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Dragi prijatelji, dobrodošli
na počitnicah pod Palmo!
Na živahnem Mediteranu se ustavi čas. Ob Sredozemskem in Rdečem morju ljudje živijo za trenutek »zdaj
in tu«. Palmovci zato celo leto uživamo, medtem ko za vas izbiramo brezskrbne počitnice, iščemo najlepše
zalive in gostoljubne hotele. Skupaj počitnikujmo v Grčiji, Španiji, Turčiji, na Severnem Cipru, Tuniziji ali
ob Rdečem morju v Egiptu!
Naj vas najlepše peščene plaže, vrhunski all-inclusive hoteli, dolga druženja, prepolne mize in pogledovanje
na morski horizont s sanjskimi sončnimi zahodi napolnijo z novo energijo. V Grčiji vabita mediteranska
sproščenost in odlična kuhinja v domačih tavernah. Na grški celini in na otokih so razdalje majhne, sanjske
plaže pa kar kličejo, da jih odkrijete. Temperamentna in živahna Španija navdušuje z ležernostjo, ki se je
hitro nalezete. Vrhunska all-inclusive ponudba je doma v Turčiji, Tuniziji in v Egiptu. Na Severnem Cipru
otoško vzdušje združuje bogato zgodovino in ljubezen do uživanja.
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Pod Palmo se družimo že tri desetletja in uspešno pletemo različne potovalne zgodbe.
S svojimi izkušnjami in certifikati odličnosti dokazujemo, da smo partner na katerega se vedno lahko zanesete. Z nami bodo vaše počitnice
ali potovanja vedno uspešno izvedena, saj bo naša ekipa strokovnjakov v turizmu poskrbela za udobje in optimalno izvedbo na vaši poti.
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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
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PALMINE POSLOVALNICE

KLICNI CENTER
klicni.center@palma.si
Tel.: 082 80 9000
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204 •

Barcelona in počitnice na Costa Bravi
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Barcelona, Bilbao in Bordeaux
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217 •

SIDE
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BELEK
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KEMER

230 • SEVERNI CIPER
242 •

Ciper - otok ljubezni in bogov

PALMA VELENJE
palma-ve@palma.si
Šaleška 19a • 3320 Velenje
Tel.: 03 89 84 370

244 • EGIPT

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.
Zaradi velikega vnosa podatkov se
za morebitne nenamerne napake
opravičujemo, popravki bodo objavljeni na
spletni strani www.palma.si
Komercialna priprava: TA Palma • Slike:
Shutterstock, arhiv in lokalni partnerji • Tisk:
Salomon print • Kreativna zasnova: Nea Culpa
• Izvedbeno oblikovanje: Mediaidea • November
2019
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ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

Zakaj počitnikovati
s Palmo na Mediteranu?

izbor najlepših počitniških krajev
Prečesali smo vse kotičke in v ponudbo uvrstili tiste najlepše: ene še nedotaknjene, druge živahne, takšne, ki živijo s tradicijo, in one,
ki so že dolgo priljubljena turistična letovišča. Vsi boste našli tisto, kar vam je najbolj pisano na kožo.

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 18. leta. Otroci počitnikujejo že od 199 €.

skrbno izbrani nastanitveni objekti
Palma je doma tam, kjer je prijetno. Veliko časa smo si vzeli za izbiro in vse preverili iz prve roke. Tako boste v letošnjem katalogu našli
dobre hotele, studie in apartmaje vseh kategorij, od preprostih, do priljubljenih, butičnih in razkošnih.

počitnice za vse želje, generacije in žepe
Si želite aktivnega oddiha? Potem so počitnice na Mediteranu in 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.

odlični palmini slovenski predstavniki
V počitniških krajih za vaše udobje skrbijo Palmini slovenski predstavniki. Vsi obožujejo svoje poletne postojanke in jih odlično poznajo.
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.

