
P A L M A . S I

Slovenski predstavniki 
z dolgoletnimi izkušnjami

Največji organizator 
počitnic in potovanj v Egiptu

HURGADA
POČITNICE S 365 DNI SONCA

Rdeče morje

N a j u g o d n e j š e  c e n e 
z a  T O P  k v a l i t e t o

Ob Rdeče morje poletimo 
vsak teden direktno iz Ljubljane
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Počitnice ob Rdečem morju 
so pozimi kot zdravilo.

Slovence že dolgo vleče v Egipt, zaradi sonca, neponovljive 
zgodovine in gostoljubja domačinov. Takoj ko se začne letalo 

spuščati, se pomirimo ob pogledu na toplo peščeno barvo sipin, 
ki se izmenjujejo z naselji istih puščavskih barv in sinje modrim 

morjem. Navduši nas gostoljubje domačinov. Počitnice ob Rdečem 
morju so pozimi kot zdravilo, ki pregreje telo in nam povrne 

energijo. Voda ima celo leto prijetno kopalno temperaturo, tudi v 
zimskih mesecih do  stopinj. Svetla, ponekod skoraj bela mivka je 
čez dan kot topla odeja, v katero se pogrezajo stopala. Že z masko 

in dihalko je mogoče nekaj metrov od obale uživati v pisanem 
podvodnem svetu koralnih grebenov in rib. Več kot  vrst živih 

bitij je doma v Rdečem morju.

Na počitnice v Egiptu smo v Turistični agenciji Palma še 
posebej ponosni

Dodelani in preizkušeni programi, odlični vodniki in predstavniki 
ter zanesljivi partnerji. Danes smo Palmovci največji in najmočnejši 
organizator počitnic ter potovanj ob Rdečem morju. Prvo palmico 

smo v Egiptu posadili že pred  leti in danes se v tej magični deželi 
počutimo kot doma.

Hurgada se že vrsto let uvršča med najbolj priljubljeno letovišče, 
kjer je v all-inclusive hotelskih kompleksih vse podrejeno udobju 

gosta. Tukaj boste našli vse za prijeten oddih: od dobrih in 
luksuznih hotelov do toplega morja in centra s trgovinami, kavarne, 

restavracije, bazarje, mošeje, stari del s pristaniščem nekdanje 
ribiške vasice in Rdeče morje, ki je znano po svojem izjemno 

bogatem podvodnem svetu.
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 NAJ DOŽIVETJA 

V EGIPTU

. Dolina kRaljEv
Dolina kraljev ne bi mogla bolj točno opisati 
svetega kraja pod najvišjo goro starodavnih 
Teb, prestolnice novega kraljestva. Tu so več kot 
 let pokopavali faraone in njihove bližnje, 
nekatere grobnice imajo tudi po  prostorov. 
Čeprav jih je bilo toliko izropanih, poslikane 
stene pogrebnih obredov in mitologije ter v 
živo skalo vklesani domovi za posmrtne duše 
zagotavljajo eno najmočnejših izkušenj v Egiptu.

. PiRamiDE
Če je Luksor kot prestolnica novega kraljestva 
največji muzej na prostem na svetu, so piramide 
pri Kairu najstarejše ohranjeno svetovno čudo 
in najsvetejši prostor starega kraljestva Egipta, 
ki so jih gradili že v . tisočletju pred našim 
štetjem. Cel svet pozna podobo skoraj  m 
visoke Keopsove ali Velike piramide, ki jo je 
. ljudi gradilo polnih  let, po vodi pa 
so opravili verjetno pol milijona prevozov težkih 
kamnitih blokov.

. Z jEEpi k BEDUinom v pUŠčavo
Se še spomnite beduina iz Palmine akcije Pustite 
Egiptu v srce, ki je vztrajno trdil, da je njegova 
kamela Špela? Že vožnja z jeepi po brezpotjih 
med sipinami je doživetje. Težko je ugibati, kako 
vozniki najdejo pot do pravega beduinskega 
tabora. Tam zmotimo mir vetra in peska, ki 
postane oprijemljiv, ko se usedemo na blazine 
in začnemo srkati beduinski čaj sredi puščave.

