu mesta. Pozno popoldne 
nastanitev v hotelu. Večerja in nočitev. 

2. DAN
PRAGA - DRESDEN - PRAGA   zajtrk, nočitev
Dopoldan vožnja do Dresdna, ki velja za enega izmed 
najlepših vzhodnonemških mest. Po prihodu ogled ba-
ročnega Zwingerja, v katerem hranijo porcelansko zbir-
ko. Kompleks sestavljajo galerije, paviljoni in dvorane 
z bogatim plastičnim figuralnim okrasjem. Sledi ogled 
Opere, odlične stvaritve arhitekta G. Semperja iz leta 
1878, Schlossplatza, Bruehlische Terasse, obnovljene 
Frauenchirche ter Fuerstenganga... 

Čarobnost daje mestu enajst različnih adventnih tržnic, 
še posebej pravljična je tržnica, imenovana »zimske luči 
Dresdna«, kjer stoji tudi 15 metrov visoko božično dre-
vo, ki ga spremlja pestro glasbeno dogajanje. Stojnice 
ponujajo številne tradicionalne izdelke iz znamenitih 
krajev okrog mesta, posebne kulinarične specialitete, 
ki se razlikujejo med seboj glede na lokacijo tržnice. Če 
ste željni posebnih doživetij jih v Dresdnu vsekakor ne 
zmanjka, posebej zanimive so vroče kopeli sredi mesta, 
drsališče… Nekaj prostega časa. Sledi povratek v Pra-
go. Zvečer predlagamo večerjo v kateri izmed praških 
pivnic ali druženje v živahnem mestnem središču. 

3. DAN
PRAGA- SLOVENIJA   zajtrk
Dopoldne se bomo ustavili pri mojstrovini našega Jo-
žeta Plečnika, cerkvi svetega srca Jezusovega, nato pa 
obiskali židovsko četrt z najbolje ohranjenim pokopališ-
čem, na katerem je kar 12. 000 nagrobnih kamnov. Sle-
di obisk Staromestnega trga, srca stare Prage. Ustavili 
se bomo pred staro mestno hišo, kjer bomo na astro-
nomski uri opazovali mimohod apostolov, spoznali pa 
bomo še Karlovo univerzo, najstarejšo v srednji Evropi. 
Nadaljevali bomo na vedno živahni Vaclavski trg, kjer 
bo prosti čas za sprehode ali pokušino dobrega češke-
ga piva v enem od lokalov. Priporočamo mini križarjenje 
s kosilom po reki Vltavi, med katerim bomo lahko ob-
čudovali elegantne mostove, rečne otoke in pravljično 
lepe stavbe na obrežju. V popoldanskih urah povratek 
proti Sloveniji. Prihod v poznih večernih urah.

CENA: od 169 €* najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, 
en polpenzion in eno nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, 
zunanje oglede po programu, spremstvo in organi-
zacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na po-
sameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 20 € po 
osebi, na posameznem avtobusu med 25 in 34 po-
tniki 40 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 40 €, dodatna vstopna mesta 10 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: Praški grad 250 CZK, 
mini križarjenje s kosilom 20 €, večerja v pivnici 22 €.
ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Ljubljana, Ce-
lje, Maribor.
MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 potni-
kov, doplačilo): Lendava, Murska Sobota, Kranj, Je-
senice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, Koper, 
Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Ajdovščina. 
*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in vstopna mesta lahko vidite www.
palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za večje 
skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdimo tudi 
dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.
** 26. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, zato 
je izlet namenjen predvsem ogledom znamenitostim 
mest.

Adventna Praga in čarobni Dresden - 3 dni 
ODHODI: 29.* NOVEMBER, 6., 13., 20. IN 26.** DECEMBER 2019

Praga Dresden

 priporočamo mini križarjenje s kosilom po 
Vltavi 

1. DAN
SLOVENIJA - PRAGA    nočitev
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih/nočnih urah. 
Po prihodu v praznično in adventno okrašeno Prago 
se bomo najprej zapeljali do Hradčanov, stare grajske 
četrti z mnogimi zgodovinsko pomembnimi zgradba-
mi. Sprehodili se bomo mimo zakladnice Lorete na 
največji grajski kompleks na svetu, znameniti Praški 
grad (ogled ob doplačilu), kjer se nahajata Zlata ulič-
ka in najmogočnejša cerkev v državi, katedrala svete-
ga Vida, Vaclava in Vojteha. Nadaljevali bomo preko 
Male strani na kamniti Karlov most, ki ga krasi kar 
30 baročnih kipov. Popoldne bomo obiskali adventni 
sejem. Čudovit mestni trg je prizorišče sejmov že od 
11. stoletja, decembra ga napolnijo stojnice, zrak pa 
je poln vonjav pečenega kostanja in kuhanega vina. K 
prijetnemu vzdušju pa pripomorejo tudi narodne glas-
bene skupine in pevski zbori. Pozno popoldne nasta-
nitev v hotelu. Zvečer predlagamo večerjo v eni izmed 
tipičnih praških pivnic.

2. DAN
PRAGA - SLOVENIJA  zajtrk 
Dopoldne bomo obiskali židovsko četrt z najbolje 
ohranjenim pokopališčem, na katerem je kar 12.000 
nagrobnih kamnov. Sledi obisk Staromestnega trga, 
srca stare Prage. Ustavili se bomo pred staro mestno 
hišo, kjer bomo na astronomski uri opazovali mimo-
hod apostolov, spoznali pa bomo še Karlovo univerzo, 
najstarejšo v srednji Evropi. Nadaljevali bomo na ved-
no živahni Vaclavski trg, kjer bo prosti čas za sprehode 
ali pokušino dobrega češkega piva v enem od lokalov. 
Po želji se lahko odpravimo na mini križarjenje s ko-
silom po reki Vltavi, kjer bomo mesto spoznali še z 
vodne strani in občudovali elegantne mostove, rečne 
otoke in pravljično lepe stavbe na obrežju. V popol-
danskih urah povratek proti Sloveniji. Prihod v poznih 
večernih/nočnih urah.

CENA: od 109 €* najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, 
nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede po 
programu, spremstvo in organizacijo izleta. 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 15 € po 
osebi, na posameznem avtobusu med 25 in 34 po-
tniki 24 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 20 €, dodatna vstopna mesta 10 €. 
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: Praški grad 250 
CZK €, mini križarjenje s kosilom 20 €. 
ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Ljubljana, Ce-
lje, Maribor.
MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 potni-
kov, doplačilo): Lendava, Murska Sobota, Kranj, Je-
senice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, Koper, 
Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Ajdovščina. 
*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidite 
www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za večje 
skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdimo tudi 
dodatna vstopna mesta, ob doplačilu. 

Praga in mini križarjenje - 2 dni 
ODHODI: 30.* NOVEMBER, 7., 14., 21. IN 26. DECEMBER 2019
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 obisk slovaške in avstrijske prestolnice in 
enega najbolj obiskanih božičnih sejmov

1. DAN
SLOVENIJA - GRAD DEVIN - BRATISLAVA  nočitev
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja čez Avstrijo 
proti Slovaški. Najprej se bomo podali do sotočja rek 
Morava in Donava, kjer stojijo ostanki nekoč mogoč-
nega gradu Devin, ki je dolgo veljal za neosvojljivega 
in ima veliko simbolno vrednost za Slovake. Po želji 
ogled notranjosti gradu. Na poti v Bratislavo se bomo 
ustavili na začetku znamenitega mostu Slovenského 
národného povstania. Po želji se bomo povzpeli do 
razgledne ploščadi, kjer bomo imeli čudovit razgled 
na mesto. Ogledali si bomo simpatično srednjeveško 
jedro: glavni trg s srednjeveškim obzidjem, Michalov 
stolp - ostanek nekdanjega srednjeveškega obzidja, 
katedralo Sv. Martina in Mozartovo palačo, kjer je imel 
slavni skladatelj enega prvih koncertov. Povzpeli se 
bomo tudi do bratislavskega gradu, ki dominira nad 
mestom in obiskali monumentalni spomenik padlim v 
2. svetovni vojni, Slavin. Prosto popoldne za sprehode 
po simpatičnem mestnem središču in obisk številnih 
stojnic na božični tržnici pred mestno hišo, kjer se 
bomo lahko okrepčali z božičnimi dobrotami ali pa 
skočili na pivo v katerega izmed pubov. Sledi nasta-

nitev v hotelu. Po želji se lahko odpravite na obisk ka-
terega izmed bratislavskih nočnih klubov, ki slovijo po 
odlični zabavi do jutranjih ur. 

2. DAN
BRATISLAVA - DUNAJ - SLOVENIJA   zajtrk
Dopoldne slovo od mesta in vožnja na Dunaj. Po pri-
hodu se bomo najprej zapeljali po znamenitem Ringu, 
kjer se nahajajo glavne znamenitosti, nato pa spreho-
dili po središču do katedrala sv. Štefana, mestnega 
simbola. Očaralo nas bo več kot 150 stojnic na tradi-
cionalnem božičnem sejmu pred mestno hišo in pred-
božični vrvež, ki prav v tem času še posebej zaznamuje 
mesto. Po ogledih nekaj prostega časa. Kot pravi Du-
najčani ne bomo izpustili obiska katere od kavarn in 
pisanih stojnic, ki tradicionalno ponujajo pisane izdel-
ke in pa langoš, punč, grog … Popoldne povratek proti 
Sloveniji, kamor bomo prispeli v večernih urah. 

 

CENA: od 89 €*  najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, 
nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede, slo-
vensko spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 20  € 
po osebi, na posameznem avtobusu med 25 in 34 
potniki 30 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 20 €, večerja v hotelu 10 €, dodatna vstopna 
mesta 10 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: grad Devin 4 €.
ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Ljubljana, 
Celje, Maribor.
MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Lendava, Murska Sobota, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina. 
*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in vstopna mesta lahko vidite www.
palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za večje 
skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdimo 
tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.
** 26. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, 
zato je izlet namenjen predvsem ogledom zname-
nitostim mest.

 

Adventna Bratislava in Dunaj 
ODHODI: 30.* NOVEMBER, 7., 14., 21. IN 26.** DECEMBER 2019

 dve prestolnici ob Donavi v čudovitem 
božičnem vzdušju 

 pestro večerno življenje v Bratislavi

 čudoviti božični sejem v Budimpešti

1. DAN
SLOVENIJA - GRAD DEVIN - BRATISLAVA  nočitev
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja čez Avstrijo 
proti Slovaški. Najprej se bomo podali do sotočja rek 
Morava in Donava, kjer stojijo ostanki nekoč mogoč-
nega gradu Devin, ki je dolgo veljal za neosvojljivega 
in ima veliko simbolno vrednost za Slovake. Po želji si 
bomo grad ogledali še od znotraj, nato pa nadaljevali 
do Bratislave. Ogledali si bomo simpatično srednjeve-
ško jedro: glavni trg s srednjeveškim obzidjem, Micha-
lov stolp - ostanek nekdanjega srednjeveškega obzid-
ja, katedralo Sv. Martina in Mozartovo palačo, kjer je 
imel slavni skladatelj enega prvih koncertov. Povzpeli 
se bomo tudi do Bratislavskega gradu, ki dominira nad 
mestom in obiskali monumentalni spomenik padlim v 
2. svetovni vojni, Slavin. Prosto popoldne za sprehode 
po simpatičnem mestnem središču in obisk številnih 
stojnic na božični tržnici pred mestno hišo, kjer se 
bomo lahko okrepčali z božičnimi dobrotami ali pa 
skočili na pivo v katerega izmed pubov. Sledi nasta-
nitev v hotelu in večerja. Po večerji predlagamo obisk 
katerega izmed bratislavskih nočnih klubov, ki slovijo 
do odlični zabavi. 

2. DAN
BRATISLAVA - BUDIMPEŠTA - SLOVENIJA   zajtrk
V jutranjih urah vožnja z vmesnimi postanki pro-
ti Budimpešti. Po prihodu ogled najpomembnejših 
mestnih znamenitosti: Trg junakov, Stadion, cerkev sv. 
Štefana, trg okoli Parlamenta, Margaretin otok... Ne-
kaj prostega časa bo namenjeno za samostojna odkri-
vanja čudovitega, praznično okrašenega mesta. Mor-
da bomo zavili v katero od nakupovalnih ulic, morda 
nas bodo privabile pisane stojnice s hrano, pijačo in 
najrazličnejšimi darilci. Posebej lepo je okrašen eden 
izmed glavnih trgov Vorosmarty, kjer je na znameniti 
kavarni Gerbeaud prikazan adventni koledar. Stojnica 
s pecivom kürtös kalács (sladko pecivo v obliki valja, 
pečeno na oglju in posuto s sladkorjem, cimetom ali 
orehi ) je ena izmed največjih atrakcij božičnega sejma 
v Budimpešti - pred njo se vedno vije neskončno dolga 
vrsta. Pozno popoldne povratek proti Sloveniji, kamor 
bomo prispeli v poznih večernih urah. 

 

CENA: od 89 €*  najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, nočitev z zajtrkom v Bratislavi, zunanje oglede 
po programu, spremstvo in organizacijo izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 20 € 
po osebi, na posameznem avtobusu med 25 in 34 
potniki 30 € po osebi,

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba soba 20 €, večerja v hotelu 10 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine po izbiri: 
grad Devin 2 €, vstopnina na Ribiško trdnjavo 3 €, 
vstopnina v Matjaževo cerkev 3 €.

ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Ljubljana, 
Celje, Maribor.

MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Lendava, Murska Sobota, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina. 

* Aktualno stanje odhodov lahko vidite na 
www.palma.si ali kontaktirajte vaše prodajno 
mesto.
** 26. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, 
zato je dan namenjen predvsem ogledom zname-
nitosti mesta.

Adventna Bratislava in Budimpešta 
ODHODI: 30.* NOVEMBER, 7., 14., 21. IN 26.** DECEMBER 2019

Bratislava
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Pecs Budimpešta

 izjemna arhitektura mesta z bogato turško 
zgodovino

 obisk znamenite tovarne porcelana Zsolnay

1. DAN
SLOVENIJA - PECS   nočitev
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja mimo Len-
dave in Kaposvarja do mesta Pecs. Pecs je znano 
madžarsko mesto, ki slovi po mnogih znamenitostih. 
Mesto se ponaša z eno najstarejših univerz v Evropi 
iz l. 1367, bogato turško arhitekturo in eno največjih 
katedral v Evropi. Po prihodu bomo najprej obiskali 
slovito tovarno porcelana Zsolnay, ustanovljeno leta 
1853, ki slovi kot ena najslavnejših proizvajalk porce-
lana (vstopnina doplačilo). Z njihovimi dekorativnimi 
izdelki je okrašena marsikatera zgradba na Madžar-
skem. Nastanitev v hotelu, nato pa bo sledil krajši 
sprehod po mestu in obisk božičnega sejma. Zvečer 
bomo po želji ob doplačilu obiskali tradicionalno ma-
džarsko čardo. Povratek v hotel in nočitev.

2. DAN
PECS - VILLANY - SLOVENIJA   zajtrk
Po zajtrku bo sledil ogled mesta: mošeja Gazi Kassima, 
ostanki kopališča Memi paše, katedrala, Narodno 
gledališče, glavni trg Szechenyi, stolp Barbakane… 
Prosto bo tudi za obisk božičnega sejma in stojnic. 
Povratek proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v poznih 
večernih urah. 

 

CENA: od 89 €*  najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, nočitev z 
zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede po programu, 
spremstvo in organizacijo izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 15 € 
po osebi, na posameznem avtobusu med 25 in 34 
potniki 24 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 23 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnina v tovar-
no porcelana 8 €, večerja in program v čardi 21 €

ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Ljubljana, 
Celje, Maribor, Murska Sobota

MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Lendava, , Kranj, Jesenice (Hru-
šica), Krško, Brežice, Novo mesto, Koper, Sežana, 
Ravbarkomanda, Nova Gorica, Ajdovščina. 

* Aktualno stanje odhodov lahko vidite na 
www.palma.si ali kontaktirajte vaše prodajno 
mesto.

Pecs in dišeči božični sejem  
ODHODA: 30.* NOVEMBER IN 14. DECEMBER 2019

zanimivo čarobno sladko

 ogled glavnih znamenitosti praznične 
madžarske prestolnice

 obisk znamenitega božičnega sejma na trgu 
Vorosmarty

 možnost križarjenja z ladjico po Donavi 

1. DAN
SLOVENIJA - BUDIMPEŠTA   nočitev
V jutranjih urah vožnja z vmesnimi postanki pro-
ti Budimpešti. Po prihodu ogled najpomembnejših 
mestnih znamenitosti: Trg junakov, Stadion, cerkev sv. 
Štefana, trg okoli Parlamenta, Margaretin otok... Ne-
kaj prostega časa bo namenjeno za samostojna odkri-
vanja čudovitega, praznično okrašenega mesta. Mor-
da bomo zavili v katero od nakupovalnih ulic, morda 
nas bodo privabile pisane stojnice s hrano, pijačo in 
najrazličnejšimi darilci. Posebej lepo je okrašen eden 
izmed glavnih trgov Vorosmarty, kjer je na znameniti 
kavarni Gerbeaud prikazan adventni koledar. Stojnica 
s pecivom kürtös kalács (sladko pecivo v obliki valja, 
pečeno na oglju in posuto s sladkorjem, cimetom ali 
orehi ) je ena izmed največjih atrakcij božičnega sejma 
v Budimpešti - pred njo se vedno vije neskončno dolga 
vrsta. Po ogledih bo sledila nastanitev v hotelu. Zve-
čer predlagamo obisk čarde, kjer se bomo zabavali ob 
značilni madžarski glasbi in hrani. 

2. DAN
BUDIMPEŠTA - BLATNO JEZERO - SLOVENIJA  
  zajtrk
Po zajtrku bo po želji ob doplačilu čas za vožnjo z ladjo 
pod mostovi Donave, sledila bo vožnja v predel Buda 
in postanek ob Budimskem gradu. Po želji ogled Ma-
tjaževe cerkve in Ribiške trdnjave, s katere je eden 
najlepših pogledov na Parlament, Pešto,… Sledila bo 
vožnja do madžarskega »morja«, Balatona. Postanek 
na polotočku Tihany, kjer se bomo sprehodili po turi-
stičnem centru, se morda podali do Andrejeve cerkve 
od koder je ob jasnem vremenu lep pogled na večji del 
jezera….Po ogledu se bomo zapeljali po severni stra-
ni jezera, preko vinorodnega badascony - tomajskega 
področja proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v poznih 
večernih urah. 

 

CENA: od 99 €*  najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, nočitev z 
zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede po programu, 
slovensko spremstvo in organizacijo izleta.

 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 20 € 
po osebi, na posameznem avtobusu med 25 in 34 
potniki 40 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 20 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: večerja in predsta-
va v čardi 21 € (obvezna najava ob prijavi), Matja-
ževa cerkev 3  €, Ribiška trdnjava 3  €, samostan 
Tihany 5 €.

ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Ljubljana, 
Celje, Maribor, Murska Sobota

MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Lendava, Kranj, Jesenice (Hru-
šica), Krško, Brežice, Novo mesto, Koper, Sežana, 
Ravbarkomanda, Nova Gorica, Ajdovščina. 
* Aktualno stanje odhodov lahko vidite na 
www.palma.si ali kontaktirajte vaše prodajno 
mesto.
** 26. decembra ni več stojnic in božičnih sejmov, 
zato je dan namenjen predvsem ogledom zname-
nitosti mesta.

Budimpešta - tisočletna prestolnica ob Donavi  
ODHODI: 23.* IN 30.* NOVEMBER, 7., 14., 21. IN 26.** DECEMBER 2019

zanimivo čarobno
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Krakov

 ogled najlepšega poljskega mesta
 obisk nekdanjega taborišča Auschwitz
 možnost ogleda solnega rudnika Wieliczka 

- ene najbolj znanih poljskih znamenitosti
 priporočamo večerjo ob živi glasbi

1. DAN
SLOVENIJA - POLJSKA  nočna vožnja
Odhod v poznih večernih urah.

2. DAN
KRAKOV  nočitev
V dopoldanskih urah prihod v Krakov, za mnoge v 
najlepše poljsko mesto. Po kratki osvežitvi sledi ogled 
starega mestnega jedra: obzidje z utrdbo Barbican, 
Florjanska ulica, stara univerza, Škofijska palača in 
osrednji trg Rynek Glowny s pokrito tržnico - Sukenice, 
kjer prodajajo najrazličnejše izdelke. Po želji si bomo 
ogledali tudi notranjost gradu Wawel, ki je urejen 
kot muzej z 71 dvoranami, v katerih se nahajajo 
znameniti flamski gobelini. Ogledali si bomo lahko 
tudi notranjost znamenite Marijine bazilike s 500 let 
starim oltarjem, draguljem rezbarske umetnosti. Sledi 
nastanitev v hotelu.

3. DAN
ŽIDOVSKA ČETRT KAZIMIERZ IN SOLNI RUDNIK 
WIELICZKA  zajtrk, nočitev
Dopoldne bomo obiskali zgodovinsko židovsko četrt 
Kazimierz. Nekoč samostojno mesto znotraj poljske 
kraljevine je danes eno od glavnih znamenitosti 
Krakowa. Popoldne prosto za samostojne oglede ali 
uživanje v vrvežu mesta. Po želji (doplačilo) popoldne 
vožnja do bližnjega mesta Wieliczka. Tu si bomo 
ogledali znani solni rudnik, ki je stoletja prinašal 
blaginjo poljskim vladarjem. Ogledali si bomo 
podzemne sobane, s številnimi kipci, lestenci in celo 
kapelo, ki je vsa izklesana iz soli. Povratek v Krakov. 
Zvečer predlagamo večerjo ob živi glasbi v eni od 
tipičnih južno-poljskih restavracij.

4. DAN
KRAKOV - AUSCHWITZ - SLOVENIJA  zajtrk
Po zajtrku vožnja do Oswiecima oziroma Auschwitza, 
kraja z nesrečno zgodovino. Nekoč največje 
koncentracijsko taborišče na Poljskem, v katerem je 
umrlo milijon in pol ljudi, je sestavljeno iz treh glavnih 
taborišč in skoraj petdesetih manjših. Ob doplačilu se 
bomo podali na sprehod po velikanskem kompleksu. 
Po ogledu se bomo napotili proti domu, kamor bomo 
prispeli v poznih nočnih urah.

CENA: od 179 €* najmanj 45 potnikov
 

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze, dve no-
čitvi z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede, slo-
vensko spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 30 € 
po osebi in med 25 in 34 potniki 45 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 50 €, tipična večerja ob živi glasbi 24 €, obisk 
solnega rudnika Wieliczka 28 €, obisk Auschwitza 
19 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine: Marijina 
bazilika pribl. 3 €, grad Wawel pribl. 12 € (odvisno 
od vstopnice).
ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Ljubljana, 
Celje, Maribor
MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Lendava, Murska Sobota, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.
OPOMBA: zaporedje programa se lahko spremeni.
* Aktualno stanje odhodov lahko vidite na 
www.palma.si ali kontaktirajte vaše prodajno 
mesto.

Krakov, Auschwitz in solni rudnik Wieliczka 
ODHODI: 28.* NOVEMBER, 5., 12. IN 19. DECEMBER 2019

 ogled najlepšega poljskega mesta
 možnost ogleda solnega rudnika Wieliczka 

- enega najbolj znanih poljskih znamenitosti

1. DAN
SLOVENIJA - POLJSKA  nočna vožnja
Odhod v poznih večernih urah.

2. DAN
KRAKOV  nočitev
V dopoldanskih urah prihod v Krakov, za mnoge 
najlepše poljsko mesto. Po kratki osvežitvi sledi ogled 
starega mestnega jedra: obzidje z utrdbo Barbican, 
Florjanska ulica, stara univerza, Škofijska palača in 
osrednji trg Rynek Glowny s pokrito tržnico - Sukenice, 
kjer prodajajo najrazličnejše izdelke. Po želji si bomo 
ogledali tudi notranjost gradu Wawel, ki je urejen 
kot muzej z 71 dvoranami, v katerih se nahajajo 
znameniti flamski gobelini. Ogledali si bomo lahko 
tudi notranjost znamenite Marijine bazilike s 500 let 

starim oltarjem, draguljem rezbarske umetnosti. Sledi 
nastanitev v hotelu.

3. DAN
KRAKOV - SLOVENIJA  zajtrk
Dopoldne bomo obiskali zgodovinsko židovsko četrt 
Kazimierz. Nekoč samostojno mesto znotraj poljske 
kraljevine je danes eno od glavnih znamenitosti 
Krakova. Nato po želji (doplačilo) vožnja do bližnjega 
mesta Wieliczka. Tu si bomo ogledali znani solni 
rudnik, ki je stoletja prinašal blaginjo poljskim 
vladarjem. Ogledali si bomo podzemne sobane, s 
številnimi kipci, lestenci in celo kapelo, ki je vsa 
izklesana iz soli. Povratek proti Sloveniji, kamor bomo 
prispeli v poznih večernih/nočnih urah.

 

CENA: od 119 €* najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

 

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze, eno noči-
tev z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede, sloven-
sko spremstvo in organizacijo potovanja. 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 30 € 
po osebi in med 25 in 34 potniki 45 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 25 €, obisk solnega rudnika Wieliczka 28 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine: Marijina 
bazilika pribl. 3 €, grad Wawel pribl. 12 € (odvisno 
od vstopnice).
ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Ljubljana, 
Celje, Maribor
MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Lendava, Murska Sobota, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.
* Aktualno stanje odhodov lahko vidite na 
www.palma.si ali kontaktirajte vaše prodajno mesto.

Adventni Krakov  
ODHODI: 29.* NOVEMBER, 6., 13. IN 20. DECEMBER 2019

Wieliczka

Advent v Varšavi z letalom CENA: od 399 €*najmanj 35 potnikov 
ODHODI. 5.*,12. IN 19. DECEMBER 2019
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Sarajevo Beograd

 obisk zgodovinskega in etnično raznolikega 
mesta Sarajevo

 poskusite vrhunske čevapčiče na Baščaršiji

1. DAN
SLOVENIJA - SARAJEVO  nočitev
V zgodnjih jutranjih/nočnih urah odhod proti BiH. 
Dopoldne prihod v Sarajevo, nato ogled mesta: 
zapeljali se bomo mimo zgradb dvojčkov Momo in 
Uzeir, videli Narodno gledališče in najlepši objekt iz 
avstro-ogrskega obdobja, Vječnico, ... Sledi sprehod 
čez Principov most na Baščaršijo, staro kulturno in 
zgodovinsko središče mesta, kjer se nam bo zazdelo, 
da se je čas ustavil pred nekaj stoletji. Popoldne 
nastanitev v Sarajevu ali predelu Ilidža, ki je znana 
po živahnih večerih v številnih lokalih. Ob doplačilu 
se lahko podamo v eno od sarajevskih restavracij na 
tipično bosansko večerjo ob živi glasbi.

2. DAN
SARAJEVO - SLOVENIJA   zajtrk
Dopoldne si bomo ogledali znameniti sarajevski 
predor (Tunel spasa, doplačilo), ki so ga med vojno 
zgradili pod letališko stezo in je bil edini izhod iz 
obkoljenega Sarajeva. Ustavili se bomo še pri stadionu 
Koševo in se za konec po želji povzpeli na vrh 150 m 
visoke zgradbe Avaz, od koder so čudoviti razgledi 
na mesto. Še nekaj prostega časa za pokušino prave 
bosanske kave, nato pa pot proti domu, kamor bomo 
prispeli v poznih večernih urah. 

 

CENA: od 89 €*  najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, ogled Sarajeva 
z lokalnim vodnikom, zunanje oglede, slovensko 
spremstvo in organizacijo izleta.

 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 15 € 
po osebi, med 25 in 34 potniki 24 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 15 €. 

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: tunel upanja 5  €, 
stolp Avaz pribl. 1 €.

ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Ljubljana, 
Novo mesto, Čatež ob Savi, Celje, 

MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA: (z doplači-
lom, min. 15 potnikov) Lendava, Murska Sobota, 
Kranj, Jesenice (Hrušica), Koper, Sežana.

OPOMBA: zaporedje programa se lahko spremeni, 
vsebinsko pa ostaja program nespremenjen.

Aktualno stanje odhodov lahko vidite na 
www.palma.si ali kontaktirajte vaše prodajno 
mesto.

Praznično Sarajevo  
ODHODI: 23* IN 30*. NOVEMBER, 7., 14., IN 21. DECEMBER 2019

 izlet na Avalo vključen v ceno

 priložnost za nakupe na tržnici ali v 
nakupovalnem centru

 predlagamo večerjo na Skadarliji

1. DAN
SLOVENIJA - AVALA - BEOGRAD   nočitev
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja proti 
Srbiji. Najprej bomo prevozili Beograd in se podali 
na beograjsko „goro« Avalo, kjer so nedavno spet 
odprli znameniti Avalski stolp, s katerega se vidi daleč 
naokoli. Tu stoji tudi znani spomenik Ivana Meštroviča. 
Kratek postanek, nato pa nadaljevanje v Beograd. 
Nastanitev v hotelu in nekaj časa za osvežitev, nato 
pa bomo prvič obiskali center mesta, kjer bo nekaj 
prostega časa. Povratek v hotel.

2. DAN
BEOGRAD   zajtrk, nočitev
Dopoldne bomo najprej obiskali Hišo cvetja in Titovo 
grobnico (doplačilo) in se zapeljali skozi najelitnejšo 
mestno četrt z razkošnimi vilami Beograjčanov, 
Dedinje, mimo znamenitega stadiona Marakana in 
neobičajne zgradbe TV Pink. Postanek pri največji 
pravoslavni cerkvi na Balkanu, cerkvi Sv. Save. Za 
konec se bomo sprehodili do trdnjave Kalemegdan, 

od koder se ponujajo čudoviti razgledi na mesto in 
sotočje Donave in Save. Popoldne prosto na glavni 
mestni ulici, Knez Mihajlovi. Ob doplačilu se bomo 
podali na približno 1 - urno mini križarjenje z ladjico po 
Savi in Donavi, kjer bomo mesto spoznali še z vodnega 
vidika. Zvečer ob doplačilu predlagamo večerjo na 
Skadarliji, kjer boste ob spremljavi starogradske 
glasbe uživali ob tipični srbski hrani.

3. DAN
BEOGRAD - SLOVENIJA  zajtrk
Po zajtrku se bomo odpravili skozi mestno središče 
z obilico trgovin do velike mestne tržnice Zeleni ve-
nac, kjer bomo začutili pravi utrip Beograda. Po želji 
še obisk katerega izmed velikih nakupovalnih centrov 
kot je Ušće. Še nekaj prostega časa v centru za zadnjo 
kavo. Sledi vožnja proti bližnjemu beograjskemu leta-
lišču, kjer se bomo ob doplačilu lahko podali v zanimiv 
letalski muzej. Nadaljevanje vožnje proti Sloveniji, ka-
mor bomo prispeli v poznih večernih urah.

 

CENA: od 139 €* najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, ogled Beograda 
z lokalnim vodnikom, izlet na Avalo, zunanje ogle-
de, slovensko spremstvo in organizacijo potova-
nja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 15 € 
po osebi, med 25 in 34 potniki 24 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 20 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: Hiša cvetja pribl. 
3,50 €, večerja na Skadarliji 18 €.

ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Ljubljana, 
Novo mesto, Čatež, Celje, 

MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA: (z doplači-
lom, min. 15 potnikov)  Lendava, Murska Sobota, 
Kranj, Jesenice (Hrušica), Koper, Sežana.

OPOMBA: zaporedje programa se lahko spremeni, 
vsebinsko pa ostaja program nespremenjen.

* Aktualno stanje odhodov lahko vidite na 
www.palma.si ali kontaktirajte vaše prodajno 
mesto.

Adventni Beograd  
ODHODI: 22* IN 29*. NOVEMBER, 6., 13., IN 20. DECEMBER 2019

zabavno
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Skopje Ohrid

 direktni polet na direktni letalski liniji v 
Skopje in nazaj

 nastanitev v hotelu ob Ohridskem jezeru 
 obisk samostana Sv. Jovan Bigorski, enega 

najpomembnejših kulturnih spomenikov 
makedonske pravoslavne cerkve

1. DAN
SLOVENIJA - SKOPJE  nočitev, večerja
Polet letala z letališča JP Ljubljana. Najprej se 
boste podali na ogled „Nacionalne in univerzitetske 
Biblioteke Sv. Kliment Ohridski”. Sledi ogled 
znamenitosti mesta Skopje, ki ga še vedno krasijo 
številne stavbe iz turškega obdobja: Daut pašev 
hamam, Kuršumli han, trdnjava Skopsko kale, Isa 
begova mošeja, pravoslavna cerkev sv. Spasa. 
Nastanitev v hotelu, nočitev in večerja.

2. DAN
OHRID - SV. NAUM - OHRID    zajtrk, večerja
Zjutraj vožnja proti Ohridu. Po prihodu ogled 
najpomembnejših znamenitosti Ohrida, ki mu pravijo 
tudi “slovanski” Jeruzalem, saj je imel z okolico kar 
365 cerkva. Z lokalnim vodnikom boste doživeli čar 
starega dela mesta z baziliko sv. Sofije, ki velja za 
najvažnejši makedonski spomenik iz srednjega veka, 
nato vas bo pot vodila do Samoilove trdnjave in do 
cerkve sv. Klimenta ... Popoldan avtobusna vožnja do 
makedonsko-albanske meje, kjer stoji znani samostan 
Sv. Naum. Ob doplačilu ogled notranjosti. Vrnitev v 
hotel in večerja.

3. DAN
OHRID - PO ŽELJI VOŽNJA Z LADJICO
   zajtrk, nočitev
V dopoldanskih urah se bomo z ladjico po ohridskem 
jezeru in uživali v naravnih lepotah jezera, ki slovi 
po izredni prosojnosti. V popoldanskih urah bomo 
obiskali trgovino z ohridskimi biseri, kjer vam bodo 
razkrili skrivnosti brušenja teh lokalnih dragocenosti. 
V večernih urah pa ob doplačilu predlagamo v tipično 
restavracijo, kjer boste uživali ob odlični makedonski 
hrani in folklorni predstavi. Nočitev.

4. DAN
SV. JOVAN BIGORSKI - SLOVENIJA   zajtrk
Slovo od prijaznih gostiteljev in vožnja do enega 
najpomembnejših kulturnih in verskih pravoslavnih 
spomenikov - samostana Sv. Jovan Bigorski. Ob 
doplačilu ogled samostana, kjer je cerkev posvečena 
Sv. Janezu Krstniku. V času ogleda notranjosti se boste 
seznanili z življenjem v samostanu, videli čudovito 
ikonografijo in ostale znamenitosti. Po ogledu prevoz 
do letališča Skopje in polet proti Ljubljani, kjer je 
predviden pristanek v poznih popoldanskih urah.

 

 

CENA: od 339 € najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 15%.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - 
Skopje – Ljubljana (vključen 1 kos prtljage ki se 
odda), letališke in varnostne pristojbine, tri pol-
penzioni v hotelu 3/4*, zunanje oglede po progra-
mu, poldnevni ogled Skopja in Ohrida z lokalnim 
vodnikom, spremstvo in organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
35 in 34 potniki je 30 € po osebi in med 25 in 34 
potniki 50 € po osebi.

DOPLAČILA PO ŽELJI OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 18 €/na noč.

DOPLAČILA PO ŽELJI NA POTI: večerja v tipični 
restavraciji 18 €, vstopnine: Ohrid: cerkev Sv. Sofi-
je 3 €, cerkev Sv. Klimenta 3 €; Sv. Jovan Bigorski: 
samostan 5  €, Sv.Naum: samostan 4  €, Skopje: 
Kale 4 €, ostale vstopnine, ki niso vključene v ceno 
aranžmaja 2-12  € za muzej ali znamenitost. Cene 
vstopnin so informativne.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Ohridsko jezero z letalom iz Ljubljane – SUPER UGODNO  
ODHODA: 28.* NOVEMBER IN 5. DECEMBER 2019

novo
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Carski Istanbul - 3 dni       
ODHODI: 6.*, 14.* IN 26. DECEMBER 2019

 ogled mošeje Sulejmana Veličastnega

 hotel na odlični lokaciji v mestu

 barantanje na slikovitih bazarjih

1. DAN
LJUBLJANA - ISTANBUL nočitev
Zbor na letališču JP Ljubljana ali bližnjemu letališču 
(v primeru poleta iz bližnjega letališča doplačilo za 
prevoz) in polet v Istanbul, mesto dveh celin. Lega 
Istanbula obiskovalcu postreže z mešanjem dveh raz-
ličnih svetov, ki se kljub drugačnosti prav tu zlijeta v 
popolno harmonijo. Gneča, tradicija, hrup, moderno 
in zavidljiva zgodovina so ustvarile veliko znamenitosti 
in le-te vsako leto privabljajo milijone obiskovalcev s 
celega sveta. Po prihodu prevoz do hotela in nastani-
tev. Popoldne se bomo z vodnikom sprehodili po cen-
tru starega dela Istanbula, do predela Beyazit in Sulta-
nahmet. V večernem urah so minareti mošej čudovito 
osvetljeni in nam pričarajo pravo orientalsko pravljico.

2. DAN
ISTANBUL  zajtrk, nočitev
Dan namenjen ogledu glavnih mestnih znamenitosti 
(doplačilo za ogled mesta z vključenimi 3 vstopninami: 
Agia Sofia, Topkapi palača ter Cisterna bazilika). 
Sprehod do Modre mošeje s skrivnostno modro 
meglico in občudovanja vrednim notranjim dvoriščem 
s številnimi kupolami in kaskadami, nadaljujemo 
do cerkve Sv. Modrosti Hagia Sofia – verjetno ene 
največjih znamenitosti, palače Topkapi ali palače 
turških sultanov, saj so prav v tej palači prebivali 
sultani, dvorne dame, konkubine in evnuhi. Ustavili se 
bomo na nekdanjem Hipodromu, ki je služil konjskim 
dirkam, v katerih so Bizantinci izredno uživali. Cisterna 
bazilika ali podzemna cisterna velja za neobičajno 
znamenitost in še danes navdušuje s 336 marmornimi 
stebri. Zvečer se bomo sprehodili do največjega 

istanbulskega trga Taksim in vedno polne vrveža 
Istiklal ulice s številnimi trgovinami, restavracijami 
in lokali ter spoznali moderni Istanbul. Sledila bo 
zanimiva pešpot - čez istanbulski Montmartre mimo 
Galata stolpa do Galata mostu, od koder je dih jemajoč 
pogled na osvetljeni večerni Istanbul. Zvečer za 
doplačilo priporočamo obisk nočnega lokala z večerjo 
in tradicionalnimi plesi ter trebušnimi plesalkami, ker 
bomo okusili raznovrstno in okusno turško hrano ter 
uživali v odlični predstavi.

3. DAN
ISTANBUL - LJUBLJANA  zajtrk
Ob doplačilo priporočamo križarjenje po Bosporju 
s plovbo po Bosporski ožini med Evropo in Azijo, ob 
razkošnih palačah sultanov in luksuznimi vilami turške 
elite, pod obema mostovoma nad Bosporjem. Med 
plovbo po ožini med Evropo in Azijo, bomo začutili, 
da je mesto res vez med enim in drugim kontinentom. 
Istanbul ponuja veliko kulturnih in turističnih zname-
nitosti, hkrati pa je raj za nakupovanje. Obiskali bomo 
Grand Bazar, eno izmed največjih znamenitosti mes-
ta. Bazar je prava nakupovalna meka z več kot 5000 
trgovinicami, s 16 vhodi in kar 82 ulic, kjer ponujajo 
praktično vse: od nakita keramike, preprog, zlatnine 
in spominkov do tekstila, torbic, plaščev in jaken, us-
njene galanterije… 
Če ste ljubitelji kave, čaja in vonja začimb boste uži-
vali na Egipčanskem bazarju ali Bazarju začimb. Nad 
mešanico barv in vonjev boste naravnost navdušeni. 
Navdušeni bodo tudi ljubitelji slaščic, saj je izbira tur-
ških specialitet naravnost božanska. Vonju baklav, lo-
kumov in raznovrstnih oreškov se bomo težko uprli. Še 
bolj zanimivo kot samo nakupovanje je barantanje in 
obred pitja čaja. Popoldne odhod avtobusa na letali-
šče, od koder bomo poleteli proti Ljubljani ali bližnje-
mu letališču predvidoma v popoldanskih urah.

CENA: od 369 €* najmanj 35 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v Istanbul, le-
tališke in varnostne pristojbine, prevoz letališče - 
hotel - letališče, 2 nočitvi z zajtrkoma v hotelu 3* 
v dvoposteljnih sobah, spremstvo in organizacijo 
potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 40 € in med 25 in 34 potniki 30 € 
po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 59  €; turški večer z večerjo in omejeno ko-
ličino pijače 55 € (vključen prevoz), ogled mesta z 
vstopninami in vodenje po muzejih 50 €, križarje-
nje z ladjo po Bosporju 30 €. 

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: posamezni prevozi 
z metrojem ali tramvajem pribl. 1,40 € za posame-
zno vožnjo, strošek dodatnih morebitnih vstopnin.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Istanbul

zanimivo čarobno sladko nakupi
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Carski Istanbul - 4 dni       
ODHODI: 21.* NOVEMBER, 6., 14. IN 20. DECEMBER 2019

 mistika Orienta v modernem mestu

 Bospor v soju luči

1. DAN
LJUBLJANA - ISTANBUL nočitev
Zbor na letališču JP Ljubljana ali bližnjemu letališču 
(v primeru poleta iz bližnjega letališča doplačilo za 
prevoz) in polet v Istanbul, mesto dveh celin. Lega 
Istanbula obiskovalcu postreže z mešanjem dveh raz-
ličnih svetov, ki se kljub drugačnosti prav tu zlijeta v 
popolno harmonijo. Gneča, tradicija, hrup, moderno 
in zavidljiva zgodovina so ustvarile veliko znamenitosti 
in le-te vsako leto privabljajo milijone obiskovalcev s 
celega sveta. Po prihodu prevoz do hotela in nastani-
tev. Popoldne se bomo z vodnikom sprehodili po cen-
tru starega dela Istanbula, do predela Beyazit in Sulta-
nahmet. V večernem urah so minareti mošej čudovito 
osvetljeni in nam pričarajo pravo orientalsko pravljico.

2. DAN
ISTANBUL  zajtrk, nočitev
Dan namenjen ogledu glavnih mestnih znamenitosti 
(doplačilo za ogled mesta z vključenimi 3 vstopninami: 
Agia Sofia, Topkapi palača ter Cisterna bazilika). 
Sprehod do Modre mošeje s skrivnostno modro 
meglico in občudovanja vrednim notranjim dvoriščem 
s številnimi kupolami in kaskadami, nadaljujemo 
do cerkve Sv. Modrosti Hagia Sofia – verjetno ene 
največjih znamenitosti, palače Topkapi ali palače 
turških sultanov, saj so prav v tej palači prebivali 
sultani, dvorne dame, konkubine in evnuhi. Ustavili se 
bomo na nekdanjem Hipodromu, ki je služil konjskim 
dirkam, v katerih so Bizantinci izredno uživali. Cisterna 
bazilika ali podzemna cisterna velja za neobičajno 
znamenitost in še danes navdušuje s 336 marmornimi 
stebri. Zvečer se bomo sprehodili do največjega 
istanbulskega trga Taksim in vedno polne vrveža 
Istiklal ulice s številnimi trgovinami, restavracijami 
in lokali ter spoznali moderni Istanbul. Sledila bo 

zanimiva pešpot - čez istanbulski Montmartre mimo 
Galata stolpa do Galata mostu, od koder je dih jemajoč 
pogled na osvetljeni večerni Istanbul. Zvečer za 
doplačilo priporočamo obisk nočnega lokala z večerjo 
in tradicionalnimi plesi ter trebušnimi plesalkami, ker 
bomo okusili raznovrstno in okusno turško hrano ter 
uživali v odlični predstavi.

3. DAN
ISTANBUL  zajtrk, nočitev
Sprehodili se bomo do ene najlepših mošej Istanbu-
la, Sulejmanove mošeje, kjer vlada posebno umirjeno 
vzdušje in se čas za trenutek ustavi. Sulejman Veli-
častni je sultan, v času katerega je Osmanski impe-
rij doživel vrhunec. Vladar je bil tudi velik podpornik 
umetnikov in kulture. V bližini se nahajata tudi grob-
nici Sulejmana in njegove žene Hurrem. Za doplači-
lo priporočamo križarjenje po Bosporju s plovbo po 
Bosporski ožini med Evropo in Azijo, ob razkošnih pa-
lačah sultanov in luksuznimi vilami turške elite, pod 
obema mostovoma nad Bosporjem. Med plovbo po 
ožini med Evropo in Azijo, bomo začutili, da je mesto 
res vez med enim in drugim kontinentom. Istanbul po-
nuja veliko kulturnih in turističnih znamenitosti, hkrati 
pa je raj za nakupovanje. Obiskali bomo Grand Bazar, 
eno izmed največjih znamenitosti mesta. Bazar je pra-
va nakupovalna meka z več kot 5000 trgovinicami, s 
16 vhodi in kar 82 ulic, kjer ponujajo praktično vse: od 
nakita keramike, preprog, zlatnine in spominkov do 
tekstila, torbic, plaščev in jaken, usnjene galanterije… 
Če ste ljubitelji kave, čaja in vonja začimb boste uži-
vali na Egipčanskem bazarju ali Bazarju začimb. Nad 
mešanico barv in vonjev boste naravnost navdušeni. 
Navdušeni bodo tudi ljubitelji slaščic, saj je izbira 
turških specialitet naravnost božanska. Vonju baklav, 
lokumov in raznovrstnih oreškov se bomo težko uprli. 
Še bolj zanimivo kot samo nakupovanje je barantanje 
in obred pitja čaja. 

4. DAN
ISTANBUL - LJUBLJANA  zajtrk
Po zgodnjem zajtrku se bomo zapeljali po podvodnem 
tunelu Marmaray na azijsko stran Istanbula, kjer se 
bomo sprehodili mimo mošeje Mihrimah in lokalne tr-
žnice. Nekaj časa bo tudi za samostojne potepe in tur-
ško kavo. Povratek v evropski del in odhod avtobusa 
na letališče, od koder bomo poleteli proti Ljubljani ali 
bližnjemu letališču predvidoma v popoldanskih urah.

CENA: od 399 €* najmanj 35 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v Istanbul, le-
tališke in varnostne pristojbine, prevoz letališče 
- hotel - letališče, 3 nočitve z zajtrki v hotelu 3* 
v dvoposteljnih sobah, spremstvo in organizacijo 
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 70 € in med 25 in 34 potniki 40 € 
po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 79  €, turški večer z večerjo in omejeno ko-
ličino pijače 55 € (vključen prevoz), ogled mesta z 
vstopninami in vodenje po muzejih 50 €, križarje-
nje z ladjo po Bosporju 30 €. 
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: posamezni prevozi 
z metrojem ali tramvajem pribl. 1,40 € za posame-
zno vožnjo, strošek morebitnih dodatnih vstopnin.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.
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Amsterdam

Čarobni Amsterdam    
ODHODI: 29.* NOVEMBER IN 13. DECEMBER 2019

 v decembru zanimiv Festival luči, ko je 
mesto (skupaj s kanali) čudovito okrašeno s 
tisočimi lučk

 obisk brusilnice diamantov
 odlične časovnice, jutranji odhod in večerni 

povratek – polni trije dnevi

1. DAN
SLOVENIJA – NIZOZEMSKA - SEVERNA 
HOLANDIJA: ZAANSE SCHANS, VOLENDAM IN 
AMSTERDAM nočitev
Polet z letališča JP v Ljubljani v jutranjih urah. Po pris-
tanku bomo obiskali dve tipični holandski vasici: prva, 
Zaanse Schans je znana po dveh nizozemskih simbo-
lih: mlinih na veter in stari domači obrti kot sta cok-
larstvo in sirarstvo. Obiskali bomo coklarno in sirarno, 
po želji pokukali še v enega od mlinov, nato pa obiskali 
simpatično ribiško vasico Volendam. Popoldne nasta-
nitev v hotelu v Amsterdamu ali okolici, nato pa se 
bomo z javnim prevozom podali na prvo spoznavanje 
nizozemske prestolnice. Sprehodili se bomo po glavni 
mestni ulici, po želji pa se lahko sprehodite tudi po 
znameniti Rdeči četrti. Zvečer povratek v hotel.

2. DAN
AMSTERDAM   zajtrk, nočitev
Zjutraj si bomo ogledali glavne mestne znamenitosti: 
glavno železniško postajo, glavni trg Dam s Kraljevo 
palačo, četrt Jordaan, ki je znana po urejenih hišicah, 
dobrih barih in trgovinicah. V nadaljevanju se bomo 
ustavili pred hišo Ane Frank, blizu katere stoji tudi 
t.i. Zahodna cerkev, kjer je med drugim pokopan 
Rembrandt. Ogledali si bomo tudi cvetlično tržnico 

Bloemenmarkt, ter Rembrandtov trg, kjer stoji kip tega 
umetnika in bronasta postavitev njegove umetnine 
Nočna Staža. Obiskali bomo brusilnico diamantov, 
se sprehodili skozi njihove razstavne prostore ter si 
ogledali demonstracijo obdelave, nato pa se po želji 
zapeljali z ladjico po mestnih kanalih (doplačilo). 
Popoldne prosto za sprehode in nakupe spominkov. 
Po želji se lahko sprehodite po glavni nakupovalni 
ulici – Kalvenstraat, ali pa se odpravite na Muzejski 
trg in obiščete muzeja Rijksmuseum ali Van Gogh, ali 
pa se podate v svetovno znano pivovarno Heineken, 
kjer boste na izredno zabaven in interaktiven način 
spoznali skrivnost njihovega uspeha. Zvečer povratek 
v hotel in nočitev

3. DAN
AMSTERDAM (po želji IZLET V JUŽNO HOLANDIJO) 
SLOVENIJA   zajtrk
Sledi zadnji prost dan v Amsterdamu, ki ga lahko iz-
koristite za zadnje oglede ali posedanje v kateri od 
mestnih kavarn. Po želji in ob doplačilu se boste lahko 
podali na izlet po južni Holandiji. Pot nas bo vodila v 
Delft, svetovno znan po Delftski keramiki. Sledi obisk 
Rotterdama, enega največjih pristaniških mest na sve-
tu, ki mu poseben pečat dajejo sodobne zgradbe. Po-
peljali se bomo skozi pristanišče in se po želji povzpeli 
na mestni simbol, več kot 100 m visoki stolp Euro-
mast. Za konec vožnja skou Den Haag, glavno mesto 
južne Holandije, kjer domuje parlament in naprej v 
Scheveningen, kjer bo čas za okrepčilo. Sledi vožnja 
do amsterdamskega letališča, od koder bomo v večer-
nih urah poleteli proti Sloveniji.