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 Grčiji, Španiji, Turčiji, Tuniziji, Egiptu in na Severnem Cipru. Pridružite se nam na mini
križarjenjih, pri odkrivanju mest, dežel običajev, na folklornih večerih. Naj vas prevzamejo 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. Dva, trije ali štirje dnevi so namenjeni oddihu ob morju, druge dni pa na zanimivi turi doživite notranjost z obiskom naravnih
lepot in kulturnih privlačnosti. Veliko takšnih Palminih programov je že več kot dvajset let prava uspešnica, kot na primer počitnice
na Zakintosu, ki jih povežemo s potovanjem po klasični Grčiji na celini. Doživite Kretsko pravljico, kjer vas bodo pričakali prijazni
domačini. Podajte se na raziskovanje Barcelone, ki je od počitniške Costa Brave oddaljena samo 1 uro vožnje. Pravi hit zadnjih sezon je
program Ciper - otok ljubezni in bogov, ki združuje pravo mero počitka in ogledov. Ne smemo pa pozabiti tudi potovanja s križarko po
reki Nil, ki se zaključi s poležavanjem ob obali Rdečega morja v Hurgadi in s skokom med pisane ribice.

raziskujte več destinacij - »island hopping«
V zadnjih letih za naše goste pripravimo veliko kombinacij počitnikovanja na različnih destinacijah. Tu največ možnosti nudi Grčija s t.i.
»Island hoppingom« oz. povezovanjem počitnic na različnih grških otokih. Za potovanje med otoki so vam na voljo letalske ali ladijske
povezave s katerimi lahko v okviru vašega letovanja obiščete 2 ali 3, če želite pa tudi več otokov. Zelo priljubljene so počitnice na
različnih Jonskih otokih, Kikladih in tudi med otoki v Egejskem morju. Za vas lahko pripravimo ponudbo, ki bo ustrezala vašim željam.

Poletnica -

največ za vaš denar

Pred vami je Palmin katalog MEDITERAN 2020, kjer vam predstavljamo celoten izbor krajev in hotelov.
Garantirano si lahko najugodnejše počitnice z največjim prihrankom zagotovite že ob koncu iztekajočega
se leta za prihodnje poletje. Izkoristite velike ugodnosti ponudbe ULTRA FIRST MINUTE za prijave do
31. januarja 2020. Za vsak hotelski objekt smo skupaj z našimi partnerji pripravili mamljive popuste in
ugodnosti. Preverite, splača se!

zakaj se poletnica ali ultra first
minute najbolj splača?
Zneski popustov so različni glede na ceno, termin letovanja in kategorijo objekta

najvišji popusti

ter se gibljejo tudi do 1.200 € na prijavo.

Garancija

garancija najnižje cene

do 29.2.2020

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

vrnemo razliko

sprememba rezervacije

Do 30. aprila ali najkasneje 30 dni do odhoda (za letovanja v aprilu
in maju) boste lahko spremenili svojo rezervacijo in jo nadomestili
z ustreznejšo iz Palminega kataloga Mediteran 2020, pri čemer bodo
upoštevani tisti popusti, ki se nanašajo na novo izbrani objekt, prav
tako se bo upošteval v času spremembe veljaven popust.

Izbirali boste med največjim številom objektov in hotelov in se tako odločili res
za tistega po vaši meri.

hoteli & objekti
prilagoditev plačila
čas za izbiro

Za vse vplačane aranžmaje do vključno 29. februarja 2020.

NAJNIŽJE
CENE

Po vaši meri si boste prilagodili plačila (obročna odplačevanja in
gotovinski popusti).

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

vključena 2 kosa prtljage

Vsi počitniški aranžmaji po pogojih vključujejo 1 kos oddane
prtljage skupne teže 20 kg, ki ga oddate pri prijavi na let in 1 kos
ročne prtljage skupne teže 5 kg, ki ga lahko vzamete na letalo.
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R EZERV I R AJ T E P O Č I TN I C E P OZ I M I
I N PR I HR AN I TE N AJ V EČ .
Če vas zamika drug počitniški aranžma, lahko vaše
počitnice do konca aprila zamenjate BREZPLAČNO!

zgodnja prijava ali
ultra first minute
do 31. decembra 2019

zgodnja prijava ali
ultra first minute
do 31. januarja 2020

do - 1.200 €

do - 1.100 €

PRINAŠA GARANCIJO
NAJNIŽJE CENE
V kolikor boste kasneje v Palmini
ponudbi vaš izbrani objekt
v izbranem terminu našli po
ugodnejši ceni, vam bomo razliko
vrnili.
Zneski

popustov

v

posebej

izbranih objektih so različni glede
na ceno, termin letovanja in
kategorijo objekta ter se gibljejo
tudi do 1.200 € na prijavo*.

zgodnja prijava
ali first minute
do 28. februarja 2020

zgodnja prijava
ali first minute
do 30. aprila 2020

do - 1.000 €

do - 800 €

PRINAŠA GARANCIJO
NAJNIŽJE CENE
V kolikor boste kasneje v Palmini
ponudbi vaš izbrani objekt
v izbranem terminu našli po
ugodnejši ceni, vam bomo razliko
vrnili.