. poDvoDni svEt in otok GiFtUn
Ko enkrat doživimo sončni zahod, medtem ko 
lebdimo v zdravilno slanem Rdečem morju,
si ga ne moremo izbiti iz glave. Isto velja za 
podvodni svet, kjer se v hipu počutimo kot 
soigralci v Disneyevih fi lmih Nemo ali Dori. 
Izlet na otok Giftun s snorkljanjem odkrije še bolj 
pisano mavrico koral in rib pod vodo. Slepeče 
turkizne vode in radovednih ribjih pogledov ne 
boste nikoli pozabili.

Doživite Egipt pod Palmo, 
skupaj nam bo lepo. 



Zakaj počitnikovati 
s palmo?

odlični palmini slovenski predstavniki 
V počitniških krajih za vaše udobje skrbijo Palmini slovenski predstavniki, ki odlično poznajo deželo ob Rdečem morju. Pozorno vas 
seznanijo z vsem, kar potrebujete za nepozaben oddih. Z vami delijo najlepše kotičke in vam jih razkažejo v živo ali na zemljevidu, 
če radi raziskujete sami. Za vse informacije so vam ob dogovorjenih dnevih in urah na voljo v vaših hotelih ali ves čas prek mobilnih 
telefonov.

največ za vaš denar
Palmovci se trudimo, da bi vam naše počitnice zagotovile največ za vaš denar. Z največjimi popusti pomagamo družinam, zato pod 
Palmo najdete otrokom prijazne cene in ugodne počitnice za mladostnike do 15. leta. Otroci počitnikujejo že od 299 €.

Največji slovenski organizator počitnic in potovanj v Egiptu
Palmovci smo v Hurgadi in okoliških krajih doma že skoraj dve desetletji. Ponosni smo na eno največjih potovalnih uspešnic v Sloveniji,
ki brezskrbne počitnice v Egiptu združuje s križarjenjem po Nilu. V Egipt letimo neprekinjeno 365 dni v letu, vsako soboto direktno 
iz Ljubljane. Palmovci smo nad deželo ob Rdečem morju navdušeni, poznamo vse skrite kotičke te magične dežele, ki jih bomo z 
veseljem delili z vami.

skrbno izbrani nastanitveni objekti 
Palma je doma tam, kjer je prijetno. Priznana hotelska veriga Sunrise ponuja najboljše razmerje med ceno in kvaliteto. Sunrise s 
svojimi hoteli ob Rdečem morju nudi največ za vsak segment gostov – za družine, pare, samske in seniorje.
Vsi hoteli so sodobno opremljeni, z veliko izbiro animacije, toboganov, odlične kulinarike in prijaznosti osebja na vsakem koraku.

počitnice za vse želje, generacije in žepe 
Si želite aktivnega oddiha? Potem so počitnice ob Rdečem morju prava izbira. Seveda smo pravi naslov tudi za brezdelno razvajanje. 
Če si želite uživati v samoti ali v množici, v primeru da ne bi radi preveč obremenjevali proračuna ali pa prisegate na najboljše hotele 
in storitve na svojih počitnicah, smo pripravili programe in ponudbe za vse želje.

za popoln oddih – palmini dodatni izleti 
Vsako leto pripravimo zanimive avanture in izlete, ki lahko popestrijo vaš oddih. Tam se družite z drugimi gosti in našimi predstavniki, 
ki vam iz prve roke pripovedujejo o življenju v Egiptu.  Pridružite se nam na mini križarjenjih, pri odkrivanju mest in dežel običajev. 
Prevzele vas bodo dramatične zgodbe sedanjosti in preteklosti.

združite počitnice in potovanje – hit zadnjih sezon 
Za pustolovce po duši, ki tudi na počitnicah radi intenzivno odkrivate deželo, smo pripravili programe s kombinacijo počitka in 
potovanja. Trije dnevi so namenjeni oddihu ob morju, druge dni pa na zanimivi turi doživite notranjost z obiskom naravnih lepot in 
kulturnih privlačnosti. Pod Palmo za pravo uspešnico velja potovanja s križarko po reki Nil, ki se zaključi s poležavanjem ob obali 
Rdečega morja v Hurgadi in s skokom med pisane ribice.