CENA: od 439 €*najmanj 30 potnikov

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

 

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana-
-Amsterdam-Ljubljana, povratni transfer letališče 
– hotel – letališče, prevozi po programu, dve no-
čitvi z zajtrkom v hotelu 3* v mestu ali okolici, obisk 
brusilnice diamantov, zunanje oglede po progra-
mu, spremstvo in organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
20 in 29 potniki 25 € po osebi, med 15 in 19 potniki 
35 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 80 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: javni prevozi v 
Amsterdamu pribl. 6 do 8 € na smer (avtobus ali 
vlak), vožnja z ladjico po kanalih 12 €, izlet po Južni 
Holandiji, min. 20 plačnikov 45€, min. 15 plačni-
kov 60€, muzeji v Amsterdamu pribl. 13 - 23,5 € za 
muzej (več podrobnosti na Palmini spletni strani).

OPOMBA: vstopnice v nekatere muzeje je potreb-
no rezervirati/kupiti že vnaprej, saj je zaradi gneče 
število vstopov omejeno.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

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

Cena: 

od 798 €
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Kopenhagen

Pravljični Kopenhagen   
ODHOD: 30.* NOVEMBER IN 7. DECEMBER 2019

 super ugodno 
 polet na direktni letalski liniji  iz Ljubljane z 

odličnimi časovnicami
 prosti čas za nakupe ali oglede muzejev oz. 

akvarija Blue Planet
 potovanje v manjših skupinah
 potovanje je lahko za Vaše najdražje najlepše 

Božično darilo

1. DAN
LJUBLJANA - KOPENHAGEN  nočitev
Zbirališče udeležencev potovanja v jutranjih urah na 
letališču JP Ljubljana in polet letala v Kopenhagen. Po 
jutranjem pristankuvožnja v mesto in ogled mestnih 
znamenitosti: palača Cristiansborg, kjer domuje 
danski parlament, rezidenca kraljeve družine Amali-
enborg, simbol mesta - kip Male morske deklice, fon-
tana Gefion, ki je največji mestni spomenik in hkrati 
vodnjak želja, sprehodili pa se bomo tudi od Mestne 
hiše po eni najdaljših evropskih nakupovalnih ulic do 
starega pristanišča Nyhavn. Prosto za kosilo oz. zgo-
dnjo večerjo. Nastanitev v hotelu. Po želji obisk znane-
ga parka Tivoli. Nočitev. 

2. DAN
KOPENHAGEN – DODATNI OGLEDI ALI IZLET V 
MALMO    zajtrk, nočitev
Prost dan za samostojno raziskovanje Kopenhagna. 
Priporočamo obisk katerega od muzejev ali galerij, 
ki jih je v Kopenhagnu kar nekaj, sprehod po vedno 
živahni ulici Stroget….
Po želji in za doplačilo se boste lahko podali na 
poldnevni izlet čez morsko ožino na Švedsko: obiskali 
bomo tretje največje švedsko mesto, Malmö - 
simpatično in živahno švedsko mesto s tipičnimi 2 - 
nadstropnimi hišami. Popoldne možnost obiska Blue 
Planet, ki je največji akvarij severne Evrope in ena 
največjih znamenitosti mesta. Vrnitev v hotel. 

3. DAN
KOPENHAGEN - LJUBLJANA    zajtrk
Po zajtrku nadaljevanje ogledov danske prestolnice. 
Predlagamo obisk Nacionalnega muzeja Danske, ki 
prikazuje preko 14.000 let dolgo zgodovino Danske 
oz za ljubitelje umetnosti obisk Carlsbergove umetno-
stne galerije. Za fizično dobro pripravljene popotnike 
pa morda vzpon na okrogel stolp Rundetårn 17. stole-
tja oz. na razgledni stolp cerkve Saviour Chritianshavn 
od koder se ponujajajo čudoviti panoramski pogledi 
na mesto. Prosto popoldne za zadnje nakupe ali pozno 
kosilo. Prevoz na letališče in prijava na polet letala v 
Ljubljano. 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 15 %.

 

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana-Ko-
penhagen-Ljubljana (vključen kos prtljage, ki se 
odda), prevoz letališče hotel – letališče, dve nočit-
ve z zajtrkom v hotelu 3* mestnem središču (hotel 
Scandic Sydhaven 4* oz podobno), zunanje oglede 
(brez vstopnin), spremstvo slovenskega vodnika 
poti in organizacijo potovanja. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
25 in 34 potniki 48 € po osebi, med 12 in 24 potniki 
70 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI (informativne cene 
vstopnin, cene veljajo ob udeležbi min 15 potni-
kov): izlet z ladjico po kanalih Kopenhagna 14  €, 
izlet v Malmo 35  €, ostale vstopnine po želji za 
Akvarij in ostale znamenitosti) …

DOPLAČILO NA POTI: vlak pribl 10-15 eur (ogledi 
mesta se kombinirajo z javnimi prevoznimi sred-
stvi) 

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 70 € (v primeru, da potuje 1 oseba je doplači-
lo obvezno in se obračuna ob prijavi).
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

CENA: od 449 €* najmanj 35 potnikov

Izrael – sijaj svete 
dežele

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 1.389 €
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Laponska - božiček in arktična doživetja  posebno letalo  
ODHODA: 6. IN 13. DECEMBER 2019

 posebno letalo iz Ljubljane direktno na 
severni tečajnik

 arktična doživetja v čarobni pokrajini; husky 
safari, vožnja z motornimi sanmi, obisk 
živalskega vrta z živali arktičnega območja, 
nočni potep z iskanjem Severnega sija, ...

 nastanitev v hotelu 4* v centru mesta

 obisk Božičkove vasice na severnem 
tečajniku v ceni potovanja 

1. DAN
SLOVENIJA - ROVANIEMI   nočitev
Polet iz letališča JP Ljubljana v jutranjih urah in polet 
letala v Rovaniemi, mesteca, ki se nahaja sredi čarob-
ne Laponske. Po pristanku po želji in za doplačilo mož-
nost obiska živalskega parka Ranua, najbolj severno 
ležečega živalskega vrta na svetu, ki je dom mnogim 
živalim arktičnega območja: los, severni medved, sivi 
volk…. Nastanitev v hotelu. Večerja (ob doplačilu). V 
kolikor vas v večernih urah še ne bodo zapustile moči, 
ob doplačilu možnost večernega potepanja po zasne-
ženi pokrajini z iskanjem Severnega sija. Sredi prostra-
nih gozdov si bomo ob tabornem ognju pogreli roke, 
vodnik pa vam bo pripravil slastne prigrizke. Vrnitev v 
hotel v poznih nočnih urah. Nočitev.

2. DAN
ARKTIKUM IN PO ŽELJI ARKTIČNA DOŽIVETJA
   zajtrk, nočitev
Po zajtrku se bomo podali polarnim avanturam naproti. 
Po želji vožnja z motornimi sanmi. Podali se boste v 
osrčje neokrnjene pokrajine, kjer se boste zapeljali z 
motornimi sanmi po zamrznjenih rekah, po hribih in 
dolinah prostrane zimske pokrajine. Preostanek dneva 
boste namenili arktičnim doživetjem. Predlagamo 
husky safari in obisk jelenje farme (ob doplačilu). Vaše 
arktične avanture se bodo pričele na jelenji farmi, kjer 
se boste podali na vožnjo z jelenjo vprego. Popoldne 
pa novim doživetjem naproti - gremo na husky safary. 
Najprej se bomo naučili upravljati s sanmi, s katerimi 
se boste pognali po prekrasni finski pokrajini . Vrnitev 
v hotel. Vrnitev v hotel in nočitev. 

3. DAN
ROVANIEMI - BOŽIČKOVA DEŽELA - SLOVENIJA
  zajtrk
Po zajtrku del dopoldneva prosto oz. po želji obisk 
sodobnega muzeja in centra znanosti, Arktikuma, 
ki prikazuje naravne lepote in življenjske navade La-
poncev. Popoldne bomo namenili obisku Božičkove 
vasice, kjer vas bodo njegovi zvesti spremljevalci, 
palčki, sprejeli v pravljičnem svetu. Obiskali boste 
tudi Božičkovo hišo in se lahko pomenili z Božičkom 
ali se sprehodili med številnimi prodajalnami. Seveda 
pa bo čas tudi za obisk Božičkove pošte, kjer Božičkovi 
pomočniki prebirajo pošto iz celega sveta. V kolikor 
bo čas dopuščal v popoldanskem času možnost obi-

ska obsežnega podzemnega Božičkovega domovanja 
- Santa Park, kjer boste obiskali šolo za palčke, se 
popeljali z vlakcem skozi tovarno igrač in še in še..V 
poznih popoldanskih urah prevoz na letališče in polet 
proti Ljubljani. 

CENA HOTEL SCANDIC POHJANOVI IN 
SCANDIC CITY ROVANIEMI:

 799 € najmanj 45 potnikov 

CENA HOTEL SANTA'S HOTEL SANTA CLAUSE: 
839 € najmanj 45 potnikov 

POPUSTI ZA OTROKE:

200 €  otroci do 12 let na dodatnem ležišču

100 €  otroci do 12 let na osnovnem ležišču

POSEBNA FIRST MINUTE CENA 

ZA OTROKE: 499 €
* Velja za otroke do 12 let na dodatnem ležišču z 
eno ali dvema odraslima osebama First minute 
cena velja le ob prijavi z dvema odrasima ose-
bama, število mest po first minut je omejenih.

POSEBNO
LETALO IZ

LJUBLJANE
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CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz s posebnim letom Ljubljana - Rovaniemi - 
Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, prevoz letališče - hotel - letališče, 
dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 4* v mestnem središču, obisk Božičkove vasice, 
oglede zunanjosti, spremstvo in organizacijo potovanja.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI (doplačila na licu mesta NISO MOŽNA): eno-
posteljna soba: 185 € (na vprašanje), 2x večerja v hotelu: odrasli 85 €, otroci do 
12 let 65 €, izlet v živalski park Ranua z vstopnino: odrasli 64 €, otroci do 12 let 
49 € (min 15 udeležencev), arktična doživetja 2 dan - odrasli 198 € (ceni krajša 
vožnja z jelenjo vprego in pribl 5km dolga vožnja z vprego huskijev, topla malica, 
topla oblačila in obutev),otroci do 12 let: 168 €, iskanje severnega sija odrasli: 
92 € (prevoz do gozda in hoja s krplji skozi gozd, malica; izlet se izvaja v večerno 
nočnih urah in ni primeren za mlajše otroke), vožnja z motornimi sankami od-
rasli 105 €, otroci do 12 let 89 €* (v ceni vožnja s sanmi pribl. 2 uri topli napitki, 
spremstvo angleškega vodnika). *Cena velja ob hkratni prijavi 2 oseb.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI (glede na razpoložljivi čas): vstopnina za Santa 
Park in prevoz do parka odrasli 50 €, otroci do 12 let 40 €, vstopnina za Arktikum 
13 € odrasli, otroci 7-15 let: 6 €; družinska vstopnica 30 €.

POMEMBNO: predvidoma doplačila za aktivnosti na licu mesta ne bodo možna. 
Število dvoposteljnih sob z enim ali dvema dodatnim ležiščem je omejeno in 
potrebna predhodna potrditev. 

V ceni vseh aktivnosti v naravi (husky safari, vožnja z motornimi sanmi in jelenjo 
vprego) so vključena topla oblačila, v katerih Vam bo že ob najbolj mrzlih dneh 
toplo. Le te dobite pred odhodom na aktivnosti v naravi.

Decembra so aktivnosti v naravi močno zasedene, zato Vam priporočamo čim-
prejšnjo rezervacijo vseh želenih aktivnosti.

Iskanje severnega sija se odvija v poznih večerno-nočnih urah, zato ne priporo-
čamo otrokom, ki so v večernem času preutrujeni. Severni sij je moč videti le v 
lepem vremenu, zato ni moč zagotoviti, da se ga na izletu viden.

FIRST MINUTE 
za prijave 

do 30.9.2019 

NASTANITEV V 
HOTELU SANTA 

CLAUSE 4* in
HOTELU SCANDIC 4*

V CENTRU MESTA

zabavnodružine
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Pariz

 ugodno za družine

1. DAN
SLOVENIJA - FRANCIJA nočna vožnja
Odhod v poznih popoldanskih urah. Vožnja z avtobu-
som v Francijo.

2. DAN
PARIZ   nočitev
Prihod v Pariz v dopoldanskih urah. Sledi vožnja do 
hotela, kjer bomo oddali prtljago in oglede nadaljevali 
z metrojem. Občutek posebne energije nas bo 
nemudoma prevzel. Pri veličastni palači Chaillot bomo 
naredili prve fotografije, nato se bomo sprehodili do 
Ecole Militair. Zvečer se bomo po želji vzpeli na Eifflov 
stolp in se prav tako po želji popeljali z ladjico po reki 
Seni.

3. DAN
PARIZ - VERSAILLES  zajtrk, nočitev
Po zajtrku se bomo odpravili na podroben ogled 
predprazničnega mesta: navdušili nas bodo muzej 
Louvre, trgi Concorde, Vendome in Etoile, slavolok 
zmage, opera, mestna hiša, mestni otok s katedralo 
Notre Dame, boulevard St. Germain in St. Michel 
z Latinsko četrtjo, kjer bomo imeli čas za kosilo. 
Popoldan po želji in proti doplačilu izlet v Versailles 
in ogled znamenitega sončnega dvorca, ki ga je na 

vrhuncu svojega vladanja dal zgraditi francoski kralj 
Ludvik XIV. Zvečer se bomo sprehodili do Montmartra 
in bazilike Sacre Coeur, prav tako bomo imeli možnost 
obiskati katerega od kabarejev na radoživem Pigallu.

4. DAN
PARIZ - DISNEYLAND  zajtrk, nočna vožnja
Zadnji dan si bomo privoščili sprehod, klepet ob kavici 
v čisto pravem predbožičnem vzdušju v “cafeju”, 
občudovali boemske umetnike ob reki Seni, ali pa se 
boste poglobili v slikarstvo in kiparstvo v katerem od 
muzejev. Tisti željni zabave se bomo po želji napotili 
v svet zabave v Disneyland. Zvečer slovo od Pariza in 
vožnja proti Sloveniji.

5. DAN
NEMČIJA - SLOVENIJA  nočna vožnja
Po nočni vožnji prihod v Slovenijo v opoldanskih urah.

 

CENA: od 229 €* najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, zunanje 
oglede po programu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 
2/3*, prevoz v Eurodisney, spremstvo in organizacijo 
potovanja.

 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 35 € 
po osebi, med 25 in 34 potniki 45 €.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 70 €, doplačilo za druga vstopna mesta.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI (cene vstopnin so 
okvirne): vstopnine po izbiri, križarjenje z ladjico 
po Seni 15 €, vstopnina v Eurodisney 84 € (otroci 
do 11 let 71 €), izlet v Versailles z vstopnino v dvorec 
Versailles 40 € (min 25 potnikov), vzpon na Eifflov 
stolp 25 €, podzemna železnica za 10 voženj cca. 
15 €, obisk varieteja od 70 - 110 €, Louvre 15 € (mla-
di do 26. leta imajo vstopnine v Louvre in Versailles 
zastonj). Vožnja z rerom zadnji dan cca. 13 € (velja 
za tiste, ki ne gredo v Disneyland z avtobusom).

PREDVIDENA VSTOPNA MESTA: Celje, Ljubljana, 
Kranj, Lesce.

MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Nova Gorica, Koper, Sežana, 
počivališče Ravbarkomanda, Maribor in Novo 
mesto.

V predpraznični Pariz in Disneyland z avtobusom   
ODHODI: 21.* NOVEMBER, 5. IN 25. DECEMBER 2019

družine zabavno

Pariz, mesto luči – ugodno  
ODHODI: 15.* IN 29. NOVEMBER, 13. IN 27. DECEMBER 2019

 direktni leti iz Ljubljane, dobre ure letov

 odlična cena 

1. DAN
LJUBLJANA - PARIZ  nočitev
Polet z letališča JP v Ljubljani v jutranjih urah proti 
Parizu. Avtobusna vožnja do hotela kjer bomo oddali 
prtljago. Po želji bomo z metrojem v spremstvu vodni-
ka spoznavali znamenitosti mesta luči: Opero Garnier, 
muzej Louvre, katedrala Notre Dame, Luxemburški vr-
tovi, trg Concorde, Elizejske poljane. Postanek ob Pa-
lači Chaillot za prve fotografije Eifflovega stolpa. Zve-
čer se bomo po želji vzpeli na Eifflov stolp in se lahko 
popeljali z ladjico po reki Seni, najlepši pariški aveniji.

2. DAN
PARIZ - FLÂNER - POHAJKOVANJE zajtrk, nočitev
Odhod do latinske četrti , tradicionalnega  zbirališča 
izobraženske elite vse od 12. stoletja, kamor sega 
ustanovitev danes ene najbolj priznanih evropskih 
fakultet Université de Sorbonne. Odkrivali bomo 
najljubše kotičke Parižanov. Med njimi je na prvem 
mestu kultna četrt Saint Gérmain des Près, polna 
kavarn in intimnih koncertnih kleti, kjer so se v 
prejšnjem stoletju srečevali najslavnejši misleci, pisci 
in glasbeniki - od Sartra do Hemingwaya. Sprehod 

po najlepših pariških vrtovih Jardins du Luxembourg. 
Pariške impresije vas bodo klicale nazaj v mesto luči 
…Mimo pogorišče gotske katedrale Notre Dame se 
bomo napotili še na  Montmartre, umetniški grič, 
kjer so ustvarjali slikarji svetovnega slovesa: Dali, 
Kandinsky, Picasso, Van Gogh,…Obisk po menju 
mnogih, najlepše cerkve v Parizu- Sacre Coeur. Pred 
povratkom v hotel še postanek na razgledni točki, od 
koder je lep pogled na razsvetljeni Pariz.  

3. DAN
PARIZ (Louvre ali Orsay po želji Versailles)   zajtrk
Dan bo namenjen ogledu pariških znamenitosti, po 
zajtrku bomo obiskali največji muzej na svetu - Louvre 
ali Muzej Orsay. Louvre se bomo zadržali krajši čas, to-
liko da bomo med drugim pogledali eno najslavnejših 
slik Leonarda da Vincija - Mona Liso. Prevoz na letali-
šče in polet proti domu. 

CENA: od 369 €* najmanj 25 potnikov

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz in letališke 
pristojbine, vožnja letališče - hotel letališče, 
dve nočitvi z zajtrki v hotelu 3*, zunanje oglede, 
spremstvo in organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
16 in 24 potniki 25 € po osebi , od 10 do 15 potni-
kov 40€. 

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vzpon na Eifflov 
stolp odrasli: 25 € (3. nadstropje), vožnja z ladjico 
po Seni 15 €, ogled cabareta 65 - 110 €, vstopnina v 
muzej Louvre 12 € odrasli, vožnja z metrojem pribl. 
17 €, vstopnine po želji od 10 € naprej (mladi do 26. 
leta imajo vstopnino v Louvre in Versailles zastonj, 
izlet v Versailles 30 € (min. 15 potnikov).

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 74 €.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

zanimivo čarobno
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Colmar

 obisk vasice Eguisheim, ki je bila izbrana za 
najlepšo francosko vasico

 ogled najlepših Alzaških mestec Colmar, 
Obernai in Riquewihr z bogatimi božičnimi 
sejmi

1. DAN
SLOVENIJA – Egusheim- COLMAR  vožnja
Odhod iz Slovenije iz dogovorjenega mesta v zelo zgo-
dnjih jutranjih urah in vožnja do Francije. Najprej se 
bomo ustavili v majhnem mestecu Egusheim, ki je bil 
leta 2013 proglašeno za najlepšo vasico Francije. Ogled 
mesteca nato pa vožnja do Colmarja. Colmar je pre-
stolnica zgornje Alzacije, pokrajine ki slovi po odličnih 
alzaških vinih, v času adventa pa mesto zadiši po božič-
nih dobrotah. Sprehod po starem slikovitem mestnem 
jedru, kjer nas bodo očarale s tramovi narejene hiše, 
okrašene s stolpiči, balkoni in pisanimi okni. Obisk 
tega božičnega sejma, zaznamujejo lesene stojnice, ki 
so jih ustvarili in posebej za to mesto, da bi poudarili 
njegovo bogato arhitekturno zapuščino. Po ogledu vo-
žnja do hotela v okolico Strasbourga in nočitev.

2. DAN
OBERNAI - RIQUEWIHR  zajtrk, nočitev
Sledila bo vožnja v Obernai, mestece obkroženo z 
vinogradi. Božični sejm v Obernai-iju je znan po odlični 

kulinariki, posebej izstopa alzaško kuhano vino, božično 
pivo, alzaški foie gras in ostale specialitete. Sprehod 
po mestu in ogled božičnih stojnic, med katerimi bomo 
našli tudi veliko izdelkov iz domačih obrti. Pot bomo 
nadaljevali do mesteca Riquewihr. Posebnost mesta so 
božične kleti, v katerih je prikazana pridelava alzaških 
vin in božične tradicije Alzacije. Nekaj prostega časa 
za samostojno raziskovanje mesta, zvečer povratek v 
hotel, nočitev.

3. DAN
Strasbourg – SLOVENIJA  zajtrk, vožnja
Po zajtrku pred odhodom domov še kratek ogled mesta 
Strasbourg, kjer je Evropski parlament , katerega 
zunanjost si bomo ogledali. Nato se bomo sprehodili 
po mestu in si ogledali stolnico, kraljeva palačo, 
mestna hišo…
Sledi prevoz v Slovenijo , kamor bomo prispeli v poznih 
nočnih urah.

 

CENA: od 199 €* najmanj 45 potnikov

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, cestnine in 
ostale pristojbine, dve nočitvi z zajtrki v hotelih 3*, 
zunanje oglede po programu, spremstvo potova-
nja in stroške organizacije potovanja. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 25 € 
po osebi, med 25 in 34 potniki 40 €.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 70 €, doplačilo za druga vstopna mesta, de-
gustacija vin od 12 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine po izbiri.

PREDVIDENA VSTOPNA MESTA: Celje, Ljubljana, 
Kranj, Lesce.

MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Nova Gorica, Koper, Sežana, 
počivališče Ravbarkomanda, Maribor in Novo 
mesto.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

 obisk pokrajine najslavnejših rdečih vin na 
svetu

1. DAN
SLOVENIJA –BENETKE – BORDEAUX nočitev
Zbor potnikov v Bentkah (po želji doplačilo za trans-
fer). Polet v Bordeaux, transfer do hotela in namesti-
tev. Sprehod ob nabrežju reke Medoc in osvetljenega 
mesta. Mesto zaradi lepote imenujejo tudi Biser Akvi-
tanije, slovi pa po vinogradih v okolici, iz katerega pri-
delujejo svetovno znane bordojce. Zlato dobo je mes-
to doživelo v 18. stoletju, ko so bile zgrajene številne 
klasicistične zgradbe. Nočitev.

2. DAN
BORDEAUX  zajtrk, nočitev
Ogled mesta, ki je od leta 2007 vpisano na seznam 
UNESCOVE svetovne dediščine. Mesto slovi po 
bogati arhitekturi in mesto ima takoj za Parizom 
največje število zaščitenih zgradb. Bordeaux z več kot 
2000–letno zgodovino in središče trgovanja, je pod 
Unescovo zaščito. Sprehod po starem mestnem jedru 
z Le Grand Théatre, trg Borze in vodno ogledalo, v 
katerem je čudoviti odsev Borze, renesančni slavolok 
zmage Porte Cailhau, gotska katedrala St André ... 
Najnovejša pridobitev pa je La Cité du vin – edinstven 

muzej posvečen vinskim kulturam. Priporočamo 
obisk, ki ga boste zaključili na belvederu s kozarcem 
vina in čudovitim razgledom na mesto (doplačilo). 
Nočitev. 

3. DAN
COGNAC  zajtrk, nočitev
Ves dan bo namenjen samostojnemu raziskovanju 
mesta, po želji ob doplačilu pa bo dan namenjen 
raziskovanju pokrajine Cognac. V dopoldanskem času 
bomo obiskali slovito hišo »Henessy«, kjer nam bo 
predstavljena proizvodnja konjaka, čemur bo sledila 
tudi pokušnja. Nato bomo obiskali muzej Umetnost 
konjaka, v kateri se bomo seznanili s konjakom in 
zgodovino pridelovanja. Sledil bo sprehod po starem 
mestnem jedru in nekaj prostega časa za nakupe in 
samostojne oglede. Povratek v hotel.

4. DAN
BORDEAUX – BENETKE - SLOVENIJA  zajtrk
V dopoldanskem času bodo na vrsti še zadnji ogledi, 
Borza, Palača Rohan in Narodno gledališče. Prevoz na 
letališče in polet v Benetke. 

CENA: od 469 €* najmanj 20 potnikov

 

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v obe smeri 
(upoštevana ročna prtljaga), letališke in varnostne 
pristojbine, avtobusne transferje v in iz hotela, zu-
nanje oglede, tri nočitve nočitev z zajtrkom v hote-
lih 3*, stroške spremstva in organizacije potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
14 in 20 potniki 30 €.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 99 €, transfer na letališče Benetke 58 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: poldnevni izlet v 
Cognac min 20 potnikov 79 €, vstopnine po izbiri 
5 - 15 € po muzeju/ogledu. Posamezna večerja od 
22 €, posamezna degustacija 16-20 €.
PRTLJAGA*: v osnovno ceno je vključen en kos ročne pr-
tljage. Po želji je možno doplačati 1 kos oddane prtljage do 
15 kg (20 € po smeri). V primeru spremembe prevoznika 
se ti pogoji/cene lahko spremenijo.

POMEMBNO: Pri ponudbi je upoštevan polet z nizkopro-
računskim letalskim prevoznikom. Podana cena je veljav-
na skladno z njihovimi pogoji, zato se končna cena še lah-
ko spremeni, odvisno od zasedenosti letov – svetujemo 
čim zgodnejšo prijavo!

Najlepši adventni sejmi Alzacije   
ODHODI: 21.* NOVEMBER, 5. IN 25. DECEMBER 2019

Bordeaux – očarljivi francoski biser  
ODHODI: 14. NOVEMBER, 12., 26. DECEMBER 2019

novo
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London Dublin

Živahni Dublin   
ODHODA: 22.* NOVEMBER, 6. IN 20. DECEMBER 2019

 nora prednovoletna zabava v številnih pubih

 polet iz Ljubljane 

1. DAN
LJUBLJANA - DUBLIN nočitev
Polet v Dublin (v primeri bližnjega letališča je doplači-
lo). Vožnja in raziskovanje mesta, nato avtobusni pre-
voz do hotela in po želji raziskovanje predela Dublina, 
imenovanega Temple Bar. Nekoč je bilo to zanemar-
jeno področje Dublina, danes pa je to najživahnejši 
predel mesta, kjer se v decembrskem času nepozabno 
zabava. Nočitev v hotelu.

2. DAN
DUBLIN  zajtrk, nočitev
Zajtrk in po želji ogled Dublina z vodnikom. Ogledali si 
boste Trinity College (Kolidž sv. Trojice), kjer hranijo 
dragoceno in nekateri pravijo najlepšo knjigo na svetu 
- Book of Kells (knjiga iz Kellsa). Rokopis v samostanski 
latinščini je prava zakladnica domišljije, humorja in 
opazovanja narave. Nadaljevanje sprehoda mimo 

najlepšega parka St. Stephens Green do katedrale sv. 
Patrika. Prav tako boste spoznali nabrežje reke Liffey, 
O’Conell in Grafton Street, National Gallery, spomenik 
James Joyca, cerkev Jezusovega srca. Popoldan 
prosto za posamezne oglede in prijetna druženja. 
Nočitev v hotelu.

3. DAN
DUBLIN - LJUBLJANA   zajtrk
Zajtrk. Do odhoda na letališče bomo nadaljevali gle-
de, peš ali z javnimi prevoznimi sredstvi. Obisk Dublin-
skega gradu, lahko se boste odločili za obisk svetov-
no znane pivovarne Guinness, vsekakor priporočamo 
ogled in degustacijo whyskeya Jameson. Vožnja na 
letališče in od koder boste poleteli proti domu.

CENA: od 499 €* najmanj 25 potnikov

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

 

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu 
(vključena ročna torba)), dve nočitvi z zajtrki v ho-
telu, avtobusne prevoze z/na letališče, spremstvo 
vodnika prvi dan, zunanje oglede po programu, 
stroške spremstva in organizacije potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
16 in 24 potniki 30 € po osebi, med 10 in 15 potniki 
50€ po osebi. 

MOŽNO DOPLAČILO OB PRIJAVI: prevoz na bli-
žnje letališče 30 € - 58 €, doplačilo za prtljago do 
15 kg (mere 56x 45 x 25) 20 € po smeri, enopostelj-
na soba 28 € po noči.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine, 20  € 
muzej / galerija/grad.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

London v času božičnih nakupov    
ODHODI: 22.* NOVEMBER, 6., 13., 20. DECEMBER 2019

 obisk številnih predbožičnih stojnic in 
sejmov 

 praznični čas pred Božičem je v Londonu 
čudovito doživetje

1. DAN
SLOVENIJA - LONDON nočitev
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali na bližnjem 
letališču (možnost doplačila za prevoz) in polet proti 
Londonu. Po pristanku prevoz do hotela in nastanitev. 
Sledil ogled mestnih znamenitosti z javnim prevozom 
(doplačilo). Podali se bomo do znamenitega Tower 
Bridgea, enega izmed simbolov Londona, se sprehodili 
do trdnjave Tower of London (zunanji ogled), večer pa 
preživeli na vedno živahnem Covent Gardnu s številni-
mi pubi in restavracijami, kjer bo čas tudi za večerjo. 
Povratek v hotel.

2. DAN
LONDON   zajtrk, nočitev
Z javnim prevozom (doplačilo) in peš bomo dan začeli 
z ogledom Westminstra, kjer so kronani in pokopani 
kralji in kraljice ter se sprehodili skozi park St. James 
do Buckinghamske palače, danes rezidence kraljeve 
družine. Ogled menjave konjske straže ob White Hall. 
Sprehod do Downing Street-a 10, uradne rezidence 
britanskega predsednika ter naprej do parlamenta, 
Big Ben-a, in trga Trafalgar z znamenitim Nelsonovim 
spomenikom, Piccadilly Circus-om...Popoldne po želji 
in za doplačilo obisk muzeja voščenih lutk Madame 
Tussauds kjer se bomo slikali s številnimi znanimi 
osebami iz sveta slavnih ali pa obiskali katerega od 
brezplačnih muzejev (seznam spodaj). Zvečer večerja 
v tipičnem londonskem pubu (doplačilo). Povratek v 
hotel. 

3. DAN
LONDON   zajtrk, nočitev
Podali se bomo na poldnevni izlet z ladjo po Temzi v 
Greenwich (doplačilo), kjer se nahaja observatorij z 
označeno časovno ločnico. Sprehodili se bomo mimo 
Pomorskega muzeja in vojne ladje Cutty Sark. Popol-
dne povratek v London, kjer se bomo sprehodili po 
slavni veleblagovnici Harrods in se prepustili blišču in 
bogati ponudbi 330 oddelkov. V prazničnem času je 
vedno zanimiv tudi sprehod po Oxford Street. 

4. DAN
LONDON - SLOVENIJA   zajtrk
Po zajtrku bo čas za ogled katerega izmed številnih 
muzejev, še zadnje nakupe ali po želji in glede na čas 
poleta (doplačilo) se bomo podali na vožnjo z ogrom-
nim kolesom London Eye ali pa obiskali londonski 
akvarij. Odhoda na letališče in polet v Slovenijo ali na 
bližnje letališče.

CENA: od 429 €* najmanj 35 potnikov

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
20 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, 
letališke in varnostne pristojbine, povratni prevoz 
do hotela, 3 nočitve z zajtrki v hotelu 3*, spremstvo 
in organizacijo potovanja. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 50 € in med 25 in 34 potniki 40 € 
po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 139 €, večerja v pubu 20 €, doplačilo za kos 
oddane prtljage na let 70 € za obe smeri (odvisno 
od prevoznika), doplačilo za sedeže skupaj na po-
letu 14 €, doplačilo za transfer v primeru poleta iz 
bližnjega letališča 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: muzej voščenih 
lutk Madame Tussauds 33-40 GBP, poldnevni izlet 
z ladjo po Temzi v Greenwich 18 GBP, vozovnice za 
podzemno železnico - dnevna vozovnica 12 GBP, 
morebitne vstopnine na poti.
BREZPLAČNI MUZEJI: British museum, Tate galle-
ry, National gallery, Science & Natural History mu-
seum, Victoria & Albert Museum, Museum of Lon-
don, National Maritime museum.
POMEMBNO: na letu z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki je po-
tniku dovoljen 1 kos ročne prtljage (nahrbtnik/kovček), ki jo nese v 
letalo, ki lahko meri največ: 56X45X25 cm. 1 kos oddane prtljage na 
osebo, ki se odda ob prijavi za let, s skupno težo 15 kg (v nekaterih 
primerih 20 kg) se plača dodatno (70 €/oddani kos prtljage za povra-
tni let). Natančno dovoljena teža (tako za ročno prtljago kot za prtlja-
go, ki se odda ob prijavi za let), ki je vključena v ceno, je navedena 
v obvestilu pred odhodom na potovanje in je odvisna od izbranega 
prevoznika. Hrana in pijača na letalu nista všteta v ceno, sedežni red 
na letalu praviloma ni vnaprej določen. Ob prijavi je potrebno navesti 
TOČNO IME IN PRIIMEK tako kot sta napisana v potovalnem doku-
mentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica ali 
potni list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost 
in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval ter potni-
kove rojstne podatke. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih 
podatkov potrebnih za potovanje ima za posledico dodatne stroške 
ali celo nakup nove vozovnice. Polet je lahko iz katerega od bližnjih 
letališč, v tem primeru je transfer za doplačilo.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.
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Madrid

Predpraznični Madrid - 5 dni   
ODHOD: 5. DECEMBER 2019

 direktni letalski prevoz s posebnim letalom 
iz Zagreba

 praznične stojnice na trgu Mayor, trgu Santo 
Domingo, Plaza Espana

 drsališča v mestu (pri Kraljevi palači, park 
Retiro…)

 čudovite jaslice 
 vožnja z Navibusom po okrašenih madridskih 

ulicah

1. DAN
(SLOVENIJA) - ZAGREB - MADRID  nočitev
Zbirališče potnikov na Letališču Franjo Tuđman pri 
Zagrebu (možnost doplačila za prevoz) v predvidoma 
v zgodnjih jutranjih urah in polet letala v Madrid. Po 
pristanku v Madridu, ki slovi kot najvišje ležeča evrop-
ska prestolnica na peščenih gričih Sierra de Guadar-
rama bomo spoznali danes kozmopolitansko in mo-
derno mesto. Sledi ogled mesta, ki ga je šele leta 1561 
izbral za prestolnico kralj Filip II. Z avtobusom si bomo 
ogledali Passeo de la Castellana, najdaljšo ulico v 
mestu s številnimi visokimi stolpnicami, muzeji in sta-
dionom nogometnega kluba Real – Bernabéu, najbolj 
znan madridski prizor trg Cibeles z vodnjakom Kibele, 
mestna vrata Alcalá, areno za bikoborbe Las Ventas, 
Plaza España- trg s kipom Don Kihota in Sanča Panse, 
glavno poslovno ulico Gran Via, mestni park Retire … 
Nastanitev v hotelu. 

2. DAN
MADRID   zajtrk, nočitev
Po zajtrku sledi sprehod mimo Kraljeve palače, 
veličastnega doma burbonske dinastije, zgrajene v 
neoklasicističnem slogu z 2800 sobami. Današnji 
kraj in kraljica živita v palači Zarzuela zunaj Madrida, 
to palačo pa uporabljata za državne namene. 
Nadaljevanje sprehoda mimo madridske operne hiše 
(Teatro Real), trga Mayor, največjega in najlepšega 
renesančnega trga s številnimi kavarnami, bari tapas 
in restavracijami, ki vabijo mimoidoče. Prav na trgu 
se obiskovalec zaveda, da je v prestolnici Španije. 
Krajši postanek in nadaljevanje sprehoda do »srca 
Madrida«, kot pravijo trgu Puerta del Sol s sedežem 
madridske regionalne vlade ter kipom medvedke z 
jagodičnico – simbolom mesta. 

3. DAN
MADRID (SEGOVIA-EL ESCORIAL) – MADRID   
 zajtrk, nočitev
Po zajtrku prost dan v Madridu. Lahko se odločite za 
izlet v Kastiljo (doplačilo). Pot nas bo vodila v pokra-
jino Castilla y León, kjer bomo obiskali simpatično 
kastiljsko mestece Segovio, znano predvsem po naj-
bolje ohranjenem rimskem akvaduktu v Španiji, ki je 
vpet v staro mestno središče. Segovia se ponaša tudi 
s čudovitim Alcázarjem, ugnezdenim na robu pečine 
na koncu mesta. Po ogledu vožnja v El Escorial, kjer si 
bomo ogledali največji arhitekturni in umetniški dose-
žek španske arhitekture 16. stoletja. Ogled prostranih 
soban, ki jih je dal zgraditi španski kralj Filip II. Stav-
ba s 16 dvorišči, 2673 okni, 1200 vrati in 86 stopnišči 
predstavlja največjo stavbo v Španiji; med največjimi 
znamenitostmi pa so samostan, knjižnica in mavzolej, 
kjer so pokopani španski kralji od Karla V. naprej.  Po-
vratek v Madrid.

4. DAN
MADRID  zajtrk, nočitev
Nedelja dopoldne je v Madridu čas za raziskovanje 
največjega bolšjega trga El Rastro, ki se v četrti Lava-
piés odvija že več kot 100 let. Prodajajo izdelke vseh 
vrst, tudi veliko ročno izdelanih umetnin. Potrebno je 
dobro pregledati ponudbo in unovčiti vse spretnos-
ti barantanja. Našli bomo zanimive ideje in darila za 
obdarovanje najbližjih. Po koncu ogleda sejma bo kot 
nalašč čas za tipično špansko sladico, ocvrte sladke 
palčke, ki jih španci pomakajo v vročo temno čokolado 
in jih imenujejo »Churros«. Ljubitelji umetnosti lahko 
obiščete muzej Reina Sofia ali Thyssen-Bornemisza, 
ljubitelji kulinarike uživate ob okusnih španskih ta-
pasih, ljubitelji narave pa se sprehodite po največjem 
mestnem parku Retiro.
Zvečer priporočamo obisk tradicionalnega plesa fla-
menka (doplačilo). 

5. DAN
MADRID (TOLEDO) – ZAGREB – (SLOVENIJA)  zajtrk
Zajtrk v hotelu in za doplačilo priporočamo izlet v 
Toledo. Ogled glavnega mesta pokrajine Castilla–La 
Mancha, znanega po slovitem toleškem jeklu. V mes-
tu, ki je pod zaščito Unesca, se boste po srednjeveških 
uličicah sprehodili do ene najlepših gotskih stolnic v 
Španiji in nadaljevali do cerkvice Santo Tomé, za ka-

tero je v Toledu živeči manieristični slikar El Greco na-
risal svoje mojstrsko delo, »Pogreb grofa iz Orgaza«. 
Vožnja na letališče Barajas, predviden polet letala v 
Zagreb je v popoldanskih urah. Doplačilo za prevoz v 
Slovenijo.

 

CENA: 429 €  najmanj 45 potnikov

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
30 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, 
letališke in varnostne pristojbine, avtobusni pre-
voz letališče - hotel - letališče, avtobusni ogled 
mesta, štiri nočitve z zajtrki v hotelu 3*, zunanje 
oglede po programu, spremstvo in organizacijo 
potovanja. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
25 in 34 potniki 50 € po osebi, med 35 in 44 potniki 
40 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 109 €; izlet v Toledo z vstopnino v katedralo in 
cerkvico St. Tome 49 €; izlet v Segovio/El Escorial 
59 €, (vstopnine vključene) (ob prijavi najmanj 20 
potnikov); vstopnina v Kraljevo palačo in rezerva-
cija: 16 €, ogled predstave flamenka s pijačo 38 €, 
prevoz na letališče: 40 €

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: strošek dodatnih 
vstopnin in lokalnega prevoza pribl. 40 €.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

El Escorial

POSEBNO 
LETALO IZ 
ZAGREBA
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Madrid Granada

Predpraznična Andaluzija in Madrid - 5 dni   
ODHOD: 5. DECEMBER 2019

 direktni letalski prevoz s posebnim letalom 
iz Zagreba

 polni dnevi

 odlična kombinacija tradicionalnega 
španskega juga in prestolnice

1. DAN
(SLOVENIJA) – ZAGREB- MADRID - GRANADA
 nočitev
Zbirališče potnikov na Letališču Franjo Tuđman pri 
Zagrebu (možnost doplačila za prevoz) predvidoma 
v zgodnjih jutranjih urah in polet letala v Madrid. Po 
pristanku v Madridu bomo potovanje nadaljevali na 
tradicionalni jug Španije, v Andaluzijo. Na poti po-
stanek v Campo de Criptana, kjer na slemenu nad 
planjavo stoji 11 mlinov na veter, ki predstavljajo naj-
starejše mline v La Manchi. Eden izmed mlinov je še 
vedno delujoč in ga poženejo vsako leto med kraljevim 
praznovanjem jesenske žetve žafrana. V kolikor bo čas 
tudi postanek v El Tobosu. Cervantes je prav ta kraj 
izbral za rojstni kraj Dulcineje, ljubezni don Kihota. 
Nadaljevanje poti do slikovite Granade, ki sta jo leta 
1492 za kastiljsko krono zasedla Katoliška kralja Ferdi-
nand in Isabela. Nastanitev v hotelu. Možnost ogleda 
predstave pristnega flamenka – tradicionalnega anda-
luzijskega plesa. 

2. DAN
GRANADA – SEVILLA   zajtrk, nočitev
Po zajtrku si bomo ogledali, po mnenju mnogih, 
najlepši zaklad Andaluzije−trdnjavo Alhambra z 
vrtovi Generalife. Sprehod še skozi staro mestno 
središče Granade in ogled kraljeve kapele − grobnice 
“katoliških vladarjev” Ferdinanda in Izabele. Popoldne 
nadaljevanje vožnje v prestolnico Andaluzije – Sevillo. 
Prosto popoldne za individualne oglede ali nakupe 
na tradicionalnem vsakoletnem sejmu v mestnem 
središču Feria del Belen. Sevilla je prav tako vsako leto 
pravljično okrašena. 

3. DAN
SEVILLA – CORDOBA  zajtrk, nočitev
Zajtrk in avtobusni ogled Seville (Isla Cartuja−prizo-
rišče svetovne razstave leta 1992, Španski trg ...) ter 
ogled stolnice, Španskega trga, palače Alcázar. Prav 
gotovo bo posebno doživetje tudi sprehod po viju-
gastih ulicah Barrio de Santa Cruz. Zgodaj popoldne 
bomo nadaljevali vožnjo po dolini reke Guadalquivir 
do Córdobe. Ogledali si bomo biser arabske arhitek-
ture iz časa kalifata, eno največjih mošej na svetu, 
imenovano Mezquita. Sprehod po vijugastih ulicah 
Barrio de la Judería, poznanih tudi po zanimivih not-
ranjih dvoriščih − “patio”. Vožnja do hotela na poti v 
smeri Toleda.

4. DAN
TOLEDO – MADRID  zajtrk, nočitev
Zajtrk. Ogled glavnega mesta pokrajine Castilla–La 
Mancha, znanega po slovitem toleškem jeklu. V mes-
tu, ki je pod zaščito Unesca, se boste po srednjeveških 
uličicah sprehodili do ene najlepših gotskih stolnic v 
Španiji in nadaljevali do cerkvice Santo Tomé, za ka-
tero je v Toledu živeči manieristični slikar El Greco 
narisal svoje mojstrsko delo, »Pogreb grofa iz Or-
gaza«. Popoldne vožnja v Madrid in avtobusni ogled 
prestolnice. Ogledali si bomo Passeo de la Castellana, 
najdaljšo ulico v mestu s številnimi visokimi stolpni-
cami, muzeji in stadionom nogometnega kluba Real 
– Bernabéu, najbolj znan madridski prizor trg Cibeles 
z vodnjakom Kibele, mestna vrata Alcalá, areno za bi-
koborbe Las Ventas, Plaza España- trg s kipom Don 
Kihota in Sanča Panse, glavno poslovno ulico Gran Via, 
mestni park Retire … Nastanitev v hotelu. 

5. DAN
MADRID – ZAGREB – (SLOVENIJA)   zajtrk
Po zajtrku sledi sprehod mimo Kraljeve palače, veli-
častnega doma burbonske dinastije, zgrajene v ne-
oklasicističnem slogu z 2800 sobami. Današnji kraj in 
kraljica živita v palači Zarzuela zunaj Madrida, to pa-
lačo pa uporabljata za državne namene. Nadaljevanje 
sprehoda mimo madridske operne hiše (Teatro Real), 
trga Mayor, največjega in najlepšega renesančnega 
trga s številnimi kavarnami, bari tapas in restavraci-

jami, ki vabijo mimoidoče. Prav na trgu se obiskovalec 
zaveda, da je v prestolnici Španije. Krajši postanek in 
nadaljevanje sprehoda do »srca Madrida«, kot pravijo 
trgu Puerta del Sol s sedežem madridske regionalne 
vlade ter kipom medvedke z jagodičnico – simbolom 
mesta. Predvidoma popoldne vožnja na letališče Ba-
rajas, predviden polet letala v Zagreb je v popoldan-
skih urah. Za doplačilo prevoz v Slovenijo.

 

CENA: 559 €  najmanj 45 potnikov

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
30 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, 
letališke in varnostne pristojbine, avtobusni prevozi 
po programu, štiri nočitve z zajtrkom v hotelu 3*, zu-
nanje oglede po programu, vstopnina v Alhambro, 
spremstvo in organizacijo potovanja. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
25 in 34 potniki 60 € po osebi, med 35 in 44 potniki 
50 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 129 €, prevoz na letališče: 40 €, PAKET VSTOP-
NIN (katedrala v Sevilli, Mezquita v Cordobi in Kra-
ljeva palača v Madridu, rezervacije in lokalno vode-
nje): 49 €)

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: predstava flamenka 
35 €, strošek ostalih vstopnin in lokalnega prevoza 
pribl. 20-30 €.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Toledo

POSEBNO 
LETALO IZ 
ZAGREBA
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Valencija  
ODHODI: 5.*, 12. DECEMBER 2019

 prijetno okrašeno mestno jedro in številne 
lično okrašene božične stojnice

 obisk ene izmed cirkuških predstav

 okusna paella – jed, ki so jo iznašli prav v 
Valenciji

1. DAN
(SLOVENIJA)-TRST - VALENCIJA nočitev
Zbor potnikov na letališču pri Trstu ali bližnjem leta-
lišču predvidoma v dopoldanskih urah (ob doplačilu 
možnost prevoza iz Slovenije) ter polet predvidoma 
zgodaj popoldne v tretje največje špansko mesto, ki si 
je ime “mesto rož” prislužila s številnimi vrtovi in par-
ki. Leži na Costa del Azahar, obali pomarančnih cve-
tov, sredi številnih nasadov pomarančevcev in limo-
novcev. Po pristanku vožnja do hotela in nastanitev. 
Možnost sprehoda med praznično okrašenimi stojni-
cami na mestnem trgu Plaza Ayuntamiento, kjer stoji 
tudi največja božično drevo v mestu. 

2. DAN
VALENCIJA  zajtrk, nočitev
Zajtrk v hotelu. Dopoldanski avtobusni ogled bomo 
začeli z vožnjo skozi moderni del. Na bregovih 
nekdanje reke Turie je postavljen mogočen kompleks, 
ki pa nima le estetskega, pač pa tudi praktičen značaj; 
vsebuje vse od Muzeja znanosti, palače umetnosti, 
Oceanografskega muzeja. Zanimive so tudi steze 
Formule 1, teniška igrišča za mednarodna tekmovanja 
in neverjetna moderna infrastruktura. V Valenciji 
decembra organizirajo številne cirkuške predstave, 
največji cirkus je vsekakor Gran Circo Wonderland, 
ki ga postavijo v Bioparku, ki je še posebej zanimiv 
za družine in najmlajše. Prav tako posebno vzdušje 
je pri Muzeju znanosti, kjer lahko poleg znamenite 
Hemisfere drsate na največjem mestnem drsališču. 

3. DAN
VALENCIJA  zajtrk, nočitev
Obiskali bomo največjo pokrito tržnico v Španiji. Na 
sprehodu čez tržnico nas vabijo prodajalci vsak dan 
svežih rib in morskih sadežev ter svežega sadja in ze-
lenjave Nasproti tržnice stoji Lonja, borza s konca 15. 
stoletja, v kateri so nekoč trgovali z vzorci svile. Prosto 
za kosilo v enem izmed številnih tapas barov. Sprehod 
po živahnih ulicah Barrio del Carmen in postanek na 
božičnem sejmu poleg katedrale, kjer nas bodo pre-
mamile sladke dobrote kot so turron, marcipan in tra-
dicionalni polvoron. 

4. DAN
VALENCIJA - TRST-(SLOVENIJA)  zajtrk
Predvidoma zjutraj prevoz na letališče in polet v Trst 
ali bližnje letališče. Po želji prevoz do Slovenije.

CENA: od 379 €* najmanj 35 potnikov

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
20 € na prijavo (min. 2 osebi)!

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Trst - Valencia - 
Trst (vključen 1 kos ročne prtljage z dimenzijami 40 
x 20 x 25 cm (manjša torbica ali manjši nahrbtnik), 
avtobusni prevoz po programu, tri nočitve z zajtrki 
v hotelu 3*, spremstvo in organizacijo potovanja. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 50 € in med 25 in 34 potniki 30 € 
po osebi.

 

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 59 €, 1 x večerja s paello v lokalni restavra-
ciji 30 €, kos ročne prtljage do 10 kg 16€ ali 1 kos 
oddane prtljage na letalu 60 €, prevoz na letališče 
in nazaj: 38 €. 

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: prevoz z lokalnimi 
prevoznimi sredstvi pribl. 8 €, Oceanografski mu-
zej (v kombinaciji z ostalimi muzeji) od 25 - 35 €, 
katedrala 4 €, La Lonja 2 €, vožnja s kolesi od 10 €, 
ogled stadiona Mestalla 11 €, muzej bikoborbe 2 €. 
OPOMBA: prevozi z nizko cenovnimi letalskimi prevo-
zniki Nizko cenovni letalski prevozniki potniku dovolju-
jejo predvidoma 1 kos ročne prtljage (nahrbtnik/kovček), 
ki ga potnik lahko nese na letalo, in lahko meri največ: 
56X45X25 cm. 1 kos oddane prtljage na osebo, ki se odda 
ob prijavi za let, s skupno težo 15 kg (v nekaterih primerih 
20 kg) se plača dodatno (predvidoma 60  €/oddani kos 
prtljage za povratni let). Za posameznega prevoznika je 
natančna dovoljena teža (tako za ročno prtljago kot za 
prtljago, ki se odda), ki je vključena v ceno, navedena v 
obvestilu pred odhodom na potovanje. Na letih hrana in 
pijača nista všteta v ceno, prav tako sedežni red pravi-
loma ni določen. Ob prijavi je potrebno obvezno navesti 
TOČNO IME IN PRIIMEK (kot je napisano v veljavnem poto-
valnem dokumentu potnika, s katerim namerava potovati 
(osebna izkaznica ali potni list). Pri nekaterih prevoznikih 
je potrebno ob prijavi posredovati tudi številko, veljav-
nost in vrsto osebnega dokumenta, ter rojstne podatke 
potnika. Vsaka sprememba napačno navedenih podatkov 
ima za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vo-
zovnice. Strošek nosi potnik. V primeru, da nam letalski 
prevoznik ne potrdi predvidenega letalskega prevoza, si 
pridružujemo pravico do spremembe kraja in časa odho-
da in vrnitve. Program potovanja ostaja vsebinsko enak, 
prilagojen letalskemu prevozu. Za organizacijo posame-
znega dodatnega izleta je potrebnih najmanj 15 potnikov. 
razpored po dnevih se lahko spremeni.