PRINAŠA GARANCIJO
NAJNIŽJE CENE
V kolikor boste kasneje v Palmini
ponudbi vaš izbrani objekt
v izbranem terminu našli po
ugodnejši ceni, vam bomo razliko
vrnili.

Zneski popustov v posebej
izbranih objektih so različni glede
na ceno, termin letovanja in
kategorijo objekta ter se gibljejo
tudi do 800 € na prijavo*.

Zneski

Zneski

popustov

v

posebej

izbranih objektih so različni glede
na ceno, termin letovanja in
kategorijo objekta ter se gibljejo
tudi do 1.100 € na prijavo*.

popustov

v

posebej

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

*POMEMBNO:
• navedeni popusti za prihranke v katalogu pri zgodnji prijavi veljajo za prijavo dveh odraslih oseb v dvoposteljni sobi;
• navedeni popusti v ceniku veljajo za odraslo osebo na osnovnem ležišču na teden;
• popusti za zgodnje prijave se izključujejo z drugimi popusti, razen z izjemo gotovinskega popusta za 100% plačilo ob prijavi in vsaj 60 dni pred nameravanim odhodom;
• popusti veljajo za celoten počitniški paket ali samo za nastanitev;
• garancija najnižje cene ne velja za destinaciji celinska Tunizija in Djerba.
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Dodatne ugodnosti za PALMINE POTNIKE
UGODNOSTI ZA

upokojence

Za vse upokojence priznavamo 7% popust na osnovno ceno aranžmaja (brez doplačil), za počitnice v vseh objektih iz
našega kataloga za odhode do 17.6. in od 24.8. naprej. Za odobritev popusta je potrebno predložiti ustrezno dokazilo.
Popusti se ne seštevajo in ne veljajo za posebne in last minute ponudbe, za zgodnjo prijavo in za destinaciji celinska
Tunizija in Djerba.

Ob veselem dogodku vam podarimo 10% popust na osnovno ceno aranžmaja (brez doplačil). Predložili nam boste
samo poročni dokument, katerega datum ne sme biti starejši od 3 mesecev. Popusti se ne seštevajo in ne veljajo za
posebne in last minute ponudbe, za zgodnjo prijavo in za destinaciji celinska Tunizija in Djerba.

DO 4 %

gotovinski
popust

prevozi na
letališče

pravkar
poročene

Ob takojšnjem plačilu z gotovino vam nudimo za ULTRA FIRST MINUTE prijave do 31.1.2020 - 4% popust za vse
aranžmaje iz naše ponudbe, vendar samo v primeru, da izvedete 100% gotovinsko plačilo ob prijavi. Popusti se ne
seštevajo, z izjemo zgodnje prijave. Gotovinski popust priznavamo na osnovno ceno aranžmaja (brez doplačil) in ne
velja za destinaciji celinska Tunizija in Djerba.

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

ORGANIZIRANI

UGODNOSTI ZA

PLAČILO NA

12 obrokov

Vsem, ki boste rezervirali počitnice na Mediteranu, nudimo posebne prevoze na letališče JP Ljubljana in nazaj po
posebej ugodnih cenah, v kolikor prevoz vplačate ob prijavi. Prevozi bodo organizirani iz mest: Ljubljana, Maribor,
Slovenska Bistrica, Celje, Sežana, Nova Gorica, Ajdovščina, Postojna, Koper, Piran, Izola Portorož, Brežice, Novo
mesto in Trebnje (možnosti vstopa tudi na domu). Za več informacij povprašajte Palmine prijazne svetovalce na
prodajnih mestih.

Za vas smo na letališču JP Ljubljana pripravili ugodne cene za parkiranje na zunanjem parkirišču P1. Plačilo parkiranja
8 dni za samo 55 € / redna cena 66 €; plačilo parkiranja 15 dni za samo 85 € / redna cena 108 €.
Dodatno nudimo tudi možnost parkiranja na parkirišču Jagodic, ki je od letališča oddaljeno 5 minut vožnje in nudi
24 urni prevoz iz parkirišča na letališče in nazaj. Plačilo parkiranja 8 dni za samo 25 € in 15 dni za samo 48 €.