NAJUGODNEJE 
TA HIP

HURGADA
LONG BEACH *

od 29 €

HURGADA
SUNRISE GARDEN BEACH 5*

od 99 €

HURGADA
SUNRISE NO NAME 5*

od 9 €

POČITNICE V HURGADI IN 
KRIŽARJENJE PO NILU

od 9 €

P R E V E R I  P O N U D B O

P R E V E R I  P O N U D B O

P R E V E R I  P O N U D B O

P R E V E R I  P O N U D B O

https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=5156&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=4205&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=287&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4128&rangeType=variable&persons=2


Egipt

Ob hibiskusovem ohlajenem čaju 
prisluhnite zgodbam ob Nilu od zlatega 
obdobja faraonov naprej. Posebej lepo 
zvenijo med plovbo s tradicionalno 
feluko, ob nubijskih pesmih. Doživite 
sončni zahod v Asuanu, med stotinami 
jader. Potopite se v pisan podvodni svet 
Rdečega morja.



ZAKAJ V EGIPT S PALMO?

• ker je zaradi lege med Afriko, Evropo in Azijo 
od nekdaj predstavljal stičišče trgovskih poti iz 
vseh kontinentov,

• ker je to ena najstarejših razvitih civilizacij, ki je 
skrbela za inovacije v gospodarstvu (učinkovit 
namakalni sistem) in razvoj,

•  ker so Stari Egipčani faraone častili kot božanske 
namestnike za čas življenja in smrti, na kar danes 
spominjajo veličastna svetišča in grobnice,

• ker duh organiziranega Starega Egipta sobiva s 
kaotičnim modernim Egiptom,

• zaradi Rdečega morja, ki ima celo leto kopalno 
temperaturo in pisan podvodni svet koral in 
tropskih rib, kar prihajajo občudovat potapljači 
s celega sveta,

• zaradi letovišč, kot sta Hurgada in Sharm 
El Sheikh, kjer je v all-inclusive hotelskih 
kompleksih vse podrejeno udobju gosta,

• zaradi Kaira, prestolnice tisočerih minaretov, 
ki preseneča z dnevnim vrvežem in večerno 
romantiko ob Nilu, z modernostjo in s tradicijo,

• zaradi Gize z edinim še ohranjenim čudom 
antičnega sveta – Keopsovo piramido,

• zaradi najbolj znamenitih templjev v Starem 
Egiptu - Karnaka v Luxorju in Abu Simbla pri 
Asuanu,

• zaradi Nila, reke življenja, ki je od nekdaj 
prehranjevala Egipt, zato Egipčani še danes 
verjamejo, da so rodovitna tla ob Nilu posnetek 
raja, 

• zaradi sončnega zahoda v Asuanu, kjer se na 
Nilu ziblje na stotine jader tradicionalnih plovil 
feluk in kjer imajo Nubijci najširše nasmehe,

• zaradi puščave, ki predstavlja 95 % države 
in spreminja barvo od bele do črne prek tisoč 
odtenkov peščene,

• zaradi oaz in beduinov, ki še vedno živijo v 
plemenih,

• zaradi poguma mladih Egipčanov, ki so januarja 
2011 na noge dvignili cel Egipt. 



Palmina gostja o Egiptu
Ko se odločiš, da boš odpotoval v Egipt, moraš biti pripravljen na čisto drugačen svet. 
Če znaš sprejemati drugačnost, te bo dežela očarala. Videti njihovo kulturo in bogato 
zgodovino, preživeti dan z beduini v puščavi, plavati in občudovati koralne grebene z 
živobarvnimi ribami, uživati v njihovi hrani, spoznavati domačine … Vse to je dežela, ki 
se jo vedno znova trudim razumeti in sprejemati.
Milena Cmrečnjak

Piramide v Gizi
Piramide v Gizi ležijo zahodno od Kaira. Izmed 10 
piramid, ki krasijo mesto na zahodnem bregu Nila, 
so tri med njimi nekaj posebnega – KEOPSOVA, 
KEFRENOVA IN MIKERINOVA PIRAMIDA. 