Valencija

Zlat Indijski trikotnik
Odhodi: 25.12.2019; 21.3., 19.9. IN 

24.10.2020

 utrip večmilijonskega Delhija

 ogled najlepšega spomenika ljubezni, 
marmornatega Tadj Mahala

 obisk živopisanih bazarjev

 najbolj priljubljen in bogat program za obisk 
Indije

Cena: 

od 1.490 €
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Avantura po Kanarskih otokih   
(Tenerife, La Gomera, Gran Canaria in Fuerteventura)
ODHODI: 22.* NOVEMBER, 15. DECEMBER 2019

 raziskovanje Kanarskih otokov - odlična 
kombinacija potovanja in počitnic 

 4 otoki, vsak »planet« zase

 večna pomlad in prijetne temperature 

1. DAN
SLOVENIJA - TENERIFE  nočitev
Zbor potnikov predvidoma v jutranjih urah na letališču 
v Benetkah (ob doplačilu možnost prevoza iz Sloveni-
je) ter polet preko enega izmed evropskih letališč na 
otok večne pomladi, Tenerife. Vožnja do hotela in na-
stanitev. 

2. DAN
IZLET PO TENERIFI: PICO DEL TEIDE - VILAFLOR, 
ARONA  zajtrk, nočitev
Podali se bomo proti najvišjemu vrhu Tenerifov in 
Španije - vulkanu Picu del Teide. Bujna vegetacija na 
začetku naše poti bo postopoma z vzponom in vsakim 
metrom višine spreminjala svojo podobo in nas po 
vijugastih, a kljub vsemu urejenih cestah, pripeljala 
do čudovite vulkanske pokrajine in samo 1200 m pod 
krater snežne kape, pod katero vsako zimo skrije 
svojo glavo mogočni 3.718 m visok speči velikan. 
Najlepši del Narodnega parka El Teide je Las Canadas, 
krater vulkana po katerem je speljana tudi cesta. 
Sprehodili se bomo do Los Roques, od koder je eden 
najlepših pogledov na okolico. Po želji in ob doplačilu 
(priporočamo v primeru lepega jasnega vremena) se 
boste lahko povzpeli z žičnico na sam vrh vulkanskega 
stožca. V dolino se bomo vračali skozi slikovito vasico 
Vilaflor in preko Arone na Južni del Tenerifov. Postanek 
na Playa de las Americas, najpomembnejšem 
turističnem letovišču na jugu otoka. Vrnitev v hotel.

3. DAN
IZLET PO TENERIFU: (IZLET PO VZHODNI STRANI 
OTOKA IN LORO PARK) zajtrk, nočitev
Po zajtrku (po želji in za doplačilo) sledi celodnevni 
izlet po zahodnem delu otoka, na katerem si bomo 
ogledali: klife v Los Gigantes, spektakularni razgled 
na Garachico, Icod de los Vinos in “Zmajevo drevo”. 
Ogled Loro Parka - „Loroparque“, „sodobnega žival-
skega parka“ z velikim številom živali v sodobnem na-
ravnem okolju je prav posebno doživetje. V parku nas 
bodo razveseljevali cesarski in drugi pingvini, delfini, 
tjulnji, morski psi, tropske ribice in papagaji… Ogle-
dali si bomo čudovito razstavo orhidej in ostalih trop-

skih rastlin. Na povratku še postanek v vasici Cande-
laria. Nočitev v hotelu.

4. DAN
IZLET NA LA GOMERO   zajtrk, nočitev 
Celodnevni izlet na sosednji otok La Gomera. Vul-
kanski otok slovi po bujni vegetaciji in hriboviti not-
ranjosti. Ogledali si bomo nacionalni park Parque Na-
cional de Garajonay, ki slovi po endemitskem gozdu 
Laurisilva. V La Degolladi de Peraza se boste ustavili 
na eni izmed razglednih točk in opazovali vso lepoto 
otoka. Nadaljevanje poti do vasic Rosas in Agulo, kjer 
se boste ustavili na kosilu. Povratek do San Sebastiana 
in ogled grofovskega stolpa Torre del Conde in La Case 
de Colon, kjer naj bi bival Krištof Kolumb. Povratek na 
Tenerife.

5. DAN
TENERIFE - GRAN CANARIA  zajtrk, nočitev
Slovo od Tenerifov in vožnja s trajektom na otok 
Gran Canaria. Po pristanku se bomo odpravili na 
raziskovanje otoka. Obiskali bomo južni del otoka, 
kjer je največ letovišč in ena od glavnih naravnih 
znamenitosti tega otoka: peščene sipine Maspalomas, 
ki se raztezajo neposredno ob morju. Kratek sprehod 
po Sahari podobnem predelu, nato pa obisk glavnega 
letovišča otoka, predela Playa del Ingles. Sledi vožnja 
do glavnega mesta Las Palmas, kjer se je ustavil 
Krištof Kolumb pred prvim potovanjem v Ameriko. 
V mestu stojijo tudi najstarejše stavbe na Kanarskih 
otokih. Nastanitev v hotelu in prosto za osvežitev. 
Zvečer prvi obisk starega mestnega jedra, ki tako kot 
v vseh mestih po Španiji, najbolj zaživi ravno zvečer.

6. DAN
GRAN CANARIA - FUERTEVENTURA  zajtrk, nočitev
Vožnja s trajektom na otok Fuerteventura, ki velja 
za drugega največjega med Kanari in najmanj 
poseljenega. Po pristanku se bomo odpravili na 
raziskovanje otoka, ki je znan predvsem po številnih 
čudovitih plažah in zalivih, mimo katerih se bomo 
popeljali do Corraleja. To je danes živahno letoviško 
središče, ki je zraslo iz nekdaj tradicionalne ribiške 
vasice. Glavna znamenitost je pas veličastnih peščenih 
sipin, ki na trenutke spominjajo na Saharo in velja za 
naravni rezervat. Na tradicionalni farmi bomo pokusili 
kozji sir in ostale tradicionalne izdelke ter nadaljevali 
v nekdanjo prestolnico, vasico Betancuria. Mirna 
vasica gnezdi na robu gorovja v notranjosti otoka. V 
neposredni bližini se nahaja zelena oaza in vas Pajara z 

zanimivo cerkvico iz 17. stoletja in zanimivim azteškim 
ornamentom na glavnem portalu. Obiskali bomo tudi 
farmo aloa vere.

7. DAN
FUERTAVENTURA (OASSIS PARK)  zajtrk, nočitev
Počitniški dan lahko izkoristite za uživanje na plaži, 
lep sprehod ali športne aktivnosti, po katerih je otok 
znan. Za doplačilo priporočamo ogled Oassis parka, 
kjer obiskovalci lahko uživajo v najbolj očarljivi flori in 
fauni. Zaljubili se bote v tropske in domače rastline, 
ki rastejo v našem čarobnem kotičku sveta. Plazilci, 
morski levi, ptičji plen in papagaji so glavne zvezde v 
najbolj zabavnih in izobraževalnih oddajah, ki jih lahko 
tukaj vidite. Posebnost parka je tudi Camel Safari.

8. DAN
FUERTAVENTURA – SLOVENIJA  zajtrk
Prosto do odhoda avtobusa na letališče in polet 
do enega bližnjih letališč. Ob doplačilu prevoz do 
Slovenije.

 

CENA: od 999 €* najmanj 35 potnikov

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, 
letališke in varnostne pristojbine, sedem nočitev z 
zajtrki v hotelu 3*, izlete in prevoze po programu, 
spremstvo, organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 70 € med 25 in 34 potniki 50 € po 
osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 179  €, polpenzion 149  €, prevoz do Benetk 
58  €, izlet na Fuerteventure (Oassis park): 49  €; 
izlet v Loro Park (vključena vstopnina) in vzhodni 
del otoka: 59 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vzpon z žičnico na 
Pico del Teide 25 €.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Gran Canaria

FuerteventuraTenerife
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Barcelona

Barcelona  
ODHODI: 23.* NOVEMBER, 7., 14., 21. DECEMBER 2019

 bogata katalonska prestolnica
 Gaudijevi arhitekturni zakladi

1. DAN
(SLOVENIJA)-BENETKE - BARCELONA nočitev
Zbor potnikov na letališču v Benetkah predvidoma v 
dopoldanskih urah (ob doplačilu možnost prevoza iz 
Slovenije) ter polet v Barcelono. Po pristanki predvi-
doma popoldanskih urah v Barceloni, sledi panoram-
ski ogled katalonske prestolnice z avtobusom: ogleda-
li si bomo njen zaščitni znak in najbolj znano delo ar-
hitekta Gaudija, mogočno cerkev Sagrada Família, se 
zapeljali mimo nenavadnih meščanskih hiš kot je Casa 
Batllo in Casa Mila ter skozi mestno četrt Eixample in 
se čez Španski trg povzpeli na grič Montjuic. Ustavi-
li se bomo tudi v slikovitem parku Guell, od koder je 
čudovit razgled na mesto in pristanišče. Zvečer nasta-
nitev v hotelu ter po želji večerni obisk mestnega sre-
dišča Barcelone (z javnim prevozom), ki je v tem času 
lepo okrašeno.

2. DAN
BARCELONA  zajtrk, nočitev
Po zajtrku bomo nadaljevali z ogledom katalonske 
prestolnice (z javnim prevozom); sprehodili se bomo 
po ulici La Rambla, eni najbolj znanih sprehajališč na 
svetu, ki se vije od Katalonskega trga do spomenika 
Krištofa Kolumba. Ogledali si bomo eno najlepših 
evropskih tržnic - La Boquerio, pravo zakladnico 
dobrot od sadja in zelenjave, rib, mesa in sladkih 
pregreh. Obiskali bomo staro gotsko četrt Barrio 
Gotico in mogočno katedralo La Seu. Vsako leto 

v mesecu decembru pred katedralo postavijo 
simpatične stojnice s tradicionalnimi božičnimi 
izdelki (tržnica Santa Lucia, tržnica pri Sagradi 
Famili…). Vedno zanimivo je tudi na Katalonskem 
trgu, kjer se odvija mnogo zanimivih aktivnosti za 
družine. Seveda lahko obiščemo enega najlepših 
evropskih akvarijev ali pa opravimo še zadnje nakupe 
v lično urejenih trgovinah. Zvečer bomo po želji in 
ob doplačilu obiskali tipično predstavo flamenka in 
uživali v temperamentnem plesu. Po želji se boste 
lahko podali tudi na ogled katere izmed nogometnih 
tekem FC Barcelone (doplačilo, termin tekme bo znan 
naknadno!). Posebno doživetje je predstava »magičnih 
fontan« na Španskem trgu, čarobna kombinacija luči, 
barve, glasbe in vode. 

3. DAN
BARCELONA-BENETKE-(SLOVENIJA)  zajtrk
Obiskali bomo Poble Espanyol ali »špansko vas« pod 
Montjuicom, ki so jo uredili za Svetovno razstavo leta 
1929 kot glavni španski paviljon in predstavlja različ-
no arhitekturo španskih pokrajin. Konec decembra je 
v vasici še posebej zanimivo, saj postavijo vsakoletni 
božični sejem, jaslice iz različnih španskih pokrajin. 
Posebno doživetje je obisk največjega stadiona na 
svetu, Camp Nou in spoznali nogometni klub FC Bar-
celona, simbol in ponos Katalonije. Lahko se odločimo 
za ogled ene izmed Gaudijevih »daritev v kamnu« − La 
Pedrera ali Casa Batlló ali pa ogled katerega izmed 
številnih mestnih muzejev. Popoldne avtobusni prevoz 
do letališča, od koder bomo poleteli proti Benetkam. 
Po želji prevoz do Slovenije (doplačilo).  

CENA: od 399 €* najmanj 35 potnikov

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
20 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, 
letališke in varnostne pristojbine, avtobusni prevoz 
letališče - hotel - letališče, avtobusni ogled mesta, 
dve nočitvi z zajtrkoma v hotelu 3*, zunanje oglede 
po programu, spremstvo in organizacijo potovanja. 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 40 € med, 25 in 34 potniki 30 € po 
osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 100  €, ogled tekme na stadionu Camp Nou 
(cena ob povpraševanju), akvarij 20  €, predstava 
flamenka 30 €, ogled stadiona Camp Nou 30 €, Pu-
eblo Espanyol 15 €, strošek lokalnega prevoza pribl. 
13 €, povratni prevoz do letališča 58 €.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Advent v Lizboni  
ODHODA: 22.* NOVEMBER IN 13. DECEMBER 2019

 živahna portugalska prestolnica

 poslušanje tradicionalnega fada

 možnost izleta v Sintro in Cabo da Roca

1. DAN
(SLOVENIJA)-BENETKE - LIZBONA nočitev
Zbirališče potnikov na letališču Marco Polo v Benetkah 
(prevoz na letališče za doplačilo). Po pristanku pano-
ramski ogled mesta: Belemski stolp, samostan sv. Je-
ronima, spomenik slavnih pomorščakov. Ogled bomo 
nadaljevali na lizbonskih trgih in stari mestni četrti Al-
fama. Vožnja v hotel.
 

2. DAN
LIZBONA     zajtrk, nočitev
Nadaljevanje ogledov: grad Sao Jorge s čudovitim 
pogledom na mesto, mestni stolp, slavolok zmage, 
ter prosto popoldne za ogled katerega izmed muzejev, 
sprehod po mestu ali morebitne nakupe. Zvečer 
po želji ob doplačilu priporočamo ogled večerne 
predstave fada z večerjo. 

3. DAN
LIZBONA (SINTRA- CABO DA ROCA-CASCAIS - 
ESTORIL)-LIZBONA   zajtrk, nočitev
Samostojni ogledi, po želji ob doplačilu priporočamo 
izlet v Sintro, staro kraljevsko prestolnico, ki upravi-
čeno velja za eno najlepših mest na Portugalskem. V 
okolici Sintre se razprostira Park Pena, očarljiva me-
šanica zelenih gozdov ter nasadov mimoz ter drugih 
eksotičnih rastlin in cvetic. Vožnja do najzahodnejše 
točke Evrope - Cabo da Roca ter vrnitev v Lizbono skozi 
mondeni letovišči Estoril in Cascais, ki se nahajata ob 
obalni cesti proti Lizboni.

4. DAN
LIZBONA - BENETKE-(SLOVENIJA) 
Prosti čas glede na čas poleta letala. Odhod avtobusa 
na letališče in polet v Benetke.

CENA: od 499 €* najmanj 35 potnikov

 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

 

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v Lizbono, leta-
liške in varnostne pristojbine, 3 nočitve z zajtrki v 
hotelu 3*, avtobusni prevozi po programu, zunanji 
ogledi po programu, spremstvo in stroške organi-
zacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 60 € in med 25 in 34 potniki 40 € 
po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: povratni prevoz 
na letališče 58 €, enoposteljna soba 89 €, izlet Cabo 
de Roca in Sintra 59 €, predstava fada z večerjo 55 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine po želji.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Lizbona
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 obisk najlepših božičnih sejmov v krajih in 
vasicah sredi zimske idile

 eden najlepših adventnih izletov

1. DAN
SLOVENIJA - PADOVA - BASSANO DEL GRAPPA - 
TRENTO večerja, nočitev
Odhod iz Slovenije v jutranjih urah. Vožnja v Padovo. 
V adventnem času Padova dobi praznično podobo in 
zasije v številnih lučeh. Po ogledu mestnih znameni-
tosti si bomo ogledali jaslice v cerkvi Sv. Antona Pa-
dovanskega, ter si privoščili skodelico toplega čaja na 
trgu Prato delle Valle, ki je eden od največjih trgov v 
Evropi. Pred odhodom iz Padove si bomo ogledali še 
Donatellov kip, posvečen vojščaku Gattamelattu, po-
tem pa se odpeljali v Bassano del Grappa, ki je znano 
po zanimivem lesenem mostu in pridelavi žganja. V 
muzeju si bomo ogledali proces pridelave tropinovca 
(Grappa), odličnega lokalnega žganja, ki je posebnost 
tega območja. Vožnja v Trento in sprehod po starem 
mestnem jedru. Po ogledu mestnega središča bo ne-
kaj prostega časa namenjenega obisku predbožičnega 
sejma, kjer boste na stojnicah lahko okušali lokalne 
dobrote, ter kupili spominke in božična darila. Vožnja 
v hotel v okolici, nastanitev in večerja.

2. DAN
BOLZANO - BRUNICO - CORTINA D'AMPEZZO - 
BELLUNO - SLOVENIJA     zajtrk
Po zajtrku se bomo zapeljali do Bolzana, kjer bo po-
stanek za krajši sprehod in dopoldansko kavico, nato 
bomo potovanje nadaljevali mimo Bressanona do 
Brunica. Gorsko vasico krasi staro mestno jedro z lepo 
ohranjenimi zgodovinskimi zgradbami. Po sprehodu 
skozi mesto sledi vožnja v Cortino D‘ Ampezzo. Mon-
deno smučarsko središče je eno od najbolj priljublje-
nih italijanskih smučarskih središč, ki vsako leto gosti 
smučarska tekmovanja na najvišjem nivoju. Po ogle-
du olimpijskega stadiona in starega mestnega jedra 
z vrsto priznanih restavracij in trgovin sledi vožnja v 
Belluno. Mesto v osrčju Benečije je bilo naseljeno že 
v času Venetov in Keltov, ter je bilo pomembno sre-
dišče rimske vojske. Pod vladavino Beneške republike 
je postalo pomembno središče za splavarjenje lesa iz 
doline Cadore po reki Piavi. Najpomembnejše zgrad-
be v mestu so Duomo, zgrajen po načrtih beneškega 
arhitekta Tullia Lombarda, škofijska palača in mestna 
vrata. Po ogledu znamenitosti sledi vožnja v Slovenijo, 
kamor je predviden prihod v večernih urah.

 

CENA: od 129 €*  najmanj 45 potnikov 

POPUST: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču 
z dvema odraslima 10%.

 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, 
en polpenzion v hotelu ali penzionu 3* po programu, 
spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 20 € po 
osebi in med 25 in 34 potniki 40 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 26 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine: muzej 
trpinovca pribl. 3 € ; ostale vstopnine po želji 5-10 €.
ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Celje, Lju-
bljana, Sežana.
MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Maribor, Lendava, Murska Sobo-
ta, Kranj, Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo 
mesto, Koper, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.

* Aktualno stanje odhodov lahko vidite na 
www.palma.si ali kontaktirajte vaše prodajno mesto.

Zimska dolomitska pravljica  
ODHODA: 7.* IN 14. DECEMBER 2019

Bolzano

 obisk božičnega sejma, ki v adventnem 
času krasi Firence s 55 hiškami - po 
vzoru tradicionalnega božičnega sejma v 
Heidelbergu

1. DAN
SLOVENIJA - FIRENCE - MONTECATINI TERME
 večerja, nočitev
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja do toskanske 
prestolnice - Firenc. Srednjeveški in renesančni biser 
v adventnem času dobi praznično podobo, v kateri pa-
lače zasijejo v vsej svoji lepoti. Z ogledi srednjeveške-
ga in renesančnega bisera bomo začeli ob cerkvi Santa 
Maria Novella in se od tam podali proti mestu: Piazza 
del Duomo s krstilnico in izjemno katedralo Santa Ma-
ria del Fiore, Giottov zvonik, Dantejeva rojstna hiša, 
cerkev Sv. Križa. Ustavili se bomo na trgu Piazza della 
Signoria, ki ga krasijo številne palače in spomeniki, si 
ogledali cerkev Orsanmichele, značilen primer floren-
tinske gotike in se med stebriščem palače Uffizi spre-
hodili do Ponte Vecchia - znamenitega mostu, ki vas 
bo pripeljal do palače Pitti. Za najbolj radovedne velja 
vabilo na razgledno točko - Piazzale Michelangelo, 
od koder se odpre pogled na mesto, stolnico, cerkev 
Sv. Križa, zvonik in reko Arno, ki se lenobno vije skozi 
mesto. Prosti čas za obisk božičnega sejma, kjer so 
na voljo slaščice, okraski in obrtni izdelki iz različnih 

evropskih držav. Po ogledih vožnja v bližnji zdraviliški 
kraj Montecatini terme, nastanitev v hotelu in večerja.

2. DAN
MONTECATINI TERME - LUCA - PISA - SLOVENIJA 
  zajtrk
Po zajtrku vožnja v mesto Lucca. Ogled prikupnega 
srednjeveškega mestnega središča: cerkev Sv. Mihae-
la, stolnica Sv. Martina, trg na mestu nekdanjega rim-
skega amfiteatra in mestno obzidje. Nadaljevanje poti 
v Piso, svetovno znano mestece ob reki Arno. Njen 
simbol je 56 m visok poševni stolp, ki je zvonik bližnje 
katedrale. Ogled Trga čudes s katedralo, zvonikom in 
krstilnico. V poznih popoldanskih urah vrnitev v Slo-
venijo, kamor je predviden prihod v poznih večernih 
urah.

CENA: od 119 €*  najmanj 45 potnikov

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, polpenzion v 
hotelu 3* v Montecatini termah, oglede po progra-
mu, spremstvo in organizacijo potovanja.

 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 20 € 
po osebi in med 25 in 34 potniki 40 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 24 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine v stol-
nico (zvonik in kupola) 8  €, krstilnico 4  €. Ostali 
muzeji in galerije od 3 € do 15 €. Cene vstopnin so 
informativne.

ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Celje, Lju-
bljana, Sežana.

MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Maribor, Lendava, Murska So-
bota, Kranj, Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, 
Novo mesto, Koper, Ravbarkomanda, Nova Gori-
ca, Ajdovščina. 

* Aktualno stanje odhodov lahko vidite na 
www.palma.si ali kontaktirajte vaše prodajno 
mesto.

Romantična Toskana   
ODHODI: 30. NOVEMBER*, 7., IN 14. DECEMBER 2019

čarobnodružine

Firence
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 obisk božičnega sejma na rimskem trgu 
Navona

 sprehod po neapeljski ulici San Gregorio 
Armeno

1. DAN
SLOVENIJA - RIM  nočna vožnja
Odhod v večernih urah in nočna vožnja po italijanskih 
avtocestah proti Rimu.

2. DAN
RIM - VATIKAN    večerja, nočitev
Po prihodu v mesto ogled Vatikana, bazilike Sv. Petra 
in trga, ki ga krasi veličastno božično drevo. V popol-
danskih urah ogled Angelskega gradu in Panteona, ki 
slovi po največji prosto stoječi kupoli na svetu. Očara-
lo vas bo bogastvo rimskih baročnih cerkva in palač, 
dan pa bomo zaključili na trgu Navona, ki velja za naj-
bolj obiskan božični sejem v Italiji, kjer se boste lahko 
prepustili božičnimi vzdušju in obiskali bogato založe-
ne stojnice. Vožnja v hotel v okolici in večerja.

3. DAN
VEZUV - POMPEJI - NEAPELJ 
  zajtrk, večerja, nočitev
Po zajtrku ob primernih vremenskih razmerah vzpon 
na vulkan Vezuv, ki je uničil cvetoče mesto Pompeji. 
Sledi vožnja v Pompeje in ogled znamenitosti, ki prika-
zujejo živahno življenje tega mesta. Sledi vožnja v Ne-
apelj in panoramski ogled znamenitosti, med katerimi 
izstopata grad in galerija Umberta I.. Obiskali bomo 
tudi znamenito ulico San Gregorio Armeno, ki slovi po 
božičnih figuricah, ki jih domačini izdelujejo iz voska, 
brona, plutovine in gline. Povratek v hotel in večerja.

4. DAN
ANTIČNI RIM - SLOVENIJA   zajtrk
Po zajtrku vožnja v Rim, kjer bomo oglede začeli z 
obiskom znamenitosti iz antičnih časov. Veličastni 
Kolosej, kjer so potekale največje prireditve tistega 
časa, dopolnjuje ogled Foruma Romanum, sledi 
sprehod do Španskega trga in Španskih stopnic. 
Prihod v Slovenijo je predviden v poznih večernih urah.

CENA: od 199 €* najmanj 45 potnikov

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, dva polpen-
ziona v hotelu 3*, zunanje oglede po programu, 
spremstvo in organizacija potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 30 € 
po osebi in med 25 in 34 potniki 50 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 46 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: Pompeji: arheolo-
ško najdišče 15 € + lokalno vodenje pribl. 5-8 € po 
osebi, prevoz na Vezuv 7 €, Vezuv 10 €, Vatikanski 
muzeji: 17 € (brez rezervacije vstopa). Cena lokal-
nega prevoza po Rimu je pribl. 4 €. Cene so infor-
mativne.

OPOMBA: odpiralni časi nekaterih znamenitosti se 
zaradi praznikov lahko spreminjajo. V temu prime-
ru se spremeni vrstni red ogledov, vendar vsebina 
potovanj ostaja nespremenjena.

ZAGOTOVLJENA ODHODNA MESTA: Celje, Lju-
bljana, Sežana.

MOŽNA OSTALA ODHODNA MESTA (min. 15 po-
tnikov, doplačilo): Maribor, Lendava, Murska So-
bota, Kranj, Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, 
Novo mesto, Koper, Ravbarkomanda, Nova Gori-
ca, Ajdovščina. 

* Aktualno stanje odhodov lahko vidite na 
www.palma.si ali kontaktirajte vaše prodajno 
mesto.

Predbožični Vatikan, Rim, Neapelj in Pompeji 
ODHODI: 28.* NOVEMBER, 5., 12. IN 19. DECEMBER 2019

RimVatikan

Dubaj in počitnice v 
Ras al Khaimahu

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 1.099 €
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Hotel SARACEN SANDS, Palermo

Vabimo Vas, da Božič preživite v Palermu, kjer Vas 
bodo razvajali v hotelu Saracen Sands, ki se naha-
ja v manjšem ribiškem naselju Isola Delle Femmi-
ne le 15 minut vožnje od letališča Palermo Falcone 
Borsellino in ob eni najlepših plaž na Siciliji. Hotel 
je mediteranskega dizajna in se nahaja na lastni 
peščeni plaži. V sklopu hotela se nahaja igrišče za 
mini golf, teniška igrišča in številne druge možnos-
ti športnega udejstvovanja kot je izposoja koles, 
pikado, jadranje na deski, namizni tenis, biljard, 
otroško in golf igrišče... 

1. DAN
SLOVENIJA - BENETKE - PALERMO  nočitev
Zbor potnikov na odhodnih mestih v Sloveniji (ali na 
letališču v Trstu oz Benetke) v jutranjih urah. Po priho-
du v Palermo, krožni avtobusni ogled mesta in prevoz 
do hotela Saracen Sands. Nastanitev v hotelu in pros-
ti čas za spoznavanje s hotelskim resortom in vasico 
Isola Della Femme. Nekaj prostega časa za osvežitev 
in nato ogled mesta z javnimi prevoznimi sredstvi. 
Ogled cerkve sv. Petra v verigah, kjer bomo obču-
dovali doprsni kip Mojzesa - delo velikega umetnika 
Michelangela in pozno popoldne še ogled cerkve Ma-
rije Snežne (Santa Maria Maggiore) - najpomembnejše 
cerkve posvečene devici Mariji in najlepše zgodnjekr-

ščanske bazilike v Rimu iz 5. stol. Sprehod do Kolose-
ja z ostanki antičnega Rima, Kapitola in do cesarskih 
forumov. Nastanitev v hotelu v mestu.

2. /4. DAN
POČITNIKOVANJE NA SICILIJI  zajtrk, nočitev
Počitnikovanje v hotelskem resortu kjer Vam zagotovo 
ne bo dolgčas. Po želji se lahko odločite za najem 
avtomobila in odkrivate bližnje bisere kot so čudovite 
plaže San Vito lo Copo, Mondello ipd…… ali pa se z 
vlakom odpeljete v Palermo in uživate v živahnem 
utripu mesta s številnimi trgovinami, muzeji in 
galerijami.

5. DAN
PALERMO- BENETKE/TRST - SLOVENIJA   zajtrk
Po zajtrku težko slovo od prijaznih gostiteljev, odja-
va iz hotela in vožnja v Palermo, prestolnico Sicilije. 
Sprehod skozi mesto in ogled mestnih znamenitosti: 
fontana Pretoria, Normanska palača, katedrala, tea-
tro massimo… Nekaj prostega časa za obisk živahne 
tržnice, sprehod po mestnem središču, mimo številnih 
fontan in parkov ali obisk katerega od muzejev, gale-
rij. Morda si bomo ogledali katakombe ali baročni vrt. 
Prevoz na letališče (z javnimi prevoznimi sredstvi) in 
povratek v Trst oz. Benetke.

CENA: od 589 € najmanj 35 potnikov

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

 

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Trst oz. Benetke 
- Palermo - Trst oz. Benetke (vključena ročna prtlja-
ga, štiri polpenzioni v hotelu Saracene Sands (www.
saracenhotelpalermo.com) , ogled Palerma (brez 
vstopnin), prevoz letališče-hotel-letališče, stroške 
spremstva in organizacije potovanja. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 25 
in 34 potniki 48 € po osebi, med 14 in 24 potniki: 78 €.

DOPLAČILO: turistična taksa v hotelu pribl. 2-3 € na 
osebo/noč.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: prevoz na letali-
šče in nazaj: 58 € (min 8 oseb), oddana prtljaga na 
letu do 15kg: 55 €; enoposteljna soba 148 €, RENT A 
CAR (ponudba na prodajnem mestu)

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI morebitne dodatne 
vstopnine po želji.
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne potrdi 
predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do 
spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program poto-
vanja ostaja  vsebinsko enak, prilagojen letalskemu prevozu. 
Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Božič na Siciliji - RAZVAJANJE V HOTELU SARACEN SANDS 4*  
ODHOD: 22. DECEMBER 2019

Predbožični Rim z letalom - super ugodno  
ODHODA: 29. NOVEMBER IN 13. DECEMBER 2019

 nepozabno predbožično vzdušje, kjer boste 
lahko oglede mesta združili s predbožičnimi 
nakupi

 Palmina uspešnica leta 2018
 obisk božičnega sejma v Vatikanu ter 

rimskem trgu Navona, ki veljata za ene 
največjih in najlepših božičnih sejmov v Italiji

 obisk bazilike Sv. Petra, ki jo za časa adventa 
tradicionalno krasita slovenska florista

1. DAN
SLOVENIJA - TRST/BENETKE - RIM nočitev
Zbor potnikov na odhodnih mestih v Sloveniji (ali na 
letališču v Trstu oz Benetke) v jutranjih urah. Po pri-
hodu v Rim prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi do 
hotela. Nekaj prostega časa za osvežitev in nato ogled 
mesta z javnimi prevoznimi sredstvi. Ogled cerkve sv. 
Petra v verigah, kjer bomo občudovali doprsni kip 
Mojzesa - delo velikega umetnika Michelangela in po-
zno popoldne še ogled cerkve Marije Snežne (Santa 
Maria Maggiore) - najpomembnejše cerkve posvečene 
devici Mariji in najlepše zgodnjekrščanske bazilike v 
Rimu iz 5. stol. Sprehod do Koloseja z ostanki antične-
ga Rima, Kapitola in do cesarskih forumov. Nastanitev 
v hotelu v mestu.

2. DAN
RIM IN VATIKAN zajtrk, nočitev
Dopoldanski obisk najmanjše državice Vatikan in 
ogled trga in bazilike Sv. Petra. Ob doplačilu ogled bo-
gate zbirke Vatikanskih muzejev, ki zajemajo različna 
zgodovinska obdobja in obisk Sikstinske kapele. Ob 
lepem vremenu se lahko povzpnete na kupolo bazili-
ke, od koder se odpira lep razgled na Rim in Vatikan. 
Popoldne prosto za obisk enega najlepših božičnih 
sejmov Vrnitev v hotel.

3. DAN
RIM - BENETKE/TRST - SLOVENIJA  zajtrk
Sprehod po rimskih trgih in ogled znamenitosti: trg 
Navona z vodnjakom Štirih rek, Panteon, vodnjak Tre-
vi, kamor vržete kovanec in znamenite Španske sto-
pnice…Pred povratkom v domovino pa seveda čas za 
obisk božičnih sejmov, ki veljajo za enega najlepših v 
Italiji. Sprehod med pisanimi stojnicami in nakupoval-
nimi ulicami, kjer bo obilo priložnosti za nakupe daril 
za vaše najdražje ali pa zgolj čas za pokušanje italijan-
skih kulinaričnih dobrot. Prevoz na letališče (z javnimi 
prevoznimi sredstvi) in povratek v Trst oz. Benetke.

CENA: od 489 €* najmanj 35 potnikov

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

 

CENA VKLJUČUJE:  letalski prevoz (v ceni ročna pr-
tljaga), letališke in varnostne pristojbine, zunanje 
oglede Rima (peš in v kombinaciji z lokalnimi pre-
voznimi sredstvi, ki se doplačajo), prevoz letališče 
- hotel - letališče, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3* 
v Rimu, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 25 
in 34 potniki 48 € po osebi, med 14 in 24 potniki: 78 €.
DOPLAČILO: turistična taksa v hotelu pribl. 4-6 € na 
osebo.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: prtljaga na letalu; 
kovček do teže 15 kg: 48 €, enoposteljna soba 56 €, 
prevoz na letališče Trst ali Benetke in nazaj 39 € (pri-
java in vplačilo ob rezervaciji, cena velja pri min. ude-
ležbi 7 potnikov), rezervacija vstopa in vstopnica za 
Vatikanske muzeje 28 € (priporočamo vsaj 14 dni pred 
odhodom).
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vožnja z metrojem, 
vstopnine v baziliko Sv. Pavla, baziliko Sv. Janeza, cer-
kev Marije Snežne, vzpon na kupolo bazilike Sv. Petra, 
Vatikanski muzeji: 16 € (brez rezervacije vstopa), mo-
rebitne dodatne vstopnine od 4-10 € po osebi.
POMEMBNO: doplačilo za prtljago na letu je možno 
LE OB PRIJAVI.
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne potrdi 
predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do 
spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program poto-
vanja ostaja  vsebinsko enak, prilagojen letalskemu prevozu. 
Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.
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Novoletna 
potovanja

Novoletni potepi in silvestrovanja 

Silvestrski objem je najbolj ognjevit prav na poti, kjer še novoletni sklepi takoj dobijo krila. Preživimo skupaj najdaljšo noč v letu na enem od Palminih 
tradicionalnih silvestrovanj! Največje zabave so na jugu - v Beogradu, Sarajevu in Novem sadu. 

Vsako leto Palmovci praznujemo v bližnji Istri in v sončni Dalmaciji. Nikoli ne zamudimo največje italijanske zabave ob Jadranskem morju v Riminiju 
in veličastnega ognjemeta v Benetkah. Za vse, ki si ob skoku v novo leto želite še več dogodivščin, so tu kratki in daljši izleti po Evropi - Zlata Praga 
in Brno, Bratislava z degustacijo vin v Malih Karpatih, novoletni Berlin z največjim koncertom na prostem v Evropi, Amsterdam in Bruselj, Pariz in 
London, novoletna Barcelona s tradicionalnim zobanjem grozdnih jagod ob polnoči ...

Novoletna eksotika na daljših potovanjih 

Si že dolgo želite začeti leto brez plašča, obdani z novimi vonji in barvami? Morda vam je novoletno sonce že zdaj tako všeč, da se v tople kraje vračate 
vsak praznični december? Naše Arabeske so v prazničnem času čudovite. Odkrijmo skupaj bleščeči Dubaj in gostoljubni Iran ali pa se zapodimo z 
džipom med sipinami barvitega Maroka. Maroška pravljica je odlična kombinacija obiska puščave in kraljevih mest. Večna pomlad nas bo pričakala na 
Kanarskih otokih. Oddahnimo si na Kubi, otoški kraljici Karibskega morja ali ugriznimo v veliko jabolko New Yorka. 

 Dobrodošli med Prazničnimi sanjami in srečno v novem letu



 vključena svečana silvestrska večerja

 glasba v živo

Novigrad v Istri lahko obiščete tudi pozimi in ker 
imamo slovenci radi Istro smo tokrat za vas pripravili 
nepozabno silvestrovanje v Aminess Laguna hotelu. 
Uživajte ob dobri glasbi, okusni hrani in odlični zabavi. 

NOVIGRAD, AMINESS LAGUNA HOTEL 3*
LEGA: v mirni uvali, 10 min hoje do mesta.

SOBE: klimatizirane, kopalnica (prha/kad, wc), 
sušilec za lase, telefon, sat tv, mini bar, sef, možno 
dodatno ležišče. nekatere sobe z balkoni.

STORITEV: polpenzion (samopostrežna zajtrk in 
večerja).

GOSTINSKA PONUDBA: aperitiv bar s teraso ob 
bazenu, restavracije, penzionska restavracija s 
pogledom na morje, tematski gurmanski večeri 
(istrska in ribja večerja), grill restavracija „sirena“ ob 
morju.

HIŠNI LJUBLJENČKI: niso dovoljeni.

PARKIRIŠČE: brezplačno parkirišče (ni varovano).

CENA: od 259 € najmanj 45 potnikov

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
10 € na osebo (min. 2 osebi)!

POPUSTI na dodatnem ležišču: do 7 let 
BREZPLAČNO, 7 do 14 let 50%, od 14 let 20%.
POPUSTI na osnovnem ležišču: do 7 let 50%, 

7 do 14 let 30%.

CENA VKLJUČUJE: 3x nočitev s samopostrežnim 
zajtrkom, samopostrežna večerja z različnimi do-
mačimi in mednarodnimi jedmi;
30.12.2019: »Istrska večera« - samopostrežna ve-
čerja istrskih specialitet;
31.12.2019: Gala Silvestrska večerja (vključen ape-
ritiv ter kozarec penine);
1.1.2020: „Večer novigradskih ribičev“;
samopostrežna večerja ribjih specialitet, pijača 
ob večerji (točeno belo in črno vino, pivo, soko-
vi, mineralna voda) - ob silvestrski večerji pijača 
ni vključena, živa glasba, turistična taksa, Palmin 
predstavnik pri minimalno 45 udeležencih, mini 
klub za otroke (4-12 let), 10% popusta na tretmaje 
nege obraza in na masaže v wellness centru hotela 
Aminess Maestral.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 40 €, soba z balkonom na park stan 10 €/ose-
bo, soba z balkonom na morsko stan 20 €/osebo, 
povratni avtobusni prevoz 40 € pri minimalno 45 
potnikih na posameznem avtobusu.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 15 € 

  vključen avtobusni prevoz

 vključena svečana silvestrska večerja

 31.12. glasba v živo

Edinstven resort na Hvaru se nahaja v mirni uvali in je 
s spektakularnim kaskadnim zunanjim bazenom zelo 
priljubljen med gosti.

HVAR, AMFORA HVAR 
GRAND BEACH RESORT 4*
LEGA: hotel leži tik ob morju, med razkošnimi borovci, 
cca. 1 km od mesta.

SOBE: klimatizirane, kopalnica (prha/kad, wc), 
sušilec za lase, telefon, sat tv, možno dodatno ležišče. 
nekatere sobe z balkoni.

STORITEV: polpenzion (samopostrežna zajtrk in 
večerja).

GOSTINSKA PONUDBA: lobby bar, samopostrežna 
restavracija, restavracije, konferenčne dvorane, 
kaskadni zunanji bazen, prostori za masaže, fitness, 
internetni kotiček. 

HIŠNI LJUBLJENČKI: niso dovoljeni.

CENA: od 299 € najmanj 45 potnikov

 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
10 € na osebo (min. 2 osebi)!

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, 3x nočitev s 
samopostrežnim zajtrkom, 2x samopostrežna ve-
čerja,  (31.12.2019 - Gala Silvestrska večerja), 31.12. 
živa glasba, turistična taksa, Palmin predstavnik 
pri minimalno 45 udeležencih.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 130 €, soba na morsko stan 20 €/osebo.

POMEMBNO: Palmin predstavnik bo prisoten pri 
minimalnem številu 45 potnikov. Vstopna mesta 
bodo možna v vseh večjih krajih po Sloveniji, mi-
nimalno število potnikov za odhod z določenega 
vstopnega mesta je 8. V primeru manjšega števila 
potnikov si pridržujemo pravico do odpovedi pre-
voza iz določenega kraja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 30 €

Silvestrovanje v Novigradu
ODHOD: 30. DECEMBER 2019 (4 DNI/3 NOČI)

Silvestrovanje na Hvaru
ODHOD: 30. DECEMBER 2019 (4 DNI/3 NOČI)

Za skupine 15 oseb ali več veljajo posebni popusti. 
Pišite nam na: skupine@palma.si
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 silvestrovanje v ritmih nostalgije

 ogled mesta z bogato zgodovino

1. DAN
SLOVENIJA - SARAJEVO   nočitev
V zgodnjih nočnih urah odhod proti BiH. Dopoldne pri-
hod v Sarajevo, nato ogled mesta: zapeljali se bomo 
mimo zgradb dvojčkov Momo in Uzeir, videli Narodno 
gledališče in najlepši objekt iz avstro - ogrskega ob-
dobja, Vječnico, ... Sledi sprehod čez Principov most 
na Baščaršijo, staro kulturno in zgodovinsko središče 
mesta, kjer se nam bo zazdelo, da se je čas ustavil 
pred nekaj stoletji. Tu bo nekaj prostega časa za spre-
hode ali obisk katere izmed odličnih čevabdžinic ali 
burekdžinic. Popoldne nastanitev v Sarajevu ali prede-
lu Ilidža in nekaj prostega časa za priprave na najdalj-
šo noč v letu. Praznovali bomo lahko na prostem ali pa 
na gala silvestrski večerji v hotelu, kjer seveda ne bo 
manjkala živa glasba in zabava. Nočitev. 

2. DAN
SARAJEVO - SLOVENIJA  zajtrk
Po ne prezgodnjem zajtrku si bomo ogledali znameni-
ti sarajevski predor (Tunel spasa, doplačilo), ki so ga 
med vojno zgradili pod letališko stezo in je bil edini 
izhod iz obkoljenega Sarajeva. Zapeljali se bomo še 
mimo stadiona Koševo in se za konec po želji povzpeli 
na vrh 150 m visoke zgradbe Avaz, od koder so čudo-
viti razgledi na mesto. Prihod v Slovenijo v poznih ve-
černih urah.

CENA: od 109 € najmanj 45 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
10 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po pro-
gramu, eno nočitev z zajtrkom v hotelu 4*, ogled 
Sarajeva z lokalnim vodnikom, zunanje oglede po 
programu, spremstvo in organizacijo izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 18 € 
po osebi, med 34 in 24 potniki 29 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 17 €, silvestrovanje – od 60 do 80 €, ponudbo 
preverite na Palmini spletni.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine pribl. 
5 - 10 €.

Novoletno Sarajevo - 2 dni  
ODHOD: 31. DECEMBER 2019

Sarajevo

 nastanitev v hotelu 4* na Ilidži z notranjimi 
bazeni

 silvestrovanje v ritmih nostalgije

 možnost ogleda Titovega Nuklearnega 
Bunkerja

1. DAN
SLOVENIJA - SARAJEVO   nočitev
V zgodnjih jutranjih/nočnih urah odhod proti BiH. Do-
poldne prihod v Sarajevo, nato ogled mesta: zapeljali 
se bomo mimo zgradb dvojčkov Momo in Uzeir, videli 
Narodno gledališče in najlepši objekt iz avstro-ogr-
skega obdobja, Vječnico. Sledi sprehod čez Principov 
most na Baščaršijo, staro kulturno in zgodovinsko sre-
dišče mesta, kjer se nam bo zazdelo, da se je čas us-
tavil pred nekaj stoletji. Tu bo nekaj prostega časa za 
sprehode po praznično razpoloženem mestu ali obisk 
katere izmed odličnih čevabdžinic in burekdžinic. Po-
poldne nastanitev v predelu Ilidža, ki je znan po živah-
nih večerih v številnih lokalih. Ob doplačilu se bomo 
podali v eno od sarajevskih restavracij na prednovole-
tno zabavo in večerjo. Tistim z največ moči pa predla-
gamo nadaljevanje v katerem od sarajevskih klubov.

2. DAN
SARAJEVO ALI IZLET V TITOV BUNKER V KONJICU 
 zajtrk, nočitev
Dan, namenjen pripravam na najdaljšo noč v leto in 
uživanju v prednovoletnem vrvežu mesta. Po želji se 
lahko podamo na izlet do Hercegovskega bisera - Mo-
starja. Zjutraj vožnja proti Jablanici, kraju, ki je znan 
po znameniti Bitki na Neretvi. Kratek postanek za fo-
tografiranje, nato nadaljevanje proti Mostarju. Spre-
hodili se bomo po kujundžiluku, najstarejšem mos-
tarskem bazarju, ki je še danes znan po številnih re-
stavracijah, lokalih in trgovinicah s spominki. Ustavili 
se bomo na slovitem Starem mostu, stopili bomo tudi 
v turško hišo, tipično domovanje muslimanske druži-
ne iz 19. stoletja (doplačilo). Nekaj prostega časa za 
pravo turško kavo, nato pa povratek proti Sarajevu in 
začetek priprav na Silvestrovanje. Zvečer boste lahko 
silvestrovali na prostem v centru mesta ali pa na gala 
silvestrski večerji v hotelu, kjer seveda ne bo manjkala 
živa glasba in zabava. Nočitev.

3. DAN
SARAJEVO - SLOVENIJA zajtrk
Po ne prezgodnjem zajtrku si bomo po želji ogledali 
znameniti sarajevski predor (tunel spasa, doplačilo), 
ki so ga med vojno zgradili pod letališko stezo in je 
bil edini izhod iz obkoljenega Sarajeva. Zapeljali se 
bomo tudi mimo stadiona Koševo in se za konec po 

želji povzpeli na vrh 150 m visoke zgradbe Avaz, od ko-
der so čudoviti razgledi na mesto. Prihod v Slovenijo v 
poznih večernih urah.

CENA: od 149 €  najmanj 45 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
20 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 4*, ogled Sa-
rajeva z lokalnim vodnikom, zunanje oglede po 
programu, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 19 € 
po osebi, med 25 in 34 potniki, 35 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 34 €, silvestrovanje – od 60 do 80 €, ponudbo 
preverite na Palmini spletni.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine skupaj 
pribl. 5 - 10 €, Izlet v Mostar in Jablanico 28€ (min. 
20 prijav).

Novoletno Sarajevo - 3 dni  
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

Za skupine 15 oseb ali več veljajo posebni popusti. 
Pišite nam na: skupine@palma.si

zabavno
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 silvestrovanje v najživahnejši prestolnici 
Balkana

 obisk Avale

 možnost izleta v Novi Sad z degustacijo vina

1. DAN
SLOVENIJA - BEOGRAD  nočitev
V zgodnjih jutranjih urah odhod iz Slovenije proti Beo-
gradu. Po prihodu bomo obiskali Hišo cvetja in Titovo 
grobnico (doplačilo), se zapeljali skozi najelitnejšo 
mestno četrt, Dedinje, mimo znamenitega stadiona 
Marakana in se ustavili pri največji pravoslavni cerkvi 
na Balkanu, cerkvi Sv. Save. Popeljali se bomo še čez 
znane trge kot je Trg republike, za konec pa se spre-
hodili po glavni beograjski ulici, Knez Mihajlovi, do 
trdnjave Kalemegdan, od koder se ponujajo čudoviti 
razgledi na mesto. Sledi nekaj prostega časa v centru, 
nato pa nastanitev v hotelu. Zvečer pa se bomo ob do-
plačilu podali na prednovoletno večerjo v eno izmed 
beograjskih restavracij, kjer se bomo ob živi glasbi v 
dobrem vzdušju ogreli za prihajajoči silvestrski večer. 
Tistim z največ energije pa priporočamo obisk katere-
ga izmed znanih nočnih klubov ali splavov, kjer zabava 
traja do jutranjih ur.

2. DAN
BEOGRAD ALI IZLET V NOVI SAD  zajtrk, nočitev
Dan, namenjen pripravam na najdaljšo noč v leto in 
uživanju v prednovoletnem vrvežu mesta. Ob dopla-
čilu predlagamo izlet v Novi Sad. Pot nas bo vodila 
proti severu do Sremskih Karlovcev, kjer nam bodo 
pripravili degustacijo tipičnih vojvodinskih vin. Sledi 
obisk Novega Sada. Podali se bomo do mogočne Pe-
trovaradinske trdnjave, ki dominira nad mestom, in 
se sprehodili po grajskem dvorišču. Zatem se bomo 
sprehodili še po starem mestnem jedru, nekaj časa pa 
bo na voljo za nakupe in kosilo. Povratek v Beograd 
in priprave na najdaljšo noč v letu. Silvestrovali bomo 
lahko ob živi glasbi na enem izmed splavov, ali pa na 
prostem v središču mesta, kjer vsako leto pripravijo 
številne koncerte in dogodke, ki navdušijo mnoge obi-
skovalce.

3. DAN
BEOGRAD - AVALA - SLOVENIJA  zajtrk
Po ne prezgodnjem zajtrku še nekaj časa prostega v 
centru mesta, nato pa vožnja do bližnje Avale, kjer 
stoji znani spomenik Ivana Meštroviča in avalski stolp, 
od koder se ob lepem vremenu vidi daleč naokoli. Po 
kratkem sprehodu povratek proti Sloveniji in prihod v 
poznih večernih urah.

CENA: od 159€  najmanj 45 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
20 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po pro-
gramu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje 
oglede, lokalnega vodnika, spremstvo in organiza-
cijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 19 € 
po osebi, med 25 in 34 potniki 29 € po osebi
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 35 €, silvestrovanje – od 60 do 80 €, ponudbo 
preverite na Palmini spletni strani.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: izlet v Novi Sad 
(vklj. degustacijo vin in lokalno vodenje, min. 20 
oseb = 28€) 

Novoletni Beograd - 3 dni  
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

 možnost izleta v Novi Sad z degustacijo vina 

1. DAN
SLOVENIJA - BEOGRAD  nočitev
V zgodnjih jutranjih urah odhod iz Slovenije proti Beo-
gradu. Po prihodu bomo obiskali Hišo cvetja in Titovo 
grobnico (doplačilo), se zapeljali skozi najelitnejšo 
mestno četrt, Dedinje, mimo znamenitega stadiona 
Marakana in se ustavili pri največji pravoslavni cerkvi 
na Balkanu, cerkvi Sv. Save. Popeljali se bomo še čez 
znane trge kot je Trg republike, za konec pa se spre-
hodili po glavni beograjski ulici, Knez Mihajlovi, do 
trdnjave Kalemegdan, od koder se ponujajo čudoviti 
razgledi na mesto. Sledi nekaj prostega časa v centru, 
nato pa nastanitev v hotelu. Zvečer pa se bomo ob do-
plačilu podali na prednovoletno večerjo v eno izmed 
beograjskih restavracij, kjer se bomo ob živi glasbi v 
dobrem vzdušju ogreli za prihajajoči silvestrski večer. 