POSEBNA CENA ZA

parkiranje
na letališču

CENA VKLJUČUJE: povraten let v izbran kraj, letališke in varnostne pristojbine, 1 kos oddane prtljage do 20 kg in 1 kos ročne prtljage do 5 kg, avtobusni prevoz do/iz izbranega
objekta, razen kjer ni drugače navedeno, 7 nočitev in storitev glede na izbrani objekt v izbranem tipu dvoposteljne sobe - glede na razporeditev hotelirja, osnovno nezgodno zavarovanje, za primer nezgodnega dogodka nastalega med potovanjem, ki ga ni povzročil sam zavarovanec, predstavnika agencije v Palmini informacijski poslovalnici na letališču in
storitve Palminega predstavnika v izbranem kraju vašega letovanja.
OTROCI: otroci do 2. leta potujejo na čarterskih poletih brezplačno (v primeru, da na destinaciji dopolnijo 2 leti plačajo strošek letalskega prevoza za izbrani odhod). Poravnati je
potrebno le doplačila za vstop/izstop v/iz države (npr. vizum Egipt …).
Objavljene cene veljajo za individualne rezervacije in ne veljajo za rezervacije skupin (6 ali več oseb). Število sob in mest na letalu je omejeno. Ponudba velja do zapolnitve le-teh.
Cene so izražene v EUR po pogojih veljavnih na dan 3.12.2019 in veljajo do preklica. Vse morebitne spremembe pred ali po izteku veljavnosti bodo objavljene na spletni strani www.
palma.si, in bodo veljale kot preklic po ceniku objavljenih cen. Cene pri Španiji, Grčiji in Tuniziji ne vključujejo stroška turistične pristojbine, ki se poravna ob prijavi v hotel in je
odvisna od kategorije hotela oz. objekta (podatki so informativne narave in se lahko glede na sprejeto zakonodajo spremenijo).
PLAČILO TURISTIČNE PRISTOJBINE: cene aranžmajev na destinacijah Španija, Grčija in Tunizija ne vključujejo stroška turistične pristojbine, ki se poravna ob prijavi v izbran hotel/
objekt in se razlikuje glede na kategorijo hotela oz. posameznega objekta.
V Španiji strošek znaša 1 € na osebo na dan (velja za osebe nad 16 let). V Grčiji strošek znaša 0,50 € na sobo na dan za objekte 1*-2*, 1,50 € na sobo na dan za objekte 3*, 3 € na sobo
na dan za objekte 4* in 4 € na sobo na dan za objekte 5*. V Tuniziji strošek znaša 2 TND na osebo na dan v hotelih 3*, 3 TND na osebo na dan v hotelih 4* in 5*. Otroci do 12. leta so
plačila takse oproščeni (velja samo za Tunizijo). Plačilo takse velja za maksimalno 7 dni bivanja na destinaciji (velja samo za Tunizijo).
Podatki so informativne narave in se lahko spremenijo glede na sprejeto zakonodajo države, v katero potujete.
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24h brez skrbi

ZAKAJ CORIS?
Vprašanje, na katero težko odgovorimo z
enim stavkom. Spoznajte naše prednosti:

Ne krije stroškov prevoza v domovino.

• CORIS se ukvarja izključno z zavarovanji za
tujino

Ne krije stroškov zdravstvene oskrbe v zasebnih
ambulantah.

• 25 let izkušenj in lastna mreža
pogodbenih partnerjev po celem svetu.

Tudi ZZZS priporoča sklenitev dodatnega zavarovanja
za tujino.

• Zagotavljamo učinkovito in hitro pomoč
24 ur na dan, vse dni v letu.
• Smo edini ponudnik, ki ima vse na enem
mestu: svetovanje, sklenitev, asistenco in
povračilo stroškov.
• CORIS stroškov prevoza ne ločuje od
ostalih stroškov. Pozor: prevoz v domovino
lahko v primeru težje bolezni ali poškodbe
stane tudi več kot 50.000 €.
• CORIS krije stroške taksija, reševalnega
vozila ali helikopterja.
• Povrnemo stroške nujnih telefonskih klicev,
opravljenih z našim asistenčnim centrom v
Ljubljani.
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ZAKAJ EVROPSKA KARTICA, KI JO PONUJA ZZZS, NE
ZADOSTUJE?