Časovna razlika

Srednjeevropski čas + 1 ura 

Nacionalna valuta 

Egipčanski funt - 1 € je približno 21 EGP



SUNRISE ROYAL MAKADI 
RESORT *

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
sedem »a-la-carte« restavracij že vključenih v 
storitev vse vključeno
največje število povratnih gostov
ugodno za enostarševske in večje družine
številne aktivnosti
priznana veriga Sunrise

Hurgada

https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=139&rangeType=variable&persons=2




SUNRISE CRYSTAL BAY RESORT * 
DELUXE

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
visoka kvaliteta storitev
mirne počitnice
dve »a-la-carte« restavraciji že vključeni v 
storitev vse vključeno

SUNRISE GARDEN BEACH RESORT 
& SPA * 

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
 priljubljen hotel naših gostov
 nakupovalno središče Senzo v neposredni 
bližini
možnost koriščenja določenih storitev v 
hotelu Sentido Mamlouk Palace 5*

Hurgada

https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=551&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=287&rangeType=variable&persons=2


HOTEL SENTIDO MAMLOUK 
PALACE *

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
 priljubljen hotel naših gostov
ugodno za enostarševske in večje družine
arabski stil
možnost koriščenja določenih storitev v 
hotelu Sunrise Garden Beach 5*

SUNRISE ROMANCE RESORT 5*

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
hotel za osebe nad 16 let
priznana hotelska veriga
bogat program storitve vse vključeno

Hurgada

https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=372&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=5287&rangeType=variable&persons=2


SUNRISE HOLIDAYS RESORT *

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
 v neposredni bližini centra Hurgade
ob plaži
hotel za osebe nad 1 let

SUNRISE MERAKI *

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
ob 2 km dolgi peščeni plaži
novo v ponudbi – »clubbing« hotel na obali 
Rdečega morja
odlična izbira za mlade 
 samo za osebe nad 1 let

Hurgada

https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=190&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=5433&rangeType=variable&persons=2


STEIGENBERGER AL DAU BEACH 
*deluXe

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
na plaži
sobe na morsko stran
ob promenadi Esplanade
golf igrišče v sklopu hotela
igranje golfa vključeno v storitve vse vključeno

THE CASCADES GOLF RESORT & 
SPA *deluXe

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
odlična izbira za ljubitelje golfa
najboljši wellness center v regiji
visoka kvaliteta storitev

Hurgada

https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=5850&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=626&rangeType=variable&persons=2


SHERATON SOMA BAY * deluXe

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
Soma Bay
na eni izmed najlepših plaž v Egiptu
visoka kvaliteta storitev
dobra hrana

HOTEL SENTIDO PALM ROYALE 
SOMA BAY *

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
ob eni izmed najlepših plaž v Egiptu - Soma Bay
priljubljen hotel naših gostov
veliko športnih aktivnosti
v okviru hotela svetovno znan surf in kite center
ugodno za enostarševske družine

Hurgada

https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=330&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=1&rangeType=variable&persons=2


JAZ AQUAMARINE RESORT *

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
na plaži
velik bazenski kompleks z vodnim parkom
veliko dodatnih storitev
priznana veriga Jaz

TITANIC ROYAL *

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
popolnoma nov hotel na plaži
odlična izbira za družine
vodni park
sobe 2+3

Hurgada

https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=4790&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=6382&rangeType=variable&persons=2


TITANIC BEACH & SPA 
AQUAPARK *

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
na plaži
vodni park s tobogani
Palmina ocena na podlagi mnenj gostov 
*sup.
ugodno za enostarševske in večje družine

TITANIC PALACE *

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
na plaži
velik vodni park s tobogani
ugodno za enostarševske in večje družine
slabši dostop do morja

Hurgada

https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=288&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=384&rangeType=variable&persons=2


JASMINE PALACE *

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
na plaži
mirna lokacija
ocena po mnenju gostov *sup.

NUBIA AQUA BEACH *

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
 urejeno hotelsko naselje
dobro razmerje med ceno in kvaliteto
vodni park
prenovljen objekt
po našem mnenju hotel za *sup.