2. DAN
BEOGRAD ALI IZLET V NOVI SAD zajtrk, nočitev
Prost dan za raziskovanje mesta. Ob doplačilu predla-
gamo izlet v Novi Sad. Pot nas bo vodila proti severu 
do Sremskih Karlovcev, kjer nam bodo pripravili de-
gustacijo tipičnih vojvodinskih vin. Sledi obisk Novega 
Sada. Podali se bomo do mogočne Petrovaradinske 

trdnjave, ki dominira nad mestom, in se sprehodili 
po grajskem dvorišču. Zatem se bomo sprehodili še 
po starem mestnem jedru, nekaj časa pa bo na voljo 
za nakupe in kosilo. Povratek v Beograd in priprave 
na najdaljšo noč v letu. Silvestrovali bomo lahko ob 
živi glasbi na enem izmed splavov, ali pa na prostem 
v središču mesta, kjer vsako leto pripravijo številne 
koncerte in dogodke, ki navdušijo mnoge obiskovalce.

3. DAN
BEOGRAD ALI IZLET V ŠUMADIJO  zajtrk, nočitev
Dopoldne prosto. Popoldne se bomo po želji podali na 
izlet v Šumadijo, pokrajino južno od Beograda. Zape-
ljali se bomo v vas Topola. Bližnja vzpetina Oplenac 
je spremenjena v park - muzej družine Karađorđević, 
kjer stoji tudi njihov mavzolej. Po ogledu vožnja do 
Avale, kjer stoji znani spomenik Ivana Meštroviča in 
avalski stolp, kjer se boste lahko po želji (proti dopla-
čilu) povzpeli na znameniti stolp. Povratek v hotel v 
večernih urah.

4. DAN
BEOGRAD - SLOVENIJA zajtrk
Dopoldne odhod proti Sloveniji, kamor bomo prišli v 
popoldanskih urah.

CENA: od 199 €  najmanj 45 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
20 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po pro-
gramu, tri nočitve z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje 
oglede, lokalnega vodnika, spremstvo in organiza-
cijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 25 € 
po osebi, med 25 in 34 potniki, 39 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 57 €, silvestrovanje – od 60 do 80 €, ponudbo 
preverite na Palmini spletni strani.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: izlet v Novi Sad 
(vklj. degustacijo vin in lokalno vodenje, min. 20 
potnikov) 25 €, izlet v Šumadijo (vklj. vstopnino v 
Oplenac) 25 € (min. 20. potnikov), prednovoletna 
večerja 18 €, silvestrovanje - ceno preverite na Pal-
mini spletni strani, ostale vstopnine po želji skupaj 
pribl. 5 - 10 €.

Novoletni Beograd - 4 dni  
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

Beograd
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 silvestrovanje v drugem največjem mestu 
Srbije

 možnost izleta v Sremske Karlovce in 
Krušedol

 ogled Petrovaradinske trdnjave, ki bdi nad 
mestom Novi Sad

1. DAN
SLOVENIJA - NOVI SAD  nočitev
Odhod v jutranjih urah. V opoldanskih urah prihod v 
Novi Sad, drugo največje mesto Srbije, ki je znano po 
živahnem nočnem življenju. Sledi sprehod po simpa-
tičnem starem mestnem jedru, kjer v peš coni ljubkih 
starogradskih ulic stojijo simpatične trgovinice in sta-
re kavarne. Tu bo tudi prosti čas za uživanju v vrvežu 
mesta. Popoldne nastanitev v hotelu. Za lep zaključek 
dneva predlagamo večerjo v dobrem vzdušju ob živi 
glasbi v tipični vojvodinski restavraciji.

2. DAN
NOVI SAD (IZLET V SREMSKE KARLOVCE IN 
KRUŠEDOL)  zajtrk, nočitev
Dopoldne bomo najprej obiskali veličastno Petrova-
radinsko trdnjavo, ki ji zaradi svoje dominantne lege 

pravijo tudi vojvodinski Gibraltar in od koder so čudo-
viti razgledi na mesto. Sprehodili se bomo skozi slovite 
obrambne sisteme do samega vrha, kjer bo naš trud 
poplačan s čudovitim razgledom. Popoldne prosto. 
Po želji (doplačilo) se bomo podali na izlet v okolico 
Novega Sada. Obiskali bomo bližnje Sremske Karlov-
ce, zibelko srbskega šolstva in središče lokalnih vino-
gradnikov. Sprehodili se bomo po mestnem središču, 
kjer kraljuje Patrijaršijski dvor, nato pa se ustavili še 
pri priznanem domačem vinarju, kjer si bomo ogledali 
vinsko klet in poizkusili izbrane vrste vin. Sledi vožnja 
skozi nacionalni park Fruška gora, ki ji zaradi lepe 
narave pravijo tudi biser Srbije. Ustavili se bomo pri 
enem najbolj znanih vojvodinskih samostanov, Kruše-
dolu. Povratek v Novi Sad in prosto za priprave na naj-
daljšo noč v letu, ki jo bomo preživeli na Trgu svobode, 
kjer vsako leto organizirajo veliko zabavo s številnimi 
glasbenimi nastopi.

3. DAN
NOVI SAD - SLOVENIJA zajtrk
Dopoldne še nekaj časa za sprehode po mestu, zadnjo 
kavo ali nakupe spominkov. Sledi vožnja proti Sloveni-
ji, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

CENA: od 159 €  najmanj 45 potnikov

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
20 € na prijavo (min. 2 osebi)!

 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po pro-
gramu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, zuna-
nje oglede, lokalnega vodnika v Novem Sadu, 
spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 19 € 
po osebi med 25 in 34 potniki 29 €.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 34 €, , silvestrovanje – od 60 do 80 €, ponud-
bo preverite na Palmini spletni
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: prednovoletna 
večerja ob živi glasbi 16  €, silvestrovanje - ceno 
preverite na Palmini spletni strani, izlet v Sremske 
Karlovce in Krušedol 20 €, ostale vstopnine po želji 
skupaj pribl. 5 - 10 €.

 ogled Sv. Nauma
 najlepšega območja ob Ohridskem jezeru, 

mesta Ohrid, Bitole, Skopja ter Kruševa 
 nastanitev v hotelu 4* ob Ohridskem jezeru

1. DAN
SLOVENIJA - OHRID   nočna vožnja 
Odhod avtobusa v poznih popoldanskih urah in nočna 
vožnja proti Makedoniji. 

2. DAN
OHRID - OHRIDSKO JEZERO  večerja, nočitev 
Po prihodu ob ohridsko jezero, nastanitev v hotelu 4* 
ob jezeru. Čas za počitek ali sprehod z vodnikom skozi 
letoviško mestece. 

3. DAN
OHRID - SV. NAUM - OHRID 
 zajtrk, silvestrska večerja, nočitev
Ogled Ohrida, ki mu pravijo tudi “slovanski” Jeruzalem 
saj je imel z okolico kar 365 cerkva. Z lokalnim vodni-
kom boste doživeli čar starega dela mesta z baziliko 
sv. Sofije, ki velja za najvažnejši makedonski spomenik 

iz srednjega veka, nato vas bo pot vodila do Samoilove 
trdnjave in do cerkve sv. Klimenta... Nekaj prostega 
časa za sprehode in oglede. Popoldan avtobusna vo-
žnja do makedonsko albanske meje, kjer stoji znani 
samostan Sv. Naum. Ob doplačilu ogled notranjosti. 
Vrnitev v hotel in priprava na najdaljšo noč v letu. Sil-
vestrovanje v restavraciji.

4. DAN
BITOLA - KRUŠEVO - SKOPJE  zajtrk, večerja, nočitev 
Dopoldan boste prispeli v Bitolo in si ob doplačilu 
lahko ogledali ostanke antične Herakleje. Za zaključek 
vožnja do Kruševa, imenovanega tudi »orlovsko gnez-
do«, saj se nahaja na 1000 m nadmorske višine in je 
pravi biser makedonske umetnosti. Ogled, nato vožnja 
proti Skopju. Nastanitev v hotelu v Skopju ali okolici. 

5. DAN
SKOPJE - SLOVENIJA  zajtrk 
Dopoldan ogled mesta na obeh bregovih reke Vardar: 
Daut pašev hamam, Kuršumli han, trdnjava Skopsko 
kale, Isabegova mošeja, pravoslavna cerkev sv. Spa-
sa. V poznih dopoldanskih urah odhod proti Sloveniji. 
Predviden prihod v poznih nočnih ali zgodnjih jutranjih 
urah šestega dne.

CENA: od 389 €  najmanj 45 potnikov

 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 15 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, 
cestne in ostale pristojbine, 2x polpenzion in ena 
nočitev z zajtrkom v hotelu 4*, silvestrska večerja, 
ogled Ohrida in Skopja z lokalnim vodnikom, zuna-
nje oglede, spremstvo in organizacijo potovanja. 
DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na posame-
znem avtobusu med 35 in 44 potnikov 37 € na osebo 
in med 25 in 34 potnikov 68 € na osebo.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: pribl 15  € (vstop-
nine: Sv. Naum, bazilika Sv. Sofije, cerkev Sv. Kle-
menta, antična Herakleja, trdnjava Kale, Isa begova 
mošeja, cerkev Sv. Spasa). 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 95 € (v primeru, da potuje 1 oseba je doplačilo 
obvezno in se obračuna ob prijavi).

Na voljo je nekaj štiriposteljnih sob za družine – na 
voljo ob predhodni potrditvi.

Novoletni Novi Sad, doživite največje mesto Vojvodine  
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

Makedonija z avtobusom - super ugodno 
ODHOD: 29. DECEMBER 2019

Za skupine 15 oseb ali več veljajo posebni popusti. 
Pišite nam na: skupine@palma.si

Novi Sad

OhridNovi Sad
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 direktni polet iz Ljubljane
 silvestrovanje ob živi glasbi in večerja ob živi 

glasbi prvega januarja že v ceni potovanja
 odlično vodenje

1. DAN
SLOVENIJA - SKOPJE - OHRIDSKO JEZERO večerja
Zbirališče potnikov na letališču JP Ljubljana. Prijava 
na let in polet letala proti Skopju. Po pristanku ogled 
Skopja. Najprej avtobusni, nato peš ogled zname-
nitosti mesta Skopje, ki ga še vedno krasijo številne 
stavbe iz turškega obdobja: Daut pašev hamam, Kur-
šumli han, trdnjava Skopsko kale, Isabegova mošeja...
Vožnja proti ohridskemu jezeru in v večernih urah na-
stanitev v hotelu. Večerja in nočitev.

2. DAN
OHRID - SV. NAUM - OHRID
 zajtrk, silvestrska večerja in silvestrovanje v hotelu
Po zajtrku se bomo odpravili na ogled najpomembnej-
ših znamenitosti Ohrida, ki mu pravijo tudi »slovan-
ski« Jeruzalem, saj je imel z okolico kar 365 cerkva. 
Z lokalnim vodnikom boste doživeli čar starega dela 
mesta z baziliko sv. Sofije, ki velja za najvažnejši ma-
kedonski spomenik iz srednjega veka, nato vas bo pot 

vodila do Samoilove trdnjave in do cerkve sv. Klimenta 
... Popoldan avtobusna vožnja do makedonsko- al-
banske meje, kjer stoji znani samostan Sv. Naum. Ob 
doplačilu ogled notranjosti. Vrnitev v hotel in priprava 
na najdaljšo noč v letu, silvestrovanje ob živi glasbi v 
hotelski restavraciji. Večerja in nočitev.

3. DAN
OHRID - PO ŽELJI VOŽNJA Z LADJICO
 zajtrk, večerja ob živi glasbi
Pozen zajtrk in po želji vožnja z ladjico po ohridskem 
jezeru, kjer boste uživali v naravnih lepotah jezera, 
ki slovi po izredni prosojnosti. V popoldanskih urah 
bomo obiskali trgovino z ohridskimi biseri, kjer vam 
bodo razkrili skrivnosti brušenja teh lokalnih dragoce-
nosti. Večerja v hotelu ob živi glasbi in odlični večerji.

4. DAN
OHRID -SKOPJE - LJUBLJANA zajtrk
Po zajtrku še del dopoldneva prosto v turističnem sre-
dišču za zadnje nakupe spominkov ali zgolj posedanje 
pod toplim makedonskim soncem... Prosto do odho-
da na letališče, prevoz v Skopje in predviden polet v 
popoldanskih urah proti Ljubljani. 

CENA: od 559 €  najmanj 45 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - 
Skopje - Ljubljana, letališke in varnostne pristoj-
bine, dva polpenziona in ena nočitev z zajtrkom 
v hotelu 4* (1. januarja večerja ob živi glasbi), 
silvestrska večerja in silvestrovanje v hotelu,  av-
tobusni prevoz po programu, zunanje oglede, 
poldnevni ogled Skopja in Ohrida z lokalnim vodni-
kom, spremstvo in organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
35 in 44 potniki 40 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 149 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine pribl. 15-
20 €, ladjica pribl. 7 €.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

 praznično okrašena prestolnica Bolgarije
 možnost tradicionalne večerje s folkloro v 

restavraciji

1. DAN
SLOVENIJA - SOFIJA polet, nočitev
Zbor potnikov na letališču JP v Ljubljani in polet v zgo-
dnjih popoldanskih urah. Pristanek v Sofiji in prevoz do 
hotela. Pozno popoldan sledi prvi informativni ogled 
mesta. Povratek v hotel z javnimi prevoznimi sredstvi 
in nočitev. Ob doplačilu predlagamo tradicionalno ve-
čerjo s folklornim programom.

2. DAN
SOFIJA – SILVESTROVANJE  zajtrk, nočitev
Po zajtrku sledi ogled bolgarske prestolnice.. Mesto 
z zelo bogato zgodovino se uvršča med najstarejša 
evropska mesta. Prepoznavne so široke lično tlako-
vane ulice ter zanimivi tramvaji. Ogled mestnih zna-
menitosti z avtobusom in peš (katedrala Aleksander 
Nevski, rotunda sv. Jurija, cerkev sv. Nedelje, spome-
nik Vasilija Levskega, univerza). Povratek v hotel in 
nekaj časa za osvežitev. Spočiti se bomo odpravili na 
enega izmed trgov v mestu, kjer bomo pod zvezdami 

skupaj dočakali prvi dan novega leta. Po polnoči po-
vratek v hotel (z javnim prevozom, ali taksijem).

3. DAN
SOFIJA - (PLOVDIV - STAROSEL) - SOFIJA
 zajtrk, nočitev
Po poznem zajtrku prost dan za odkrivanje prestolni-
ce. Ob doplačilu predlagamo izlet v Plovdiv – drugo 
največje mesto Bolgarije; Ogled starega mestnega 
jedra z rimskim gledališčem iz 2. stoletja, ki sprejme 
3.000 gledalcev in v času festivalov še vedno zaživi, 
mestnim obzidjem ter značilnimi hišami iz 19. stoletja. 
Po ogledu nas bo pot vodila proti znamenitim Tračan-
skim grobnicam, ustanovili pa bomo naredili tudi v 
Staroselu za ogled in pokušino vina v vinski kleti. Zve-
čer povratek v Sofijo. Nočitev

4. DAN
SOFIJA – SLOVENIJA  zajtrk
Dopoldan še nekaj časa za obisk muzejev, nakupe ali 
samostojne oglede. V popoldanskih urah prevoz do le-
tališča pri Sofiji ter polet v Ljubljano kjer je predviden 
pristanek v večernih urah.

CENA: od 459 €  najmanj 30 potnikov  

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
30 € na prijavo (min. 2 osebi)!  

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - So-
fija - Ljubljana, transfer letališče-hotel-letališče, 3 
x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede po 
programu, spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na po-
sameznem avtobusu med 20 in 29 potniki 30€, 
med 15 in 19 potniki 45€.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba: 89 €, tradicionalna večerja s folkloro 25 € po 
osebi (min. 15 plačnikov), izlet v Plovdiv 50 € po ose-
bi (min. 15 plačnikov).
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne potrdi 
predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do 
spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program poto-
vanja ostaja  vsebinsko enak, prilagojen letalskemu prevozu. 
Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Novoletni makedonski biseri   
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

Novoletna Sofija – 4 dni   
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

SofiaOhrid, hotel 4*

PALMINO TRADICIONALNO SILVESTROVANJE PRI ODLIČNIH GOSTITELJIH – HOTELU BELVEDERE 4* OB OHRIDSKEM JEZERU. 
ZARADI OMEJENEGA ŠTEVILA MEST PRIPOROČAMO HITRE PRIJAVE

NASTANITEV V HOTELU 4* BELVEDERE 
TIK OB JEZERU
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 obisk Češkega Krumlova, enega najlepših 
srednjeveških mest na svetu

 priporočamo mini križarjenje s kosilom po 
Vltavi

 obisk pivovarne Budvar v Čeških Budejovicah

1. DAN
SLOVENIJA - Č. KRUMLOV - Č. BUDEJOVICE - 
PRAGA   nočitev
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah in vožnja 
skozi Avstrijo na Češko. Prvi daljši postanek bomo 
naredili v mestecu Češki Krumlov z lepo ohranjenim 
srednjeveškim jedrom, ki ga najdemo na UNESCO-vi 
listi kulturne dediščine sveta. Nekaj prostega časa za 
osvežitev, nato pa nadaljevanje do Čeških Budejovic, 
največjega mesta regije in doma slovite pivovarne 
Budvar, kjer nastaja svetovno znano pivo Budwei-
ser. Sprehodili se bomo po glavnem mestnem trgu, 
nato pa podali še na ogled pivovarne, kjer nam bodo 
predstavili postopek proizvodnje, za konec pa bomo 
odlično pivo lahko tudi sami poskusili. Pozno popol-
dne prihod v Prago, nastanitev v hotelu.

2. DAN
OGLED PRAGE zajtrk, nočitev
Celodnevni ogled češke prestolnice. Zapeljali se bomo 
skozi mestno četrt Višehrad mimo narodnega muze-
ja in državne opere do Hradčanov, stare grajske če-

trti z mnogimi zgodovinsko pomembnimi zgradbami. 
Sprehodili se bomo mimo zakladnice Lorete na naj-
večji grajski kompleks na svetu, znameniti Praški grad 
(ogled ob doplačilu), kjer se nahajata Zlata ulička in 
najmogočnejša cerkev v državi, katedrala svetega 
Vida, Vaclava in Vojteha. Nadaljevali bomo preko Male 
strani na kamniti Karlov most, ki ga krasi kar 30 baroč-
nih kipov. Sledi prosti čas za uživanje v vrvežu mesta. 
Zvečer se bomo po želji podali v eno od tipičnih pra-
ških pivnic na pravo češko večerjo.

3. DAN
PRAGA  zajtrk, nočitev
Dopoldne bomo obiskali židovsko četrt, nato pa se 
sprehodili do Staromestnega trga, srca stare Prage. 
Ustavili se bomo pred staro mestno hišo, kjer bomo 
na astronomski uri opazoval mimohod apostolov, 
spoznali pa bomo še Karlovo univerzo, najstarejšo v 
srednji Evropi. Nadaljevali bomo na vedno živahni Va-
clavski trg. Priporočamo mini križarjenje s kosilom po 
reki Vltavi, kjer bomo mesto spoznali še z vodne strani 
in občudovali elegantne mostove, rečne otoke in pra-
vljično lepe stavbe na obrežju. Zvečer praznovanje na 
prostem na enem od osrednjih trgov. Po želji novole-
tna zabava v enem izmed številnih barov in lokalov.

4. DAN
PRAGA - BRNO - SLOVENIJA  zajtrk
Po ne prezgodnjem zajtrku odhod proti domu. Na poti 
se bomo ustavili še v drugem največjem Češkem mes-

tu, Brnu. Ogled znamenitosti:kapucinska cerkvena 
grobnica, Trg svobode, stolnica... Po ogledu nada-
ljevanje proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v poznih 
večernih urah.

CENA: od 259 €  najmanj 45 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
20 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, 
3x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, spremstvo in or-
ganizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 30  € 
po osebi, na posameznem avtobusu med 25 in 34 
potniki 49 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 105 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: večerja v pivnici 
20 €, mini križarjenje po Vltavi s kosilom 20 €, Pra-
ški grad (mala tura) 250 CZK, pivovarna Budvar 5 € 
(cene so informativne in se lahko spremenijo).

Novoletna Praga in Brno - 4 dni 
ODHOD: 29. DECEMBER 2019

 priporočamo izlet v Male Karpate z 
degustacijo vin

 obisk neosvojljivega gradu Devin

1. DAN
SLOVENIJA - BRATISLAVA nočitev
Odhod v zgodnjih jutranjih urah in vožnja do Bratisla-
ve. Po prihodu se bomo podali na ogled srednjeveške-
ga jedra slovaške prestolnice: glavni trg s srednjeve-
škim obzidjem, Michalov stolp, stolnico Sv. Martina 
in Mozartovo palačo, kjer je imel slavni skladatelj 
enega prvih koncertov. Sprehodili se bomo tudi do 
bratislavskega gradu, ki dominira nad mestom. Prosto 
popoldne za samostojno raziskovanje simpatičnega 
mestnega središča. Sledi nastanitev v hotelu. Zvečer 
prosto za sprehode po mestu ali obisk katerega izmed 
lokalov. 

2. DAN
BRATISLAVA ALI IZLET V MALE KARPATE
 zajtrk, nočitev
Prost dan za samostojno raziskovanje mesta ali izlet v 
Male Karpate (doplačilo). Zapeljali se bomo do zna-

menitega mostu Most Slovenského národného povsta-
nia. Povzpeli se bomo do razgledne ploščadi, kjer 
bomo imeli čudovit razgled na mesto. Nadaljevanje z 
vožnjo na obronke Malih Karpatov, kjer bomo obiskali 
mestece Svaty Jur. V vinski kleti, ki se nahaja v kleti 
mestne hiše nam bodo pripravili degustacijo tipičnih 
odličnih vin s tega območja. Sledi obisk enega najbolj 
znanih slovaških gradov Červeny Kamen. V katerem je 
ohranjene veliko originalne opreme, mi se bomo spre-
hodili skozi grajske sobane in si ogledali podzemno 
galerijo. Popoldan povratek v Bratislavo in prosto za 
priprave na najdaljšo noč v letu, ki jo bomo preživeli 
na enem od trgov ali po želji v katerem izmed klubov.

3. DAN
BRATISLAVA - DEVIN - SLOVENIJA zajtrk
Dopoldne še nekaj prostega časa v centru za zadnje 
nakupe, nato pa vožnja do gradu Devin, ki stoji na so-
točju Donave in Morave in je stoletja veljal za nepre-
magljivega. Po želji notranji ogled, nato pa pot proti 
domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

CENA: od 149 €  najmanj 45 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
20 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, 
dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, spremstvo in or-
ganizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 20  € 
po osebi, na posameznem avtobusu med 25 in 34 
potniki 40 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: izlet v Male Karpate 
(vključuje degustacijo vina in vse vstopnine, min. 
7 potnikov) 29 €, ostale vstopnine skupaj prib. 5 - 
10 €.

Novoletna Bratislava - 3 dni 
ODHOD: 30.DECEMBER 2019

Praga Bratislava
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 ogled Krakova - najlepšega poljskega mesta

 priporočamo obisk solnega rudnika 
Wieliczka

1. DAN 
SLOVENIJA - POLJSKA  nočna vožnja
Odhod v večernih urah.

2. DAN 
KRAKOV nočitev
V dopoldanskih urah prihod v Krakov, za mnoge naj-
lepše poljsko mesto. Po kratki osvežitvi sledi ogled 
starega mestnega jedra: obzidje z utrdbo Barbican, 
Florjanska ulica, stara univerza, Škofijska palača in 
osrednji trg Rynek Glowny s pokrito tržnico - Sukenice, 
kjer prodajajo najrazličnejše izdelke. Po želji si bomo 
ogledali tudi notranjost gradu Wavel, ki je urejen kot 
muzej z 71 dvoranami, v katerih se nahajajo znameniti 
flamski gobelini. Ogledali si bomo lahko tudi notra-
njost znamenite Marijine bazilike s 500 let starim ol-
tarjem, draguljem rezbarske umetnosti. Sledi nastani-
tev v hotelu in po želji obisk tradicionalne restavracije 
z okušanjem specialitet južne Poljske.

3. DAN 
ŽIDOVSKA ČETRT KAZIMIERZ (AUSCHWITZ)
 zajtrk, nočitev
Dopoldne bomo obiskali zgodovinsko židovsko četrt 
Kazimierz. Nekoč samostojno mesto znotraj poljske 
kraljevine je danes eno od glavnih znamenitosti Kra-
kova. Popoldne prosto za samostojne oglede ali uži-
vanje v vrvežu mesta. Po želji (doplačilo) izlet do kraja 
Oswiecima oziroma Auschwitza, kraja z nesrečno zgo-
dovino. Nekoč največje koncentracijsko taborišče na 
Poljskem, v katerem je umrlo več kot milijon in pol lju-
di, je sestavljeno iz treh glavnih taborišč in skoraj pet-
desetih manjših. Sprehodili se bomo po velikanskem 
kompleksu. Povratek v Krakov. Zvečer praznovanje no-
vega leta na prostem ali silvestrovanje v restavraciji.

4. DAN 
KRAKOV (SOLNI RUDNIK WIELICZKA) - SLOVENIJA 
 zajtrk
Dopoldne prosto. Po želji (doplačilo) obisk znameni-
tega solnega rudnika Wieliczka, ene najbolj obiskanih 
točk Poljske. Sledi povratek proti Sloveniji in prihod v 
poznih večernih/nočnih urah.

CENA: od 189 €  najmanj 45 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
20 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po progra-
mu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje ogle-
de, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 30 € po 
osebi in med 25 in 34 potniki 45 € po osebi. 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 50 €; novoletna večerja 60 € (min. 20 prijav), 
tradicionalna poljska večerja 25  €, obisk solnega 
rudnika Wieliczka 30 € (min. 20 prijav), izlet v Au-
schwitz 23 € (min. 20 prijav).
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine: Marijina 
bazilika 3 €, grad Wavel 12 € (odvisno od vstopnice).

Novo leto v Krakovu  
ODHOD: 29. DECEMBER 2019

 ogled glavnih znamenitosti
 živahno silvestrovanje na prostem
 postanek ob Blatnem jezeru

1. DAN
SLOVENIJA - BUDIMPEŠTA nočitev
Odhod v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja do Budim-
pešte. Po prihodu avtobusni ogled mesta: Citadela, 
Elizabetin most, Trg junakov s kipi pomembnih zgo-
dovinskih osebnosti, Stadion, cerkev Sv. Štefana, trg 
okrog Parlamenta, Margaretin otok .... Namestitev v 
hotelu. Zvečer po želji in za doplačilo večerja v značil-
nem lokalu - Čardi, kjer bomo okusili madžarsko hrano 
in pijačo, se zabavali ob zvokih ciganske glasbe. 

2. DAN
BUDIMPEŠTA zajtrk, nočitev
Sledilo bo nadaljevanje ogledov … Štefanova cerkev, 
ulica Vatci… Popoldan bomo obiskali še predel Buda, 
kjer si bomo ogledali cerkev Sv. Matjaža, Ribiško tr-
dnjavo in Kraljevi grad. Zapeljali se bomo še na razgle-
dno točko Budimpešte - Citadelo, od koder je lep raz-
gled na mesto Budim in Pešto, ki ju povezujejo mostovi 
na Donavi. Vrnitev v hotel in priprave na praznovanje. 
Pridružili se bomo množici v središču mesta in se za-
bavali ob glasbi, pijači, hrani. Odhod avtobusa iz mes-
ta proti hotelu bo ob 01:00 zjutraj.

3. DAN
BUDIMPEŠTA - SLOVENIJA zajtrk
Opoldne slovo od madžarske prestolnice in vožnja do 
znamenitega polotočka Tihany. Postanek za sprehod 
do Andrejeve cerkve, od koder je lep pogled na Blatno 
jezero. Nadaljevanje potovanja proti Sloveniji, kamor 
je predviden prihod v poznih večernih urah.

CENA: od 149 €  najmanj 45 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, nočitev z 
zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede po programu, 
slovensko spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 20 € po 
osebi  in  med 25 in 34 potniki 40 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 24 €, večerja v Čardi s programom in prevo-
zom 21  €, vstopna mesta Nova Gorica, Koper, Se-
žana, počivališče Ravbarkomanda, Lesce, Kranj in 
Novo mesto 10 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: Matjaževa cerkev 
3 €, Ribiška trdnjava 3 €, samostan Tihany 5 €.

Novoletna Budimpešta - 3 dni 
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

Krakov

Za skupine 15 oseb ali več veljajo posebni popusti. 
Pišite nam na: skupine@palma.si
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1. DAN
SLOVENIJA - DUNAJ  nočitev
Odhod v dopoldanskih urah. Po prihodu se bomo 
najprej ustavili pred dvorcem Belvedere, nato pa se 
popeljali po dunajskem »Ringu«, ob katerem se vrstijo 
glavne znamenitosti, kot so palača Hofburg s špansko 
jahalno šolo, Parlament, Mestna hiša, Uranija ... Nato 
se bomo sprehodili po mestnem središču do katedra-
le Sv. Štefana, mestnega simbola. Sledi prosti čas v 
centru mesta za okrepčilo s čajem ali kuhanim vinom. 
Popoldne nastanitev v hotelu, zvečer pa predlagamo 
obisk lepo okrašenega mestnega središča.

2. DAN
DUNAJ  zajtrk, nočitev
Dan bomo pričeli z obiskom mogočne palače 
Schönbrunn, ki velja za najbolj obiskano dunajsko tu-
ristično znamenitost. Sprehod skozi veličasten park 
in zunanji ogled mogočne palače, ki nam bo približal 

življenje Habsburžanov. Po želji se bomo podali tudi v 
notranjost, nato pa si ogledali še hišo arhitekta Hun-
dertwasserja, ki s svojimi nenavadnimi oblikami in pi-
sanim pročeljem pritegne kar nekaj pogledov obisko-
valcev. Popoldne se bomo prepustili silvestrski vročici 
na številnih prizoriščih v centru mesta. Plesali bomo 
ob ritmih različne glasbe in obiskali številne stojni-
ce. Ob polnoči bomo pred mestno hišo z županom in 
razigrano množico skočili v novo leto.

3. DAN
DUNAJ - SLOVENIJA  zajtrk
Dopoldne bomo obiskali novi del mesta s centrom 
UNO in se po želji povzpeli na 252 m visoki Donavski 
stolp. Še nekaj prostega časa za sprehode po okraše-
nem mestu, sledi odhod proti Sloveniji, kamor bomo 
prispeli v večernih urah.

CENA: od 199 €  najmanj 45 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po programu, 
dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede po 
programu, spremstvo in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 14 € po 
osebi in med 25 in 34 potniki 18 € po osebi. 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 50 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: notranji ogled 
Schönbrunna (audio vodnik, grand tura) 19,50  € 
(otroci in najstniki 6-18 let 12,50 €), Donavski stolp 
14,50 € (otroci in najstniki 6-14 let 9,90 €).

Novoletni Dunaj - 3 dni  
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

 najbolj priljubljeno enodnevno silvestrovanje

 številni odri z različno glasbo so nanizani v 
centru mesta

V dopoldanskih urah vožnja na Dunaj. Postanek pred 
palačo Schönbrunn, ki velja za najbolj obiskano du-
najsko turistično znamenitost. Sprehod skozi veličas-
ten park in zunanji ogled elegantne palače, nato pa 
panoramska vožnja mimo glavnih mestnih znamenito-
sti kot sta Opera in Hofburg in sprehod po okrašenem 

mestnem središču vse do mogočne katedrale sv. Šte-
fana. Popoldne se bomo prepustili silvestrski vročici 
na številnih prizoriščih v centru mesta. Uživali bomo 
v ritmih različne glasbe in obiskali številne stojnice s 
tradicionalnimi prigrizki, punčem in kuhanim vinom. 
Pred polnočjo se bomo pridružili množici pred mestno 
hišo, kjer bomo skupaj z dunajskim županom skočili v 
novo leto. Odhod z Dunaja ob 01.30 uri in prihod do-
mov v zgodnjih jutranjih urah.

CENA: od 44 €  najmanj 45 potnikov 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, zunanje oglede po programu, spremstvo in 
organizacijo izleta.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 10 € 
po osebi. med 25 in 34 potniki 15 € po osebi. 

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine po želji.

Silvestrovanje na Dunaju - 1 dan  
ODHOD: 31. DECEMBER 2019

Zbor potnikov na odhodnem mestu dopoldanskih urah 
in vožnja z vmesnimi postanki proti Budimpešti. Po 
prihodu avtobusni ogled najpomembnejših mestnih 
znamenitosti: Citadella, Trg junakov, Stadion, trg okoli 
Parlamenta, Margaretin otok, Matjaževa cerkev, Kra-
ljevi grad… Nekaj predaha za samostojne oglede, nato 
pa se bomo odpravili na silvestrovanje na enega izmed 
budimpeštanskih trgov, med njimi so najbolj znani Vo-
rosmarty, Nyugati in Oktogon. Odhod iz Budimpešte 
bo okoli 01.00 zjutraj.

CENA: od 44 €  najmanj 45 potnikov 

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, zunanje 
oglede po programu, spremstvo in organizacijo iz-
leta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 10  € 
po osebi. 
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine po izbiri.

MOŽNA ODHODNA MESTA: Lendava, Murska 
Sobota, Maribor, Celje, Trojane, Ljubljana, Kranj, 
Jesenice (Hrušica), Krško, Brežice, Novo mesto, 
Koper, Sežana, Ravbarkomanda, Nova Gorica, Aj-
dovščina.
*Cena izleta je odvisna od vstopnega mesta. Zago-
tovljene odhode in potrjena vstopna mesta lahko vidi-
te www.palma.si ali na vašem prodajnem mestu. Za 
večje skupine (min. 15 potnikov) po dogovoru potrdi-
mo tudi dodatna vstopna mesta, ob doplačilu.

Silvestrovanje v Budimpešti 
ODHOD: 31. DECEMBER 2019

Budimpešta Dunaj
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1. DAN
SLOVENIJA - SALZBURG - PASSAU  nočitev
Odhod v zgodnjih jutranjih urah iz dogovorjenega 
mesta in vožnja v Salzburg. Po prihodu krajši ogled 
mestnega središča in čas za dopoldansko kavico. Na-
daljevanje potovanja do romantičnega Passaua. Ogled 
mesta, ki leži na stičišču treh rek, kar mu daje še po-
seben čar. Ogledali si bomo katedralo, staro mesto 
hišo…… Nastanitev v mestu ali okolici. Nočitev.

2. DAN
PASSAU - REGENSBURG  zajtrk, nočitev
Zajtrk in vožnja do enega najstarejših nemških mest, 
ki se lahko pohvali z rimsko preteklostjo. Mesto je pol-
no samostanov in cerkva, med katerimi prav gotovo 
izstopa imenitna gotska katedrala Sv. Petra. Spreho-
dili se bomo skozi ozke ulice neverjetno ohranjenega 
srednjeveškega mesta s palačami bogatih trgovcev, 
cerkvenih knezov, in obrtnikov. Mesto je ravno zara-
di ohranjenosti srednjeveškega mestnega jedra, ki se 

skozi stoletja ni skoraj nič  spreminjalo, od leta 2006 
na Unescovi listi kulturne dediščine. Po ogledu vožnja 
nazaj v Passao in priprava na najdaljšo noč v letu. Po 
želji se lahko odločite za silvestrsko večerjo v hotelu 
ali  za praznovanje na prostem. 

3. DAN
PASSAU - LINZ - SLOVENIJA  zajtrk
Po ne prezgodnjem zajtrku vožnja z avtobusom ob 
Donavi, kjer se nam bodo odpirali lepi pogledi na 
neokrnjeno naravo. Prihod v Linz - kulturne prestol-
nice Evrope v letu 2009 - mesta Linz. Ogled mestnih 
znamenitosti. Nadaljevanje d ljubkega mesteca, 
Kremsmünstra, nad katerim dominira samostan. 
Sprehod skozi mestno središče in nekaj prostega časa. 
Povratek proti Sloveniji in prihod domov v nočnih urah. 

CENA: od 219 €  najmanj 45 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoze po progra-
mu, cestne in ostale pristojbine, dve nočitvi z zaj-
trkom v hotelu 3*, zunanje oglede po programu, 
vodenje in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 25  € 
po osebi., na posameznem avtobusu med 25 in 34 
potniki 45 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 40 €. 
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnina v muzeje, 
morebitne ostale vstopnine.

Novo leto na Bavarskem 
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

Berlin Passau

 v novo leto na največjem koncertu na 
prostem v mestu, ki nikoli ne spi

 raziskovanje multikulturne nemške 
prestolnice polne doživetij

1. DAN
BLIŽNJE LETALIŠČE/LJUBLJANA – BERLIN   nočitev
Zbor potnikov na letališču in polet do Berlina (ob do-
plačilu organiziran prevoz do letališča iz Slovenije). Po 
pristanku se bomo z avtobusom podali na odkrivanje 
najbolj dinamične evropske prestolnice. Pot nas bo vo-
dila do Olimpijskega stadiona, dvorca Charlottenburg, 
naprej mimo Tehniške univerze do središča nekdanje-
ga zahodnega Berlina, po znamenitem Kudammu. 
Ogledali si bomo staro in novo Wilhemovo cerkev in 
pokukali tudi v še vedno elitni KaDeWe. Nadaljevanje 
po Aveniji 17. junija, mimo Angela svobode do Bran-
denburških vrat, Parlamenta in Kanclerske palače, 
mimo največje železniške postaje v Evropi na nekdanji 
vzhod mesta. Emblematična avenija Karla Marxa in 
postanek pri Zidu – galeriji, eni izmed točk spomina 
na razdeljeno mesto. Po ogledu vožnja do hotela, na-
stanitev. Nočitev. Zvečer predlagamo vožnjo po reki 
Spree ali pa večer preživite na Ku - damu, eni najbolj 
živahnih ulic v mestu, kjer bomo lahko doživeli edin-
stven mestni utrip Berlina.

2. DAN
BERLIN NA SILVESTROVO zajtrk, nočitev
Dan bo namenjen raziskovanju vedno živahne nemške 
prestolnice. Sprehodili se bomo po Aleksandrovem 
trgu, ki je en izmed glavnih trgov v mestu, mimo neo 
- renesančne Rdeče mestne hiše, vse do najstarejšega 
predela mesta - Nikolajeve četrti. Popoldan nadalje-
vanje ogledov po danes prestižni Friedrichstrasse, kjer 

se nahaja Checkpoint Charlie. Možnost ogleda muze-
ja, ki prikazuje zgodovino berlinskega zidu (doplači-
lo). Dvajset let po padcu berlinskega zidu je v mestu le 
malo ostankov, ki bi spominjali na razdeljeno mesto. 
Zapeljali se bomo do najdaljšega ohranjenega dela 
zidu - East Side Gallery. 1,3 kilometra dolg zid ob reki 
Spree je prekrit s 106 poslikavami umetnikov z vsega 
sveta. Z ogledom bomo nadaljevali vse do Potsdam-
skega trga z modernim kompleksom uradov, trgovin in 
stanovanj. Pozno popoldan se bomo začeli pripravljati 
na najdaljšo noč v letu. Le-ta je v Berlinu nekaj poseb-
nega, tako pravi sleherni popotnik, ki je novoletni Ber-
lin izkusil. Tudi mi se bomo pridružili množici turistov 
iz vseh koncev sveta ter se predali glasbenim užitkom 
številnih koncertov na prostem, ki nas bodo popelja-
li v uspešen začetek novega leta. Nemci in Evropejci 
pravijo, da se vstopa v novo leto po »berlinsko« ne da 
opisati, ampak ga je potrebno doživeti. 

3. DAN
BERLIN – BLIŽNJE LETALIŠČE/LJUBLJANA – 
SLOVENIJA  zajtrk
Dopoldne prosto za počitek po naporni noči ali prosti 
čas za razsikovanje mesta in prvo kavo v novem letu. 
Popoldan organiziran prevoz do letališča in polet proti 
bližnjemu letališču/Sloveniji. 

CENA: od 369 €  najmanj 30 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
30 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz bližnje letališče 
– Berlin – bližnje letališče z ročno prtljago, letališke 
in varnostne pristojbine, avtobusni transfer letali-
šče - hotel – letališče, avtobusni panoramski ogled, 
dve nočitvi z zajtrki v hotelu 3*, zunanje oglede po 
programu brez vstopnin, spremstvo in organizacijo 
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
20 in 29 potniki 30 €, med 15 in 19 potniki 45 €. 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 60 €.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Novoletni Berlin z letalom – 3 dni  
ODHOD: 30. DECEMBER 2019
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 v novo leto na največjem koncertu na 
prostem v mestu, ki nikoli ne spi

 raziskovanje nemške prestolnice, ki ima več 
kot 153 različnih muzejev, 50 gledališč, …

1. DAN
SLOVENIJA - NEMČIJA nočna vožnja
Odhod v večernih urah. Nočna vožnja skozi Avstrijo in 
Nemčijo.

2. DAN
BERLIN nočitev
Prihod v Berlin, mesto, ki se je iz simbola razdeljenega 
mesta le v dvajsetih letih po padcu berlinskega zidu 
spremenil v živahno prestolnico, polno barv in oblik 
z neverjetno živahnim nočnim življenjem. Panoram-
ski ogled mesta z avtobusom in vožnja mimo mestnih 
znamenitosti: Branderburška vrata so simbol Berlina 
in predstavljajo vhod v mesto, avenija Pod Lipami, 
Opera … Nadaljevanje vožnje do znamenite železniške 
postaje Zoo, mimo sedeža univerze, mimo svetovno 
znanega živalskega vrta. Zapeljali se bomo do vladne 
četrti s predsedniško palačo in rezidenco, palačo zve-
znega kanclerja in nemškega parlamenta - Reichstag 
- ter nadaljevali po elegantni nakupovalni aveniji Kur-
funstendamm. Sledila bo nastanitev v hotelu in prosti 
čas za samostojno nočno raziskovanje za mnoge najži-
vahnejše oziroma najbolj žurerske evropske prestolni-
ce, kjer se najde za vsakogar nekaj.

3. DAN
BERLIN NA SILVESTROVO zajtrk, nočitev
Dan bo namenjen raziskovanju vedno živahne nemške 
prestolnice. Sprehodili se bomo po Aleksandrovem 
trgu, ki je en izmed glavnih trgov v mestu, mimo neo 
- renesančne Rdeče mestne hiše, vse do najstarejšega 
predela mesta - Nikolajeve četrti. Popoldan nadalje-
vanje ogledov po danes prestižni Friedrichstrasse, kjer 
se nahaja Checkpoint Charlie. Možnost ogleda muze-
ja, ki prikazuje zgodovino berlinskega zidu (doplači-
lo). Dvajset let po padcu berlinskega zidu je v mestu le 
malo ostankov, ki bi spominjali na razdeljeno mesto. 
Zapeljali se bomo do najdaljšega ohranjenega dela 
zidu - East Side Gallery. 1,3 kilometra dolg zid ob reki 
Spree je prekrit s 106 poslikavami umetnikov z vsega 
sveta. Z ogledom bomo nadaljevali vse do Potsdam-
skega trga z modernim kompleksom uradov, trgovin in 
stanovanj. Pozno popoldan se bomo začeli pripravljati 
na najdaljšo noč v letu. Le-ta je v Berlinu nekaj poseb-
nega, tako pravi sleherni popotnik, ki je novoletni Ber-
lin izkusil. Tudi mi se bomo pridružili množici turistov 
iz vseh koncev sveta ter se predali glasbenim užitkom 
številnih koncertov na prostem, ki nas bodo popelja-
li v uspešen začetek novega leta. Nemci in Evropejci 
pravijo, da se vstopa v novo leto po »berlinsko« ne da 
opisati, ampak ga je potrebno doživeti. 

4. DAN
BERLIN - DRESDEN zajtrk
Dopoldne prosto za počitek po naporni noči ali sa-
mostojno raziskovanje mesta. V opoldanskih urah od-
hod iz Berlina. Prvi postanek proti domu bomo naredili 

v Dresdnu, ki velja za enega najlepših vzhodnonem-
ških mest. Sprehod skozi mesto in ogled znamenitosti. 
Nadaljevanje vožnje s krajšimi postanki proti Sloveniji. 
Nočna vožnja s krajšimi postanki proti Sloveniji.

5. DAN
NEMČIJA - SLOVENIJA  
Prihod domov v jutranjih urah.

CENA: od 239 €  najmanj 45 potnikov

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
20 € na prijavo (min. 2 osebi)!

 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, dve nočitvi z 
zajtrkom v hotelu 3* v Berlinu ali bližnji okolici, zu-
nanje oglede po programu, vodenje in organizacijo 
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 30  € 
po osebi, na posameznem avtobusu med 25 in 34 
potniki 60 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 60 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine 4 - 15 € po 
muzeju oziroma znamenitosti.

Berlin - največja novoletna zabava na svetu  
ODHOD: 29. DECEMBER 2019

Amsterdam

  nastanitev v hotelu Good Morning 
Copenhagen Star v centru Kopenhagena

 polet na direktni letalski liniji iz Ljubljane 

1. DAN
LJUBLJANA - KOPENHAGEN  nočitev
Zbirališče udeležencev potovanja na letališču JP Lju-
bljana in polet letala v Kopenhagen. Po pristanku pa-
noramski ogled mesta in nastanitev v hotelu. Po želji 
prvi sprehod po vedno živahnem mestu.

2. DAN
KOPENHAGEN zajtrk, nočitev
Po zajtrku dopoldanski avtobusni ogled mesta in 
mestnih znamenitosti: palača Cristiansborg, kjer do-
muje danski parlament, rezidenca kraljeve družine 
Amalienborg, simbol mesta - kip Male morske deklice, 
fontana Gefion, ki je največji mestni spomenik in hkrati 
vodnjak želja, sprehodili pa se bomo tudi od Mestne 
hiše po eni najdaljših evropskih nakupovalnih ulic do 
starega pristanišča Nyhavn. Priprave na najdaljšo noč 
v letu. Po želji večerja v restavraciji (predvidoma se 
zaključi do cca 23.30h). Po končani večerji sprehod do 
bližnjega trga Nytorv od koder bomo lahko opazovali 
polnočni ognjemet. Nočitev.

3. DAN
KOPENHAGEN – PO ŽELJI IZLET V MALMO ZAJTRK 
 zajtrk
Prost dan za samostojno raziskovanje Kopenhagna. 
Priporočamo obisk katerega od muzejev ali galerij, ki 
jih je v Kopenhagnu kar nekaj, sprehod po vedno ži-
vahni ulici Stroget …. Po želji in za doplačilo se boste 
lahko podali na poldnevni izlet čez morsko ožino na 
Švedsko: obiskali bomo tretje največje švedsko mesto, 
Malmö - simpatično in živahno švedsko mesto s tipič-
nimi 2 - nadstropnimi hišami. Popoldne možnost obi-
ska Blue Planet, ki je največji akvarij severne Evrope 
in ena največjih znamenitosti mesta. Vrnitev v hotel. 

4. DAN
KOPENHAGEN - LJUBLJANA  zajtrk
Prosto do odhoda na letališče. Prijava na polet letala 
v Ljubljano. 

CENA: od 659 €  najmanj 35 potnikov

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 15 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana-Ko-
penhagen-Ljubljana (vključen 1 kos prtljage, ki se 
odda), prevoz letališče hotel – letališče, tri nočitve z 
zajtrkom v hotelu Good Morning Copenhagen Star v 
mestnem središču, zunanje oglede (brez vstopnin), 
spremstvo slovenskega vodnika poti in organizacijo 
potovanja. 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
25 in 34 potniki 48 € po osebi, med 14 in 24 potniki: 
70 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI (informativne cene 
vstopnin, cene veljajo ob udeležbi min 15 potnikov): 
izlet z ladjico po kanalih Kopenhagna 14  €, izlet v 
Malmo 35 €, ostale vstopnine po želji za Akvarij in os-
tale znamenitosti), vlak pribl 10-15 eur (ogledi mesta 
se kombinirajo z javnimi prevoznimi sredstvi) 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 120 € (v primeru, da potuje 1 oseba je doplačilo 
obvezno in se obračuna ob prijavi), večerja 31.12. v 
restavraciji (večerja s 3 hodi in vinom, piano glasba): 
68 € (min. 15 oseb). 
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Silvestrski Kopenhagen  
ODHOD: 30. DECEMBER 2019
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  Festival luči, ko je mesto čudovito okrašeno 
s tisočimi lučk

 Izlet po Severni Holandiji že vključen v ceno

1. DAN
SLOVENIJA - NIZOZEMSKA  nočna vožnja
Odhod iz Slovenije v popoldanskih urah in nočna vožnja 
proti Nizozemski.

2. DAN
NIZOZEMSKA - SEVERNA HOLANDIJA: ZAANSE 
SCHANS, VOLENDAM IN AMSTERDAM  nočitev
Po prihodu bomo najprej obiskali dve tipični holandski 
vasici: prva, Zaanse Schans je znana po dveh nizozem-
skih simbolih: mlinih na veter in stari domači obrti kot 
sta coklarstvo in sirarstvo. Obiskali bomo coklarno in 
sirarno, po želji pokukali še v enega od mlinov, nato pa 
obiskali simpatično ribiško vasico Volendam. Popoldne 
nastanitev v hotelu v Amsterdamu ali okolici. Po počit-
ku se bomo podali v Amsterdam, kjer bomo skupaj na 
prostem preživeli najdaljšo noč v letu. Po polnoči po-
vratek v hotel (javni prevoz oziroma taksi).

3. DAN
AMSTERDAM (IZLET V JUŽNO HOLANDIJO)
 zajtrk, nočitev
Po zajtrku sledi prost dan v Amsterdamu. Po želji in ob 
doplačilu se boste lahko podali na izlet po južni Holan-
diji. Pot nas bo vodila v Den Haag, glavno mesto južne 
Holandije, kjer domuje parlament. Sledi obisk Rotter-
dama, enega največjih pristaniških mest na svetu, ki mu 

poseben pečat dajejo sodobne zgradbe. Popeljali se 
bomo skozi pristanišče in se po želji povzpeli na mestni 
simbol, več kot 100 m visoki stolp Euromast. Za konec 
bomo obiskali še najbolj znano nizozemsko letovišče, 
Scheveningen, kjer bo čas za kavo ali kakšen prigrizek. 
Večerni povratek v hotel in nočitev.

4. DAN
AMSTERDAM zajtrk
Zjutraj si bomo ogledali glavne mestne znamenitosti: 
glavno železniško postajo, glavni trg Dam s Kraljevo pa-
lačo, četrt Jordaan, ki je znana po urejenih hišicah, dob-
rih barih in trgovinicah. V nadaljevanju se bomo ustavili 
pred hišo Ane Frank, blizu katere stoji tudi t.i. Zahodna 
cerkev, kjer je med drugim pokopan Rembrandt. Ogle-
dali si bomo tudi cvetlično tržnico Bloemenmarkt, ter 
Rembrandtov trg, kjer stoji kip tega umetnika in brona-
sta postavitev njegove umetnine Nočna Staža. Obiskali 
bomo brusilnico diamantov, se sprehodili skozi njihove 
razstavne prostore ter si ogledali demonstracijo obde-
lave, nato pa se po želji zapeljali z ladjico po mestnih 
kanalih (doplačilo). Popoldne prosto za sprehode in 
nakupe spominkov. Po želji se lahko sprehodite po glav-
ni nakupovalni ulici – Kalvenstraat, ali pa se odpravi-
te na Muzejski trg in obiščete muzeja Rijksmuseum ali 
Van Gogh, ali pa se podate v svetovno znano pivovarno 
Heineken, kjer boste na izredno zabaven in interaktiven 
način spoznali skrivnost njihovega uspeha. V poznih po-
poldanskih urah začetek vožnje proti Sloveniji.