ODŠKODNINA V PRIMERU ZLOMA KOSTI

1€ =
500 €

Če boste v tujini utrpeli zlom, bo CORIS kot
običajno poskrbel za kritje vseh stroškov,
poleg tega pa vam bomo ob minimalnem
doplačilu v višini 1 € izplačali še odškodnino v
višini kar 500 €.
CELOLETNO ZAVAROVANJE ZA TUJINO
Če pogosto potujete v tujino, preverite našo ugodno
ponudbo celoletnih zavarovanj za družine in
posameznike.
Assistance CORIS d.o.o.
Ulica bratov Babnik 10,
1000 Ljubljana
Telefon: 01 51 33 500

E-pošta: coris@coris.si
www.coris.si
facebook.com/CORIS.Slovenija

klub nagrajevanja zvestobe
Moja Palma

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

Zbiram odhode in rezervacije.
Koristim popuste in ugodnosti.

LETALSKI PREVOZI – DIREKTNI POLETI 2020 Z LJUBLJANSKEGA LETALIŠČA
DESTINACIJA

LETALIŠČE

POČITNIŠKI RAJI

DAN POLETA

TRAJANJE POLETA

OBDOBJE LETENJA

GRČIJA

LEFKAS - PREVEZA

otok Lefkas

PONEDELJEK

1.40 h

1.6. – 28.9.

GRČIJA

KEFALONIJA

otok Kefalonija

PONEDELJEK

1.40 h

1.6. – 28.9.

GRČIJA

ZAKINTOS

otok Zakintos

TOREK

1.50 h

9.6. – 29.9.

GRČIJA

KRF

otok Krf

TOREK

1.20 h

9.6. – 29.9.

GRČIJA

SKIATOS

otok Skiatos

TOREK

1.45 h

16.6. – 22.9.

SEVERNI CIPER

ERCAN (tehnični postanek v
Antalyi)

Kirenija, Famagusta

TOREK / SOBOTA

4.20 h

16.6. – 29.9. ter 25.4.,
2.5. in 24.10.

TURČIJA

ANTALYA

Kemer, Antalya, Belek, Side, Alanya

TOREK / SOBOTA

2.30 h

16.6. – 29.9. in
4.6. – 5.11. ter
25.4., 2.5. in 24.10.

GRČIJA

KOS

otok Kos/otok Kalymnos

SREDA

2.15 h

10.6. – 30.9.

GRČIJA

SAMOS

otok Samos/otok Ikarija/otok Patmos

SREDA

2.10 h

10.6. – 30.9.

MONASTIR/ENFIDHA

Port El Kantaoui, Yasmine Hammamet,
Skanes, Mahdia

SREDA

2.00 h

29.4. in 6.5. – 30.9.
13.5. – 28.10.

TUNIZIJA
TUNIZIJA

DJERBA

otok Djerba

SREDA

2.20 h

TURČIJA

ANTALYA

Kemer, Antalya, Belek, Side, Alanya

ČETRTEK

2.30 h

4.6. – 5.11.

ŠPANIJA

BARCELONA

Costa Brava

ČETRTEK

1.55 h

11.6. – 1.10.

GRČIJA

KRETA - HERAKLION

otok Kreta: Heraklion, Rethymno, Chania

PETEK

2.20 h

29.5. – 30.10.

SANTORINI - THIRA

otok Santorini/otok Naxos/otok Milos/
otok Paros/otok Ios/otok Folegandros/
otok Sifnos/otok Serifos/otok Kimolos/
otok Sikinos

PETEK

2.15 h

29.5. – 30.10.

GRČIJA
EGIPT

HURGADA

Hurgada, Marsa Alam, Port Ghalib

SOBOTA

3.50 h

2.5. – 7.11.

GRČIJA

KARPATOS

otok Karpatos

SOBOTA

2.30 h

6.6. – 10.10.

GRČIJA

RODOS

otok Rodos

SOBOTA

2.30 h

6.6. – 10.10.

EGIPT

SHARM EL SHEIKH

Sharm El Sheikh, Dahab

NEDELJA

3.45 h

21.6. – 20.9.