Hurgada

https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=35&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=4206&rangeType=variable&persons=2


MIRAGE BAY RESORT & 
AQUAPARK *

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
vodni park
ob dolgi peščeni plaži
ugodno

Marsa Alam, SUNRISE MARINA PORT 
GHALIB * 

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
obnovljen hotel
mir in udobje
manjši vodni park
v neposredni bližini marine Port Ghalib

Hurgada

https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=6017&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=5156&rangeType=variable&persons=2


Marsa Alam , SUNRISE MARINA PORT 
GHALIB * 

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
odlična lokacija na plaži
mir in udobje
za ljubitelje potapljanja

Port GHaliB, STEIGENBERGER CORAYA 
BEACH *

P R E V E R I  P O N U D B O

NAŠI NAMIGI 
hotel za osebe nad 16 let
visoka kvaliteta storitev
za ljubitelje potapljanja
bogat progam storitve vse vključeno

Hurgada

https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=4802&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=pauschal&id=142&rangeType=variable&persons=2


HURGADA, KRIŽARJENJE 
PO NILU IN KAIRO

P R E V E R I  P O N U D B O

udoben direkten polet

preverjeni hoteli in ladje

potovanje v majhnih skupinah

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

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4513&rangeType=variable&persons=2


POČITNICE V HURGADI 
IN KRIŽARJENJE PO NILU

P R E V E R I  P O N U D B O

preverjeni hoteli in ladje

potovanje v majhnih skupinah

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

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4128&rangeType=variable&persons=2


Aktivni pod palmo v Egiptu

GolF

P R E V E R I  P O N U D B O

Hurgada in njena okolica velja za priljubljeno destinacijo med golfi sti. 
Vrhunska igrišča z 1 igralnimi polji vas čakajo v Soma Bay-u ter v El 
Gouni na področju Hurgade, prav tako se z odličnim igriščem z 1
igralnimi polji ponaša igrišče v Sharm El Sheikh-u. Cascades v Soma 
Bay-u je golf igrišče, ki velja za enega izmed najbolj osupljivih golf 
igrišč v objemu puščave. Je prvo igrišče, ki je bilo odprto na zahodni 
obali Rdečega morja, v knjigi Top golf igrišč pa so ga opredelili kot 
»zakrald Rdečega morja«, prav tako pa je bil pred kratkim označen 
kot prvo golf igrišče v svetu izven Evrope (bralci Golf Journal-a). El 
Gouna je malce manj ekskluzivno, a še vedno odlično golf igrišče z 1
igralnimi polji, izpostaviti pa velja tedensko gold predstavitev s PGA 
profesionalci. 

Za vas bomo z veseljem uredili prevoz lastne golf opreme (na 
povpraševanje) ter rezervacijo green fee-jev, po potrebi najem golf 
opreme ali pa vam organizirali golf tečaj.

EL GOUNA GOLF - EL GOUNA/HURGADA:
 1 lukenj 
• PAR 2
 6269 m 
• igrišče zgrajeno 1999 (Gene Bates in Fred Couples) 
• trava: Seashore Paspalum 
• handicap: 5 (oktober in april), med majem in oktobrom ni 

zahteven 

CASCADES GOLF - SOMA BAY/HURGADA
 1 lukenj 
• PAR 2, 6392 m 
• igrišče je oblikoval Gary Player Design group 
• trava: Kikuyu in Bermuda Tifdvarf 
• handicap: 36



Aktivni pod palmo v Egiptu

KitesurF/WindsurF

Potapljanje

P R E V E R I  P O N U D B O

P R E V E R I  P O N U D B O

Egipt med wind/kajtsurferji velja za destinacijo, ki je vetrovna skozi vse 
leto. Vrhunec veter doseže v poletnih in zgodnje jesenskih mesecih. 
Na področju Hurgade lahko windsurfate v Marsa Alamu, v Safagi ali 
Soma Bayu.
V Safagi in Marsa Alamu vas pričakujejo v windsurf centrih Cluba 
Mistral, v Soma Bayu pa v windsurf/kajt centru Surfmotion. Safaga je 
poznana še po malem otočku Tobia island, kamor se lahko odpravite 
na nepozaben windsurf izlet, tako tu, kot tudi v Marsa Alamu pa je 
na voljo tudi veliko otroške windsurf opreme. Soma bay je izmed 
vseh treh lokacij morda najbolj vetroven, saj se veter tu, zahvaljujoč 
lokalnemu termičnemu pojavu, okrepi za približno 1 Bft. 
Za vas bomo uredili najem vrhunske windsurf opreme, za tiste, ki 
bi želeli dodatne lekcije, pa uredili windsurf inštrukcije z angleško 
govorečimi inštruktorji.