5. DAN
PRIHOD V SLOVENIJO  nočna vožnja
Prihod v Slovenijo predviden v dopoldanskih urah.

CENA: od 289 €  najmanj 45 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
20 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po progra-
mu, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 3* v Amsterda-
mu ali okolici, zunanje oglede, spremstvo in organi-
zacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 35 € po 
osebi, med 25 in 34 potniki 55 €.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 99 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vožnja z ladjico po 
kanalih 12 €, izlet po južni Holandiji 45 € (min. 20 
plačnikov), stolp Euromast v Rotterdamu pribl. 
10,20  €, javni prevozi v Amsterdamu pribl. 6 do 
8 € na smer (avtobus ali vlak), vstopnine: muzeji v 
Amsterdamu pribl. 13 - 23,5 € za posamezni muzej; 
cene vstopnin za posamezni muzej lahko preverite 
na Palmini spletni strani. 
OPOMBA: vstopnice v nekatere muzeje je potrebno 
rezervirati/kupiti že vnaprej, saj je zaradi gneče šte-
vilo vstopov omejeno.

Novoletni Amsterdam z avtobusom - 5 dni 
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

Kopenhagen

 direkten let iz Ljubljane, odlične časovnice

1. DAN
SLOVENIJA – NIZOZEMSKA - SEVERNA HOLANDIJA: 
ZAANSE SCHANS, VOLENDAM IN AMSTERDAM 
  nočitev
Polet z letališča JP v Ljubljani v jutranjih urah. Po pris-
tanku bomo obiskali dve tipični holandski vasici: prva, 
Zaanse Schans je znana po dveh nizozemskih simbolih: 
mlinih na veter in stari domači obrti kot sta coklarstvo 
in sirarstvo. Obiskali bomo coklarno in sirarno, po želji 
pokukali še v enega od mlinov, nato pa obiskali simpa-
tično ribiško vasico Volendam. Popoldne nastanitev v 
hotelu v Amsterdamu ali okolici. Po počitku se bomo 
podali v Amsterdam, kjer bomo skupaj na prostem pre-
živeli najdaljšo noč v letu. Po polnoči povratek v hotel 
(javni prevoz oziroma taksi).

2. DAN
AMSTERDAM (PO ŽELJI IZLET V JUŽNO HOLANDIJO)
 zajtrk, nočitev
Po zajtrku sledi prost dan v Amsterdamu. Po želji in ob 
doplačilu se boste lahko podali na izlet po južni Holan-
diji. Pot nas bo vodila v Den Haag, glavno mesto južne 
Holandije, kjer domuje parlament. Sledi obisk Rotter-
dama, enega največjih pristaniških mest na svetu, ki mu 
poseben pečat dajejo sodobne zgradbe. Popeljali se 
bomo skozi pristanišče in se po želji povzpeli na mestni 
simbol, več kot 100 m visoki stolp Euromast. Za konec 
bomo obiskali še najbolj znano nizozemsko letovišče, 

Scheveningen, kjer bo čas za kavo ali kakšen prigrizek. 
Večerni povratek v hotel in nočitev.

3. DAN
AMSTERDAM zajtrk
Zjutraj si bomo ogledali glavne mestne znamenitosti: 
glavno železniško postajo, glavni trg Dam s Kraljevo 
palačo, četrt Jordaan, ki je znana po urejenih hišicah, 
dobrih barih in trgovinicah. V nadaljevanju se bomo us-
tavili pred hišo Ane Frank, blizu katere stoji tudi t.i. Za-
hodna cerkev, kjer je med drugim pokopan Rembrandt. 
Ogledali si bomo tudi cvetlično tržnico Bloemenmarkt, 
ter Rembrandtov trg, kjer stoji kip tega umetnika in 
bronasta postavitev njegove umetnine Nočna Staža. 
Obiskali bomo brusilnico diamantov, se sprehodili skozi 
njihove razstavne prostore ter si ogledali demonstra-
cijo obdelave, nato pa se po želji zapeljali z ladjico po 
mestnih kanalih (doplačilo). Popoldne prosto za spre-
hode in nakupe spominkov. Po želji se lahko sprehodi-
te po glavni nakupovalni ulici – Kalvenstraat, ali pa se 
odpravite na Muzejski trg in obiščete muzeja Rijksmu-
seum ali Van Gogh, ali pa se podate v svetovno znano 
pivovarno Heineken, kjer boste na izredno zabaven in 
interaktiven način spoznali skrivnost njihovega uspeha. 
V poznih popoldanskih urah organiziran transfer do ho-
tela in letališča. Polet proti Sloveniji, kjer bomo predvi-
doma pristali v večernih urah.

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
40 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in var-
nostne pristojbine, avtobusni prevoz letališče - ho-
tel - letališče, izlet po severni Holandiji, dve nočitvi 
z zajtrkom v hotelu 3*, zunanje oglede, spremstvo in 
organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 20 
in 29 potniki 40 € po osebi, med 10 in 19 potniki 65 € 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna soba 
89 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vožnja z ladjico po ka-
nalih 12 €, izlet po južni Holandiji 45 € (min. 20 plač-
nikov) oz. 60 € (min. 15 plačnikov), stolp Euromast v 
Rotterdamu pribl. 10,20 €, javni prevozi v Amsterda-
mu pribl. 6 do 8 € na smer (avtobus ali vlak), vstop-
nine: muzeji v Amsterdamu pribl. 13 - 23,5 € za posa-
mezni muzej; cene vstopnin za posamezni muzej lahko 
preverite na Palmini spletni strani. 
OPOMBA: vstopnice v nekatere muzeje je potrebno 
rezervirati/kupiti že vnaprej, saj je zaradi gneče število 
vstopov omejeno.
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne potrdi 
predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico 
do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program po-
tovanja ostaja  vsebinsko enak, prilagojen letalskemu prevo-
zu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Novoletni Amsterdam z letalom  
ODHOD: 31.DECEMBER 2019

CENA: od 529 €  najmanj 30 potnikov 
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 silvestrska večerja v ceni potovanja
 nastanitev v tipičnem skandinavskem hotelu 

First Norrtull v mestnem središču

1. DAN
(SLOVENIJA) DUNAJ–STOCKHOLM 
   večerja v restavraciji, nočitev
Zbirališče potnikov na letališču na Dunaju (oz ob do-
plačilu prevoz iz Ljubljane in Celja). Prijava na polet 
letala ob 13h proti Stockholmu. Po pristanku se bomo 
podali na ogled glavnih mestnih znamenitosti in se 
sprehodili po starem mestnem jedru, Gamlastanu - 
pogledali bomo menjavo straže pred kraljevo palačo, 
parlament Riksdag, ter trg Riddarhustorget, ki je ne-
koč predstavljal center švedske politične moči. Ogled 
Riddarholma, kjer stoji stolnica, v kateri so pokopani 
švedski monarhi. Nastanitev v hotelu in priprave na 
najdaljšo noč v letu. Večerja v restavraciji (4 hodi hra-
ne in kozarec šampanjca; večerja se konča do cca 21. 
ure). Sprehod do bližnjega trga od koder bomo lahko 
občudovali polnočni ognjemet.

2. DAN
STOCKHOLM  zajtrk, nočitev
Po poznem zajtru prosto dopoldne za samostojno od-
krivanje mesta, ki velja za eno najlepših mest, katero 
se je razvilo ob srečanju jezerskih ter morski poti. Lega 

ob morju mu daje poseben čar, številni otoki v arhipe-
lagu pa neštete možnosti. Predlagamo obisk poloto-
ka Djurgarden, kjer se nahajajo nekateri najbolj znani 
skandinavski muzeji: muzej na prostem Skansen, Vasa 
z edino ohranjeno švedsko vojno ladjo iz 17. Stoletja, 
ki so jo po 333 letih dvignili iz morskega dna in Nordij-
ski muzej. Ob doplačilu se lahko odpravite na izletov z 
ladjico po stockholmskih kanalih.

3. DAN
STOCKHOLM  zajtrk, nočitev
Po zajtrku nadaljevanje ogldedov mesta. Postanek ob 
Mestni hiši z enim najbolj zapomnljivih stolpov v mes-
tu, saj ga lepšajo kar tri krone - iz njega pa se ponujajo 
čudiviri razgledi na mesto, prav v tej zgradbi pa se 10. 
decembra vsako leto odvija Nobelov banket. Popol-
dne prosto za nakupe al tudi med nakupovanjem. Med 
tlakovanimi uličicami je kup trgovin – od nizkocenov-
nih verig do tistih bolj butičnih, pa tudi trgovine z vin-
tage kosi. Nekaj za vsakogar…. Prenočevanje.

4. DAN
STOCKHOLM - DUNAJ (SLOVENIJA)
Vožnja na letališče in prijava na polet letala proti Du-
naju. Po želji in za doplačilo prevoz v Ljubljano.

CENA: od 698 €  najmanj 35 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 15 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Dunaj-Stockholm- 
Dunaj (vključen 1 kos ročne prtljage), prevoz letališče 
hotel – letališče, avtobusni ogled mesta prvi in tretji 
dan, tri nočitve z zajtrkom v hotelu First Norrtull 3*v 
mestnem središču, večerja 31.12. (4 hodi hrane in ko-
zarec šampanjca, večerja se konča do cca 21.30) ,zu-
nanje oglede (brez vstopnin), spremstvo slovenskega 
vodnika poti in organizacijo potovanja. 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 25 
in 34 potniki 48 € po osebi, med 14 in 24 potniki: 70 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine po želji, iz-
let z ladjico…. 
DOPLAČILO NA POTI: vlak/bus/podzemna pribl 10-
15 eur (ogledi mesta se kombinirajo z javnimi prevo-
znimi sredstvi) 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna soba 
120 € (v primeru, da potuje 1 oseba je doplačilo ob-
vezno in se obračuna ob prijavi), prevoz do Dunaja: 
70 €, 1 kos oddane prtljage do 15kg: 70 €.
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne potrdi 
predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do 
spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program poto-
vanja ostaja  vsebinsko enak, prilagojen letalskemu prevozu. 
Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

STOCKHOLM – v 2020 po Švedsko  
ODHOD: 31. DECEMBER 2019

 pravljično okrašene in osvetljene ulice

1. DAN
SLOVENIJA - LONDON nočitev
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali na bližnjem 
letališču (možnost doplačila za prevoz) in polet proti 
Londonu. Po pristanku prevoz do hotela in nastanitev. 
Sledil ogled mesnih znamenitosti z javnim prevozom 
(doplačilo). Podali se bomo do znamenitega Tower 
Bridgea, enega izmed simbolov Londona, se spreho-
dili do trdnjave Tower of London (zunanji ogled), večer 
pa preživeli na bomo vedno živahnem Covent Garden 
s številnimi pubi in restavracijami, kjer bo čas tudi za 
večerjo. Povratek v hotel.

2. DAN
LONDON zajtrk, nočitev
Z javnim prevozom (doplačilo) in peš bomo dan začeli 
z ogledom Westminstra, kjer so kronani in pokopani 
kralji in kraljice ter se sprehodili skozi park St. James 
do Buckinghamske palače, danes rezidence kraljeve 
družine. Ogled menjave konjske straže ob White Hall. 
Sprehod do Downing Street-a 10, uradne rezidence 
britanskega predsednika ter naprej do parlamenta, 
Big Ben-a, in trga Trafalgar z znamenitim Nelsonovim 
spomenikom, Piccadilly Circus-om... Priprava na naj-
daljšo noč v letu in praznovanje na prostem.

3. DAN
LONDON zajtrk, nočitev
Po poznem zajtrku si bomo ogledali tradicionalno 
novoletno parado po ulicah Londona, uživali bomo v 

razkošju barvitih kostumov in vesele godbe. Po želji se 
bomo podali na vožnjo z ogromnim kolesom London 
Eye ali pa obiskali londonski akvarij. Zvečer večerja 
v tipičnem londonskem pubu (doplačilo). Povratek v 
hotel. 

4. DAN
LONDON zajtrk, nočitev
Podali se bomo na poldnevni izlet z ladjo po Temzi v 
Greenwich (doplačilo), kjer se nahaja observatorij z 
označeno časovno ločnico. Sprehodili se bomo mimo 
Pomorskega muzeja in vojne ladje Cutty Sark. Popol-
dne povratek v London, kjer se bomo sprehodili po 
slavni veleblagovnici Harrods in se prepustili blišču in 
bogati ponudbi 330 oddelkov. V prazničnem času je 
vedno zanimiv tudi sprehod po Oxford Street. 

5. DAN
LONDON zajtrk
Po želji in za doplačilo obisk muzeja voščenih lutk Ma-
dame Tussauds, kjer se bomo slikali s številnimi znani-
mi osebami iz sveta slavnih ali pa obiskali katerega od 
brezplačnih muzejev (seznam spodaj). Čas za zadnje 
nakupe. Odhod na letališče in polet v Slovenijo ali na 
bližnje letališče.

CENA: od 599 €  najmanj 35 potnikov

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
20 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, 
letališke in varnostne pristojbine, prevoz letali-
šče-hotel-letališče, 4 nočitev z zajtrki v hotelu 3*, 
spremstvo in organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 40 € in med 25 in 34 potniki 30 € 
po osebi. 

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 159  €, večerja v pubu 20 EUR, doplačilo za 
kos oddane prtljage na let 70 € za obe smeri (od-
visno od prevoznika), doplačilo za sedeže skupaj 
na poletu 14 €, doplačilo za transfer v primeru po-
leta iz bližnjega letališča 58 €

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: muzej voščenih 
lutk Madame Tussauds 35 GBP, poldnevni izlet z 
ladjo po Temzi v Greenwich 18 GBP, vozovnice za 
podzemno železnico - dnevna vozovnica 10 GBP, 
morebitne vstopnine na poti.

BREZPLAČNI MUZEJI: British museum, Tate gal-
lery, National gallery, Science & Natural History 
museum, Victoria & Albert Museum, Museum of 
London, National Maritime museum.
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne po-
trdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo 
pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. 
Program potovanja ostaja  vsebinsko enak, prilagojen 
letalskemu prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko 
spremeni.

Novoletni London - 5 dni  
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

Stockholm London
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 leti iz Ljubljane, odlična časovnica

 obisk Versaillesa in Eifflovega stolpa

1. DAN 
CRÈME DE LA CRÈME: UMETNINE SVETOVNEGA 
SLOVESA  nočitev
Po prihodu na letališče Charles de Gaulle prevoz z 
avtobusom do romantičnega središča Pariza. Krajša 
panoramska vožnja v ritmu najlepših francoskih šan-
sonov po znameniti Napoleonovi zgodovinski osi, ki 
jo slavnostno začenja L’Etoile - Slavolok zmage. Vo-
žnja do hotela in osvežitev. Nadaljevali boste peš in 
z metrojem. Edinstveni pariški joie de vivre - uživaški 
življenjski stil - vas bo prevzel v kateri od priljubljenih 
pariških kavarn. Prijeten sprehod po Elizejskih po-
ljanah, po želji križarjenje ob Seni ali vzpon na Eiflov 
stolp. Nočitev.

2. DAN 
OPERA GARNIER - LATINSKA ČETRT  zajtrk, nočitev
Po zajtrku bomo obiskali območje namenite Garni-
erjeve opere, nato se bomo po želji napotili v Atelier 
des Lumieres, kjer bomo lahko uživali v družbi genija 
slikarja Van Gogha. Nekateri bomo ta čas preživeli v 
znameniti galeriji La Fayette.
Nato se bomo sprehodili skozi vrtove Tuleries, ki so eni 
najlepših primerkov francoskih vrtov. Pot bomo nada-
ljevali ob obrežjih reke Seine proti Mestnemu otoku, 
kjer se je začela zgodovina Pariza. Prosto za pozno ko-
silo v znameniti Latinski četrti. Priprave na najdaljšo 
noč.

3. DAN 
SREČNO 2020, PARIS, JE T'AIME: PARIŠKI UŽITKI    
 zajtrk, nočitev
Najljubša pariška aktivnost: flâner - pohajkovanje. 
To pot vas bo navdušil levi breg, t.i. Latinska četrt, 
tradicionalno zbirališče izobraženske elite vse od 12. 
stoletja, kamor sega ustanovitev danes ene najbolj 

priznanih evropskih fakultet Université de Sorbonne. 
Odkrivali bomo najljubše kotičke Parižanov. Med nji-
mi je na prvem mestu kultna četrt Saint Gérmain des 
Près, polna kavarn in intimnih koncertnih kleti, kjer so 
se v prejšnjem stoletju srečevali najslavnejši misleci, 
pisci in glasbeniki - od Sartra do Hemingwaya. Spre-
hod po najlepših pariških vrtovih Jardins du Luxem-
bourg. Vožnja z metrojem do živahnega Place de la 
Bastille, kjer je nekdaj stala mogočna trdnjava, ki so jo 
požgali revolucionarji l. 1789. Danes je Bastille priljub-
ljen trg z odličnimi kavarnami. Največji vrvež je tam 
ob nedeljah, saj Parižani radi obiščejo tržnico Bastille. 
Sprehodili se boste še do romantičnega Place de Vos-
ges, kjer v posebnem arhitekturnem stilu eno od kra-
ljevih rezidenc postavil Henri IV. Večer bomo preživeli 
na Montmartru.

4. DAN 
PO ŽELJI   GRADOVI OB LOARI : AMBOISE – CHE-
NONNCEAU  zajtrk , nočitev
Po zajtrku   po želji vožnja gradu Amboise, kjer naj bi 
bil v bližnji kapeli pokopan Leonardo da Vinci, samo 
mesto pa je eno najstarejših ob Loari. Sledil bo ogled 
elegantnega ženskega grad na reki  Chenonnceau, ki 
ga obdajajo vrtovi kraljice Katarine de Medici in kralje-
ve ljubice Henrika II. Diane de Poitiers. Za konec pa še 
ogled gradu Chambord.  Vožnja proti Parizu in nočitev. 
Po želji pa boste dan lahko preživeli v Parizu in spoz-
navali skrite kotičke.

5. DAN 
VERSAILLES (PO ŽELJI)       zajtrk 
Obiskali bomo katerega od muzejev ali galerij. Po želji 
vožnja s hitro železnico (RER) v Versailles, kjer si bomo 
ogledali zunanjost znamenitega “sončnega dvorca”, 
ki ga je dal zgraditi francoski kralj Ludvik XIV. Posebej 
zanimiv bo tudi sprehod po mestecu Versailles, ki je 
tipično predmestje Pariza. Številne podeželske trgovi-
nice, lokalna tržnica, antikvariati so le nekatere izmed 
zanimivosti. V večernih urah organiziran prevoz na le-
tališče in polet v Ljubljano.

CENA: od 569 €  najmanj 25 potnikov  

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
20 € na prijavo (min. 2 osebi)!  

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in var-
nostne pristojbine, tri nočitve z zajtrkom v hotelu 3*, 
triurni avtobusni ogled mesta, avtobusni prevoz le-
tališče - hotel - letališče, spremstvo in organizacijo 
potovanja. 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 40 € po osebi. 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 105 € za vse noči, sobe 1/3 so na vprašanje - 
število je omejeno, prevoz na letališče v primeru po-
leta z bližnjega letališča 30-58 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vožnja z metrojem 
približno 16 € (10 voženj), vstopnina za Eifflov stolp, 
do 3. nadstropja 25 €, vstopnine po izbiri 5 - 10 € po 
muzeju oziroma ogledu, izlet v Versailles (bus ali 
RER) z vodnikom in vstopnino v dvorec 40 € (min.15 
oseb), vožnja z RER v Eurodisney pribl. 15 €, vstop-
nina v Eurodisney odrasli 79 €, otroci do 11.leta 71 €, 
silvestrska večerja v katerem od pariških Bistrojev 
od 130 €, posamezne večerje 18 - 25 €.
ODKRITA BESEDA: praznovanje je v Parizu specifič-
no, zaključi se takoj po polnoči.
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne potrdi 
predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo pravico do 
spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. Program poto-
vanja ostaja  vsebinsko enak, prilagojen letalskemu prevozu. 
Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Novoletni Pariz z letalom  
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

Monte Carlo

 prijetnem tempu boste spoznali mondenost 
Azurne obale

1. DAN 
CANNES - VALLAURIS - ST. PAUL DE VENCE  nočitev
Odhod v zelo zgodnjih jutranjih, skoraj nočnih urah. 
Vožnja po Italiji proti Franciji. V dopoldanskih urah 
bomo prispeli na mondeno Azurno obalo. Vožnja 
mimo Nice in po obalni cesti do festivalskega Canne-
sa. Sprehod ob festivalski palači, kjer se vsako leto 
odvija filmski festival. Pot nas bo nato vodila v vasico 
Vallauris, kjer si bomo ogledali Picassovo mojstro-
vino »Vojna in mir« in razstavo keramičnih izdelkov. 
Obiskali bomo tudi idilično vasico St. Paul de Vence 
s številnimi galerijami. V popoldanskih urah se bomo 
nastanili v hotelu.

2. DAN
EZE - MONACO - MONTE CARLO zajtrk, nočitev
Po zajtrku se bomo zapeljali v Monaco in Monte Carlo. 
Na poti postanek v vasici Eze, ki se kakor orlovo gnez-
do pne nad mogočnimi previsi. Po želji ogled izdelave 
parfumov in možnost nakupov. Po prihodu v Monako 
se boste najprej sprehodili do knežje palače Grimal-
dijevih, si ogledali katedralo in in obiskali znamenit 
Oceanografski muzej, ki ga je ustanovil raziskovalec 
Cousteau. Nato se bomo v pridružili množici francozov 
ob praznovanju …

3. DAN
AZURNA OBALA - SLOVENIJA  zajtrk 
Del dopoldneva boste preživeli v Nici, »kraljici Azur-
ne obale«. Krajši sprehod po mestni »peš coni« in po 
»angleški aveniji«. Dovolj časa bo, da bomo v miru 
popili kavico in pojedli rogljiček. V zgodnjih popoldan-
skih urah se bomo poslovili od Francije in se odpravili 
proti domu.

CENA: od 189 €  najmanj 45 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, dve nočitvi z 
zajtrkom v hotelih 3*, zunanje oglede po programu, 
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 30 € po 
osebi, med 25 in 34 potniki 50 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 74 €. 
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: stopnine, ki niso 
vključene v osnovno ceno aranžmaja znašajo od 
5 - 15 € po muzeju ali galeriji (cene vstopnin so in-
formativne), okvirna cena posameznih obrokov od 
20 € naprej.

Novoletna Azurna obala 
ODHOD: 30. DECEMBER 2019
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Barcelona Pariz

 silvestrovanje v katalonski prestolnici

 ogled najlepših Gaudijevih arhitekturnih del

1. DAN
BENETKE - BARCELONA nočitev
Zbor potnikov na letališču pri Benetkah predvidoma 
v jutranjih urah (ob doplačilu prevoz iz Slovenije) ter 
polet v Barcelono. Po pristanku predvidoma v zgodnjih 
popoldanskih urah v Barceloni, sledi panoramski ogled 
katalonske prestolnice z avtobusom: ogledali si bomo 
njen zaščitni znak in najbolj znano delo arhitekta Gaudi-
ja, mogočno cerkev Sagrada Família, ki jo gradijo že več 
kot 100 let, se zapeljali mimo nenavadnih meščanskih 
hiš, kot sta Casa Batllo in Casa Mila ter skozi mestno če-
trt Eixample in se čez Španski trg povzpeli na grič Mon-
tjuic, kjer stojijo objekti, ki so služili Olimpijskim igram 
leta 1992. Ustavili se bomo tudi v slikovitem parku Gu-
ell, od koder je čudovit razgled na mesto in pristanišče. 
Popoldne nastanitev v hotelu. 

2. DAN
BARCELONA zajtrk, nočitev
Zjutraj bomo nadaljevali z ogledom katalonske prestol-
nice (z javnim prevozom in peš): sprehodili se bomo 
po ulici La Rambla, eni najbolj znanih sprehajališč na 
svetu s številnimi pouličnimi umetniki in prodajalci, ki 
se vije od Katalonskega trga do spomenika Krištofa Ko-
lumba. Ogledali si bomo eno najlepših evropskih tržnic 
- La Boquerio, ki predstavlja pravo zakladnico dobrot 
od sadja in zelenjave, rib, mesa in sladkih pregreh. Obi-
skali bomo staro gotsko četrt Barrio Gotico, zgodovinski 
predel Barcelone, kjer se nahaja mogočna katedrala La 
Seu. Vsako leto v mesecu decembru postavijo nekaj bo-
žičnih stojnic. Vedno je zanimivo tudi na Katalonskem 
trgu, kjer se odvija mnogo zanimivih aktivnosti za dru-
žine. Seveda lahko opravimo še zadnje nakupe v lično 

urejenih trgovinah. Priprava na najdaljšo noč v letu. Sil-
vestrovanje na prostem ali za doplačilo silvestrovanje 
v restavraciji.

3. DAN
BARCELONA zajtrk, nočitev
Po poznem zajtrku bomo obiskali Poble Espanyol ali 
»špansko vas«(doplačilo) pod Montjuicom, ki so jo 
uredili za Svetovno razstavo leta 1929 kot glavni špan-
ski paviljon in predstavlja različno arhitekturo španskih 
pokrajin. Konec decembra je v vasici še posebej zani-
mivo, saj postavijo vsakoletni božični sejem, jaslice iz 
različnih španskih pokrajin ter vsakoletni sprevod Treh 
kraljev. Lahko se odločimo za ogled ene izmed gaudi-
jevih »daritev v kamnu« − hiš, ki jih je za bogate indu-
strialce gradil slavni arhitekt, La Pedrera ali Casa Batlló 
ali pa ogled katerega izmed številnih mestnih muzejev 
ali enega najlepših evropskih akvarijev. Po želji večerni 
obisk mestnega središča Barcelone (z javnim prevo-
zom), ki je v tem času lepo okrašeno. Vsako leto okra-
sijo več kot 400 lokacij v mestu in pričarajo pravljično 
vzdušje. Zvečer bomo po želji in ob doplačilu obiskali 
tipično predstavo flamenka in uživali v temperamen-
tnem plesu.

4. DAN
BARCELONA (IZLET NA MONTSERRAT) - BENETKE
 zajtrk
Dopoldne prosti čas za počitek in po želji zadnje oglede 
mesta in sprehode. Za doplačilo priporočamo izlet na 
katalonsko sveto goro Montserrat, v slikovitem okolju 
naravnega rezervata. Ogledali si bomo baziliko s črnim 
kipcem svete Matere Božje, zaščitnice Katalonije, lah-
ko pa si boste ogledali tudi odličen montseraški muzej 
z deli katalonskih, španskih in francoskih slikarjev. Po 
poti na Montserrat se bomo ustavili v kleteh izvrstne-
ga katalonskega vina, spoznali postopke pridelave in 
ga seveda tudi pokusili. Popoldne avtobusni prevoz do 

letališča in predvidoma v popoldanskih urah polet proti 
Benetkam. Po želji prevoz do Slovenije (doplačilo).

CENA: od 599 €  najmanj 35 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
30 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, 
letališke in varnostne pristojbine, avtobusni pre-
voz po programu, tri nočitve z zajtrki v hotelu 3* v 
Barceloni ali okolici, zunanje oglede po programu, 
spremstvo in organizacijo potovanja. 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 50 € in med 25 in 34 potniki 30 € 
po osebi. 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 129 €, izlet na Montserrat in kleti 35 €; obisk 
predstave flamenca s pijačo 30 €; vstopnina v Sag-
rado Familio 18 €; vstopnina v Nou Camp 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: Pueblo Espanyol:  
12,60 €; strošek vstopnin in lokalnega prevoza, 
strošek mestne turistične pristojbine od 0,50 -2 €/ 
noč (odvisno od kategorije hotela).
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Novoletna Barcelona z letalom  
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

1. DAN
SLOVENIJA - PARIZ nočna vožnja
Odhod iz Slovenije v popoldanskih urah. Nočna vožnja 
proti Parizu

2. DAN 
PARIZ nočitev
Dopoldanski prihod v praznični Pariz in vožnja do ho-
tela, kjer bomo oddali prtljago in nadaljevali ogled 
mesta z metrojem. Na ta način bomo najlažje spoz-
nali mesto. Zvečer se bomo sprehodili po Elizejskih 
poljanah, po želji pa se bomo lahko popeljali s pano-
ramsko ladjico po reki Seni ali se povzpeli na Eifflov 
stolp. Morda nas bo pritegnilo umetno drsališče pred 
Mestno hišo, gotovo pa bomo popili kozarec praznič-
nega napitka na Montmartru.

3. DAN
PARIZ NA SILVESTROVO zajtrk, nočitev
Potep po mestu s podrobnejšimi ogledi znamenitosti: 
trgi Concorde, Vendome in Etoile, Slavolok zmage, 
Opera, Mestna hiša, Mestni otok s katedralo Notre 
Dame, Boulevard St. Germain in St. Michel z Latinsko 
četrtjo... Nekaj časa bomo namenili obisku katere od 
znamenitih galerij in muzejev. Zvečer se bomo prid-

ružili množici Parižanov in gostov iz vsega sveta na 
pariških ulicah pri odštevanju zadnjih minut (takoj po 
polnoči se zabava zunaj konča).

4. DAN
NOVO LETO V PARIZU zajtrk
Zaspali in prebudili se bomo v letu 2020. Morda bomo 
zajtrk celo zamudili in si nato ob Seni privoščili vročo 
čokolado s francoskim rogljičkom. Vsekakor bo ta dan 
še poln zanimivih trenutkov, morda ga bomo po želji 
preživeli v velikem zabavišču EURODISNEY. Pozno po-
poldne odhod iz Pariza. 

5. DAN
FRANCIJA - SLOVENIJA nočna vožnja
Po nočni vožnji prihod v Slovenijo v popoldanskih 
urah.

CENA: od 248 €  najmanj 45 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
10 € na prijavo (min. 2 osebi)!

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze, dve 
nočitvi z zajtrkom v Parizu hotel 3*, prevoz v Di-
sneyland, zunanje oglede po programu, spremstvo 
in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 30 € 
po osebi. med 25 in 35 potniki 50 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 72 € za obe noči.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine po izbiri, 
križarjenje z ladjico po Seni 15 €, vstopnina v Eu-
rodisney 84 € otroci do 11 let, 76 € odrasli, izlet v 
Versailles 15-20 € (odvisno od števila ) vstopnina v 
Versailles 20 €, vzpon na Eifflov stolp 25 €, podze-
mna železnica za 10 voženj cca. 16 €.
ODKRITA BESEDA: praznovanje je v Parizu speci-
fično in mirnejše kot v drugih prestolnicah, zaključi 
se takoj po polnoči.

Novoletni Pariz z avtobusom  
ODHOD: 29. DECEMBER 2019
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 ogled katalonske prestolnice

 možnost obisk Barcelone na silvestrovo

 postanek v mondenem Monte Carlu

1. DAN
SLOVENIJA - AZURNA OBALA - ŠPANIJA
 nočna vožnja
Odhod v popoldanskih urah in vožnja z vmesnimi po-
stanki v Italijo in naprej proti Franciji in čez Azurno 
obalo proti Španiji.

2. DAN
TOSSA DE MAR - COSTA BRAVA večerja, nočitev
Dopoldne prihod prihod v Tossa de Mar. Mesteca, ki 
ga zaradi njegovega izgleda nekateri označujejo tudi 
za Španski Dubrovnik. Sprehodili se bomo po starem 
delu mesta znotraj obzidja in se po želji povzpeli do 
gradu na pečini. Po ogledu vožnja na Costa Bravo do 
enega izmed letoviških središč. Nastanitev v hotelu ter 
prosto popoldne za počitek. Večerja in nočitev.

3. DAN
BARCELONA zajtrk, večerja, nočitev 
Po zajtrku sledi celodnevni izlet v Barcelono. Kata-
lonsko prestolnico si bomo najprej ogledali z avtobu-
som ter si ogledali njen zaščitni znak in najbolj zna-
no delo arhitekta Gaudija, mogočno cerkev Sagrado 
Famílio, ki jo gradijo že več kot 100 let. Zapeljali se 
bomo mimo nenavadnih meščanskih hiš kot sta Casa 
Batllo in Casa Mila ter skozi mestno četrt Eixample in 
se čez Španski trg povzpeli na grič Montjuic, kjer sto-
jijo objekti, ki so služili Olimpijskim igram leta 1992.  
Sprehod po živahni Rambli, eni najbolj znanih spreha-
jališč na svetu s številnimi pouličnimi umetniki in pro-
dajalci, je vedno pravo doživetje. Obiskali bomo eno 

najlepših evropskih tržnic - La Boquerio, ki predstavlja 
pravo poslastico za obiskovalce, nato pa staro gotsko 
četrt Barrio Gotico, zgodovinski predel Barcelone, kjer 
se nahaja mogočna katedrala La Seu. Zvečer povratek 
na Costa Bravo.

4. DAN
COSTA BRAVA (PO ŽELJI MONTSERRAT)
 zajtrk, nočitev 
Dan lahko izkoristimo za samostojne sprehode po 
letoviškem središču in pripravam na najdaljšo noč 
v letu. Po želji in za doplačilo priporočamo izlet na 
»razklano goro« Montserrat do benediktinskega sa-
mostana s črno Marijo, zaščitnico Katalonije. Ogledali 
si bomo baziliko s črnim kipcem svete Matere Božje, 
zaščitnice Katalonije, lahko pa si boste ogledali tudi 
odličen montseraški muzej z deli katalonskih, špan-
skih in francoskih slikarjev. Po poti na Montserrat se 
bomo ustavili v kleteh izvrstnega katalonskega vina, 
spoznali postopke pridelave in ga seveda tudi poku-
sili. Popoldne povratek na Costa Bravo. Silvestrovanje 
na Costa Bravi v eni izmed številnih diskotek, barov in 
restavracij. Po želji in doplačilu se lahko udeležite sil-
vestrske večerje v hotelu ali pa se podate na silvestro-
vanje v Barcelono, kjer se bomo pridružili domačinom 
in številnik obiskovalcem na živahni Rambli. 

5. DAN
COSTA BRAVA - MONAKO  zajtrk , kosilo 
Prosto dopoldne, kosilo v hotelu in vožnja skozi Pro-
vanso na Azurno obalo ter naprej v mondeni Monako, 
ki velja za drugo najmanjšo državo na svetu in za dav-
čno oazo, kjer so si dom ustvarili številni bogataši. Po-
stanek v kneževini, ki je dom številnih bogatašev in go-
sti eno najbolj priljubljenih dirk Formule 1. Z razgledne 
ploščadi si bomo ogledali razgled na stari del Monaka 
in se sprehodili skozi mondeni Monte Carlo. Postanek 

pri znani igralnici. Nadaljevanje vožnje proti Italiji. 

6. DAN
ITALIJA - SLOVENIJA nočna vožnja
Nočna vožnja skozi Italijo in prihod v Slovenijo v do-
poldanskih urah.

CENA: od 299 €  najmanj 45 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, tri polpenzione v hotelu 3* na Costa Bravi, 
izlet v Barcelono, zunanje oglede po programu, 
spremstvo in organizacijo potovanja. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 34 in 44 potniki 35 € 
po osebi, med 25 in 34 potniki 65 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: izlet na Montserrat 
31 €, prevoz v Barcelono na Silvestrovo 20 €, kata-
lonska turistična taksa v hotelu, pribl. 1 € na noč 
na osebo.

OPOMBA: cene dodatnih izletov so izračunane pri 
udeležbi min 20 potnikov.

PRIPOROČAMO: Doplačilo za silvestrsko večerjo v 
hotelu (v primeru neudeležbe izleta v Barcelono za 
Silvestrovo)  65€ na osebo.

Novoletna Barcelona in Costa Brava 
ODHOD: 28. DECEMBER 2019

Costa Brava Barcelona

Peru
 - skrivnostni svet Inkov, 14 dni

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 

Cena: 

od 3.099 €
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Valencija

 direktni letalski prevoz iz Zagreba

 odlična cena

 moderna in enkratna arhitektura

 možnost dodatnih izletov

1. DAN
(SLOVENIJA) ZAGREB - VALENCIJA  nočitev
Predvidoma v jutranjih urah zbor potnikov na letali-
šču pri Zagrebu (ob doplačilu prevoz iz Slovenije) in 
polet predvidoma v dopoldanskih urah v Valencijo, 
tretje največje špansko mesto, ki si je ime »mesto 
rož« prislužila s številnimi vrtovi in parki. Po pristan-
ku se boste prepustili nepozabnemu vzdušju v enem 
najbolj živahnih mediteranskih mest. Vožnja skozi 
moderni del mesta, kjer so urbano celoto spremenili 
v eno evropskih najmodernejših mest. Želja, da bi v 
mestu oblikovali učinkovito povezavo med starim in 
novim, se je uresničila z izvedbo načrtov najpomemb-
nejšega arhitekta Valencije Santiaga Calatrava. Na 
bregovih nekdanje reke Turie je postavljen mogočen 
kompleks, ki pa nima le estetskega, ampak povsem 
praktičen značaj; vsebuje vse od Muzeja znanosti, 
palače umetnosti, Oceanografskega muzeja. Zunanji 
ogled stavb: l`Hemisferic, Muzeja znanosti princa Fili-
pa, l`Umbracle, l`Oceanografic, Operne hiše in center 
za umetnost, l`Agora – prostor za koncerte in športne 
prireditve, mostu l`Assut… Futuristične promenade 
kažejo pot do steze Formule 1, teniških igrišč za med-
narodna tekmovanja. Nastanitev v hotelu.

2. DAN
VALENCIJA –(IZLET V EDINSTVENO VAS REQUENA 
Z DOLGO VINOGRADNŠKO TRADICIJO)
 zajtrk, (pokušnja in degustacija), nočitev
Prost dan v Valenciji. Priporočamo izlet v Requeno in 
uživanje v valencijskem vinu, lokalni kulinariki in bo-
gati kulturni dediščini (doplačilo). Slabo uro vožnje, 
zahodno od Valencije se nahaja edinstvena vasica 
Requena, ustanovljena v iberskem času, z imenom 
samozavestna oz močna (beseda Rakana). Reque-
na je že kmalu postala sinonim za vinogradništvo in 
španska vina z oznako DO ter jamstvo za najbolj kva-
litetna in prestižna vina. Obiskali bomo eno izmed 
številih kleti, spoznali kulturo in tradicijo proizvodnje 
vin in Cave (peneče špansko vino) ter okusili lokalno 
kulinariko. Sprehod skozi najstarejši del La Villa je po-
sebno doživetje - potovanje po srednjeveških jamah. 
Hiše Requne imajo namreč svojo lastno jamo, ki so jo 
uporabljali kot klet, shrambo, silos ali zatočišče. 22 
jam pod glavnim trgom je iz časa muslimanov iz 12 in 
13. stoletja in so jih uporabljali vse do 17. stoletja, ko 
je bila večina hiš porušenih. Popoldne povratek v Va-
lencijo. Silvestrovanje na prostem pri Mestni hiši ali v 
restavraciji (doplačilo).

3. DAN
VALENCIJA – (ZASANJANA DEŽELA DON KIHOTA 
IN SANCHA PANSE)-VALENCIJA  zajtrk, nočitev
Prost dan v Valenciji. Možnost dodatnega izleta v deže-
lo Don Kihota v pokrajini La Mancha (doplačilo). Lepo-
to lamanške čistine, njene mline na veter in srednjeve-
ške gradove nad rdečkasto planjavo, je v nesmrtnost 
povzdignil Cervantes v epskih prigodah Don Kihota. 
Vožnja do kraja Campo de Criptana, kjer na slemenu 
nad planjavo stoji 10 mlinov na veter, ki predstavljajo 
ostanek nekdaj največje skupine mlinov v La Manchi. 
To so mlini iz 16. stoletja. Še več mlinov vidimo nad 
Alcazarjem de San Juan. Vožnja do Puerto Lapice, kraj 
kjer je gostilničar restavracije Don Kihota povitezil. Po 
krajšem postanku naprej v Consuegro z 11 mlini na ve-
ter in lepo obnovljenim gradom. Eden izmed mlinov je 
še vedno delujoč in ga poženejo vsako leto med kra-
ljevim praznovanjem jesenske žetve žafrana. Postanek 
v El Tobosu, ki je med vsemi vasmi najbolj povezana z 
Don Kihotom. Cervantes je prav ta kraj izbral za rojstni 
kraj Dulcineje, ljubezni don Kihota. Postanek tudi pri 
čudovitem gradu Belmonte, ki je kljub izgradnji v 15. 
stoletju odlično ohranjen. Vožnja nazaj v Valencijo. V 
kolikor se odločite, da ostanete v mestu, lahko Valen-
cijo raziščete tudi s kolesi, ki veljajo za enega najbolj 
priljubljenih prevoznih sredstev v mestu. Praznično 
vzdušje je občutiti na vsakem koraku v mestu; v Valen-
ciji decembra organizirajo številne cirkuške predstave, 
največji cirkus je vsekakor Gran Circo Wonderland, ki 
ga postavijo v Bioparku, ki je še posebej zanimiv za 
družine in najmlajše. Prav tako posebno vzdušje je pri 
Muzeju znanosti, kjer lahko poleg znamenite Hemis-
fere drsate na največjem mestnem drsališču. Zvečer 
priporočamo tipično špansko večerjo - paello, ki so jo 
»izumili« prav v Valenciji (doplačilo).

4. DAN
VALENCIJA – ZAGREB (SLOVENIJA) zajtrk
Zajtrk v hotelu. Ogled (z metrojem in peš) stare-
ga mestnega jedra Valencije, ki je ohranilo klasično 
špansko podobo. Osrednji del zapolnjuje katedrala, 
zgrajena v gotskem stilu z izjemnim portalom in osme-
ro kotnim zvonikom - mestnim simbolom. Poleg ka-
tedrale si boste ogledali tudi staro poslopje borze La 
Lonja, izjemno poznogotsko trgovsko središče iz 15. 
stoletja ter zanimive mostove. Postanek in sprehod 
skozi pokrito tržnico Central iz leta 1928, eni najlepših 
in največjih evropskih tržnic s 350 lično urejenimi stoj-
nicami. Sprehod po živahnih ulicah Barrio del Carmen. 
Možnost obiska katerega izmed številnih muzejev. Po-
poldne vožnja na letališče in polet predvidoma polet v 
Zagreb. Prevoz v Slovenijo (doplačilo).

CENA: od 589 €  najmanj 35 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
30 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, 
letališke in varnostne pristojbine, avtobusni pre-
voz po programu, tri nočitve z zajtrki v hotelu 3*, 
zunanje oglede po programu, spremstvo in orga-
nizacijo potovanja. 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 50 € in med 25 in 34 potniki 30 € 
po osebi. 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 129 €, 1 x večerja s paello (v lokalni restavra-
ciji) 25 €; silvestrska večerja s programom: 119 €, 
izlet v Requeno s pokušino in prigrizkom: 49 €, iz-
let v deželo Don Kihota: 59 € (oba izleta ob prijavi 
najmanj 20 potnikov), prevoz na letališče in nazaj: 
40 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: strošek vstopnin in 
lokalnega prevoza
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Novoletna Valencija    
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

POSEBNO 
LETALO IZ 
ZAGREBA
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Novoletni Valencija in Andaluzija  
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

 direktni letalski prevoz iz Zagreba

 odlična cena

 enkratna arhitektura

 nepozabna Alhambra in dežela Don Kihota

1. DAN
(SLOVENIJA) -ZAGREB - VALENCIJA-REQUENA-
TOLEDO pokušnja in degustacija, nočitev
Predvidoma v jutranjih urah zbor potnikov na letališču 
pri Zagrebu (ob doplačilu prevoz iz Slovenije) in polet 
predvidoma v dopoldanskih urah v Valencijo, tretje 
največje špansko mesto, ki si je ime »mesto rož« pri-
služila s številnimi vrtovi in parki. Po pristanku vožnja 
v Requeno in uživanje v valencijskem vinu, lokalni ku-
linariki in bogati kulturni dediščini. Slabo uro vožnje, 
zahodno od Valencije se nahaja edinstvena vasica 
Requena, Requena je že kmalu postala sinonim za vi-
nogradništvo in španska vina z oznako DO ter jamstvo 
za najbolj kvalitetna in prestižna vina. Obiskali bomo 
eno izmed številih kleti, spoznali kulturo in tradici-
jo proizvodnje vin in Cave (peneče špansko vino) ter 
okusili lokalno kulinariko. Krajši sprehod skozi najsta-
rejši del La Villa. Nadaljevanje poti v Toledo, glavno 
mesto pokrajine Castilla-La Mancha, ki je znano po 
odlično ohranjenem srednjeveškem jedru. Po slikovi-
tih in skrivnostnih uličicah se bomo sprehodili do ene 
najlepših gotskih stolnic v Španiji, si ogledali njeno 
zakladnico in glavni oltar (doplačilo za vstopnino). 
Nočitev v okolici.

2. DAN
TOLEDO - GRANADA zajtrk, nočitev
Vožnja do slikovite Granade, ki sta jo leta 1492 za 
kastiljsko krono zasedla Katoliška kralja Ferdinand in 
Isabela. Granada predstavlja nekdanjo zadnjo trdnja-
vo Mavrov na španskih tleh, ki je še danes obdržala 
arabski pridih iz srednjega veka. Ogledali si bomo 
glavno znamenitost Andaluzije, »čipkasto palačo iz 
kamenja« Alhambro, dih jemajočo mavrsko trdnjavo 
s čudovito islamsko arhitekturo, ki sodi med najbolj 

obiskane točke v Španiji. Alhambra, zgrajena v 14. sto-
letju, predstavlja eno najlepših del arabske arhitektu-
re. Sprehodili se bomo tudi po pripadajočih vrtovih 
Generalife. Prosto popoldne za samostojno razisko-
vanje uličic slikovite Granade. Priprava na najdaljšo 
noč v letu in silvestrovanje na prostem ali restavraciji 
(doplačilo). 

3. DAN
GRANADA – DEŽELA DON KIHOTA zajtrk, nočitev
Nadaljevanje potovanja po slikoviti španski pokrajini 
v srednji del Španije v deželo Don Kihota.. Vožnja v 
Puerto Lapice, ki slovi po krčmi Venta del Quijote in 
slovi po tem, da ki jo je  Don Kihot večkrat zamenjal 
za grad ter ga poimenoval »vitez«  krajši postanek in 
naprej  v Campo de Criptana, kjer na slemenu nad 
planjavo stoji 11 mlinov na veter, ki predstavljajo naj-
starejše mline v La Manchi. Eden izmed mlinov je še 
vedno delujoč in ga poženejo vsako leto med kraljevim 
praznovanjem jesenske žetve žafrana. Vožnja v hotel 
na poti v Valencijo.

4. DAN
VALENCIJA – ZAGREB (SLOVENIJA) zajtrk
Vožnja v Valencijo. Sprehod skozi staro mestno jedo 
Valencije, ki je ohranilo klasično špansko podobo. 
Osrednji del zapolnjuje katedrala, zgrajena v gotskem 
stilu z izjemnim portalom in osmero kotnim zvonikom 
- mestnim simbolom. Poleg katedrale si boste ogle-
dali tudi staro poslopje borze La Lonja, izjemno po-
znogotsko trgovsko središče iz 15. stoletja ter zanimive 
mostove. Postanek in sprehod skozi pokrito tržnico 
Central iz leta 1928, Sprehod po živahnih ulicah Barrio 
del Carmen. Vožnja skozi moderni del mesta, kjer so 
urbano celoto spremenili v eno evropskih najmoder-
nejših mest. Želja, da bi v mestu oblikovali učinkovito 
povezavo med starim in novim, se je uresničila z iz-
vedbo načrtov najpomembnejšega arhitekta Valencije 
Santiaga Calatrava. Na bregovih nekdanje reke Turie je 
postavljen mogočen kompleks, ki pa nima le estetske-
ga, ampak povsem praktičen značaj; vsebuje vse od 
Muzeja znanosti, palače umetnosti, Oceanografske-

ga muzeja. Zunanji ogled stavb: l`Hemisferic, Muzeja 
znanosti princa Filipa, l`Umbracle, l`Oceanografic, 
Operne hiše in center za umetnost, l`Agora – prostor 
za koncerte in športne prireditve, mostu l`Assut…Po-
poldne vožnja na letališče in polet v Zagreb. Prevoz v 
Slovenijo (doplačilo).

CENA: od 689 €  najmanj 35 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, 
letališke in varnostne pristojbine, avtobusni pre-
vozpo programu, tri nočitve z zajtrki v hotelih 3* 
v dvoposteljni sobi, zunanje oglede po programu, 
pokušina vin  v Requeni, ogled palače Alhambra 
v Granadi,  spremstvo in organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 60 € in med 25 in 34 potniki 40 € 
po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 129 €, silvestrska večerja s programom: 119 
€, prevoz na letališče in nazaj: 40 €. 

DOPLAČILO PO ŽELJI NA POTI: strošek vstopnin 
in  lokalnega prevoza
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne po-
trdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo 
pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. 
Program potovanja ostaja  vsebinsko enak, prilagojen 
letalskemu prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko 
spremeni.

Alhambra Toledo

Castile-La Mancha

POSEBNO 
LETALO IZ 
ZAGREBA
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 raziskovanje Kanarskih otokov v barvah 
božičnih zvezd

 večna pomlad in prijetne temperature

 kombinacija počitnic in ogledov

 primerno za družine

1. DAN
SLOVENIJA – GRAN CANARIA  polet, nočitev
Zbor potnikov v jutranjih urah na bližnjem letališču (Du-
naj ali Benetke) (ob doplačilu možnost prevoza iz Slove-
nije) in polet na otok večne pomladi - na Gran Canario. 
Vožnja do hotela in nastanitev.  Priprava na najdaljšo 
noč v letu. Silvestrovanje na prostem ali v restavraciji 
hotela.

2. DAN
GRAN CANARIA  zajtrk, nočitev
V pomlad ujeti dan na otoku  bomo izkoristili za spreho-
de in počitek po živahni noči. Prost dan lahko izkoristite 
za samostojno raziskovanje otoka.

3. DAN
GRAN CANARIA - IZLET PO OTOKU zajtrk, nočitev
Odpeljali se bomo proti jugu, kjer nas čaka razigranost 
peščenih sipin in morja na eni strani ter bujna porašče-
nost v notranjosti otoka na drugi strani. Playa Ingles, 
Dunas, Maspalomas so danes velika turistična središ-
ča. Največje med njimi je Maspalomas, ki je nastalo iz 
treh ločenih letovišč.  Od vzhoda na zahod si sledijo 
v tem vrstnem redu: San Agustin, Playa del Ingles in 
Maspalomas Od 60. let naprej se območje nenavadno 
hitro razvija.  K temu je vsekakor botrovala 6 km dolga 
peščena plaža in prijetna klima s skoraj 350 sončnimi 
dnevi v letu.  Na skrajnem jugu otoka se plaža zaklju-
či s čudovitimi bleščeče belimi, saharskim podobnimi 
sipinami, ki so ena najlepših znamenitosti Kanarskih 
otokov. Krajši postanek in nadaljevanje Puerto Morgan, 
v nekdaj staro ribiško pristanišče, ki se je danes razširilo 
v »vas« z značilnimi belo – pastelnimi hišicami.  Hiše 
krasijo železni balkoni z živo pisanim cvetjem, v Marini 
je polno slikovitih ribiških čolnov in prestižnih jaht. Po-
poldne povratek v hotel.