Ljubljana

Costa Brava

Krf
Lefkas
Kefalonija
Zakintos

Skiatos

Samos
Santorini

V Grčiji poleg letovanj na
otokih, kamor letimo s
posebnimi letali, v našem
katalogu najdete tudi ostale
skrite dragulje v Grčiji, ki
so z "izhodiščnimi" otoki
povezanimi s trajekti in
notranjimi letalskimi linijami.
Podroben zemljevid vseh grških
otokov, kjer lahko letujete s
Palmo si poglejte na strani 12.

Kos
Rodos
Karpatos

Tunizija

Kreta

Turčija/Antalya
Severni
Ciper

Djerba

Hurgada

Sharm
El Sheikh

Zaupaj
v svojo pot.

Zdravstveno zavarovanje
z asistenco v tujini

- 24-urna pomoč v tujini v slovenskem jeziku
- Organizacija zdravniške pomoči in prevozov
- Kritje zdravstvenih storitev in zavarovanje prtljage

080 70 77

www.generali.si

»Ellada mou!«
Tako rečeš Grčiji, če jo obožuješ. Palmovci smo v modro - belo deželo zaljubljeni že celih

KRF

dvajset let. Opajamo se z zgodbami in s smehom, z oljčnim oljem in feto, z borovci in morjem,
s kaloričnimi »galaktoboureki« in z mediteransko dieto, z domačnostjo, gostoljubnostjo in
»siga siga« ritmom. Ne pojdite v Grčijo le na morje. Škoda bi bilo. Spoprijateljite se z grškim

LEFKAS

duhom, ki živi za velike trenutke.

Zakaj v Grčijo?

KEFALONIJA

»Vsak izmed grških otokov je čudovit, ima svoj trden in nepopustljiv, ponosen in iskriv značaj«, je v
svoji znameniti knjigi o grških otokih zapisal Lawrence Durrell.
Dežela antičnih bogov je počitniški raj z veliko sonca, prelepimi plažami in božansko kulinariko.
Življenje na grških otokih in celini je pestro, pisano in polno življenja. Grčija zasvoji romantike,
užitkarje, raziskovalce po duši in nočne ptice, saj so Grki prvaki v uživanju v kavarnah, tavernah,
klubih in bouzoukiah (priljubljeni nočni klubi, kjer vrtijo grško glasbo).
Grki svoje goste sprejmejo glasno, iskreno in nevsiljivo. Gostoljubje imajo v naravi in ker so hoteli
velikokrat v lasti družin, se boste tu počutili kot člani velike grške družine.

Namigi za doživetja:
Na Kreti lahko v enem dnevu raziskujete življenje prve evropske civilizacije pred več kot 4.000 leti
v muzeju v Heraklionu, iščete Ariadnino nit v palači Knosos, kjer je bil center minojske civilizacije,
vijugate med dramatičnimi soteskami in hribi, si delite kosilo z družino v tradicionalni vaški taverni,
se okopate v miniaturnem zalivu daleč od oči.
Odkrijte otok Skiatos, ki kljub svoji majhnosti, meri namreč le 50 kvadratnih kilometrov, vsakič
znova očara s svojo veličastno lepoto. Prevzel je tudi ustvarjalce priljubljenega mjuzikla Mamma
Mia, ki so na Skiatosu posneli najlepše uvodne dele filma.
Največji grški biser v Kikladskem otočju in otok cvetočih oleandrov Naxos slovi po najdaljših grških
plažah. Plaža Plaka je najdaljša otoška lepotica, ki navdušuje z belim peskom ob turkiznem morju.
Obiščite prestolnico Rodosa, ki očara obiskovalca z enim najbolj ohranjenih srednjeveških jeder
pod zaščito UNESCA, kjer domačini živijo in delajo v istih stavbah kot vitezi sv. Janeza pred šestimi
stoletji. Protiutež sta živahen nočni utrip tega mesta in njegova moderna duša.
Na pristnem grškem otoku Karpatos vas bo očarala pravljična vasica Olympos, ki s kamnitimi
hišami ohranja starodavne krajevne navade. Ženske še danes nosijo tradicionalna oblačila izpred
stoletij, starejši prebivalci pa govorijo starinsko narečje.
Naj vas začarata slikovita pokrajina in neokrnjena narava otoka Samosa, najbolj zelenega grškega
otoka v Egejskem morju.
Ikoničen otok Kefalonija je pod žarometom svetovne slave, uvrstili so ga med deset najlepših
turističnih ciljev sveta, na njem pa so posneli tudi film Corellijeva mandolina.
Očarljivi Santorini in Kikladi so kot magnet za romantične duše, najbolj prepoznavni po snežno
belih vaseh z izjemnimi razgledi, čudovitimi plažami in izjemno kulinariko. Še posebej priporočamo
»otočkanje« - dva ali več otokov hkrati.
Zakintos je med Slovenci eden od najbolj priljubljenih grških otokov. Na njem najdete vse: čudovite
plače, tradicionalne vasice, živahno nočno življenje in podvodni svet, kjer kraljujejo želve velikanke
Caretta.
Kos, otok očeta medicine Hipokrata, je raj za družinske počitnice v all inclusive hotelih.
Otok najlepših plaž Mediterana Lefkas, hrani čare v pristni domačnosti, čudovitih plažah, strmih
klifih, tradicionalnih vasicah in v (po grški meri ukrojenem) nočnem utripu.
V Krf se je zaljubila že cesarica Elizabeta (princessa Sissi). Prepustite se čarom otoka, ki vas bo
zapeljal z bogato zgodovino in čudovitimi plažami.
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ZAKINTOS