Hurgada, El Gouna in Marsa Alam so lokacije, ki na obalah in globinah 
Rdečega morja s svojimi podvodnimi lepotami vabijo potapljače. Vse 
lokacije so primerne tako za potapljače začetnike kot tudi za izkušene 
potapljače, ponudba potopov je pestra – od klasičnih potopov na raz-
bitine, potopov na koralnih grebenih ali celo tehničnih potopov v jame 
in na globine do 55 metrov. El Gouna je poznana kot okolju najbolj 
prijazna potapljaška lokacija v Egiptu in je pogosto najvišje ocenjena 
med svojimi obiskovalci, Marsa Alam pa je najmanj raziskano potap-
ljaško območje v Rdečem morju. 
Za vas bomo na kateri od izbranih destinacij z veseljem uredili vodene 
potope iz čolna, potapljaški safari, ali za vas organizirali potapljaški 
tečaj različnih stopenj po mednarodni licenci Padi.



BRENČAVA PRESTOLNICA AFRIKE
Enodnevni izlet v Kairo

Kairo je tretja največja metropola na svetu. Piramide v Gizi 
so od nekdaj sedmih svetovnih čudes edine, ki še kljubu-
jejo zobu časa. Največja od treh piramid je Keopsova; 
16 metrov visoko stvaritev je po novi francoski teoriji od 
znotraj navzven gradilo 100.000 ljudi, ki so porabili več 
kot 2 milijona kamnitih kvadrov. Tudi Sfi nga, varuh pira-
mid v Gizi, svetovno znana fi gura človeške glave in levjega 
telesa, skriva zahvaljujoč skrivnostni avri še veliko ugank.
V Egipčanskem muzeju, enem večjih na svetu, ne vidite 
samo zgodovinske raznolikosti, temveč tudi neverjet-
ne zaklade. Na tisoče najdb iz grobov, številne velike in 
manjše kipe, dragocenosti iz groba mladega faraona Tu-
tankamona in še bi lahko naštevali. Za najbolj radovedne 
pa vsekakor priporočamo še ogled dvorane mumij. Do-
živite utrip metropole, ki ima svojevrsten in neponovljiv 
čar! Prepustite se arabski vročici na bazarju in se čudite 
najbolj kaotičnemu prometu na svetu!

PUŠČAVSKA AVANTURA 
Jeep-safari z beduini

Nepozabne ure v puščavi, kjer se boste z jeep vozili odpra-
vili najprej na ogled puščavskega fenomena »fatamorga-
ne«! Nato sledi nepozabna vožnja in tudi nekaj vzpona 
peš (priporočamo primerno obutev) do enega izmed vr-
hov, od koder boste občudovali peščene sipine. Nadalje-
vali boste do vasice, kjer vas bodo pozdravili prebivalci 
puščave – beduini. Ogled vasice, ki ima, ne boste verje-
li, svojo domačo puščavsko lekarno, pekarno, džamijo, 
predilnico in sredi ničesar tudi vodnjak, ki je pogoj za tu-
kajšnje preživetje. Pogostili vas bodo tudi s čajem. Sledi 
še kosilo in sproščen klepet. Da vam sonce ne bo prehitro 
zašlo, se boste vzpeli še na eno izmed sipin ter občudovali 
puščavski sončni zahod. Z jeepi se boste, polni nepozab-
nih doživetij, vrnili v hotele. Resnično noro doživetje!