4. DAN
GRAN CANARIA – LAS PALMAS  zajtrk, nočitev
Sprehod po prestolnici otoka Las Palmas. V mestu 
najdemo najstarejše hiše na otoku in nasploh Kanar-
skih otokih.. V slikovitem predelu Vegueta se je Krištof 
Kolumb udeležil maše v baročni cerkvi,  preden se je 
podal v novi svet. Zanimiva je »Kolumbova hiša«, ele-
gantna stavba iz 15. stoletja. Nekoč je bila rezidenca 
prvega guvernerja otoka Pedra de Vere. Kolumb je 
prebival v hiši med pripravami na prvo in drugo poto-
vanje v Ameriko. Danes je hiša spremenjena v muzej, 
posvečen potovanjem Kolumba. V hiši na Calle Cano 
se je rodil in preminil književnik Bemto Perez Galdos. 
Zavzemal se je za socialne spremembe. Sprehod do 
ribiške utrdbe Castillo de la Luz, ki velja za najstarej-
ši spomenik na otoku. Trdnjavo so zgradili leta 1494. 
Prestala je številna obleganja francoskih, nizozemskih 
in angleških piratov. Danes se kulturni center s števil-
nimi razstavami, koncerti, predavanji in recitali.

5. DAN
GRAN CANARIA  zajtrk, nočitev
Prost dan na otoku, namenjen uživanju. 

6. DAN
GRAN CANARIA – TENERIFE – GRAN CANARIA 
 zajtrk, nočitev
Vožnja s trajektom na otok Tenerife. Na poti proti zvez-
dam in velikanu, bi lahko imenovali ta dan. V prijetni 
vožnji se bomo vzpenjali proti najvišjemu vrhu Tenerife 
in Španije vulkanu - Picu del Teide, ki ga domačini in 
tudi vsi obiskovalci še kako častijo. Bujna vegetacija 
na začetku naše poti bo postopoma z vzponom in vsa-
kim metrom višine spreminjala svojo podobo in nas po 
vijugastih, a kljub vsemu urejenih cestah, pripeljala do 
čudovite vulkanske pokrajine in samo 1200 m pod kra-
ter snežne kape, pod katero vsako zimo skrije svojo 
glavo mogočni 3 718 m visok speči velikan. Najlepši 
del Narodnega parka El Teide je Las Canadas, krater 
vulkana po katerem je speljana tudi cesta. Sprehodili 
se bomo do Los Roques, od koder je eden najlepših 
pogledov na okolico. V dolino se bomo vračali skozi 
slikovito vasico Vilaflor in preko Arone na Južni del Te-
nerife. Popoldne povratek na Gran Canario.

7. DAN
GRAN CANARIA      zajtrk, nočitev
Prost dan na otoku, namenjen uživanju.  

8. DAN
GRAN CANARIA- SLOVENIJA      zajtrk
Prosti čas glede na čas polet letala. Prevoz na letali-
šče, od koder bomo poleteli  do enega izmed bližnjih 
letališč. Prevoz v  Slovenijo (doplačilo).

CENA: od 999 € najmanj 45 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
30 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz na Gran Canario 
in nazaj, letališke in varnostne pristojbine, 7 preno-
čevanj z zajtrki v hotelu 3*, 2 izleta po otoku, izlet 
na otok Tenerife, spremstvo in strošek organizacije.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 70 € in med 25 in 34 potniki  50 €.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba: 169 €, izlet na otok Tenerife: 119 €, obvezno 
doplačilo za silvestrovanje v restavraciji v restavra-
ciji hotela: 89 €, doplačilo za polpenzion v hotelu 
(6 večerij): 89 € (ob doplačilu večerij je silvestrska 
večerja obvezna).
SILVESTROVANJE: silvestrovanje bo potekalo na 
prostem, na ulicah kraja Las Palmas. To je odlična 
lokacija za skok v novo leto, saj tukaj silvestrujejo 
domačini. Navadno postavijo številne odre s kon-
certi in prireditvami, na katerih se odvija glasba do 
jutranjih ur. Ulice so živahne, lokali odprti, veliko je 
stojnic s pijačo in hrano, ob polnoči pa imajo og-
njemet.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni. 
Na prodajno mesto posredujte kopijo dokumenta s katerim 
potujete.

Novoletno otočkanje po Kanarih   
ODHOD: 31. DECEMBER 2019

Puerto de Mogan Teide 

Tejeda
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 bogat program s številnimi ogledi

 praznovanje na prostem na mestnem trgu 
Puerta del Sol

1. DAN 
BENETKE - MADRID nočitev
Predvidoma v jutranjih urah zbor potnikov na letali-
šču v Benetkah (ob doplačilu prevoz iz Slovenije) in 
polet predvidoma dopoldne polet proti Madridu. Po 
pristanku avtobusni panoramski ogled mesta, ki slovi 
kot najvišje ležeča evropska prestolnica na peščenih 
gričih ob vznožju Sierra de Guadarrama. Z avtobusom 
se bomo zapeljali po Paseo de la Castelana - najdaljši 
mestni aveniji, ki jo obdajajo številne visoke zgradbe, 
muzeji in stadion nogometnega kluba Real - Barna-
beu; mimo najbolj znanega madridskega prizora - trg 
Cibeles z vodnjakom Kibele, mimo mestnih vrat Alcala 
in arene za bikoborbe - Las Ventas, do Plaza de Es-
paña - trga s kipom Don Kihota in Sanča Panse, čez 
glavno poslovno ulico Gran Via in mimo mestnega 
parka Retiro... Po ogledu nastanitev v hotelu. 

2. DAN 
MADRID  zajtrk, nočitev
Ogled starega mestnega jedra peš in z metrojem. Po 
želji in za doplačilo ogled Kraljeve palače, zgrajene v 
neo klasicističnem slogu z 2800 sobami. Nekdaj ve-
ličastno domovanje španske kraljeve družine je da-
nes muzej in prostor kjer se odvijajo številni državni 
sprejemi. Popoldne predlagamo ogled muzeja Prado 
(doplačilo), ki predstavlja eno največjih znamenitosti 
španske prestolnice. V neoklasicistični stavbi Juana 
de Villanueve je shranjenih več kot 7.000 slik. Med 
njimi je največ Goyevih, Rubensovih, Velazquezovih, 
Brueglovih, Tizianovih, El Grecovih in Zurburanovih 

del. Popoldne priprava na najdaljšo noč v letu in zve-
čer silvestrovanje na ulicah Madrida. Vsako leto se 
zbere velika množica ljudi in skupaj pričaka prvi dan 
v novem letu ter nazdravi s kozarcem penečega vina 
Cava. Doplačilo za silvestrovanje v restavraiji.

3. DAN 
MADRID  zajtrk, nočitev
Po poznem zajtrku bo dan namenjen raziskovanju 
mesta Madrida in sprehod mimo madridske oper-
ne hiše Teatro Real do srca Madrida, trga Puerta del 
Sol, kjer se nahaja sedež madridske regionalne vlade. 
Postanek na glavnem, največjem in najlepšem rene-
sančnem trgu s številnimi kavarnami, tapas bari in re-
stavracijami - Plaza Mayor, ki ga obkrožajo znamenite 
arkade. Nadaljevanje po aveniji Gran Via, ki jo krasijo 
mogočne stavbe iz časa secesije. Prijetno vzdušje je na 
tradicionalnem prazničnem sejmu na Plaza Espanya, 
kjer na dobro založenih stojnicah ponujajo izdelke iz 
lesa, srebra, keramike, stekla. Glavno zatočišče vseh 
Madridčanov je park Retiro, ki se razprostira na kar 1,4 
kvadratnega kilometra, najdemo pa ga v samem sre-
dišču mesta, nedaleč stran od železniške postaje Ato-
cha. V parku najdemo jezero, kipe, Kristalno palačo, 
spomenike, na jezeru pred spomenikom kralju Alfonsu 
XII. Zvečer bomo po želji in ob doplačilu obiskali tipič-
no predstavo flamenka in uživali v temperamentnem 
plesu.

4. DAN 
MADRID – (ESCORIAL)-BENETKE 
Prosto za zadnje oglede in sprehode ali po želji in ob 
doplačilu poldnevni izlet do veličastnega El Escoria-
la, kraljevega samostana, palače in grobnice iz 16. 
stoletja, ki se ponaša s številnimi presežki. Ogromna 
zgradba je zgrajena v granitnem pogorju Sierra de Gu-
adarrama. V samostanu so pokopani španski kralji. 

Popoldne avtobusni prevoz na letališče in predvidoma 
v večernih urah polet proti Benetkam. Po želji prevoz v 
Slovenijo (doplačilo).

CENA: od 529 €  najmanj 35 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
30 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, 
letališke in avtobusne pristojbine, avtobusni pre-
voz po programu, tri nočitve z zajtrki v hotelu 3* 
v dvoposteljni sobi, zunanje oglede po programu, 
spremstvo in organizacijo potovanja. 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 40 € in med 25 in 34 potniki 30 € 
po osebi. 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enopostelj-
na soba 129 €, povratni prevoz do letališča 58 €, 
vstopnina in rezervacija v Kraljevo palačo: 16 €, 
poldnevni izlet v El Escorial 49 € 8ob prijavi naj-
manj 20 potnikov), silvestrska večerja v restavra-
ciji: 129 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: predstava flamen-
ka 40 €, muzej Prado 16 €, muzej Reine Sofije 10 €, 
morebitne vstopnine na poti.
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne po-
trdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo 
pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. 
Program potovanja ostaja  vsebinsko enak, prilagojen 
letalskemu prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko 
spremeni.

Novoletni Madrid  
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

Madrid

Zahodna obala ZDA, 
– enkratni nacionalni parki in vrvež 

velemest, 14 dni
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

Cena: 

od 2.499 €
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 prijetne temperature tudi v zimskem času

 spoznajte Lizbono, Porto, Coimbro, Fatimo 

1. DAN 
SLOVENIJA - BENETKE – LIZBONA-COIMBRA-
PORTO  nočitev
Zbor potnikov na letališču pri Benetkah in predvidoma 
v dopoldanskih urah polet v Lizbono. Za doplačilo pre-
voz na letališče. Po pristanku sledi vožnja v Coimbro, 
najstarejše univerzitetno mesto in nekdanjo prestolni-
co Portugalske. Sprehod po slikovitih, ozkih in strmih 
uličicah Coimbre, je razlog, da se zaljubiš v Portugal-
sko. Univerza je najbolj častitljiva in najuglednejša 
učna ustanova, ki tudi sicer narekuje ritem življenja v 
mestu. Ogled univerze in knjižnice (zunanji ogled), ka-
tedrale in starega mestnega jedra, ki predstavlja pra-
vi labirint ozkih ulic, ki se vijejo okoli strmega griča. 
Popoldne nadaljevanje vožnje v Porto, drugo največje 
mesto Portugalske. Sledi ogled mesta, katerega ime 
je sinonim za pristanišče, vino in lepo reko, ki se vije 
proti mestu. V številnih vinskih kleteh ob bregu reke 
Douro v Villa Nova de Gaia obiskovalci pokušajo de-
sertno vino portovec, tradicionalne stare ladje pa kra-
sijo pristanišče. Zgodovina kleti sega nazaj v začetek 
18. stoletja, najbolj znane kleti pa so Sandeman, Cro-
ft, Dow, Warre, Graham.. Pokušnja desertnega Porta 
− tipičnega portugalskega vina, v znamenitih vinskih 
kleteh ob reki Douro (doplačilo). Nastanitev v hotelu.

2. DAN 
PORTO-FATIMA zajtrk, nočitev
Ogled stolnice Se, cerkvice in samostana Svetega 
Frančiška ter borze za vrednostne papirje zgrajene že 
leta 1843… sprehod po najznamenitejšem delu Porta - 
Ribeira s starimi hišami, zanimivo tržnico ter številnimi 
bari, restavracijami, ki zaživijo predvsem zvečer. Nad 
reko in starim mostom se pne najznamenitejši od petih 
mostov nad reko Douro, Ponte Dom Luis iz leta 1886, 
od koder bomo imeli prelep razgled na »Zlato reko« s 
slikovitimi barkami s plitvim ugrezom, ki so služile za 
transport vina po reki. Popoldne vožnja v Fatimo, ro-
marski kraj, ki ga imenujejo oltar Portugalske. Sprehod 
po središču, ki je za milijone romarjev kraj skrivnosti 
in svetosti ter prizorišče šestih čudežnih prikazovanj 
Device Marije iz leta 1917. Nastanitev v hotelu.

3. DAN 
BATALHA-NAZARE-OBIDOS-LIZBONA zajtrk, nočitev
Vožnja v Batalho, mesto, ki predstavlja ponos in čustva 
Portugalske z eno najlepših gotskih cerkva Santa Maria 
de Victoria in samostanom ter znamenito nedokonča-
no kapelo iz časa vladanja Joaa I. Na poti postanek v 
slikoviti ribiški vasici Nazare, danes letoviškem središ-
ču na obali Atlantskega oceana. Prebivalke mesta še 

vedno nosijo tradicionalna oblačila, prav tako pladnji 
s sardelami niso polnoma izginili z nabrežja. Z zgornje-
ga dela mesta Sito, na 110 m visokem vrhu pečine se 
odpira čudovit razgled. Nadaljevanje do “poročnega 
mesta” Obidosa. Dona Isabela Aragonska je namreč 
mesto dobila za poročno darilo. Sprehod po slikovi-
tem, s srednjeveškim obzidjem obdanim mestom, ki 
leži na vrhu apnenčaste pečine. Značilne belo pobar-
vane hišice in tlakovane uličice večkrat služijo kot ku-
lisa za filme. Vožnja v Lizbono.

4. DAN 
LIZBONA  zajtrk, nočitev
Ogled glavnega portugalskega mesta, ki leži na sed-
mih gričih ob obali reke Tejo in mu večkrat pravijo tudi 
zasanjano mesto. Vožnja v predel Belem in ogled dveh 
draguljev pod Unescovo zaščito, Belemski stolp iz 16. 
stoletja in samostan sv. Jeronima s cerkvijo, v kateri 
so grobnice portugalskih kraljev in sarkofaga pesnika 
Camoesa ter pomorščaka Vasca da Game. Ustavili se 
bomo tudi pri spomeniku slavnih pomorščakov – razi-
skovalcev in po želji pokusili belemsko sladico Pasteis 
de Belem. Popoldne bomo nadaljevali z ogledom Liz-
bone in njenega čarobnega labirinta uličic. Sprehod 
po živahni četrti Baixa in njenih številnih trgov, ki jih 
je mesto dobilo v času velike prenove po uničujočem 
potresu v 18. stoletju (trg Rossio, Comercio, ..). Sta-
ri del se razteza na sedmih gričih in v ta namen je v 
mestu kar nekaj vzpenjač in dvigal. Ena najbolj znanih 
v mestu je Santa Justa in povezuje Baixo s četrtjo Chi-
ado, znano po živahnem nočnem življenju ter trgovini-
cah, restavracijah in barih. Glavna nakupovalna ulica 
Augusta povezuje čudoviti trg Praça do Comercio in 
osrednji del mesta. Priprava na najdaljšo noč v letu. 
Možnost silvestrovanja na prostem ali v restavraciji 
(doplačilo).

5. DAN 
(SINTRA-CABO DA ROCA–CASCAIS-ESTORIL)–
BENETKE-SLOVENIJA zajtrk
Prost dan v Lizboni. Priporočamo poldnevni izlet v Si-
tro (doplačilo). Vožnja v Sintro, staro kraljevsko pre-
stolnico, ki upravičeno velja za eno najlepših mest 
na Portugalskem. Zunanji ogled Nacionalne palače 
Sintra, kraljeve palače iz 15. stoletja, ki so jo kralji 
uporabljali vse do 19. stoletja kot poletno palačo. Po-
poldne vožnja skozi Park Pena, očarljivo mešanico ze-
lenih gozdov ter nasadov mimoz ter drugih eksotičnih 
rastlin in cvetic v okolici Sintre do najzahodnejše točke 
Evrope-Cabo da Roca. Po ogledu povratek v Lizbono 
skozi mondeni letovišči Estoril in Cascais, ki se naha-
jata ob obalni cesti priližno 30 km od Lizbone. Cascais 
se je razvil iz ribiške vasice in leži ob mirnem zalivu; 
Estoril pa je letovišče z igralnico in uveljavljenim golf 
klubom. Vožnja na letališče pri Lizboni in odhod letala 
predvidoma popoldne v Benetke, kjer boste pristali v 
večernih urah. Prevoz v Slovenijo (dopalčilo).

CENA: od 679 €  najmanj 35 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
30 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v Lizbono, leta-
liške in varnostne pristojbine, 4 nočitve z zajtrki v 
hotelih 3* v dvoposteljnih sobah, vse navedene zu-
nanje oglede in prevoze po programu, spremstvo 
in organizacijo potovanja. 
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
med 15 in 24 potniki 60 € in med 25 in 34 potniki 
50 € po osebi. 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 129 €, avtobusni prevoz na letališče 58 €, do-
plačilo za silvestrsko večerjo 129 €, ogled predsta-
ve Fado z večerjo 55 €, izlet v Sitrro: 49 € (ob prijavi 
najmanj 15 potnikov).
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine in stro-
ški za javni prevoz pribl. 50  €, mestna turistična 
pristojbina v Lizboni in Portu: od 1 €/ noč (obvezno 
plačilo na recepciji hotela).
OPOMBA: V primeru, da nam letalski prevoznik ne po-
trdi predvidenega letalskega prevoza, si pridružujemo 
pravico do spremembe kraja in časa odhoda in vrnitve. 
Program potovanja ostaja  vsebinsko enak, prilagojen 
letalskemu prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko 
spremeni.

Novoletna Porto in Lizbona - 5 dni   
Silvestrovanje v deželi na robu Evrope 
ODHOD: 28. DECEMBER 2019

Lizbona Porto
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 najbolj priljubljeno italijansko silvestrovanje 
na prostem ob Jadranskem morju

 super ugodno

1. DAN
SLOVENIJA - SAN MARINO - RIMINI 
(SILVESTROVANJE NA PROSTEM) nočitev
Zgodnji jutranji odhod iz Slovenije. Vožnja mimo Seža-
ne in po Padski nižini mimo Benetk do žepne državice 
San Marino. Sprehodili se boste po starem mestnem 
jedru, ki vas bo očaralo ne le s svojo zgodovino, tem-
več tudi s svojo slikovito lego; z vrha boste občudovali 
bližnjo in daljno okolico. Številni majhni butiki in lokali 
kar sami vabijo, da vstopite in kupite kakšno darilce. 
Popoldan nastanitev v Riminiju in nekaj prostega časa 
za pripravo na najdaljšo noč v letu. Silvestrovanje na 
prostem, ki se bo odvijalo na Piazza Fellini. Ob dobri 
glasbi in odličnem programu se boste zabavali do jut-
ranjih ur naslednjega dne. 

2. DAN
RIMINI - RAVENNA - SLOVENIJA zajtrk
Pozen zajtrk in del dopoldneva prosto za sprehode po 
dolgih peščenih plažah ali odličen italijanski cappu-
ccino. V opoldanskih urah se bomo podali do starega 
mestnega jedra, kjer si bomo ob sprehodu ogledali 
Avgustov slavolok in tempelj družine Malatesta. Nas-
lednji postanek bomo naredili v Ravenni, kjer si bomo 
ogledali znamenito Dantejevo grobnico, in po želji ba-
ziliko San Vitale in mavzolej Gale Placidie s čudovitimi 
mozaiki. Po ogledih nadaljevanje potovanja proti Slo-
veniji. Prihod domov v poznih večernih urah.

CENA: od 119 €  najmanj 45 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevozi po progra-
mu, eno nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, spremstvo 
in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 25 € po 
osebi in med 25 in 34 potniki 40 € po osebi.
DOPLAČILO NA POTI: turistična taksa v hotelu 
pribl. 2 € na osebo.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 36 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnina za bazi-
liko San Vitale in mavzolej Gale Placidie pribl. 10 €.

Več o dogajanju na dan 31.12. v Riminiju si lahko oglede 
na: www.capodannorimini.com.

Novoletna zabava v Riminiju - 2 dni 
ODHOD: 31. DECEMBER 2019

 obisk romantične Verone in čarobnih 
slikovitih mestec ob Gardskem jezeru 

  silvestrovanje na prostem v dobri družbi

Ste vedeli, da ima okolica Gardskega jezera izredno milo 
podnebje podobno mediteranskemu? Gardsko jezero na-
mreč deluje kot »akumulator«, ki v mrzli polovici leta oddaja 
energijo, ki jo kopiči v toplih mesecih. Zato topli in lepi de-
cembrski dnevi ob jezeru niso nič nenavadnega. 

1. DAN
SLOVENIJA-VERONA-SIRMIONE-GARDSKO JEZERO
 večerja, nočitev
Odhod v jutranjih urah. Vožnja skozi Padsko nižino do 
italijanskega najbolj romantičnega mesteca v severni 
Italiji. Mesto, ki je živahno preko celega leta vabi 
obiskovalce od blizu in daleč spričo neustavljivega 
šarma in številnih zgodovinskih, arhitekturnih 
in umetniških znamenitosti. Ob znameniti Areni 
se bomo v mislih podali v prejšnja stoletja in si 
poskusili preslikati gladiatorske boje in številna druge 
dogajanja. Nato se bomo po znameniti nakupovalni 
ulici podali do Zelenjavnega in Gosposkega trga ter 
seveda Julijine hiše. Pod Julijinem balkonom se bomo 
vživeli v Sheakspearovo dramo o Romeu in Juliji in na 
obok hiše pripeli naše najbolj skrite srčne želje. Nekaj 

prostega časa za nakupe spominkov ali okušanje 
veronskega pandora in nato vožnja proti Gardskemu 
jezeru. Postanek v mondenem Sirmionu, ki se nahaja 
na polotoku ob južni obali Gardskega jezera, njegov 
zaščitni znak pa so ozke uličice s številnimi trgovinami 
spominkov, restavracijami in bari … Večerja. 
Nastanitev v hotelu in priprave na najdaljšo noč v letu. 
Obisk živahnega silvestrovanja na prostem.

2. DAN
POTEP PO OBALI GARDSKEGA JEZERA (LIMONE 
DEL GARDA- RIVA DEL GARDA-LAZISE) zajtrk
Po poznem zajtrku se bomo podali na panoramsko vo-
žnjo ob obali Gardskega jezera. Pot nas bo vodila pod 
slikovitimi vršaci proti severnemu delu jezera, ki velja 
za najlepšega. Jutranjo kavico bomo spili v slikovitem 
mestecu Limone del Garda, katerega dostop je bil dol-
ga leta le preko jezera. Nadaljevanje poti do najbolj 
severno ležečega mestece Riva del Garda. Mestece je 
priljubljeno letovišče, srce pa je staro mestno jedro z 
mogočnimi utrdbami. Ogled in prosto za kosilo. Pot ob 
jezeru bomo nadaljevali skozi vasico Malcesine, ki jo 
imenujemo tudi »vrt Italije« vse do kraja Lasize, kjer 
bo naše slovo od Gardskega jezera. Ogled in zadnji 
sprehod ob jezeru in nato vrnitev v Slovenijo s priho-
dom v večernih urah.

CENA: od 149 €  najmanj 45 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze po progra-
mu, 1x polpenzion v hotelu 3*, slovensko spremstvo 
in organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 20 € po 
osebi in med 25 in 34 potniki 40 € po osebi.
DOPLAČILO NA POTI: turistična taksa v hotelu 
pribl. 2 € na osebo.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 30 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: morebitne vstop-
nine: Julijina hiša 6 €, ogledi posameznih cerkva in 
muzejev: 3-14 €.
Več o dogajanju na dan 31.12. ob Gardskem jezeru 
si lahko ogledate na: www.capodannosulgarda.it

Silvestrovanje ob Gardskem jezeru 
ODHOD: 31. DECEMBER 2019

zanimivo sladko čarobno

Rimini

Za skupine 15 oseb ali več veljajo posebni popusti. 
Pišite nam na: skupine@palma.si
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 mesto z enim najbolj veličastnih ognjemetov 
na svetu

 vožnja z ladjo vključena v ceno

V jutranjih urah vožnja do pristanišča Punta Sabbioni, 
od koder se bomo z ladjico odpeljali v čarobno okra-
šeno osrčje Benetk. Na trgu Sv. Marka si bomo ogle-
dali veličastno Baziliko Sv. Marka, astrološko uro, ter 
zvonik Campanille, ki je eden od simbolov mesta … 
Prefinjena zunanjost Doževe palače spominja na čip-
ko, Most vzdihljajev pa jo povezuje z zaporom, kjer 
je bil zaprt Giacomo Casanova - največji zapeljivec v 
zgodovini mesta. Prosti čas za samostojno razisko-

vanje mesta, praznične nakupe ali okrepčilo v eni od 
številnih kavarn ali restavracij. Ob polnoči se bomo 
pridružili pisani družbi popotnikov iz celega sveta 
in občudovali veličastni ognjemet, ki velja za enega 
najlepših v svetovnem merilu. Ob 02.00 uri se bomo 
odpeljali proti Sloveniji, kamor je prihod predviden v 
zgodnjih jutranjih urah. 

CENA: od 49 €  najmanj 45 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, povratno 
vožnjo z ladjo do trga Sv. Marka, zunanje oglede 
po programu, slovensko spremstvo in organizacijo 
izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 9 € po 
osebi in med 25 in 34 potniki 15 € po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine po želji.
Več o dogajanju na dan 31.12. v Benetkah si lahko ogle-
de na www.veneziacapodanno.com.

Silvestrovanje v Benetkah - 1 dan  
ODHOD: 31. DECEMBER 2019

čarobno

 mesto z enim najbolj veličastnih ognjemetov 
na svetu

 nastanitev v letoviškem Lido di Jesolo

1. DAN
SLOVENIJA - BENETKE nočitev 
V jutranjih urah vožnja do pristanišča Punta Sabbi-
oni, od koder se bomo z ladjico odpeljali v čarobno 
okrašeno osrčje Benetk. Na trgu Sv. Marka si bomo 
ogledali veličastno Baziliko Sv. Marka, astrološka uro 
ter zvonik Campanille, ki je eden od simbolov mesta 
… Prefinjena zunanjost Doževe palače spominja na 
čipko, Most vzdihljajev pa jo povezuje z zaporom, kjer 
je bil zaprt Giacomo Casanova - največji zapeljivec v 
zgodovini mesta. Prosti čas za samostojno razisko-
vanje mesta, praznične nakupe ali okrepčilo v eni od 
številnih kavarn ali restavracij. Ob polnoči se bomo 
pridružili pisani družbi popotnikov iz celega sveta in 
občudovali veličasten ognjemet, ki velja za enega naj-
lepših v svetovnem merilu. Ob 2. uri vožnja do hotela. 

2. DAN
BENETKE - BURANO - MURANO - TORCELLO - 
SLOVENIJA   pozen zajtrk
Z ladjico se bomo popeljali po beneški laguni do oto-
kov Murano, Burano in Torcello. Otok Murano slovi po 
izdelovanju stekla, čipke iz otoka Burano pa so zna-
menitost mesta Benetk, saj so jih v preteklosti doma-
činke izdelovale za premožne meščane. Sprehod med 
živobarvnimi hišami, kjer se je ustavil čas. Tretji izmed 
otokov je Torcello, kamor so se v 5. stoletju zatekli be-
gunci s celine, na njem pa je nekaj časa živel in ustvar-
jal Ernest Hemingway. Popoldan vrnitev na celino in 
odhod domov, kamor bomo prispeli v večernih urah.
 

CENA: od 119 €  najmanj 45 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobu-
som, cestne in ostale pristojbine, vožnjo z ladjo oba 
dneva, ena nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, turistične 
takse, zunanje oglede, stroške spremstva in organi-
zacije potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 20 € po 
osebi in med 25 in 34 potniki 40 € po osebi.

DOPLAČILO NA POTI: turistična taksa v hotelu 
pribl. 2 € na osebo.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 28 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: urni stolp pribl. 6 €, 
bazilika Sv. Marka pribl. 2,50 €, ostali muzeji in ga-
lerije od 3 do 12 €.

Več o dogajanju na dan 31.12. v Benetkah si lahko ogle-
de na www.veneziacapodanno.com.

Silvestrovanje v Benetkah - 2 dni  
ODHOD: 31. DECEMBER 2019

Benetke

Libanon 
5 dni, 17. in 25.10.2019; 

22.02., 26.04.2020

 Super ugodno,

 Bejrut - deveto najboljše mesto na svetu,

 degustacija vin v vinski kleti

 Harissa, eden najbolj znanih romarskih 
krajev v Libanonu

Cena: 

od 799 €
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 ogled Bologne z živahnim praznovanjem na 
prostem

 v ceni pokušina dobrot Emilie Romagne: 
pršuta, sira in balzamičnih kisov

1. DAN
SLOVENIJA - MODENA-PARMA - BOLOGNA  večerja
Odhod iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja 
proti Italiji in po Padski nižini mimo Benetk in Pado-
ve proti Modeni. Ogled mesta, ki je znano po zanimivi 
zgodovini in slikovitem mestnem središču. Po ogledu 
vožnja do Parme, ki je znana po odličnem pršutu, par-
mezanu in balzamičnih kisih. Obisk pršutarne, kjer 
boste lahko poizkusili odlično šunko in parmezan. V 
popoldanskih urah sledi vožnja do predelovalnice bal-
zamičnih kisov, ki ima na tem področju dolgo zgodovi-
no ter v njih gastronomija že počasi prerašča v umet-
nost. Nastanitev v hotelu v okolici Bologne, večerja in 
prevoz v središče mesta. Silvestrovanje na prostem, ki 
velja za enega najbolj atraktivnih v Italiji. V večernih 
urah se obiskovalci in domačini zberejo na trgu Piazza 
Maggiore, kjer živa glasba poskrbi za prijetno vzdušje. 

Vrhunec večera je skulptura vecchione ali »starec«, 
ogromen kip, katerega postavitev je zaupana lokalnim 
umetnikom. Točno ob polnoči skulpturo zažgejo, kar 
simbolično pomeni odstranitev vsega slabega iz pre-
teklega leta. Točno ob polnoči boste lahko občudo-
vali tudi slikoviti ognjemet. Predvidoma ob 1h vrnitev 
v hotel. Nočitev.

2. DAN
BOLOGNA -MANTOVA - SLOVENIJA  zajtrk
Po poznem zajtrku si bomo ogledali »debelo« Bolog-
no, ki si je ta nadimek prisvojila zaradi kulinaričnih 
umetelnosti, ki jih premorejo domačini. Mesto slovi 
po najstarejši univerzi v Evropi, po uličnih arkadah, ki 
jim ni videti konca in po monumentalnem središču - 
Piazza Maggiore z Neptunovim vodnjakom in mnogimi 
palačami. Tu je tudi najpomembnejša bolonjska cer-
kev sv. Petronija. Na sprehodu po mestu bomo videli 
tudi stolpa, ki sta simbol mesta, ter mnoge druge za-
nimivosti. V popoldanskem času bomo pot nadaljevali 
v Mantovo, srednjeveški biser s čudovitim mestnim 
jedrom, ki ga obdajajo jezera. Po ogledu znamenitosti 
si bomo nekaj časa vzeli tudi za „dolce far niente”, ter 
se pozno zvečer vrnili v Slovenijo.

CENA: od 139 €  najmanj 45 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
20 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz po progra-
mu, pokušina balzamičnih kisov, obisk pršutarne 
s pokušino šunke in parmezana, vsi zunanji ogledi 
po programu, polpenzion v hotelu 3*, spremstvo in 
organizacijo izleta.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 20 € po 
osebi in med 25 in 34 potniki 40 € po osebi.
DOPLAČILO NA POTI: turistična taksa v hotelu 
pribl. 2 € na osebo
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 27 €, ostale vstopnine po želji. 
Več o dogajanju na dan 31.12. v Bologni si lahko http://
www.bolognacapodanno.it/

Novo leto v Bologni  
ODHOD: 31. DECEMBER 2019

 dočakajte 2020 v Firencah, toskanski 
zakladnici umetnosti in arhitekture

1. DAN
SLOVENIJA - FIRENCE večerja, nočitev
Odhod v jutranjih urah in vožnja do toskanske prestol-
nice - Firenc. Srednjeveški in renesančni biser v adven-
tnem času dobi praznično podobo, v katerem palače 
zasijejo v vsej svoji lepoti. Mesto si boste najprej ogle-
dali z najlepše razgledne točke - Piazzale Michelange-
lo, od koder se odpre lep pogled na mesto, stolnico, 
cerkev Sv. Križa, zvonik in reko Arno, ki se lenobno vije 
skozi mesto. Z ogledi boste nadaljevali v mestu: Piazza 
del Duomo s krstilnico in izjemno katedralo Santa Ma-
ria del Fiore, Giottov zvonik, Dantejeva rojstna hiša, 
cerkev Sv. Križa. Ustavili se boste na trgu Piazza della 
Signoria, ki ga krasijo številne palače in spomeniki, 
si ogledali cerkev Orsanmichele, značilen primer flo-
rentinske gotike in se med čudovitim stebriščem pa-
lače Uffizi sprehodili do Ponte Vecchia - znamenitega 
mostu, ki vas bo pripeljal do palače Pitti. Novo leto 
bomo dočakali ob silvestrovanju na prostem v množici 

turistov iz celega sveta. Ob polnoči bo mesto razsvetlil 
ognjemet. Vožnja do hotela v okolici Firenc. 

2. DAN
LUCCA - PISA - SLOVENIJA zajtrk
Po poznem zajtrku vožnja do Lucce. Ogled mestnega 
središča in najpomembnejših znamenitosti: bazilika 
San Ferdiano, stolnica San Martino, mestno obzidje, 
trg na ostankih rimskega amfiteatra, ... Večji del dne-
va bomo namenili ogledu Pise. Za mnoge obiskovalce 
je to eno najlepših toskanskih mest, ki se razprostira 
na bregovih reke Arno. Ogled Piazze dei Miracoli (Trga 
čudežev), kjer stoji stolnica z znamenitim poševnim 
stolpom in krstilnico. Po ogledih nekaj časa prosto za 
nakup spominkov ali za oddih v praznično okrašenem 
mestecu. Vrnitev v Slovenijo, kamor je predviden pri-
hod v poznih večerno - nočnih urah.

CENA: od 139 €  najmanj 45 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, nastanitev v 
hotelu 3* v okolici Firenc, zajtrk in večerja, oglede 
po programu, spremstvo in organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 20 € po 
osebi in med 25 in 34 potniki 40 € po osebi.

DOPLAČILO NA POTI: turistična taksa v hotelu 
pribl. 2 € na osebo.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 26 €, Galerija Uffizi s predrezervacijo vstopa: 
25 € (vstopnica in strošek rezervacije vstopa; rezer-
vacija je mogoča do 30.11.; po tem datumu na pov-
praševanje).

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine: Medi-
čejska kapela pribl. 6 €, stolnica (zvonik in kupola) 
pribl. 8 €, krstilnica pribl. 5 €, cerkev Sv. Križa pribl. 
8 €.

Več o dogajanju na dan 31.12. v Firencah si lahko ogle-
de na http://www.capodannofirenze.com/

Novoletne romantične Firence 
ODHOD: 31. DECEMBER 2019

Bologna
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 pričakajte 2020 v večnem mestu
 sledovi cvetoče antične civilizavije in 

cerkveno središče zahodnega sveta na enem 
mestu

 preverjena nastanitev v prijetnem hotelu na 
obrobju Rima

1. DAN
SLOVENIJA - RIM  nočna vožnja
Odhod v večernih urah in nočna vožnja proti Rimu.

2. DAN
RIM - VATIKAN  večerja in nočitev
Vožnja v Vatikan in ogled trga Sv. Petra. Sledi obisk Ba-
zilike Sv. Petra - največje bazilike na svetu, ki so jo sko-
zi stoletje trajajočo gradnjo okrasili z najlepšimi izdelki 
pomembnih avtorjev: od Michelangela in Berninija, do 
Canove in Pollaiuola. Po želji in za doplačilo priporo-
čamo vzpon na kupolo, od koder je lep pogled na za-
prti del Vatikana in okolico. V kolikor bo čas dopuščal 
možnost samostojnega obiska Vatikanskih muzejev, 
kjer si poleg izjemne zbirke iz različnih umetnostno - 
zgodovinskih obdobij, lahko ogledate tudi edinstveno 
Sikstinsko kapelo. Popoldne prosto za samostojne 
oglede Rima ali nakupe. Nastanitev v hotelu. Večerja 
in nočitev.

3. DAN
RIM IN SILVESTROVANJE NA PROSTEM
 zajtrk, nočitev
Ogled kulturno zgodovinskih znamenitosti »Večnega 
mesta«. Najprej si bomo ogledali veličasten Kolosej, 
kjer so v antiki potekale različne prireditve. Ob njem 
stoji Konstantinov slavolok, ki je eden od zadnjih, ki so 
jih postavili v Rimu. Ob ogledu Panteona in ostankov 
Rimskega in cesarskih forumov se bomo skušali vrni-
ti v burne čase razprav in pestrega dogajanja na tem 
mestu … Prosto za pozno kosilo in prevoz do hotela 
in čas za počitek ali pripravo na najdaljšo noč v letu. 
Večerja in silvestrovanje na prostem ali ob doplačilu 
silvestrovanje v restavraciji. 

4. DAN
RIM - SLOVENIJA  zajtrk
Po poznem zajtrku nadaljevanje ogledov s poudar-
kom na spoznavanju znamenitosti baročnega Rima: 
slikoviti trg Navona z vodnjakom Štirih rek, Panteon 
- vrhunska mojstrovina rimskih statikov in arhitektov, 
Španske stopnice in vodnjak Trevi, kamor za ponoven 
povratek v Rim vržete kovanec … Po ogledih vrnitev v 
Slovenijo, kamor boste prispeli v nočnih urah.

CENA: od 229 €  najmanj 45 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
30 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevozi po pro-
gramu, eno nočitev z zajtrkom in en polpenzion v 
hotelu 3* na obrobju Rima, zunanje oglede po pro-
gramu, spremstvo in organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 26 € 
po osebi in med 25 in 34potniki 40 € po osebi.

DOPLAČILO NA POTI: turistična taksa v hotelu 
pribl. 2  € na osebo, metro pribl. 3  €/dan (ogledi 
Rima se kombinirajo z javnimi prevoznimi sredstvi, 
ki se doplačajo).

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 44  €, Vatikanski muzeji 26  € (vstopnica in 
strošek rezervacije vstopa; rezervacija je mogoča 
do 30.11.; po tem datumu na povpraševanje), sil-
vestrska večerja: 79 € (min 20 oseb).

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: Kolosej 16 € (kom-
binirana vstopnica z rimskimi forumi), Vatikanski 
muzeji 17  € (vstopnica brez predrezervacije), ku-
pola bazilike 8  €, ostali muzeji in galerije od 6  € 
do 10 €.

Novoletni Rim z avtobusom   
ODHOD: 29. DECEMBER 2019

čarobno

 uspešnica zadnjih let

 nastanitev v preverjenih hotelih

 obisk Neaplja in Pompejev

1. DAN
SLOVENIJA - NOČNA VOŽNJA nočna vožnja
Odhod v večernih urah in nočna vožnja proti Rimu.

2. DAN
NEAPELJ - POMPEJI večerja, nočitev
Jutranji prihod v temperamentni in praznično okraše-
ni Neapelj. Sprehod skozi male ulice srednjeveškega 
dela mesta, ki tvori srce mesta in ogled mestnih zna-
menitosti: galerija Umberto I., trg Plebiscito, Castel 
Nuvo, gledališče San Carlo … Praznični čas zaznamu-
jejo tudi lepo okrašene ulice in jaslice, ki so značilnost 
Neaplja in plod obrti, ki prehaja iz roda v rod. Prosto 
za pokušino prave neapeljske pizze, samostojne ogle-
de ali nakupe. Popoldan vožnja do Pompejev in ogled 
izkopanin starega rimskega mesta. Vrnitev v hotel.

3. DAN
RIM - VATIKAN  zajtrk, nočitev
Vožnja v Vatikan in ogled trga Sv. Petra. Sledi obisk Ba-
zilike Sv. Petra - največje bazilike na svetu, ki so jo sko-
zi stoletje trajajočo gradnjo okrasili z najlepšimi izdelki 
pomembnih avtorjev: od Michelangela in Berninija, do 
Canove in Pollaiuola. Po želji in za doplačilo priporo-
čamo vzpon na kupolo, od koder je lep pogled na za-
prti del Vatikana in okolico. V kolikor bo čas dopuščal 
možnost samostojnega obiska Vatikanskih muzejev, 
kjer si poleg izjemne zbirke iz različnih umetnostno - 
zgodovinskih obdobij lahko ogledate tudi edinstveno 
Sikstinsko kapelo. Prosto za pozno kosilo in prevoz do 
hotela in čas za počitek ali pripravo na najdaljšo noč v 
letu. Večerja in silvestrovanje na prostem ali ob dopla-
čilu silvestrovanje v restavraciji. 

4. DAN
RIM - SLOVENIJA   zajtrk
Nadaljevanje z ogledi mestnih znamenitosti. Najprej 
si bomo ogledali antični del mesta: Kapitol in Rimski 
forum, ki je bil središče dogajanja v Rimu, mogočni 
Kolosej, trg Navona s slovitimi fontanami … Pred od-
hodom domov bomo v Fontano Trevi vrgli novčič za 
srečo v novem letu in ponoven povratek v Rim. Sledi 
vožnja v Slovenijo, kamor je predviden prihod v poznih 
nočnih urah.

CENA: od 229 €  najmanj 45 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, en polpenzi-
on in ena nočitev z zajtrkom v hotelu 3* po progra-
mu, zunanje oglede po programu, stroške sprem-
stva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 30 € po 
osebi in med 25 in 34 potniki 45 € po osebi. 
DOPLAČILO NA POTI: turistična taksa v hotelu 
pribl. 2  € na osebo, metro pribl. 3  €/dan (ogledi 
Rima se kombinirajo z javnimi prevoznimi sredstvi, 
ki se doplačajo).
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 40 €, silvestrska večerja: 79 € (min 20 oseb).
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: Pompeji 15*  € (v 
vseh areheoloških najdiščih je obvezena prisotnost 
lokalnih vodnikov, cca 5 € na osebo), Vatikanski mu-
zeji 17 € (vstopnica brez predrezervacije), nakup en-
kratne vozovnice za lokalne prevoze po Rimu pribl. 
3 € (ogledi se izvajajo z javnimi prevoznimi sredstvi).
Več o dogajanju na rimskih ulicah na 31.12., si lahko 
ogledate na: www.capodannoroma2020.it

Silvestrski Rim in Neapelj 
ODHOD: 29. DECEMBER 2019

Rim Neapelj
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 optimalne časovnice letov

 ogled večnega mesta v soju prazničnih luči

 možnost ogleda vatikanskih muzejev s 
predrezervacijo vstopa

 preverjena nastanitev 

1. DAN
TRST OZ. BENETKE - RIM nočitev
Po pristanku letala vožnja v Rim. Ogled kulturno zgo-
dovinskih znamenitosti »Večnega mesta«. Najprej 
si bomo ogledali veličasten Kolosej, kjer so v antiki 
potekale različne prireditve. Ob njem stoji Konstanti-
nov slavolok, ki je eden od zadnjih, ki so jih postavi-
li v Rimu. Ob ogledu ostankov rimskega in cesarskih 
forumov se bomo skušali vrniti v burne čase razprav 
in pestrega dogajanja na tem mestu. Popoldne na-
daljevanje ogledov s poudarkom na spoznavanju 
znamenitosti baročnega Rima: slikoviti trg Navona z 
vodnjakom Štirih rek, Panteon - vrhunska mojstrovi-
na rimskih statikov in arhitektov, Španske stopnice in 
vodnjak Trevi, kamor za ponoven povratek v Rim vrže-
te kovanec. Priprave na najdaljšo noč v letu. Ob dopla-
čilu možnost silvestrske večerje v hotelu.

2. DAN 
RIM IN VATIKAN zajtrk, nočitev
Vožnja v Vatikan in ogled trga Sv. Petra. Sledi obisk 
Bazilike Sv. Petra - največje bazilike na svetu, ki so jo 
skozi stoletje trajajočo gradnjo okrasili z najlepšimi 
izdelki pomembnih avtorjev: od Michelangela in Ber-
ninija, do Canove in Pollaiuola. Po želji in za doplačilo 
priporočamo vzpon na kupolo, od koder je lep pogled 
na zaprti del Vatikana in okolico. V kolikor bo čas do-
puščal možnost samostojnega obiska Vatikanskih mu-
zejev, kjer si poleg izjemne zbirke iz različnih umetno-
stno - zgodovinskih obdobij ogledate tudi edinstveno 
Sikstinsko kapelo. Popoldne prosto za samostojne 
oglede Rima ali nakupe. Vrnitev v hotel in priprave na 
najdaljšo noč v letu. Po želji in za doplačilo silvestrska 
večerja v restavraciji. Nočitev

3. DAN
RIM - TRST OZ. BENETKE zajtrk
Po zajtrku prosti čas za samostojne oglede ali nakupe. 
Popoldne prevoz na letališče in prijava na let proti Tr-
stu oz. Benetkam.

CENA: od 559 €  najmanj 45 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
30 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: Trst oz. Benetke - Rim - Trst oz. 
Benetke, letališke in varnostne pristojbine, zunanje 
oglede Rima (peš in v kombinaciji z lokalnimi pre-
voznimi sredstvi, ki se doplačajo), prevoz letališče - 
hotel - letališče, dve nočitve z zajtrkom v hotelu 3* v 
Rimu, stroške spremstva in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
35 in 44 potniki 30 € po osebi in med 25 in 34 potni-
kih: 50 € po osebi. 
DOPLAČILO: turistična taksa v hotelu pribl. 4-6 € 
na osebo, metro pribl. 3 €/dan (ogledi Rima se kom-
binirajo z javnimi prevoznimi sredstvi, ki se dopla-
čajo).
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enopostelj-
na soba 28 €/noč, Vatikanski muzeji (vstopnina in 
predrezervacija) 28 €, silvestrska večerja v restavra-
ciji 89 € (min 20 oseb)
Več od dogajanju 31.12. si lahko ogledate na www.ca-
poddanoroma.it
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Novoletni Rim z letalom  
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

Neapelj

 silvestrska večerja v ceni potovanja

 vzpon na Vezuv in ogled Neaplja z uličico 
San Gregorio Armenom

 po želji izlet na Capri, otok sonca, pomaranč 
in razkošnih vil

1. DAN 
(SLOVENIJA) -BENETKE - NEAPELJ večerja, nočitev
Zbirališče potnikov na letališču Benetke v jutranjih 
urah. Prijava na polet letala proti Neaplju. Po pristanku 
v Neaplju sledi ogled mestnih znamenitosti, med kate-
rim izstopata grad in galerija Umberta I in uličico San 
Gregorio Armenom, ki slovi po božičnih figuricah, ki jih 
domačini izdelujejo iz voska, plutovine, brona in gline... 
Nastanitev v hotelu in nočitev.

2. DAN 
NEAPELJ - VEZUV- POMPEJI 
 zajtrk, silvestrska večerja, nočitev
Po zajtrku vzpon na »vrh pekla, ki se dviga iz raja« - kot 
je Goethe opisal Vezuv - vulkan, ki je s svojim izbruhom 
davno nazaj popolnoma uničil in s pepelom prekril stari 
rimski mesti Pompeje in Herculaneum. Proti vrhu Ve-
zuva se bomo popeljali z avtobusom, zadnji vzpon pa 
bo potrebno opraviti peš. Veličasten je pogled na vul-
kansko žrelo na eni strani in Neapelj na drugi. Po ogledu 
vožnja do Pompejev in ogled izkopanin starega rimske-
ga mesta. Priprave na najdaljšo noč v letu. Silvestrova-
nje. Nastanitev in nočitev.

3. DAN  zajtrk, večerja in nočitev
SORRENTO OZ. PO ŽELJI IZLET NA OTOK CAPRIProsto 
za raziskovanje Sorrenta. Lahko se bomo sprehodili po 
ozkih mestnih ulicah ali se podali ob vznožje strmih 
klifov do Marina Grande, kjer je zgrajeno mestno 
pristanišče. Ob doplačilu predlagamo izlet na slikoviti 
otok Capri, priljubljeno izletniško točko številnih 
popotnikov. Zvečer vrnitev v Neapelj in nočitev. 
IZLET NA OTOK CAPRI: otok slovi po izredno blagi kli-
mi in po naravnih znamenitostih, med katere sodi tudi 
»Modra jama«. Po izredno ozkih otoških ulicah se bomo 
popeljali z mini busi in si ogledali Anacapri ter Capri. 
Na voljo bo tudi nekaj prostega časa za obisk znameni-
te Ville San Michele in seveda tudi za pokušino pravega 
limoncela, ki ga izdelujejo na otoku. Vrnitev v hotel in 
nočitev. 

4. DAN 
CASERTA - NEAPELJ – BENETKE (SLOVENIJA) zajtrk
Vožnja v Caserto in ogled impozantne Kraljeve palače 
Burbonov. Palačo v baročnem stilu, ki je bila zgrajena 
po vzoru Versaillesa obkroža velik, lepo urejen park, v 
palači pa je bila poleg številnih soban tudi knjižnica in 
gledališče. V popoldanskih urah sledi vožnja v Neapelj. 
Še nekaj prostega časa za kavico, nakupe ali pokušino 
in pravo neapeljske pizze... Prevoz na letališče in polet 
letala urah proti Benetkam (po želji in za doplačilo pre-
voz do Ljubljane).

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
30 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, letalski pre-
voz Benetke – Neapelj – Benetke (vključen 1 kos roč-
ne prtljage) , letališke in varnostne pristojbine, dva 
polpenziona in ena nočitev z zajtrkom v hotelu 3/4, 
silvestrska večerja, zunanje oglede po programu, 
organizacija in vodenje potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 30 €
po osebi in med 25 in 34 potniki: 50 eur na osebo. 
DOPLAČILO: turistična taksa v hotelu pribl. 3  €/
noč.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 60 €, izlet na Capri: 70 € min 15 oseb (v ceni 
avtobusni prevoz do pristanišča, prevoz z ladjo, av-
tobusni prevoz po otoku, vodenje), 1 kos oddane pr-
tljage do 15kg – 60 € (pozor cena velja le ob prijavi), 
trevoz do Benetk: 58 €
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine: Vezuv 
12  €, Pompeji arheološko najdišče 15  €+ obvezno 
lokalno vodenje pribl. 5 - 7 €/osebo, Caserta 12 € 
morebitne dodatne vstopnine po želji.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Silvestrovanje v Neapeljskem zalivu  
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

CENA: od 649 € 
 najmanj 45 potnikov  po avtobusu
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 nastanitev in silvestrovanje v preizkušenem 
družinskem hotelu CICO 4* v letoviškem 
Torre Santa Sabina tik ob obali 

 ogled hišič palčkov Alberobello in jamskih 
bivališč v Materi

 odkrivanje lepot neokrnjene in divje narave 
Južne Italije 

1. DAN večerja, nočitev
(LJUBLJANA) BENETKE - BARI- POLIGNANO 
-MONOPOLI - TORRE SANTA SABINA  
Zbirališče potnikov na letališču v Benetkah. Prijava 
na polet letala proti Bariju. Po pristanku panoramski 
avtobusni ogled mesta in nato vožnja po slikoviti 
obalni cesti italijanskega škornja proti Polignanu in 
nato Monopoliju. Ogled simpatičnih južnoitalijanskih 
mestec in nadaljevanje poti do našega začanega 
doma – hotela CICO v letoviškem mestecu Torre 
Santa Sabina. Večerja in po želji sprehod po obalni 
promenadi in spoznavanje z letoviškim mestecem.

2. DAN
TORRE SANTA SABINA - OSTUNI –MARTINA 
FRANCA  - TORRE SANTA SABINA
  zajtrk, silvestrovanje v hotelski restavraciji 
Po zajtrku vožnja do bližnjega »belega mesta« Ostuni, 
ki je poznan po belih fasadah hiš v mestnem središču. 
Ogled: mestni trg, katedrala, Karmeličanski samo-
stan, cerkev Sv. Marije Magdalene z barvno kupolo. 
Nekaj prostega časa in nato nadaljevanje poti do Mar-
tine France, nekoč pomembnega trgovskega središča 
regije s števlnimi elegantnimi palačami, ki še vedno 
pričajo o blagostanju srednjeveškega mesteca. Prosti 
čas za kosilo ma čudoviti piazzi, kjer predlagamo da 
sledite svojemu nosu in si privoščite kavo in vzdušje 
katere od kavarn oz. okrepčevalnic.Vrbitev v hotel in 
priprave na najdaljšo noč v letu. Silvestrovanje v ho-
telski restavraciji.

3. DAN 
TORRE SANTA SABINA - LOCOROTONDO – 
ALBEROBELLO – TORRE SANTA SABINA 
 zajtrk, večerja, nočitev 
Vožnja po notranjosti do Alberobella, vasico pod zaš-
čito UNESCOa, ki se nahaja v regiji Murge, na »peti« 
italijanskega škornja. Kraj je poznan po posebno obli-
kovanih kamnitih hišicah s kupulastimi strehami, po-
znanimi pod imenom »trulli«. Ob sprehodu skozi va-
sico bomo lahko občudovali res nenavaden kraj, in si 
ogledali nenavadno cerkev Sv. Antonia, ki nima prime-
re na svetu. Popoldne nadaljevanje poti do Locoroton-
da, romantičnega mesteca s številnimi umetnostno - 
zgodovinskimi zakladi. Nastanitev, večerja in nočitev. 

4. DAN  zajtrk, večerja, nočitev
TORRE SANTA SABINA - MATERA - ALTAMURA 
Po zajtrku krajši del poti do Matere. Ogled zanimivih 
jamskih bivališč. Globok kanjon s številnimi jamami in 
impresivnimi stenami je bil idealen prostor za naseli-
tev takratnega človeka. Lahko je živel v jamah, ki jih je 
lahko širil v notranjost, kanjon pa mu je dajal zavetje 
pred različnimi nevarnostmi. To je prostor kjer si lahko 
prikličemo zgodovino vse od paleolitika do mestnih 
naselij »Civita« in »Sassi«. Podzemno mesto se je širilo 
in danes se lahko sprehodite med več kot 120 cerkva-
mi z bizantinskimi freskami, številnimi obnovljenimi 
hišami, danes spremenjenimi v hotele in restavracije. 
Veliki filmski umetniki so tu posneli filme, tudi »Kris-
tusov pasijon«. Zaradi svoje izjemnosti je mesto že od 
1993 pod zaščito UNESCA. Postanek še v Altamaturi 
za ogled. Vožnja proti Bariju, nastanitev, večerja in 
nočitev. 

5. DAN 
BARI - CASTEL DEL MONTE - BENETKE 
(LJUBLJANA)  zajtrk 
Po zajtrku vožnja do Castel del Monte - citadele in gra-
du iz 13. stoletja, ki se nahaja na hribu nad mestom 
Bari in predstavlja edinstveni primer srednjeveške vo-
jaške arhitekture, ki je uspešna mešanica elementov iz 
klasične antike, islamskega orienta in severnoevrop-
ske cistercijanske gotike. Po želji ogled notranjosti. 

Popoldne vožnja v Bari in prosto popoldne za samo-
stojne oglede ali nakupe. Prevoz na letališče in prijava 
na večerni let proti Benetkam. Po želji in za doplačilo 
prevoz do Ljubljane.

CENA: od 779 €  najmanj 45 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
30 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 15 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Benetke - Bari 
- Benetke (vključen 1 kos ročne prtljage), letališke 
in varnostne pristojbine, dve nočitvi z zajtrkom in 
1x popenzion v hotelu 4* Cico v Torre Santa Sabina, 
1x polpenzion v hotelu 4* v okolici Barija, silvestrska 
večerja, zunanje oglede po programu, organizacija 
in vodenje potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: 35 in 
44 potniki 30 € po osebi, med 25 in 34 potniki: 50 €. 
DOPLAČILO: turistična taksa v hotelu pribl. 3  €/
noč.
DOPLAČILA NA POTI: vstopnine: pribl 25 € turistič-
na taksa v hotelu pribl. 3 €/noč 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: 1 kos oddane 
prtljage do 20 kg 50 € enoposteljna soba 148 € (v 
primeru, da potuje 1 oseba je doplačilo obvezno in 
se obračuna ob prijavi), prevoz do letališča v Benet-
kah: 58 €.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

V Novo leto na peti italijanskega škornja - APULIJA  
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

Vabimo Vas da z nami Novo leto 2020 preživite v čudoviti južni Italiji. Milo sredozemsko podnebje južne Italije bo pripomoglo, da bomo lahko uživali ob ogledih arhitekturnih 
čudes Apulije ter neokrnjeni naravi čudovitih oljčnih gajev, vinogradov in žitnih polj.

Ostuni

Bari

Alberobello

Matera
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  posebno letalo direktno na Palermo 
 v ceni vključeno silvestrovanje s silvestrsko 

večerjo
 Etna - 3350 metrov visok še delujoč vulkan, 

ki ga preprosto morate videti 
 temperamentni Palermo in Taormina - bisera 

Sicilije 
 dolina templjev z grškimi svetišči in templji
 Catania, eno najlepših sicilijanskih letoviških 

krajev

1. DAN
(SLOVENIJA) - ZAGREB - PALERMO -MONREALE - 
VZHODNA OBALA (CATANIA) večerja, nočitev
Polet posebnega letala iz letališča Zagreb proti leta-
lišču v Palermu (ob doplačilu prevoz iz Ljubljane). Po 
pristanku sledi vožnja v bližnje Monreale. Ogled me-
steca s slikovitimi pogledi na Palermo in ogled zname-
nite saracensko - normanske stolnice iz 12. stoletja(U-
NESCO), s čudovitimi mozaiki. Nadaljevanje vožnje na 
Catanijsko obalo in nastanitev v hotelu. Po želji spre-
hod po letoviški promenadi. Večerja in nočitev. 

2. DAN
ETNA - TAORMINA zajtrk, večerja, nočitev 
Ob lepem vremenu vzpon na Etno, najvišji evropski 
vulkan in simbol Sicilije*. Posebej zanimivo bo spre-
minjane vegetacijskih pasov do višine 1900 metrov. 
Po želji in ob doplačilu vzpon z gondolo do 2500m 
in terenskimi vozili do višine 2900m, kjer se bomo v 
spremstvu gorskih vodnikov sprehodili okoli trenutno 
najzanimivejših predelov vulkana.** Nadaljevanje v 
Taormino, bisera vzhodne obale. Informativni sprehod 
po mestnem središču in po želji ogled grško-rimske-

ga teatra. Nekaj časa bo namenjenega individualnim 
sprehodom ter posedanju v enem izmed številnih go-
stiln ali barov. Potrebno bo poskusiti granito. Vrnitev v 
hotel in priprave na najdaljšo noč v letu. Silvestrovanje 
v hotelski restavraciji.
*V primeru mrzlega in deževnega vremena ogled Etne ni 
možen.

3. DAN 
CATANIA – AGRIGENTO (DOLINA TEMPLJEV) - 
PALERMO  zajtrk, večerja, nočitev 
Dan bomo začeli z ogledom znamenitosti Catanie. 
Hči Etne, mesto, ki ga krasi več lepo ohranjenih ba-
ročnih zgradb, je danes pomembno trgovsko in pro-
metno središče z univerzo in vrsto znanih meščanov. 
Predlagamo vožnjo s turističnim vlakcem, ki vas bo 
popeljal po širšem središču mesta. Mesto je znano 
po svojih slaščičarnah. Nato nas bo pot vodila skozi 
središče otoka, mimo Enne (balkon Sicilije) v bližino 
Agrigenta. Dolina Templjev (UNESCO), nekdanje an-
tično mesto Akragas je do današnjih dni ohranilo svoj 
šarm. O nekoč mogočnem in bogatem mestu pričajo 
ostanki antičnih templjev in drugih gradenj. Med njimi 
najbolj izstopa Concordia tempelj ali tempelj spra-
ve. Ob spremstvu lokalnega vodnika se bomo vrnili v 
čase, ko so svetu vladali bogovi vzeti iz narave. Med 
sprehodom pa bomo spoznali tudi nekatere zanimive 
rastline.

4. DAN 
PALERMO - ZAGREB - (LJUBLJANA) zajtrk 
BUON ANNO! Pozen zajtrk. Palermo, mesto divjih 
strasti, neustavljivega šarma in mesto,ki se izreka za 
mir. V mestu, ki so ga ustanovili Feničani so svoje sledi 
pustili Arabci, Normani, Francozi, Španci…Tu vam ni-
koli ni dolgčas. Panoramska vožnja po mestu in spre-
hod po trgih Bellini, Pretoria, Quattro Canti, mimo šte-
vilnih fontan, cerkva in veličastne normanske palače. 

Po ogledu vseh glavnih znamenitosti bo čas za “DOLCE 
E FAR NIENTE”. Še nekaj časa,torej, za uživanje v bar-
vitosti okusov sicilijanske kuhinje, slastnih slaščicah, 
sladoledov, kave, sprehodih… Še poslednji cannolo 
siciliano… Sledi vožnja na letališče in polet v Zagreb. 

CENA: od 739 €
  najmanj 45 potnikov  po avtobusu 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
30 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz s posebnim le-
tom  Zagreb - Palermo - Zagreb (vključen 1 kos pr-
tljage ki se odda), letališke in varnostne pristojbine, 
avtobusne prevoze po programu, dva polpenziona 
in ena nočitev z zajtrkom (31.12.) v hotelih 3/4*, 
silvestrska večerja, zunanje oglede po programu, 
spremstvo in organizacije potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
35 in 44 potniki 30 € po osebi, med 25 in 34 potniki: 
50 € na osebo. 
DOPLAČILO: turistična taksa v hotelu pribl. 2-3 € na 
osebo na noč.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 89 €, transfer v Zagreb in nazaj 39 €.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Novo leto na Siciliji - posebno letalo  
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

Taormina Palermo

POSEBNO
LETALO

Etna Catania
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1. DAN
LJUBLJANA - PALERMO večerja, nočitev
Zbor potnikov na letališču JP Brnik in prijava na po-
let posebnega letala proti Palermu. Krožni avtobusni 
ogled mesta, postanek za kavo in nato in prevoz do 
hotela Saracen Sands. Nastanitev v hotelu in pros-
ti čas za spoznavanje s hotelom in vasico Isola Della 
Femme. Nastanitev v hotelu v mestu.

2. /3. DAN:
POČITNIKOVANJE NA SICILIJI
 zajtrk, nočitev, silvestrska večerja v ceni
Počitnikovanje in silvestrovanje v hotelskem resortu 
kjer Vam zagotovo ne bo dolgčas. Po želji se lahko 
odločite za najem avtomobila in odkrivate bližnje bi-
sere kot so čudovite plaže San Vito lo Copo, Mondello 
ipd...  ali pa se z vlakom odpeljete v Palermo in uživate 
v živahnem utripu mesta s številnimi trgovinami, mu-
zeji in galerijami. Silvestrovanje v hotelski restavraciji 
z bogatim animacijskim program, bogato silvestrsko 
večerjo, D.J. glasbo in še in še… 

4. DAN 
PALERMO- LJUBLJANA  zajtrk
Po zajtrku težko slovo od prijaznih gostiteljev, odjava 
iz hotela in vožnja v Palermo, prestolnico Sicilije. 
Sprehod skozi mesto in ogled mestnih znamenitosti: 
fontana Pretoria, Normanska palača, katedrala, teatro 
massimo… Nekaj prostega časa za obisk živahne 
tržnice, sprehod po mestnem središču, mimo številnih 
fontan in parkov ali obisk katerega od muzejev, galerij. 
Morda si bomo ogledali katakombe ali baročni vrt. 
Prevoz na letališče (z javnimi prevoznimi sredstvi) in 
polet letala v Ljubljano.

CENA: od 679 €  najmanj 35 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz s posebnim leta-
lom Ljubljana – Palermo - Ljubljana (vključen 1 kos 
oddane prtljage) tri polpenzioni v hotelu Saracene 
Sands (www.saracenhotelpalermo.com) z vklju-
čeno silvestrsko večerjo (živa glasba, animacijski 
program , več hodov silvestrske večerje – več info 
na www.palma.si), ogled Palerma (brez vstopnin), 
prevoz letališče-hotel-letališče, stroške spremstva 
in organizacije potovanja. 
DOPLAČILO: turistična taksa v hotelu pribl. 2-3 € na 
osebo/noč.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
25 in 34 potniki 48 € po osebi, med 14 in 24 potniki: 
78 €.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 148 €, rent a car (ponudba Vam po želji prip-
ravimo na prodajnem mestu; cena najema za 4 dni 
od 60 € dalje)
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI:morebitne dodatne 
vstopnine po želji.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Sicilija - novoletne počitnice    
ODHOD: 30. DECEMBER 2019
Vabimo Vas, da Novo Leto preživite v Palermu, kjer Vas bodo razvajali v hotelu Saracen Sands, ki se nahaja v manjšem ribiškem naselju Isola Delle Femmine le 15 minut 
vožnje od letališča Palermo Falcone Borsellino in ob eni najlepših plaž na Siciliji. Hotel je mediteranskega dizajna in se nahaja na lastni peščeni plaži. V sklopu hotela se na-
haja igrišče za mini golf, teniška igrišča in številne druge možnosti športnega udejstvovanja kot je izposoja koles, pikado, namizni tenis, biljard, otroško in golf igrišče... Po 
želji lahko počitnikujete ali pa se odpravite z vlakom ali najetim avtomobilom odkrivati številne sicilijanske bisere v okolici hotela. Na Silvestrovo se bo v hotelu odvijal bogat 
silvestrski program z živo glasbo, večerjo, animacijo in programom za otroke, ki se bo nadaljeval še v prvi dan novega leta. Več informacij na www.palma.si

Sardinija

1. DAN
BENETKE – CAGLIARI  večerja, nočitev 
Zbirališče potnikov na letališču v Benetkah (Treviso), 
od koder bomo poleteli na Sardinijo. Pristali bomo 
na jugu tega lepega otoka, v živahnem obmorskem 
turističnem središču Cagliari. Po pristanku vožnja do 
hotela in nastanitev. Sprehod skozi mestno središče 
in ogled Cagliarija, lepega obzidanega srednjeveške-
ga mesteca z obrambnimi stolpi, razgledno ploščad-
jo, katedralo in plemiškimi palačami.... Cagliari je 
najpomembnejše mesto otoka s skoraj pol milijona 
prebivalcev z bogatim kulturnim življenjem, zgodovi-
no, naravo ter pestrim nočnim življenjem…. Zagotovo 
zanimivo mesto, kjer bo vsakdo našel nekaj za svojo 
dušo. Nočitev.

2. DAN zajtrk, večerja, nočitev
CAGLIARI – IZLET PO EVROPSKIH MALDIVIH OZ. IZ-
LET PO NAJLEPŠIH PLAŽAH SARDINIJE 
Po želji in doplačilo izlet ob obali jugovzhodnega dela 
Sardinije, kjer boste obiskali najlepše dele otoka s ču-
doviti plažami, prepadni klifi ter sinjemodrim morjem, 
zaščitnim znakom Sardinije…. Vožnja do simpatične 
Chie, dih jemajoče plaže Dune, Tueredde, Calle Cipa-
la…V popoldanskih urah priprave na najdaljšo noč v 
letu. Silvestrovanje na prostem, s številnimi prizorišči 
in nastopi številnih priznanih glasbenih skupin in ita-
lijanskih umetnikov. Po želji in za doplačilo možnost 
silvestrske večerje v restavraciji oz. hotelu.

3. DAN zajtrk, večerja, nočitev
CAGLIARI – PO ŽELJI OBISK VINSKE KLETI  
Po poznem zajtrku prosto popoldne. Popoldne po 
želji in za doplačilo obisk vinske kleti s pokušino in 
prigrizki. V zadnjih dvajsetih letih je vinogradniška 
dejavnost na otoku postala ena najpomembnejših, 
njihova vina pa svetovno znana. Vožnja mimo obsežnih 
vinogradov do vinske kleti. Ogled ter nato pokušina vin 
ter sardinskega žganja ob dobrotah sardinske kuhinje.

4. DAN 
POČITNICE   zajtrk, večerja, nočitev
Prosti dan za zadnje nakupe spominkov, oglede ali 
zgolj počitek na prostranih mestnih plažah. Popoldne 
vožnja v center Cagliarija, po želji dodatni ogledi oz 
prosto za zadnje nakupe spominkov. 

5. DAN 
CAGLIARI – BENETKE   zajtrk
Težko slovo in vožnja na letališče in prijava na 
dopoldanski let proti Benetkam.

CENA: od 529 €  najmanj 45 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 15 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Benetke – Cagli-
ari – Benetke (vključena ročna prtljaga), letališke in 
varnostne pristojbine, tri polpenzioni in ena nočitev 
z zajtrkom v hotelu 3* v Cagliariju, ogled Cagliarija 
ter avtobusni prevoz letališče – hotel – letališče, 
vodenje in organizacija potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na 
posameznem avtobusu za manjšo skupino med 35 
in 44 potnikov 40 € in med 25 in 34 potnikih; 60 € 
na osebo.
DOPLAČILOA NA POTI: turistična taksa v hotelu 
pribl 3 € na osebo na noč.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba: 150 €, 20kg prtljage ki se odda: 58 €, avto-
busne prevoz iz Celja in Ljubljane do letališča v Be-
netkah in nazaj 58 €, silvestrska večerja 95 € (min 
15 oseb) vinska degustacija: 68 € (vključuje prevoz, 
ogled kleti, pokušina 4 vrst vin (in žganj) ob sardin-
ski malici, izlet po plažah Sardinije: 39 €, silvestrska 
večerja 105 € (min 15 potnikov) . Cena za izletov velja 
za min 15 oseb.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Sardinija - Novo leto na evropskih Maldivih   
ODHOD: 30.  DECEMBER 2019

RAZVAJANJE V HOTELU SARACEN SANDS 4*
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  ogled živahne prestolnice Grčije

 izlet na Peloponez že vključen v ceno

 nastanitev v živahni grški prestolnici

1. DAN
(SLOVENIJA) – BENETKE– ATENE  nočitev
Zbor potnikov na letališču v Benetkah (po želji in proti 
doplačilu možnost rezervacije organiziranega povra-
tnega transferja iz Ljubljane) in polet proti Atenam, 
ki nas bodo očarale s svojim temperamentom ter me-
šanico svetovljanskega duha in kaotičnega utripa. Po 
pristanku se bomo podali na ogled mestnih znameni-
tosti: glavna trga Omonia in Sintagma s parlamentom, 
Olimpijski stadion, predsedniško palačo, Hadrijanov 
slavolok ter knjižnico in akademijo. Nastanitev v ho-
telu. Zvečer bomo lahko obiskali živahno ulico Plako.

2. DAN
ATENE - KORINTSKI PREKOP - PELOPONEZ
 nočitev
Po zajtrku izlet na polotok Peloponez. Ustavili se bomo 
v Korintu in znamenitem Korintskem prekopu, nada-
ljevali pot do dobro ohranjenega antičnega gledali-
šča Epidavros, ki je znan po izjemni akustiki. Obiskali 
bomo tudi Mikene, enega najpomembnejših arheolo-
ških najdišč Grčije, ki mu pravijo tudi zibelka evropske 
civilizacije. Priprave na najdaljšo noč v letu. Po želji in 
za doplačilo silvestrovanje v restavraciji.

3. DAN
ATENE – PO ŽELJI KRIŽARJENJE PO SARONSKEM 
ZALIVU  zajtrk, nočitev
Dopoldne prosto za sprehode po živahnih ulicah, 
obisk velike atenske tržnice ali katerega od muze-
jev. Za ljubitelje morja, sonca in otokov ob doplačilu 
predlagamo križarjenje po Saronskem zalivu s postan-
ki na treh otokih: Hydri, butičnem otočku s slikoviti-
mi belo obarvanimi ulicami, Porosu, kjer nas bo zajel 
živahen utrip pristanišča s številnimi odličnimi resta-
vracijami in Aegini, priljubljeni izletniški točki Atencev. 
Na ladji bo tudi kosilo, čas za sončenje in počitek. Po 
želji večerni obisk Lycabetusa, najvišje točke Aten.

4. DAN
ATENE – BENETKE - (SLOVENIJA) zajtrk
Vožnja v Atene. Dovolj pa bo časa za najljubši grški 
dnevni obred - volto: sprehajanju, sproščanju, srkanju 
grškega frappeja in nakupom. Še posebej živahno je 
okrog trga Monastiraki na Plaki. Popoldan vožnja do 
najjužnejše točke Atiškega polotoka - rta Sounion. 
Pogledali si bomo Pozejdonov tempelj. Sledi vožnja 
do letališča in polet nazaj (po želji in proti doplačilu 
možnost organiziranega povratnega transferja do Lju-
bljane).

CENA: od 569 €  najmanj 45 potnikov
 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
40 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE:letalski prevoz iz Benetke v 
Atene in nazaj (polet preko enega izmed evropskih 
letališč, vključen 1 kos oddane prtljage do 20kg), 
letališke in varnostne pristojbine, avtobusni pre-
voz po programu v Grčiji, 3x nočitev z zajtrkom v 
hotelu 4* v Atenah, oglede po programu (brez 
vstopnin), spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med
35 in 44 potniki 30 € po osebi, med 25 in 34 potniki 
50 € na osebo.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 75 €, križarjenje po Saronskem zalivu: 110 € 
(vključen prevoz do pristanišča, križarjenje po oto-
kih, kosilo na ladji) organiziran povratni transfer iz 
Ljubljane do letališča v Benetkah 58 €, silvestrska 
večerja pribl. 70 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnina za Akro-
polo: 20 € (otroci, dijaki 10 €), Mikene 12 € (otroci 
6 €), Epidavros 12 € (otroci 6 €), morebitne ostale 
vstopnine po želji.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Novoletni utrip Aten in Peloponeza   
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

Atene Epidavros

Za skupine 15 oseb ali več veljajo posebni popusti. 
Pišite nam na: skupine@palma.si
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  v novo leto v ritmu sirtakija v živahni grški 
prestolnici - Atenah

 ogled severnega dela Grčije s slikovito 
Meteoro

1. DAN nočna plovba
SLOVENIJA - ANCONA - IGOUMENITSA
V jutranjih urah odhod proti Anconi, kjer nas bo čakala 
grška ladja. V popoldanskih urah vkrcanje na ladjo, ki 
je s svojimi restavracijami, trgovino, igralnico, bari in 
diskoteko pravi plavajoči hotel. Sledi nočna plovba po 
Jadranskem morju proti Grčiji.

2. DAN
IGOUMENITSA - KALAMBAKA - DELFI
 večerja, nočitev
Zjutraj izkrcanje v največjem mestu severozahodne Gr-
čije - Igoumenitsi. Pot nas bo vodila po slikoviti pok-
rajini do mesta Ioannina, nato pa čez gorovje Pindos 
v dolino Meteore, kjer se nam bo že od daleč odprl 
pogled na monolitne stolpiče, na katerih so zgradili 
enega največjih in najpomembnejših samostanskih 
kompleksov Grčije, ki so uvrščeni tudi na Unescov se-
znam svetovne dediščine. Po ogledu enega ali dveh 
samostanov se bomo ustavili še v Kalambaki, dan pa 
zaključili v idilični vasici Delfi, kjer se bomo nastanili. 
Večerja in nočitev.

3. DAN
DELFI - ATENE
 zajtrk, po želji silvestrska večerja, nočitev
Ogled ostankov nekoč največjega grškega preročišča, 
vkopanega v pobočje mogočnega gorovja Parnassos. 
Ob sprehodu skozi arheološko nahajališče nas bodo 
legende odpeljale v čas, ko so tu domovale pithije 
oz. delfske sibile, katerih preroki so krojili marsika-
tero odločitev antičnih Grkov. Nadaljevanje poti skozi 
gorsko vasico Arahovo proti prestolnici, kjer se bomo 
najprej povzpeli na simbol mesta, Akropolo, nato pa 
se podali še na avtobusni ogled: olimpijski stadion, 
predsedniška palača s častno stražo Evzoni ... Nasta-

nitev v hotelu. Zvečer bomo lahko obiskali vedno živa-
hen stari del mesta s številnimi trgovinicami - Plako. 
Priprave na najdaljšo noč v letu. Po želji in doplačilu 
silvestrovanje v restavraciji . Vrnitev v hotel. Nočitev.

4. DAN
ATENE – PELOPONEZ - ATENE  zajtrk, nočitev
Po zajtrku vožnja do nekoč slavnega zdravilišča Epi-
davros, kjer bomo preizkusili najbolj akustično gleda-
lišče v svetovnem merilu, v katerem še dandanes pri-
rejajo predstave z zgolj naravno akustiko. Vožnja v Mi-
kene. Ogled ostankov več kot 3000 let stare trdnjave
s svetovno znanimi Levjimi vrati, ki naj bi jih po legen-
di pomagali graditi Kiklopi, in skrivnostnih kupolastih 
grobnic. Vrnitev v Atene in priprave na najdaljšo noč v 
letu. Silvestrovanje na prostem oziroma od doplačilu 
v restavraciji.

5. DAN
ATENE  zajtrk, večerja, nočitev
Prosti dan v grški prestolnici. Sprehod do starega 
mestnega jedra, kjer boste lahko pohajkovali po la-
birintu ulic z butiki ali pa zgolj uživali v tipični grški 
kavarni ob pitju grške ledene kave – t.i. »frapeja«. 
Za najbolj osupljive razglede mesta se lahko povzpeli 
hrib Filopappou,tako  imenovan tudi hrib Muz, ima ne-
verjeten razgled na celotno mesto, ki se razteza na Sa-
ronski zaliv. Tudi pogled na Akropolo je od tam precej 
spektakularen.  Drug hrib, ki omogoča odličen razgled 
na mesto, je hrib Lycabettus. Do nje lahko pridete po 
poti iz ulice Loukianou. Na vrhu hriba boste našli ka-
pelo Agios Georgios in seveda kavarno.

6. DAN zajtrk, nočna plovba
ATENE - KORINTSKI PREKOP -STARODAVNI KORINT 
- PATRAS
Po poznem zajtrku slovo od Aten in vožnja ob Saron-
skem zalivu do slavnega korintskega prekopa, ki s 
pričo svojih osupljivih dimenzij velja za eno največjih 
grških znamenitosti. Postanek za ogled in dobro grško 
kavo. Postanek še ob starem Korintu, mestecu, ki je 
s svojo strateško lego med Jonskim in Egejskim mor-

jem postalo eno izmed najbogatejših grških mest. Po 
ogledih po južni obali Korintskega zaliva proti Patrasu, 
kjer se bomo poslovili od Grčije s tipičnim „jasas” in 
se vkrcali na vašo staro znanko - grško ladjo, ki nas bo 
odpeljala proti Anconi.

7. DAN
ANCONA - SLOVENIJA 
Dopoldne plovba po Jadranu in čas za zadnje zbiranje
vtisov, sončenje na ladijskih palubah, še zadnji frape
ter sproščen klepet. Popoldne pristanek v Anconi in
vožnja proti Sloveniji.

CENA: od 539 €  najmanj 45 potnikov
 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
20 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: avtobusne prevoze, plovbo z 
ladjo Ancona - Igoumenitsa in Patras - Ancona v 
štiri posteljnih notranjih kabinah, dva polpenziona 
( 1 x Delfi, 1x Loutraki) en polpenzion in ena nočitev 
z zajtrkom v Atenah v hotelu 3/4*, zunanje oglede, 
spremstvo in organizacijo potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: na
posameznem avtobusu med 35 in 44 potniki 30 € po 
osebi, med 25 in 34 potniki 50 € na osebo. 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI (PO OSEBI): 
enoposteljna soba 75  €; silvestrovanje v restavra-
ciji pribl. 70 €, kabine: triposteljna notranja kabina 
40 € v obe smeri, dvoposteljna notranja 70 € v obe 
smeri ter dvoposteljna zunanja kabina 70  € v obe 
smeri.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: vstopnine, ki niso 
vključene v osnovno ceno aranžmaja, znašajo pribl. 
45 €.

Novoletna antična Grčija in Meteora   
ODHOD: 29. DECEMBER 2019

Atene Meteora
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 palmina tradicionalna uspešnica

 Gala silvestrovanje v hotelu Sky 4* v 
panoramski restavraciji hotela z vključeno 
pijačo – NAJ SILVESTROVANJE 2018

 program brez doplačil (z izjemo napitnin) 

 odlično vodenje

 nastanitev v hotelih 4/5*

1. DAN
LJUBLJANA - TIRANA - KRUJA - SKADAR 
 večerja v restavraciji, nočitev
Polet z letališča JP Ljubljana v popoldanskih urah proti 
Tirani. Avtobusna vožnja v mesto Kruje, ki je poznano 
kot rojstno mesto albanskega heroja Skenderberga in 
simbol upora proti Turkom. Ogledali si boste trdnjavo, 
v kateri se nahaja muzej slovitega Skenderberga. Mes-
to se ponaša s starim bazarjem, ki je prava paša za oči. 
Nekaj prostega časa in nato vožnja v Skadar. Večerja v 
tipični makedonski restavraciji. Prenočevanje.

2. DAN
SKADAR - BERAT - VLORA  zajtrk, večerja, nočitev
Vožnja do srednjeveškega mesta Berat, ki mu pravijo 
tudi »mesto tisočerih oken«. Mesto je pravzaprav v ce-
loti muzej in velja za enega najlepših in najslikovitejših 
mest v Albaniji. Ogled znamenitosti: trdnjava, muzej 
Onufri (nekdanja katedrala, v kateri je danes urejen 
muzej, ki je posvečen enemu najslavnejših albanskih 
slikarjev iz 16. stoletja). Mesto slovi tudi po odličnih 
domačih specialitetah. V popoldanskih urah vožnja do 
Vlore. Večerja, nastanitev v hotelu in nočitev.

3. DAN
VLORA – ALBANSKA RIVIERA – BUTRINTI – 
SARANDA  zajtrk, večerja, nočitev
Po poznem zajtrku vožnja vzdolž slikovite Albanske 
riviere, mimo majhnih zaselkov in vasic, ki vas bodo 
očarale prvi hip. Občudovali boste lahko neokrnjeno 

naravo Albanske riviere ter slikovite albanske vasice. 
Po želji kosilo v tipični lokalni restavraciji. Popoldne 
se bomo odpravili do Butrintija, ki se nahaja ob istoi-
menskem jezeru. Ogledali si boste izkopanine starega 
rimskega mesta Buthrotum, z rimsko akropolo in gle-
dališčem, ostanke kopališča in srednjeveške trdnjave. 
Arheološki kompleks je del svetovne dediščine Unesca 
in sploh eden največjih na področju Balkana. Po ogle-
dih nastanitev v Sarandi. Predlagamo vzpon na trdnja-
vo, ki se dviga nad mestom.ji boste del tega življenja 
vsekakor tudi vi. Nočitev.

4. DAN
SARANDA - GJIROKASTER – TIRANA 
 zajtrk, novoletno gala silvestrovanje v hotelski 
 panoramski restavraciji
Po zajtrku vožnja do slikovitega mesta Gjirokastre 
ali »mesta tisočerih stopnic«. Mesto je izjemno 
zanimivo, še posebej vas bodo navdušile tri do štiri 
nadstropne kamnite hiške, z edinstveno arhitekturno 
zasnovo. Nad mestom dominira mogočna trdnjava, 
od koder je čudovit pogled na okolico. Mesto pa je 
znano tudi po tem, da se je v njem rodil komunistični 
voditelj E. Hoxha. V njegovi rojstni hiši je danes 
muzej narodnoosvobodilne vojne, v trdnjavi pa 
boste lahkoobiskali vojaški muzej. Vožnja v Tirano, 
nastanitev v hotelu Sky v centru mesta. Priprave na 
najdaljšo noč v letu. Gala silvestrovanje v panoramski 
restavraciji hotela Sky s prekrasnim pogledom na 
razvestljeno mesto 

5. DAN
TIRANA – DRAČ – TIRANA  zajtrk, večerja, nočitev
Po poznem zajtrku vožnja v Drač, ki je pravzaprav že 
kar predmestje Tirane in največje pristaniško mesto, 
na območju nekdanje grške kolonije. V mestu so 
ostanki amfiteatra in bizantinskega obzidja, vredna 
ogleda pa je tudi Fatihova mošeja iz 15. Stoletja. 
Popoldne ogled prestolnice Tirane, kjer se na eni 
strain dvigajo moderne zgradbe in trgovski centri, na 
drugi strani pa v pisane barve in z različnimi motivi 

poslikane stare stavbe, ki so jim tako skrili toga in 
siva pročelja. Ogled razsvetljenega mesta, predvsem 
Skenderbegovega trga z Ethem Begovo mošejo, Opero 
in Narodnim muzejem. 

6. DAN
TIRANA – LJUBLJANA  zajtrk
Po poznem zajtrku prosto za dodatne nakupe ali ogle-
de. V zgodnjih popoldanskih urah prevoz na letališče, 
od koder boste poleteli v Slovenijo.

CENA:  od 779 €  najmanj 45 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Ti-
rana – Ljubljana z vključenimi letališkimi in varno-
stnimi pristojbinami, avtobusne prevoze in zunanje 
oglede po programu, 5 polpenzionov in ena noči-
trev z zajtrkom (31.12.)v hotelih 4*/5* (včasih na-
mesto večerje v hotelu večerja v kateri od lokalnih 
restavracij), gala silvestrska večerja v panoramski 
restavraciji hotela Sky 4* v centru Tirana; v ceni 
tudi pijača, spremstvo in organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
35 in 44 potniki 45 € po osebi.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 49 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: napitnine 15 €/ose-
bo, vstopnine po želji pribl 10-15 €.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Novo leto v Albaniji  
ODHOD: 28. DECEMBER 2019

Tirana Kruja

SarandaButrinti

USPEŠNICA 
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 mistika Orienta v modernem mestu

 Bospor v soju luči

1. DAN
LJUBLJANA - ISTANBUL   nočitev
Zbor na letališču JP Ljubljana ali bližnjemu letališču 
(v primeru poleta iz bližnjega letališča doplačilo za 
prevoz) in polet v Istanbul, mesto dveh celin. Lega 
Istanbula obiskovalcu postreže z mešanjem dveh raz-
ličnih svetov, ki se kljub drugačnosti prav tu zlijeta v 
popolno harmonijo. Gneča, tradicija, hrup, moderno 
in zavidljiva zgodovina so ustvarile veliko znamenitosti 
in le-te vsako leto privabljajo milijone obiskovalcev s 
celega sveta. Po prihodu prevoz do hotela in nastani-
tev. Popoldne se bomo z vodnikom sprehodili po cen-
tru starega dela Istanbula, do predela Beyazit in Sulta-
nahmet. V večernem urah so minareti mošej čudovito 
osvetljeni in nam pričarajo pravo orientalsko pravljico.

2. DAN
ISTANBUL zajtrk, nočitev
Dan namenjen ogledu glavnih mestnih znamenitosti 
(doplačilo za ogled mesta z vključenimi 3 vstopninami: 
Agia Sofia, Topkapi palača ter Cisterna bazilika). Spre-
hod do Modre mošeje s skrivnostno modro meglico in 
občudovanja vrednim notranjim dvoriščem s števil-
nimi kupolami in kaskadami, nadaljujemo do cerkve 
Sv. Modrosti Hagia Sofia – verjetno ene največjih zna-
menitosti, palače Topkapi ali palače turških sultanov, 
saj so prav v tej palači prebivali sultani, dvorne dame, 
konkubine in evnuhi. Ustavili se bomo na nekdanjem 
Hipodromu, ki je služil konjskim dirkam, v katerih so 
Bizantinci izredno uživali. Cisterna bazilika ali podze-
mna cisterna velja za neobičajno znamenitost in še 
danes navdušuje s 336 marmornimi stebri. Zvečer se 
bomo sprehodili do največjega istanbulskega trga Ta-
ksim in vedno polne vrveža Istiklal ulice s številnimi tr-
govinami, restavracijami in lokali ter spoznali moderni 
Istanbul. Sledila bo zanimiva pešpot - čez istanbulski 

Montmartre mimo Galata stolpa do Galata mostu, 
od koder je dih jemajoč pogled na osvetljeni večerni 
Istanbul. Popoldne priprav na najdaljšo noč v letu in 
silvestrobanje na prostem ali restavraciji (doplačilo). 

3. DAN
ISTANBUL zajtrk, nočitev
Sprehodili se bomo do ene najlepših mošej Istanbu-
la, Sulejmanove mošeje, kjer vlada posebno umirjeno 
vzdušje in se čas za trenutek ustavi. Sulejman Veli-
častni je sultan, v času katerega je Osmanski imperij 
doživel vrhunec. Vladar je bil tudi velik podpornik 
umetnikov in kulture. V bližini se nahajata tudi grob-
nici Sulejmana in njegove žene Hurrem. Za doplači-
lo priporočamo križarjenje po Bosporju s plovbo po 
Bosporski ožini med Evropo in Azijo, ob razkošnih pa-
lačah sultanov in luksuznimi vilami turške elite, pod 
obema mostovoma nad Bosporjem. Med plovbo po 
ožini med Evropo in Azijo, bomo začutili, da je mesto 
res vez med enim in drugim kontinentom. Istanbul po-
nuja veliko kulturnih in turističnih znamenitosti, hkrati 
pa je raj za nakupovanje. Obiskali bomo Grand Bazar, 
eno izmed največjih znamenitosti mesta. Bazar je pra-
va nakupovalna meka z več kot 5000 trgovinicami, s 
16 vhodi in kar 82 ulic, kjer ponujajo praktično vse: od 
nakita keramike, preprog, zlatnine in spominkov do 
tekstila, torbic, plaščev in jaken, usnjene galanterije… 
Če ste ljubitelji kave, čaja in vonja začimb boste uživali 
na Egipčanskem bazarju ali Bazarju začimb. Nad me-
šanico barv in vonjev boste naravnost navdušeni. Nav-
dušeni bodo tudi ljubitelji slaščic, saj je izbira turških 
specialitet naravnost božanska. Vonju baklav, lokumov 
in raznovrstnih oreškov se bomo težko uprli. Še bolj za-
nimivo kot samo nakupovanje je barantanje in obred 
pitja čaja. Zvečer za doplačilo priporočamo obisk 
nočnega lokala z večerjo in tradicionalnimi plesi ter 
trebušnimi plesalkami, ker bomo okusili raznovrstno 
in okusno turško hrano ter uživali v odlični predstavi.

4. DAN
ISTANBUL - LJUBLJANA zajtrk
Po zajtrku se bomo zapeljali po podvodnem tunelu 
Marmaray na azijsko stran Istanbula, kjer se bomo 
sprehodili mimo mošeje Mihrimah in lokalne tržnice. 
Nekaj časa bo tudi za samostojne potepe in turško 
kavo. Povratek v evropski del in odhod avtobusa na 
letališče, od koder bomo poleteli proti Ljubljani ali 
bližnjemu letališču predvidoma v popoldanskih urah.

CENA: od 489 €  najmanj 35 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v Istanbul, le-
tališke in varnostne pristojbine, prevoz letališče 
- hotel - letališče, 3 nočitve z zajtrki v hotelu 3* 
v dvoposteljnih sobah, spremstvo in organizacijo 
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 70 € in med 25 in 34 potniki 50 € 
po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 99 €, turški večer z večerjo in omejeno ko-
ličino pijače 55 € (vključen prevoz), ogled mesta z 
vstopninami in vodenje po muzejih 50 €, križarje-
nje z ladjo po Bosporju 30 €,  silvestrska večerja v 
tradicionalni restavraciji s folkloro, bogato večerjo 
in vključeno pijačo 130 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: posamezni prevozi 
z metrojem ali tramvajem pribl. 1,40 € za posame-
zno vožnjo.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Novoletni Istanbul - 4 dni    
ODHODI: 30. DECEMBER 2019

Istanbul

Iran – čudovita Perzija
8 dni, 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

Cena: 

od 1.490 €
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 mistika Orienta v modernem mestu

 Bospor v soju luči

1. DAN
LJUBLJANA - ISTANBUL   nočitev
Zbor na letališču JP Ljubljana ali bližnjemu letališču 
(v primeru poleta iz bližnjega letališča doplačilo za 
prevoz) in polet v Istanbul, mesto dveh celin. Lega 
Istanbula obiskovalcu postreže z mešanjem dveh raz-
ličnih svetov, ki se kljub drugačnosti prav tu zlijeta v 
popolno harmonijo. Gneča, tradicija, hrup, moderno 
in zavidljiva zgodovina so ustvarile veliko znamenitosti 
in le-te vsako leto privabljajo milijone obiskovalcev s 
celega sveta. Po prihodu prevoz do hotela in nastani-
tev. Popoldne se bomo z vodnikom sprehodili po cen-
tru starega dela Istanbula, do predela Beyazit in Sulta-
nahmet. V večernem urah so minareti mošej čudovito 
osvetljeni in nam pričarajo pravo orientalsko pravljico.

2. DAN
ISTANBUL zajtrk, nočitev
Dan namenjen ogledu glavnih mestnih znamenitosti 
(doplačilo za ogled mesta z vključenimi 3 vstopnina-
mi: Agia Sofia, Topkapi palača ter Cisterna bazilika). 
Sprehod do Modre mošeje s skrivnostno modro megli-
co in občudovanja vrednim notranjim dvoriščem s šte-
vilnimi kupolami in kaskadami, nadaljujemo do cerkve 
Sv. Modrosti Hagia Sofia – verjetno ene največjih zna-
menitosti, palače Topkapi ali palače turških sultanov, 
saj so prav v tej palači prebivali sultani, dvorne dame, 
konkubine in evnuhi. Ustavili se bomo na nekdanjem 
Hipodromu, ki je služil konjskim dirkam, v katerih so 
Bizantinci izredno uživali. Cisterna bazilika ali podze-
mna cisterna velja za neobičajno znamenitost in še 
danes navdušuje s 336 marmornimi stebri. Zvečer se 
bomo sprehodili do največjega istanbulskega trga Ta-
ksim in vedno polne vrveža Istiklal ulice s številnimi tr-
govinami, restavracijami in lokali ter spoznali moderni 
Istanbul. Sledila bo zanimiva pešpot - čez istanbulski 
Montmartre mimo Galata stolpa do Galata mostu, 
od koder je dih jemajoč pogled na osvetljeni večer-
ni Istanbul. Zvečer za doplačilo priporočamo obisk 

nočnega lokala z večerjo in tradicionalnimi plesi ter 
trebušnimi plesalkami, ker bomo okusili raznovrstno 
in okusno turško hrano ter uživali v odlični predstavi.
 

3. DAN
ISTANBUL zajtrk, nočitev
Sprehodili se bomo do ene najlepših mošej Istanbu-
la, Sulejmanove mošeje, kjer vlada posebno umirjeno 
vzdušje in se čas za trenutek ustavi. Sulejman Veli-
častni je sultan, v času katerega je Osmanski impe-
rij doživel vrhunec. Vladar je bil tudi velik podpornik 
umetnikov in kulture. V bližini se nahajata tudi grob-
nici Sulejmana in njegove žene Hurrem. Za doplači-
lo priporočamo križarjenje po Bosporju s plovbo po 
Bosporski ožini med Evropo in Azijo, ob razkošnih pa-
lačah sultanov in luksuznimi vilami turške elite, pod 
obema mostovoma nad Bosporjem. Med plovbo po 
ožini med Evropo in Azijo, bomo začutili, da je mesto 
res vez med enim in drugim kontinentom. 

4. DAN
ISTANBUL - LJUBLJANA zajtrk
Istanbul ponuja veliko kulturnih in turističnih 
znamenitosti, hkrati pa je raj za nakupovanje. Obiskali 
bomo Grand Bazar, eno izmed največjih znamenitosti 
mesta. Bazar je prava nakupovalna meka z več kot 
5000 trgovinicami, s 16 vhodi in kar 82 ulic, kjer 
ponujajo praktično vse: od nakita keramike, preprog, 
zlatnine in spominkov do tekstila, torbic, plaščev in 
jaken, usnjene galanterije… Če ste ljubitelji kave, čaja 
in vonja začimb boste uživali na Egipčanskem bazarju 
ali Bazarju začimb. Nad mešanico barv in vonjev boste 
naravnost navdušeni. Navdušeni bodo tudi ljubitelji 
slaščic, saj je izbira turških specialitet naravnost 
božanska. Vonju baklav, lokumov in raznovrstnih 
oreškov se bomo težko uprli. Še bolj zanimivo kot 
samo nakupovanje je barantanje in obred pitja čaja. 
Silvestrovanje na prostem ali v restavraciji z bogatim 
programom in večerjo (doplačilo).

5. DAN
ISTANBUL - LJUBLJANA zajtrk
Po zajtrku se bomo zapeljali po podvodnem tunelu 
Marmaray na azijsko stran Istanbula, kjer se bomo 

sprehodili mimo mošeje Mihrimah in lokalne tržnice. 
Nekaj časa bo tudi za samostojne potepe in turško 
kavo. Povratek v evropski del in odhod avtobusa na 
letališče, od koder bomo poleteli proti Ljubljani ali 
bližnjemu letališču predvidoma v popoldanskih urah.

CENA: od 539 €  najmanj 35 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v Istanbul, le-
tališke in varnostne pristojbine, prevoz letališče 
- hotel - letališče, 3 nočitve z zajtrki v hotelu 3* 
v dvoposteljnih sobah, spremstvo in organizacijo 
potovanja.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 70 € in med 25 in 34 potniki 50 € 
po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 139 €, silvestrska večerja v tradicionalni re-
stavraciji s folkloro, bogato večerjo in vključeno 
pijačo 130 €, turški večer z večerjo in omejeno ko-
ličino pijače 55 € (vključen prevoz), ogled mesta z 
vstopninami in vodenje po muzejih 50 €, križarje-
nje z ladjo po Bosporju 30 €. 
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: posamezni prevozi 
z metrojem ali tramvajem pribl. 1,40 € za posame-
zno vožnjo.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Novoletni Istanbul - 5 dni   
ODHODI: 28. DECEMBER 2019

Istanbul
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 zimska pravljica v Rusiji

 let iz Ljubljane

1. DAN 
SLOVENIJA - MOSKVA nočitev
V dopoldanskih urah polet z letališča JP Ljubljana. Po 
popoldanskem pristanku sledi vožnja do hotela in na-
stanitev. Zvečer se bomo podali na vožnjo z znameni-
to moskovsko podzemno železnico, ki velja za najbolj 
razkošno na svetu, in se podali na kratek sprehod po 
mestu. Povratek v hotel in nočitev.

2. DAN 
MOSKVA IN KREMELJ zajtrk, nočitev
Po zajtrku sledi celodnevni ogled ruske prestolni-
ce. Popeljali se bomo mimo Bolšoj teatra, stadiona 
Lužniki, univerze Lomonosov in dalje ob rdečem kre-
meljskem obzidju, izza katerega nas bodo spremljale 
zlate kupole najstarejših moskovskih cerkva, vse do 
Rdečega trga. Sprehod po znamenitem trgu, ki ga ob-
dajajo imenitne stavbe iz preteklih stoletij: pisana cer-
kev Vasilija Blaženega, najbolj prepoznavna stavba v 
Moskvi, blagovnica Gum, Leninov mavzolej s pokopa-
liščem slavnih Rusov … Popoldan se bomo ob dopla-
čilu podali za kremeljsko obzidje in obiskali tudi kre-
meljsko zakladnico, ki hrani velikansko zbirko dragih 
kamnov, videli pa bomo tudi prestol zloglasnega carja 
Ivana Groznega. Zvečer povratek v hotel.

3. DAN 
MOSKVA zajtrk, nočitev
Danes bomo nadaljevali z raziskovanjem Moskve. 
Sprehodili se bomo po ulici Arbat, znani po mnogih 
trgovinicah in umetniki, z obilico možnosti za nakup 
spominkov. Po želji (doplačilo) se bomo podali v ka-
terega od svetovno znanih muzejev: v Tretjakovsko ga-
lerijo, ki hrani eno največjih zbirk ruske umetnosti, ali 
pa v muzej Borodinske bitke, ki je posvečen eni najbolj 
krvavih bitk med Napoleonovim vdorom v Rusijo. Po-

poldne prevoz do železniške postaje, od koder bomo s 
hitrim vlakom odpotovali proti St. Peterburgu. Po pri-
hodu prevoz do hotela in nastanitev.

4. DAN 
ST. PETERBURG IN ERMITAŽ zajtrk, nočitev
Dopoldne ogled tega elegantnega mesta ob reki Neva, 
ki velja za eno najlepših evropskih mest. Podali se 
bomo na znamenitn Dvorni trg, nekdanje središče ru-
skega imperija in si ogledali tudi monumentalni Zim-
ski dvorec, nekoč sedež ruskih carjev. Videli bomo tudi 
sedež admiralitete, ploščad dekabristov z znamenitim 
spomenikom Petra Velikega, Poletno palačo s parkom, 
največjo pravoslavno katedralo v mestu, katedralo Sv. 
Izaka, Kazansko stolnico, stolnico Smolny in Vasiljev 
otok, kjer sta danes univerza in umetnostna akade-
mija. Ustavili se bomo tudi pred znamenito križarko 
Auroro in pri trdnjavi Petropavlovsk. Popoldne ob do-
plačilu obisk enega izmed najpomembnejših svetov-
nih muzejev, Ermitaža, ki hrani neprecenljive zbirke 
umetnin iz vsega sveta. Doživeli bomo tudi utrip naj-
bolj znane ulice Nevski prospekt, na kateri so številne 
restavracije, trgovine in trgi. 