EL GOUNA 
Izlet v mondeno mestece El Gouna
Zaradi svoje arhitekture velja za pravo posebnost, saj 
se razteza preko več otočkov na 10 km od obale in tako 
ustvarja prepletene lagune. Ogledali si boste Koptsko cer-
kev, se sprehodili do marine ter se z ladjico podali po ka-
nalih mondenega mesta. Na poti v Hurgado boste obiskali 
še mošejo in akvarij.

Egipt malo drugaČe - izleti



VELIČASTNA FARAONSKA PRESTOLNICA
Enodnevni izlet v Luxor
Nekaj časa so bile Tebe tako glavno mest kot tudi 
središče takratne religije. Hačepsut je bila prva 
ženska faraonka (verjetno tudi zadnja), vendar je 
povsod upodobljena kot moški. V bližini terasas-
tega templja Hačepsut stojita Memnonova ko-
losa, ki sta znana tudi kot varuha Doline kraljev.
V Dolini kraljev vas pričakajo trije od triinšestde-
setih grobov s čudovitimi stenskimi poslikavami. 
Grob slavnega mladega faraona Tutankamona 
boste lahko obiskali ob doplačilu, vendar je ve-
čina zakladov iz te grobnice shranjenih v Egip-
čanskem muzeju v Kairu. 
Sprehod med templji v Karnaku vas bo popeljal v 
daljno preteklost, občudovali boste izjemno zna-
nje takratnih arhitektov. Tudi Stebrna dvorana s 
svojimi 129 stebri (uredil jo je Ramses II.) je čudež 
tehnike. Tam boste našli dva obeliska in ogro-
men Skarabe. Če ga boste sedemkrat obkrožili, 
vam zagotovo prinese srečo… Insh Allah!
Za lažje razumevanje takratne umetnosti obiš-
čemo še alabaster delavnico in papirus institut. 
Papirus še danes – tako kot pred tisoč leti – iz-
delujejo ročno.

POBEG V PISAN PODVODNI SVET
Koralni otok Giftun s kosilom
V modro-rdečo pustolovščino se boste podali z 
ladjo in odkrivali bogat podvodni svet, občudo-
vali korale in pisane ribice, se potapljali z masko 
in uživali v kristalnem čistem morju. Ustavili se 
boste na enem največjih otokov, Giftun, kjer bo 
čas za kopanje in sončenje. Na ladji vam bodo 
pripravili okusno kosilo. Izlet velja za enega naj-
lepših in najbolje prodajanih, zato ga vsekakor ne 
smete zamuditi. V ceno je vključena tudi izposoja 
maske in plavutk! Glu-glu, gremo pod gladino!

Egipt malo drugaČe - izleti



KLICNI CENTER
klicni.center@palma.si
Tel.:   

PALMA LJUBLJANA CENTER
ljubljana@palma.si
Slovenska  •  Ljubljana
Tel.:    , 

PALMA LJUBLJANA NAMA
palma-lj@palma.si
Pasaža Nama •  Ljubljana
Tel.:    

PALMA LJUBLJANA TC Tuš - BTC
palma-lj@palma.si
Bratislavska  •  Ljubljana
Tel.:    , 

PALMA MARIBOR 
palma-mb@palma.si
Glavni trg  •  Maribor
Tel.:    , 

PALMA MURSKA SOBOTA
palma-ms@palma.si
Nemčavci d •  Murska Sobota
Tel.:    

PALMA KOPER - PLANET TUŠ
palma-kp@palma.si
Ankaranska  •  Koper
Tel.:    , 

PALMA KRANJ - PLANET TUŠ
palma-kr@palma.si
Cesta Jake Platiše  •  Kranj
Tel.:    , 

PALMA CELJE
palma-ce@palma.si
Lilekova  •  Celje
Tel.:    , , 

PALMA CELJE - PLANET TUŠ
palma-ce@palma.si
Mariborska  •  Celje
Tel.:    

PALMA NOVO MESTO - PLANET TUŠ
palma-nm@palma.si
Topliška cesta  •  Novo mesto
Tel.:    , 

PALMA VELENJE
palma-ve@palma.si
Šaleška a •  Velenje
Tel.:    

PALMA SEŽANA
palma-se@palma.si
Partizanska cesta  •  Sežana
Tel.:    

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