5. DAN 
ST. PETERBURG (PETERHOF/CARSKOJE SELO)
 zajtrk, nočitev
Dan bo namenjen obisku muzejev ali samostojnemu 
raziskovanju mesta. Ob doplačilu toplo priporočamo 
celodnevni izlet v Peterhof in Carskoje selo. V Peterho-
fu se nahaja ena najsijajnejših in najbolje ohranjenih 
podeželskih palač carske družine Romanovih, obda-
na z enim največjih in najslikovitejših parkov, zaradi 
česar mu pravijo tudi ruski Versailles. Nadaljevanje 
v Carskoje selo, kjer stoji svetovno znana Katarinina 
palača s sijajnimi stopnišči, dvoranami in saloni, ter 
z znamenito jantarjevo sobo s stenami, obloženimi z 
jantarjem. Povratek v St. Peterburg.

6. DAN 
ST. PETERBURG - SLOVENIJA zajtrk
Dopoldne še nekaj prostega časa do odhoda na letali-
šče, od koder bomo preko enega izmed letališč pole-
teli proti Sloveniji.

CENA: od 1.059 €  najmanj 25 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, 
letališke in varnostne pristojbine, zajtrki v hote-
lih 3*, avtobusne prevoze po programu, slovensko 
spremstvo in organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 100 € po osebi

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 130 €, urejanje ruskega vizuma (skupaj z vabil-
nim pismom in posredovanjem) 85 €, večerje 125 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: ogled Kremlja z zak-
ladnico 45 €, Ermitaž 20 €, izlet v Peterhof 60 €, izlet 
v Carskoje selo 55 €, mini križarjenje po kanalih St. 
Peterburga 20 €, izlet v Sergijev Posad 69 €, Tretja-
kovska galerija 17 €, muzej kozmonavtike 25 €.

POMEMBNO: vse dodatne izlete v Rusiji je potrebno 
najaviti ob prijavi. Izleti se lahko plačajo ob najavi v 
agenciji ali na potovanju. Kasnejših najav zaradi raz-
položljivosti kapacitet v muzejih in galerijah žal ne 
moremo več garantirati. 
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Novoletna Moskva in St. Peterburg - 6 dni   
ODHOD: 28. DECEMBER 2019

Moskva Kremelj

St. Peterburg 
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 nastanitev v hotelu Radisson Blu Daugava 4* 
v centru mesta

 ogled Rige in po želji možnost izleta v 
romantično Siguldo

 po želji doplačilo za silvestrovanje v hotelu

 potovanje v manjših skupinah

1. DAN 
(SLOVENIJA) DUNAJ- RIGA  nočitev
Zbirališče udeležencev potovanja na letališču Dunaj 
in polet letala preko enega izmed evropskih letališč v 
Rigo (po želji in za doplačilo prevoz do letališča). Po 
pristanku panoramski ogled mesta in nastanitev v ho-
telu. Po želji prvi sprehod po vedno živahnem mestu.

2. DAN 
RIGA zajtrk , silvestrovanje na prostem 
 ali hotelski restavraciji
Dopoldne se bomo podali na ogled starega mestne-
ga jedra latvijske prestolnice, ki je vpisano v seznam 
svetovne dediščine. V starem mestnem jedru izstopa 
cerkev Sv. Petra s 70 m visokim zvonikom, na katerega 
se da tudi povzpeti, stolnica, ki velja za največjo na 
Baltiku, in mačja hiša. Ob sprehodu bomo lahko ob-
čudovali srednjeveške stavbe ceha trgovcev kot tudi 
predel predela art nouveau arhitekture. Nekaj proste-
ga časa in nato nadaljevanje ogledov mesta s spome-
nikom svobodi, opere, slikovito tržnico…
Vrnitev v hotel in priprave na najdaljšo noč v letu. Sil-
vestrovanje na prostem ob koncertu številnih domačih 
in mednarodnih glasbenih skupin ter veličastnim og-
njemetom ob polnoči. Po želji in za doplačilo se lahko 
odločite za silvestrsko večerjo v hotelski restavraciji.

3. DAN 
RIGA – PO ŽELJI IZLET V SIGULDO  zajtrk, nočitev
Pozen zajtrk in prosto dopoldne za počitek. Popol-
dne po želji in za doplačilo poldnevni izlet v Siguldo, 
mestece ki je izrazito nasprotje živahni Rigi. Mesto za-
znamuje čudovita narava in starodavni gradovi, ki so 
bili navdih številnim slikarjem in pesnikom. Gozdne 
doline Sigulde s pogledom na slikovito reko Gaujo v 
veličastnem narodnem parku Gauja očaraj vsakega 
obiskovalca. Po želji obiska rezervata Turaida, dom 
impresivnega gradu Turaida, simbola bogate glasbene 
dediščine Latvije ter enega enega najlepših srednje-
veških gradov v Latviji (vstopnina doplačilo) .Vrnitev 
v hotel. 

4. DAN 
RIGA – DUNAJ (SLOVENIJA)  zajtrk
Prosto do odhoda na letališče. Predlagamo ogled ka-
terega izmed muzej ali galerij. Predlagamo Riga Motor 
museum, ki velja za enega lepših v Evropi, Narodne 
galerije umetnosti ali etnografskega muzeja na pros-
tem.
Popoldne prevoz na letališče in prijava na polet letala 
proti Dunaju. Po želji in za doplačilo prevozd do Celja 
in Ljubljane. 

CENA: od 698 €  najmanj 35 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 15 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Dunaj- Riga- 
Dunaj (vključen kos prtljage, ki se odda), prevoz 
letališče hotel – letališče, tri nočitve z zajtrkom v 
hotelu Radisson Blue Daugava 4*v mestnem sre-
dišču, zunanje oglede (brez vstopnin), spremstvo 
slovenskega vodnika poti in organizacijo potova-
nja. 

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
25 in 34 potniki 48 € po osebi, med 14 in 24 potniki: 
70 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI (informativne cene 
vstopnin, cene veljajo ob udeležbi min 15 potni-
kov): izlet v Siguldo: 49 € (v ceni že všteta vstopni-
na tza grad Turaida),ostale vstopnine po želji 

DOPLAČILO NA POTI: vlak/tramvaj/bus pribl 5-10 
eur (ogledi mesta se kombinirajo z javnimi prevo-
znimi sredstvi) 

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: prevoz do leta-
lišča in Dunaj in nazaj (79 € - min 20 potnikov) eno-
posteljna soba 140 € (v primeru, da potuje 1 oseba 
je doplačilo obvezno in se obračuna ob prijavi), 
izlet v Siguldo: 58 €*, silvestrovanje v hotelu s sil-
vestrsko večerjo (živa glasba, silvestrska večerja, 
šampanjec): 98*.

* min 15 oseb 
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

RIGA - dragulj Baltika   
ODHOD: 30. DECEMBER 2019

SiguldaRiga
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 prijetno mediteransko podnebje

 prijetna kombinacija počitnic in ogledov

1. DAN
SLOVENIJA - MALTA   nočitev
Zbor potnikov na bližnjem letališču (možnost prevoza 
iz Slovenije) in polet na Malto. Po pristanku ogled pre-
stolnice La Valleta na katerega so domačini zelo po-
nosni in je znano predvsem po mogočnem obzidju, ki 
so ga zgradili križarji v 16. st. Mesto so zgradili križarji 
reda Svetega Janeza in ga poimenovali po velikem 
mojstru Jeanu de la Valleta. Sprehod znotraj mestne-
ga obzidja med elegantnimi ulicami s čudovitimi re-
nesančnimi palačami in trgi. Še posebej zanimiv je 
osrednji trg s prekrasno stolnico sv. Janeza in Palačo 
velikega mojstra. Stolnica velja za eno najrazkošnejših 
cerkva v Evropi, njeno notranjost krasijo tudi dela Ca-
ravaggia. Med sprehodom bomo obiskali zgornje vrto-
ve Barracca, od koder je čudovit razgled na največje 
naravno pristanišče na svetu. Za konec si bomo ogle-
dali še audio-vizualno razstavo Malta Experience in na 
prijeten način spoznali turbulentno zgodovino otoka. 
Vožnja v hotel in nastanitev.

2. DAN
MALTA zajtrk, nočitev
Zajtrk v hotelu. Prost dan bo namenjen uživanju in 
sprehodom. Nočitev.

3. DAN
MDINA−RABAT−HAGAR QIM zajtrk, nočitev
Po zajtrku v hotelu se boste zapeljali do tihega mesta 
− Mdine, starodavne prestolnice Malte. Sprehodili se 
boste po slikovitih uličicah mesteca do trdnjave nad 
mestom, od koder se odpira čudovit razgled. Ustavili 
se boste tudi v mestu Rabat, kjer so poleg številnih 
srednjeveških stavb posebej zanimive katakombe sv. 
Pavla in so le del razvejanega sistema antičnih pod-
zemnih hodnikov. Prav tako so zanimivi mozaiki v 
rimski vili. Čas za kosilo. Ogled najpomembnejših me-

galitskih spomenikov na Malti; templja Hagar Qim In 
Mnajdra, ki sta nastala pred več kot petimi stoletji in 
vzbujata občudovanje zaradi mogočnosti in kakovosti 
kamnoseških del. Vrnitev v hotel in nočitev.
 

4. DAN
GOZO zajtrk, nočitev
Po zajtrku se bomo zapeljali do pristanišča in se vkrca-
li na trajekt, ki nas bo odpeljal na otok Gozo, manjši, 
bolj zelen in mirnejši od sestrskega otoka Malta. Otok 
Gozo slovi po slikoviti pokrajini in nenavadno velikem 
številu cerkva. Med obiskom otoka bomo obiskali tudi 
templja Ggantija, ki je verjetno eden najstarejših spo-
menikov na svetu. Obiskovalec se ob pogledu nanj za-
misli nad izjemno kulturo, ki ga je ustvarila. Victoria je 
največje mesto na otoku, znano po mogočnem obzid-
ju. Vožnja tudi mimo prijetnega zaliva Xlendi, med mo-
gočnimi klifi in kristalno čisto vodo. Vsekakor pa velja 
Dwejra s svojimi prepadnimi klifi in zaobljenimi zalivi, 
očarljivimi kamnitimi tvorbami za najlepši predel na 
otoku. Slovi po visečem oknu, igri narave, ki pa je bil 
žal marca 2017 med nevihto poškodovan. Povratek na 
Malto in v hotel.

5. DAN
MARSAXLOKK−MODRA JAMA  zajtrk, nočitev
Po zajtrku vožnja na južno stran otoka do najpomemb-
nejše ribiške vasice na otoku Marsaxlokk: čas za ogled 
slikovite ribje tržnice in ter sprehod po pristanišču, 
polnem pisanih ribiških ladij. Nadaljevanje vožnje do 
Modre jame, ki je dobila ime po kristalno čisti modri 
vodi. Možnost 20-minutne plovbe po jami (doplačilo 
vodniku na poti). Vožnja po severni strani otoka mimo 
številnih slikovitih vasic nazaj do hotela. Priprava na 
najdaljšo noč v letu. Silvestrovanje. Nočitev v hotelu.

6. DAN
MALTA zajtrk, nočitev
Zajtrk v hotelu. Uživanje v letoviškem središču. Noči-
tev v hotelu.

7. DAN
MALTA - SLOVENIJA zajtrk
Predvidoma v jutranjih urah vožnja na letališče. Polet v 
Benetke ter prevoz v Slovenijo (doplačilo).

CENA: od 749 €  najmanj 35 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
30 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski in avtobusni prevoz 
po programu, letališke in varnostne pristojbine in 
kos ročne prtljage do 10 kg, šest nočitev z zajtrki 
v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah, ogledi po pro-
gram z vključenimi vstopninami, organizacijo in 
spremstvo.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24 potniki 60 € in med 25 in 34 potniki 40 € 
po osebi. 
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 210 €, doplačilo za 6 večerij z vključeno pija-
čo: 99 €, doplačilo za silvestrsko večerjo (obvezno 
za potnike, ki so doplačali večerjo v hotelu): 59 € 
in za potnike z doplačilom 39 €, doplačilo za kos 
oddane prtljage od 60 €/kos, povratni prevoz na 
bližnje letališče: 58 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: morebitne dodatne 
vstopnine.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Novoletna Malta  
ODHOD: 27. DECEMBER 2019

Argentina in Brazilija 
9 dni

Odhodi: 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

Cena: 

od 2.680 €

91



 celovito doživetje, obisk Kraljevih mest, 
Sahare in potovanje preko Atlasa

 na silvestrovo v puščavi

1. DAN  nočitev
SLOVENIJA – BENETKE – CASABLANCA
Predvidoma v zgodnjih popoldanskih urah prevoz iz 
Slovenije do letališča v Benetkah, od koder bomo po-
leteli proti Casablanci. Pristanek v Casablanci v noč-
nih urah. Prevoz do hotela v Casablanci in nočitev.

2. DAN
CASABLANCA – RABAT   zajtrk, večerja
Dopoldan ogled Casablance. Ustavili se bomo pri mo-
šeji Hassana II., ki velja za velik arhitekturni čudež. Za-
peljali se bomo do obalnega predela »La Corniche« in 
se ustavili na trgu Mohameda V., upravnega središča 
Casablance. Sledi vožnja do Rabata. Ogled glavnega 
mesta in političnega središča Maroka. Ogled zunan-
josti Kraljeve palače ter Hasanovega stolpa, minareta 
nedokončane mošeje Yakuba al-Mansurja in mavzo-
leja Mohameda V., maroškega sultana in kralja, ki je 
Maroko s pogajanji s Francozi popeljal v neodvisnost. 
Sledi še postanek pri kasbi Oudayas, zgrajeni v času 
dinastije Almohadov. Nastanitev v hotelu, večerja in 
nočitev.

3. DAN
RABAT – MEKNES – VOLUBILIS - FES zajtrk, večerja
Dopoldne vožnja v Meknes, ki je svojo zlato dobo 
kot vladarska prestolnica doživel v 18. st., ko ga je v 
»maroški Versailles« povzdignil sultan Moulay Ismail. 
Nekaj let pred njegovo smrtjo naj bi dokončali tudi 
Bab Mansour, znamenita maroška mestna vrata s 
čudovitimi mozaiki, ki se nahajajo v neposredni bliži-
ni trga el-Hedim. Zunanji ogled umetnega zbiralnika 
vode Sahrij Swani, videli pa bomo tudi ostanke kra-
ljevih konjušnic in žitnih kašč ter mavzoleja Moulaya 
Ismaila. Nadaljevanje do Volubilisa, nekdanjega rim-
skega mesta z dobro ohranjenimi mozaiki, ki je Bab 
Mansourju posodil svoje stebre. Dan bomo sklenili v 
Fesu, nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.akovosti 
kamnoseških del. Vrnitev v hotel in nočitev.
 
4. DAN
FES zajtrk, večerja
Zajtrk in ogledi Fesa. To maroško kraljevo mesto si je 
prislužilo naziv Meka zahoda. V verskem in kulturnem 
pomenu je pred drugimi mesti, saj je njegova univerza 
al-Karaouine iz 9. st. najstarejša neprekinjeno delujo-
ča medresa (islamska izobraževalna ustanova). V ve-
liki medini starega dela mesta Fes el Bali pod zaščito 
UNESCA, ki je med najstarejšimi in največjimi urbani-
mi peš conami sveta, si bomo ogledali zunanjost mo-
šeje al-Karaouine in mavzoleja Moulaya Idrissa II. ter 
medreso Attarine iz zlate dobe Fesa. Imeli bomo tudi 
priložnost spoznati stare obrti in se ustaviti v kateri iz-
med prodajaln v vznemirljivi medini. V Fes el Jedidu 
bomo občudovali zunanjost Kraljeve palače in se spre-
hodili skozi staro judovsko četrt. Dolg dan bo za nami, 
vrnili se bomo v hotel, večerja in nočitev.

5. DAN
FES – IFRANE – ERFOUD (JEEP SAFARI) – SILVE-
STROVANJE  zajtrk, večerja
Po zajtrku se bomo podali preko Srednjega Atlasa, 
poznanega po čudovitih cedrovih gozdovih. Ustavili 
se bomo v naselju Ifrane, pomembnemu letoviškemu 
kraju, ki je poznan po rdečih strehah v alpskem slogu, 
kjer smučajo tudi Maročani. Nadaljevanje skozi Midelt 
in Errachidio proti Erfoudu. Danes srečamo tukaj še 
vedno maroške Berbere ter njihove vasi in črede ovac, 
gozdove bora, cedre in zimzelenega hrasta ter nasade 
oljk, jablan in datljevih palm. Med vožnjo po neukro-
čeni pokrajini Atlasa nas ob poti pozdravljajo ksarji in 
kasbe – nekoč obzidana mesta in utrdbe na poti proti 
kraljevim mestom. Prihod v Erfoud, ki je zaradi bliži-
ne najlepših saharskih sipin in slikovitosti pokrajine 
prizorišče mnogih filmov, med njimi Mumije in Princa 
Perzije. S terenskimi vozili se bomo podali na pusto-
lovščino med veličastne sipine Erg Chebbi (doplači-
lo), najvišje dosežejo do 150 m višine.* Nastanitev v 
hotelu, večerja. Ob doplačilu predlagamo novoletno 
večerjo s programom, kjer bomo skupaj dočakali Novo 
leto.
* V primeru poznega prihoda in odvisno od ure 
sončnega zahoda lahko vožnjo po sipinah s terenskimi 
vozili prestavimo v naslednje jutro in skupaj pričaka-
mo sonči vzhod. 

6. DAN
NOVO LETO! ERFOUD – POT TISOČERIH KASB – OU-
ARZAZATE  zajtrk, večerja
Prvi dan novega leta in novih moči. Po zajtrku posta-
nek pri starodavnem namakalnem sistemu »khetta-
ra«, nato nadaljevanje do Visokega Atlasa in čudovi-
te soteske Todra, ene najspektakularnejših naravnih 
lepot Maroka. Reka je tukaj urezala številne kanjone, 
toda zadnjih 600 m je osupljivih, saj sonce dno sote-
ske, ki je ponekod široka le pičlih 10 m, rožnate stene 
pa se vzdigujejo več kot 160 m visoko, osvetli le zjutraj. 
Nadaljujemo po »poti tisočerih kasb«, ki jo kitijo pre-
lepe datljeve palme in Dolini vrtnic do mesta Ouarza-
zate, kjer se bomo ustavili pri kasbi Taourirt (zunanji 
ogled), v kateri je živela družina Glaoui, ki je v zameno 
za podporo Francozom do pridobitve neodvisnosti 
Maroka imela popolnoma proste roke. Nastanitev v 
hotelu, večerja in nočitev.

7.DAN zajtrk, večerja
OURZAZATE – AIT BENHADDOU - MARAKEŠ
Zgodaj zjutraj vožnja do utrjene eksotične berberske 
vasice Äit Benhaddou pod zaščito UNESCA, ki se lahko 
pohvali s tako bogato filmografijo kot redki kraji sveta 
(Lawrence Arabski, Sodoma in Gomora, Jezus iz Naza-
reta, Gladiator in Aleksander). Nadaljevanje čez 2260 
m visoki prelaz Tizi n‘Tichka do Marakeša. Že od daleč 
bo pozdravljal minaret Koutoubia. Sledi ogled »rdeče-
ga bisera juga«, kjer je v času francoskega protekto-
rata v 20. st. ekscentrični marakeški paša, znan kot 
Gospodar Atlasa, postal veliki ambasador mesta in 
Marakeš se je vpisal na turistični zemljevid najbolj gla-
muroznih mest na svetu. Prosti čas pa bomo preživeli 
v najživahnejšem kotu Afrike, kot pravijo trgu Djema 
el-Fna, kjer domačini uživajo v slastni maroški kuhi-
nji, kupujejo sadje, zdravila in si mimogrede popravi-
jo zobe, preden prisluhnejo pripovedovalcem zgodb 

in krotilcem kač. Obiskali boste krajevno lekarno in 
spoznali kraljestvo začimb, dišav, čajev in arganovega 
olja, ki podarja večno mladost. Sledi še ogled grobni-
ce dinastije Saaditov, ki so po zatonu Fesa v 16. st. Ma-
rakeš spet izbrali za prestolnico, in palače Bahia, ki je 
dobila ime po ženi velikega vezirja Si Mousse. Večerja 
in nočitev v hotelu.

8. DAN
MARAKEŠ – CASABLANCA zajtrk
Po zajtrku bo cel dan namenjen za raziskovanje Mara-
keša. Podate se lahko po nakupih na tržnico, obiščete 
katerega izmed številnih muzejev ali pa namenite ta 
čas za uživanje in sproščanje ob maroškem čaju. V ve-
černih sledi prevoz do letališča v Casablanci, od koder 
bomo v nočnih urah poleteli proti Benetkam.

9. DAN
MAROKO – BENETKE – SLOVENIJA*
Pristanek v zgodnjih jutranjih urah. Sledi organiziran 
prevoz do Slovenije.

Maroko - Berberska pravljica ob Atlasu  
ODHOD: 27.DECEMBER 2019  LETALO IZ BENETK

CENA: od 1.049 €  najmanj 35 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
40 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: organizirani prevoz do in iz 
Benetk (iz Ljubljane)*, letalski prevoz na relaciji 
Benetke - Casablanca - Benetke, letališke in var-
nostne pristojbine, vse prevoze po programu, šest 
večerij in sedem zajtrkov v hotelih 4* (lokalna ka-
tegorija), zunanje oglede po programu z lokalnim 
vodnikom, vstopnine v grobnico dinastije Saadi-
tov, palačo Bahia in medreso Attarine, lokalnega 
vodnika, spremstvo slovenskega vodnika in orga-
nizacijo potovanja. *Prevoz iz Celja pri min. 15 pri-
javljenih potnikih.
MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
25 in 34 potniki 40€ po osebi in med 15 in 24 potni-
ki 80€ po osebi.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: silvestrovanje v 
hotelu (poseben program), 75 € po osebi, enopos-
teljna soba 140 €.
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: osnovne napitnine 
45 € (tudi otroci), jeep safari 45 €, vstopnina v mo-
šejo Hassana II – 14 €.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

92



 direkten polet iz  Zagreba v Dubaj 

 Palmina dolgoletna uspešnica

 pet nočitev z zajtrkom v odličnem hotelu 4* v 
centru mesta

 prosti čas za nakupovanje, samostojno 
pohajkovanje in številne aktivnosti

  odlična cena za vključene storitve

1. DAN
(SLOVENIJA) - ZAGREB - DUBAJ  nočitev
Prevoz iz Celja in Ljubljane na letališče Zagreb 
(doplačilo). Prijava na  direkten let ob pribl. 14. uri 
proti Dubaju, kjer je predviden pristanek ob 23. uri po 
lokalnem času. Avtobusni prevoz do hotela. Nočitev.

2. DAN
DUBAJ zajtrk, nočitev
Z avtobusom raziskujemo zgodovinsko središče 
Dubaja, glavnega mesta istoimenskega Emirata, ki se 
razprostira 72 km v dolžino in velja za najprestižnejšega 
in najbogatejšega. Zapeljemo se do slanega Potoka ali 
Khora, majhnega notranjega mestnega pristanišča, ki 
je prispevalo k razvoju trgovine. Khor zgodovino Dubaja 
deli na dva dela Bur Dubaj in Deiro, ki je zgodovinski 
center mesta. V starem delu mesta nas očara 
Dubajski muzej v trdnjavi Al Fahidi, ki je z nekaj več 
kot 200 leti najstarejša stavba v Dubaju. Sprehodimo 
se do obnovljenega starega dela Al Bastakye, kjer 
spoznavamo tipično arabsko gradnjo in tradicionalne 
vetrne stolpe. Vkrcamo se na vodni taksi abra, ki 
nas zapelje na drugo stran Khora. Tam obiščemo 
tržnico začimb in zlata. Popoldne na avtobusni vožnji 
spoznavamo novejši del mesta - Downtown, kjer se 
nizajo nebotičniki Dubai Trade Center in Emirates 
Towers in nakupovalna središča. Za konec dneva si 
privoščimo vzpon na najvišjo stavbo na svetu - Burj 
Khaliffo ter obisk enega izmed največjih nakupovalnih 
središč na svetu Dubai mall-a. Pred povratkom v hotel 
še nekaj prostega časa za ogled magičnih dubajskih 
fontan. Po želji in proti doplačilu (že ob prijavi) se 
lahko odločite za koktejl v znamenitem hotelu Burj Al 
Arab v restavraciji z libanonsko kuhinjo, ki velja za eno 
najboljših na svetu.

3. DAN
DUBAJ zajtrk, nočitev
Vožnja do obale Perzijskega zaliva, kjer se nam odpre 
pogled na najbolj znan in najlepši hotel na svetu Burj 
Al Arab. Postanek za fotografiranje ob znameniti plaži 
Jumeira z belim peskom, drobnim kot puder. Naš 
naslednji cilj je fascinantni hotel Atlantis, ki se nahaja 
na vrhu umetnega otoka Deiran. Postanek za ogled 
zunanjosti in nato vkrcanje na nadzemno enotirno 
železnico (monorail) od koder si ogledamo znameniti 
umetni otok Palm Deira, kjer so si svoje luksuzne 
vile kupile številne svetovne znane osebnosti. Pot 
nadaljujemo do dubajske marine, ki je zgrajena ob 
umetnem trikilometrskem kanalu, vzporedno z obalo 
Perzijskega zaliva. Paša za oči so plavajoče lepotice, 
noge pa pretegnemo na promenadi, imenovani »The 
Walk«, ki se razprostira ob čuditi peščeni plaži s kuliso 
nebotičnikov. Sledi vožnja do hotela. Vrnitev v Dubaj 
in prosto za silvestrovanje na prostem. Ob polnoči 
boste lahko občudovali ognjement iz 828 m visoke 
Burj Khalife (odhod 29.12.)

4. DAN
DUBAJ ALI PO ŽELJI ABU DHABI   zajtrk, nočitev
Prosto po želji ali ob doplačilu izlet v glavno mesto 
Združenih Arabskih Emiratov - Abu Dhabi, ki 
predstavlja največjega od sedmih emiratov. Tukaj živi 
družina emirjev Abu Dhabija Al-Nahyan, potomcev 
beduinov iz oaze Liwa, ki ji pripada tudi predsednik 
ZAE. V modernem mestu si je skoraj nemogoče 
predstavljati, da je na tem mestu še pred 50 leti 
stala trdnjava, obdana z vasmi in datljevimi palmami. 
Postanek ob glavni znamenitosti Abu Dhabija - 
eni najlepših mošej, čudoviti Veliki mošeji. Velika 
mošeja je največja na svetu in jo krasi kar 83 kupol, 
v notranjosti pa je največja perzijska preproga na 
svetu (opomba: ogled notranjosti ni vedno možen). 
Postanek ob enem izmed najbolj luksuznih hotelov 
na svetu, znamenitem Emirates hotelu ter Heritage 
Villagu, kjer je na ogled rekonstrukcija tradicionalne 
vasi v oazi. Na poti nazaj v Dubaj se ustavimo še ob 
vhodu v Ferrari World, največji pokrit zabaviščni park 
na svetu. Vrnitev v Dubaj in prosto za silvestrovanje 
na prostem. Ob polnoči boste lahko občudovali 
ognjement iz 828 m visoke Burj Khalife (velja za odhod 
28.12.).

5. DAN
PO ŽELJI JEEP SAFARI - DUBAJ zajtrk, nočitev
Dan za sprostitev, zabavo, samostojno raziskovanje 
ali nakupe. Dubaj velja za nakupovalni raj s številnimi 
shopping centri z raznovrstno ponudbo trgovin 
znanih blagovnih znamk. V starem delu mesta, v 
Deiri, se nahajata dve zanimivi tržnici z zlatom in z 
začimbami. V modernem delu Dubaja priporočamo 
obisk nakupovalnega centra Mall of the Emirates, 
kjer je znamenito pokrito Dubajsko smučišče. S 
terenskimi vozili se zapeljemo med zlato rdečimi 
sipinami, kar je prava adrenalinska zabava. Preden 
nam v beduinskem kampu pripravijo večerjo, se lahko 
preizkusite v deskanju po sipinah in ježi kamel ali 
preprosto meditirate med oblaki vodne pipe. Ob dobri 
hrani in pijači (v ceni safarija) uživamo v nepozabnem 
sončnem zahodu, ki ga obarvajo tudi ritmi beduinske 
glasbe in čutni gibi trebušne plesalke (razen v času 
ramadana). Večerni povratek v Dubaj.

6. DAN
DUBAJ - ZAGREB - (SLOVENIJA) zajtrk
Zajtrk, slovo od Dubaja in vožnja na letališče in prijava 
na let proti Zagrebu. Po pristanku prevoz do Ljubljane 
ali Celja (doplačilo).

CENA: od 1.399 € najmanj 20 potnikov 

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Zagreb-Dubaj-
-Zagreb, letališke in varnostne pristojbine, avto-
busne prevoze po programu, 5x nočitev z zajtrkom 
v hotelu 4* v Dubaju - center, dvodnevni ogled Du-
baja, spremstvo slovenskega vodnika, organizacijo 
potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: prevoz iz Lju-
bljane do letališča Zagreb in nazaj 39 €, enopos-
teljna soba 380 , izlet v Abu Dhabi 75 B€, koktajl v 
Sky baru v hotelu 7* Burj Al Arab 168 € (obvezna re-
zervacija in plačilo ob prijavi-vstop dovoljen samo 
starejšim od 21 let), jeep safari  85 €. OB PRIJAVI 
PRIPOROČAMO DOPLAČILO ZA VZPON NA BURJ 
KHALIFA  59 € (najava in doplačilo do 30 dni pred 
odhodom).
MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: turistična taksa 
pribl 5 € na osebo na noč, napitnine pribl 5 € na 
dan, metro pribl 15 €.

V Dubaj in Abu Dhabi z direktnim letom   
ODHODA: 28. IN 29. DECEMBER 2019

DIREKTEN 
POLET
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 celodnevni ogled Petre
 počitniški dan v letoviški Akabi
 orientalska večerja v Ammanu
 Sivestrska večerja  v hotelu v letoviški Akabi 

že  v ceni potovanja

1. DAN večerja, nočitev
CELJE - LJUBLJANA –SEŽANA -  BENETKE - AKABA  
Zbirališče potnikov v  Celju in Ljubljani. Prevoz  na leta-
lišče v Benetkah. Prijava na polet letala proti Jordaniji. 
Pristali bomo na jugu te arabske državice, v letoviški 
Akabi. Po pristanku urejanje obmejnih obveznosti in 
krajša vožnja v središče priljubljenega turistično me-
stece ob Rdečem morju. Ogled in nekaj prostega časa. 
Vožnja do hotela in nastanitev v hotelu, večerja in no-
čitev. 

2. DAN zajtrk, večerja
AKABA - KERAK - MADABA - GORA NEBO - AMMAN 
Po zajtrku vožnja proti severu Jordanije. Prvi posta-
nek bomo naredili ob mogočnem  križarskemu gradu 
Kerak, katerega  vloga je bilo varovanje  najpomemb-
nejšega dostopa do svetega Jeuzalema. Vožnja v Ma-
dabo. Mesto mozaikov hrani v svojih cerkvah in tudi 
ostalih zgradbah čudovite mozaike. Najznamenitejši je 
mozaik v grški pravoslavni cerkvi Sv. Jurija iz 6.st., ki 
prikazuje področje Palestine vse do spodnjega Egipta. 
Nadaljevali boste na goro Nebo, kjer naj bi bil poko-
pan Mojzes. Z vrha gore boste opazovali presenetljivo 
pokrajino vse do zvonikov v Jeruzalemu in s pogle-
dom zaobjeli velik del Mrtvega morja. Zvečer prihod 
v Amman. Nastanitev v hotelu, večerja  in prenoče-
vanje.

3. DAN zajtrk, večerja v tipični jordanski restavraciji
AMMAN - JERASH - AJLOUN - AMMAN 
Raziskovali boste severni del Jordanije. Obiskali bomo 
Jerash, eno najpomembnejših jordanskih znameni-
tosti, ki se nahaja pribl. 50 km severno od Ammana. 
Ogled ostankov mogočnega rimljanskega mesta Je-
rash, ki veljajo za največje in najpomembnejše izven 
Italije. Pot nas bo vodila do Ajlouna, enega največjih 
spomenikov islamske vojaške arhitekture iz obdobja 
križarskih pohodov.  Po ogledih vrnitev v Amman, ve-
čerja v tipični jordanski restavraciji Nočitev.

4. DAN zajtrk, večerja
AMMAN - MRTVO MORJE – AKABA 
Po zajtrku ogled najpomembnejših znamenitosti pre-
stolnice Jordanije, ki se slikovito razprostira na sed-
mih gričih. Na enem od njih stoji tudi Citadela, kjer 
so odkrili ostanke starih civilizacij vse od neolitika 
naprej. Obiskali boste arheološki muzej, se spustili v 
mesto ter si ogledali čudovit rimski amfiteater s 6000 
sedeži in stari del s suki, čajnicami in zanimivimi roko-
delnicami, ki bo vaš naslednji cilj. Ustavili se boste v 
enem od hotelskih centrov, kjer bo čas za nenavadno 
in zdravilno kopanje. Zvečer vožnja v Akabo. Nastani-
tev v hotelu. Vrnitev v hotel in prenočevanje.

5. DAN zajtrk, večerja
AKABA - PETRA - AKABA
Zgodaj zjutraj vožnja v Petro, najznamenitejšo zgodo-
vinsko mesta Jordanije. Rdeče mesto je dolgo časa 
ostalo skrivnost, ki so jo poznali samo beduini, danes 
pa so tako kot turisti samo občasni obiskovalci tega iz-
jemnega rožnatega mesta. Na konjih se boste odpravi-
li po delu doline, vse do ozke skalne soteske, na koncu 
katere se vam bo odprl osupljiv pogled na zakladnico 
Al Khazneh. Sprehod po dolini, kjer boste občudovali 
številne grobnice, templje in domove, kjer se prese-
netljivo mešajo tako grški, kot rimski vplivi. Po ogledih 
vrnitev v Akabo. Nočitev.

6. DAN zajtrk, večerja
AKABA - PO ŽELJI WADI RUM
Prosto dopoldne boste izkoristili za kopanje v katerem 
od urejenih kopalnih centrov in za sprehode po živah-
nih trgovskih ulicah. Morda se boste odločili za izlet z 
ladjico. Prav tako predlagamo nepozabno dogodivšči-
no z obiskom čudovite puščavske doline Wadi Rum, 
ki je pravi biser. Iz dna doline, ki jo pokriva rožnati 
pesek, se strmo dvigujejo v nebo pobočja, ki sta jih v 
tisočletjih obdelovala veter in pesek. Nastale so sliko-
vite kamnite tvorbe, ki bolj sodijo na kak drug planet. 
Dolino boste spoznali ob adrenalinski vožnji z jeepi, 
še posebej lepo bo ob sončnem vzhodu ali zahodu. 
Nočitev v hotelu.

7. DAN zajtrk, večerja
AKABA – POČITNICE – PO ŽELJI IZLET Z LADJICO NA 
KORALNI GREBEN 
Prosti dan v Akabi, ki je znana po dolgih peščenih pla-
žah in enem najlepših koralnih grebenov, ki privablja 
ljubitelje podvodnega sveta od blizu in daleč. Možnost 
pohajkovanja v starem mestnem jedru s številnimi 
prodajalnami spominkov in trgovinicami s spominki 
ali pa izlet do novejšega dela Akabe – t.i. Tala Bay  s 
čudovito plažo, kjer se boste lahko predajali morskim 
dogodivščinam. Po želji in za doplačilo izlet z ladjico 
na koralni greben (doplačilo).

8. DAN zajtrk
AKABA -  BENETKE – SEŽANA -  LJUBLJANA - CELJE
Še del dneva namenjeno dodatnim ogledom prestol-
nice oz. kosilu v lastni organizaciji. Prosto še zadnji 
živahni utrip, nato prevoz na letališče in polet v Be-
netke. Avtobusni prevoz do Sežane, Ljubljane ali Celja.

CENA: od 1.199 €  najmanj 25 potnikov 

CENA VKLJUČUJE:  letalski prevoz Benetke–Aka-
ba–Benetke z vključenimi letališkimi in varnostni-
mi pristojbinami vključen 1 kos prtljage do 23kg 
viza za Jordanijo in urejanje le-te, avtobusne pre-
voze po programu, 6x polpenzion in 1 x nočitev z 
zajtrkom v hotelih  4* po programu, Silvestrska 
večerja v restavracciji, oglede po programu poto-
vanja, vstopnine po programu, spremstvo lokalne-
ga vodnika, organizacijo in spremstvo potovanja v 
slovenskem jeziku.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: med 
15 in 24  potnikov 50 € po osebi

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 98 € (v primeru, da potuje 1 oseba je dopla-
čilo obvezno in se obračuna ob prijavi).

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: jeep safari po pu-
ščavi Wadi Rum: 80 € (min 15 potnikov); izlet z 
ladjico na koralni greben s kosilom 40 € (min 15 
potnikov).
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Po sledeh Lawrenca Arabskega  
ODHOD: 28. DECEMBER 2019
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 doživetje središča vesolja - v New Yorku se 
popotnik počuti točno tako

 odlična lokacija hotela na Manhattnu
 možnos 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  nočitev
SLOVENIJA - EVROPA - NEW YORK
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. 

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. Silvestrovanje na prostem in spremljanje 
padca znamenite krogle na Times Square.

4. DAN polet proti Evropi 
NEW YORK - EVROPA 
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 ljubo doma 
EVROPA - SLOVENIJA
Pristanek na enem od evropskih letališč in vožnja v 
Slovenijo (doplačilo za prevoz).

CENA: od 1.399 €  najmanj 25 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
40 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otrok do 12 leta z dvema odraslima 
v sobi: 17 %; popust za tretjo osebo v sobi 

50 € in četrto osebo v sobi: 80 €. 

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. 
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.

New York - 5 dni  
ODHOD: 29. DECEMBER 2019
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 sprehod po sledeh starodavnih civilizacij

 potovanje v deželo starodavnih piramid 
in svetišč, raznolike pokrajine in čudovita 
mesta

  potovanje v znamenju glasbe, plesa, tekile 
in veselja do življenja 

1. DAN
SLOVENIJA - EVROPA - CIUDAD DE MEXICO polet
POLET V NAJVEČJO SVETOVNO PRESTOLNICO 
Zbor potnikov na odhodnem letališču (ob doplačilu 
možnost prevoza do letališča) in polet preko evrop-
skega 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
PRESTOLNICA IN MESTO ANGELOV 
Ogled glavnega mesta Mehike, z več kot 22 milijoni 
prebivalcev in eno največjih mest na svetu. Ta latin-
skoameriška metropola je zrasla iz ruševinah azteške-
ga mesta Tenochtitlan, danes pa predstavlja moderno 
mesto. Ogled bomo začeli v zgodovinskem središču s 
trgom Zocalo ter znamenito katedralo, ki velja za naj-
večjo baročno stolnico Latinske Amerike in Narodno 
palačo, kjer so na ogled freske Diega Riviere. Popol-
dne vožnja ob vznožju Iztaccihgatl in Popocatepetel, 
in pogledom na vrhove ognjenikov, nas bo pripeljala 
do kolonialnega mesta Pubela.. Puebla de los Angeles 
ali »Mesto angelov« z odlično ohranjeno kolonialno 
arhitekturo, barvitimi pročelji hiš in številnimi cerkva-
mi nas bo očarala. Poimenoval jo je ustanovitelj Fray 
Julian Garces, saj so mu angeli v sanjah naročili, naj tu 
zgradi mesto. Nastanitev.

3. DAN   zajtrk, večerja, nočitev
PUEBLA-TEOTIHUACAN-GUADALUPE-CIUDAD DE 
MEXICO
ČRNA MARIJA IN MESTO, KJER SO LJUDJE POSTALI 
BOGOVI 
Obiskali bomo katedralo, kapelico Rosario in se spre-
hodili po živahnem nakupovalnem delu. Zgodovinsko 
središče mesta je pod zaščito UNESCA. Navdušile nas 
bodo fasade hiš, okrašene s keramiko – azulejos, kate-
drala in cerkev sv. Dominika. 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, pira-
mide Meseca in tempelj Pernate kače. Posebej zani-
miv bo ogled Ceste mrtvih, po kateri so Azteki vodili 
ujetnike in jih žrtvovali božanstvom. 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 pok-
lonit mnogi verujoči iz drugih latinskoameriških držav 
in celo Evrope.

4. DAN  zajtrk, večerja, nočitev 
CIUDAD DE MEXICO - XOCHIMILCO 
MESTO PALAČ IN AZTEŠKI PLAVAJOČI VRTOVI
Ne smemo zamuditi Antropološkega muzeja, s sve-
tovno znano zbirko starih indijanskih kultur… V popol-
danskem času vožnja do znamenitega parka Xochimil-
co (Pri cvetni gredi), kjer so se Azteki na t. i. plavajočih 
vrtovih ukvarjali s poljedelstvom. Z barvitimi ladjica-
mi 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 oseb-
nosti feminizma. Popoldne priprava na najdaljšo noč 
v letu. Večerja v hotelu (običajna večerja). Silvestro-
vanje na prostem.

5. DAN zajtrk, večerja, nočitev
CIUDAD DE MEXICO -TUXLA-SAN CRISTOBAL
OBISK ZANIMIVIH INDIJANSKIH VASIC
Prosto dopodlne. Polet v Tuxlo. Nadaljevanje vožnje 
v San Cristobal. Na poti bomo obiskali zanimivi indi-
janski vasici Zinacantan in San Juan Chamula. Le ne-
kaj kilometrov narazen sta kot dva ločena svetova, ki 
ju ločuje krščanska vera in stara verovanja. Prihod v 
San Cristobal, nekdaj glavno mesto in kulturno pre-
stolnico Chiapasa. Večerni sprehod po »pueblo ma-
gico«. 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 tržni-
ca, slikovita katedrala in cerkvica Sv. Dominika dajejo 
mestu posebni značaj.

6. DAN  zajtrk, večerja, nočitev 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - SLAPOVI AGUA 
AZUL - PALENQUE
SLAPOVI TROPSKEGA GOZDA IN MAJEVSKO MESTO 
V TROPSKEM GOZDU
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 Pa-
lenque. Globoko v džungli Chiapasa, se iz gozda, ki je 
skril večino mesta, kot privid dvigajo Palenque. Odko-
pan 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 

Novoletno potepanje po Mehiki  
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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.

7. DAN  zajtrk, večerja, nočitev 
PALENQUE – CALAKMUL-CHETUMAL
SKRIVNOSTNI SVET MAJEV
Zgodaj zjutraj vožnja v Calakmul, manj poznano, a 
izredno zanimivo majevsko središče. Globoko v trop-
skem pragozdu se skrivajo ruševine nekdaj veliča-
stnega središča s kar 15 m višjo piramido, kot jo naj-
demo v Chichen Itzi. Calakmul je bil sedež kraljestva 
Kače.  Ocenjujejo, da je imel na višku okoli 50.000 
prebivalcev in upravljal več krajev tudi v oddaljeno-
sti 150 km. V arheološkem parku je 6750 starodavnih 
objektov, s piramido visoko preko 45 m, ki sodi med 
največje majevske zgradbe. Zaradi majhnega števila 
obiskovalcev to središče res doživimo. Posebnost Ca-
lakmul-a pa je neokrnjena narava in živali, ki jih sre-
čamo, saj smo v osrčju naravnega rezervata Reserva 
de la Biosfera Calakmul. Srečali bomo divje purane, 
opice, tropske ptice, lisice in še mnoge druge živali. 
Nadaljevanje poti v Chetumal na zahodni strani zaliva 
Chetumal, danes pomembno pristanišče.

8. DAN  zajtrk, večerja, nočitev 
CHETUMAL-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: utr-
jeni kompleks Tulum na obalnem klifu, ki je predsta-
vljal 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, pod-
legli 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 sanj-
skih, belih, peščenih plažah.

9. DAN  zajtrk, večerja, nočitev 
PLAYA DEL CARMEN – (CHICHEN ITZA) - PLAYA DEL 
CARMEN
SKRIVNOSTNI VODNJAKI MAJEVSKE KULTURE
Dan namenjen uživivanju 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 priho-
dom 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 sever-
nem 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.

10. DAN  zajtrk, večerja, nočitev 
PLAYA DEL CARMEN
SLADKO BREZDELJE
Dan namenjen počitku in aktivnostim po lastni izbiri. 
Plaže s palmami in najbolj droben bel pesek so sestav-
ni del počitnic na vzhodni obali mehiškega polotoka 
Jukatan. Zdi se, kot da bi tekmovale med seboj, ka-
tera bo najbolj ugajala turistom. In vse te plaže želijo 
ugajati le vam.

11. DAN  zajtrk, polet proti Evropi 
CANCUN - EVROPA *
HASTA LA VISTA
Prosto do odhoda avtobusa na letališče. Polet proti 
Evropi.

12. DAN  ljubo doma…
EVROPA - SLOVENIJA
Pristanek na enem izmed evropskih bližnjih letališč in 
nadaljevanje poti v Slovenijo (doplačilo za prevoz).

CENA: od 2.659 €  najmanj 25 potnikov 

POPUST ZA ZGODNJO PRIJAVO DO 30.9.: 
40 € na prijavo (min. 2 osebi)!

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v Mehiko, 2 
notranja leta, letališke in varnostne pristojbine, 
deset nočitev z zajtrki v hotelih 3*/4* lokalne kate-
gorije v dvoposteljnih sobah, vsi obroki po progra-
mu, vožnjo z ladjicami v Xochimilco, vse avtobusne 
prevoze po programu, angleško govorečega lokal-
nega vodnika, vstopnine za oglede kot navedeno 
v programu, spremstvo in organizacije potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO med 
10 in 14 potniki 439 € in med 15 in 24 potniki 299 €

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 449 €, izlet v Chitzen Itzo s kosilom:  119 € (ob 
prijavi najmanj 15 potnikov), povratni prevoz do le-
tališča 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).
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni.

Ob prijavi na prodajno mesto pošljite fotokopijo 
potnega lista.
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 letalski prevoz iz Benetk, odlična časovnica 
poletov

 Kuba – dežela s povsem svojim režimom
 zabava, glasba in rum
 kolonialna mesta, peščene plaže
 gostoljubni domačini

1. DAN večerja, nočitev
SLOVENIJA - EVROPA - HAVANA  
POLET V KUBANSKO PRESTOLNICO
Odhod predvidoma iz letališča pri Benetkah 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 poči-
tnic. Nočitev v Havani.

2. DAN   zajtrk, kosilo, nočitev
HAVANA 
BAR ERNESTA HEMINGWAYA
Po zajtrku sledi ogled prestolnice Kube, Havane. Pose-
ben 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 ob-
čudovali katedralo San Cristobal in začutili pravo po-
dobo mesta. Odpravili se bomo tudi do Trga revoluci-
je, predsedniške palače, Centralnega parka, Kapitola, 
Univerze, trga San Francisco ... Kosilo. Obiskali  bomo 
ribiško vasico Cojimar, ki se nahaja 10 kilometrov 
vzhodno od Havane. V tem pristanišču je imel Hemin-
gway svojo barčico El Pilar. Vasica je tudi opisana v 
romanu »Starec in morje«, s katerim je pisatelj dobil 
Nobelovo nagrado za literaturo leta 1954. 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. Silvestovanje na prostem.

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 kreolski farmi sedi ogled poslikave dolge 
180 metrov, na steni gore Sierra del Vinales, katero je 
naslikal vajenec Mehičana Diega Rivere leta 1961. Ne-
daleč od Vinalesa bomo obiskali podzemno jamo, ki je 
bila v preteklosti naseljena z Indiosi in ponovno odkri-
ta leta 1920. Sprehodili se bomo po jami in se z ladjico 
zapeljali do izhoda. Zvečer vrnitev v Havano. Zvečer si 

bomo lahko po želji in proti doplačilu ogledali enega 
izmed svetovno znanih kabarejev (Tropicana...). 

4. DAN  zajtrk, kosilo, nočitev 
HAVANA- FARMA KROKODILOV-CIENGUEGOS 
FARMA KROKODILOV
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 far-
mo. Videli bomo kako krokodile vzrejajo, se z njimi sli-
kali ali celo pojedli krokodilji zrezek. Nadaljevali bomo 
do vasice Villa Guama, ki je danes muzej na prostem in 
prikazuje življenje prvotnih prebivalcev Kube - Tainos, 
ki so se na jugozahod Kube naselili leta 1250. Do vasi-
ce, 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 up-
ravičeno 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 nadalje-
vali z obiskom kolonialnega muzejskega mesteca Tri-
nidad, 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 lo-
kal Chanchanchara, kjer bomo poizkusili istoimensko 
pijačo. Še čas za potep po prijetnih uličicah baročnega 
Trinidada. Povratek v Cienguefos.

6. DAN  zajtrk, kosilo, nočitev 
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 inclu-
sive ponudbe.

7. DAN  all inclusive  
VARADERO 
SLADKO BREZDELJE
Za konec še “sladko brezdelje” in uživanje na eni izmed 
najbolj priljubljenih plaž na otoku – Varaderu. Pravi-
jo, 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 

... Izkoristili 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 avto-
busa na letališče pri Havani.

9. DAN  ljubo doma
EVROPA-SLOVENIJA 
Po nočnem letu pristanek na enem izmed evropskih 
letališč in nadaljevanje leta proti Sloveniji (doplačilo 
za prevoz).

CENA: od 2.290 €  najmanj 25 potnikov 

POPUSTI: otroci 2-12 let v sobi z dvema 
odraslima osebama 10 %.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, 
letališke in varnostne pristojbine, 5 nočitev z zaj-
trki v hotelu 3* v Havani in Cienfuegosu, 2 nočitvi 
v hotelu 4* (na osnovi storitve all inclusive) po 
programu v Varaderu, obroke po programu, av-
tobusne prevoze po programu, oglede po progra-
mu z vključenimi vstopninami, lokalnega vodnika, 
spremstvo in organizacijo potovanja.

MOŽNO DOPLAČILO ZA MANJŠO SKUPINO: za 
manjšo skupino med 10 in 14 potniki 170 € in med 
15 in 24 potniki 140 €.

MOŽNA DOPLAČILA OB PRIJAVI: enoposteljna 
soba 279 €, viza - prepustnica 35 €, prevoz na leta-
lišče in nazaj 58 €.

MOŽNA DOPLAČILA NA POTI: napitnine (tudi ot-
roci) pribl. 45 USD, ogled predstave svetovno zna-
nega kabareja Tropicana pribl 100 €.

Cena dodatne nočitve na osnovi all inclusive je 85 
€ v dvoposteljni sobi na osebo in transferja od ho-
tela do letališča v Havani od 45 €.

POSEBNOSTI: Kuba je še vedno socialistična dr-
žava in zaradi posebne državne ureditve se lahko 
zgodi, da brez opozorila zaprejo nekatere muzeje 
ali pa so ogledi dovoljeni izključno domačim ku-
banskim skupinam. V primeru prilagajanja letal-
skega prevoza ali zaradi nepredvidenih situacij na 
otoku je možna zamenjava poteka ogledov in kraja 
nastanitve.
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 enak, prilagojen letalskemu 
prevozu. Razpored izletov po dnevih se lahko spremeni. Ob 
prijavi na prodajno mesto posljite fotokopijo potnega lista.

Novo leto na Kubi   
ODHOD: 30 DECEMBER 2019

p a l m a . s i

smučanje
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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 