SKIATOS SKOPELOS

SAMOS

IKARIJA
PATMOS
SERIFOS
PAROS
KIMOLOS SIFNOS

NAXOS

IOS
MILOS
SIKINOS
FOLEGANDROS
SANTORINI

KALYMNOS
KOS
SYMI
RODOS

KARPATOS
KRETA
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Garancija

grčija I otok krf

NAJNIŽJE
CENE
do 29.2.2020

Oljke, ciprese in agrumi krasijo čudovit in po mnenju mnogih najbolj zelen grški otok. O tem, da so otoku v srednjem
veku vladali Benečani, še danes zgovorno pričajo ozke uličice in stare benečanske hiše v glavnem mestu Krf ali Kerkyra.
Restavracije, bari, majhne trgovinice - vse to zares zaživi šele v večernih urah, ko mesto privablja številne goste željne
zabave. Krf slovi po številnih zalivčkih in polotokih, ki vabijo s svojim čistim morjem.

Zakaj na Krf?
Otok zaznamuje izjemno bogata kulturna dediščina in arhitektura še iz časov francoske in angleške nadvlade. Obiščite lahko številne muzeje, kulturne centre, templje
in cerkve.
Krf se lahko pohvali s čistim morjem in čudovitimi plažami, nekatere od njih sodijo med najlepše na jonskih otokih. Plaže so urejene, ponujajo ležalnike, senčnike in
druge storitve, številne restavracije in bare.
Tudi v kulinariki Krfa je čutiti vplive zahodnih civilizacij, ki so vladale otoku kar sedem stoletij. Tradicionalne jedi z različnih obdobij so se na srečo v veliki meri ohranili,
te dobrote pa lahko danes okušate v priznanih restavracijah in domačih tavernah.

Namigi za doživetja
Na obrobju glavnega mesta, tik ob morju, se nahaja cerkev sv. Jurija (stara trdnjava), ki na prvi pogled spominja na grški tempelj, saj jo na zunanji strani krasi šest
dorskih stebrov. V resnici gre za nekdanjo anglikansko cerkev, ki so jo zgradili britanski vojaki sredi 19. stol., kasneje pa je to postala grška ortodoksna cerkev.
Mogočna beneška trdnjava Neo Frourio se nahaja na griču Sv. Marka nad starim pristaniščem v mestu Krf. Postaviti so jo dali Benečani v 16. stol. z namenom boljše
obrambe mesta, saj stara trdnjava ni bila več sposobna varovati mesto. Od tod izhaja ime Fortezza Nuova (nova trdnjava). Poleg muzeja vas nad pristaniščem pričaka
kavarnica in prijeten prostor, kjer se zvrstijo številne prireditve in dogodki.
Samostan Vlacherna in »mišji otok« sta najbolj znani turistični znamenitosti otoka. Nekdanji ženski samostan se nahaja na malem skalnatem otočku, danes ga s celino
povezuje most za pešce. V bližini samostana se nahaja otoček Pontikonisi ali »mišji otok« (zaradi njegove oblike) s čudovito bizantinsko kapelo.
Agios Georgios je majhen turističen kraj v istoimenskem zalivu, ki slovi po čudoviti plaži, ki je dolga kar 5 km in se ponaša z modro zastavo. Zaradi plitkega dostopa v
vodo sta plaža in nasploh zaliv zelo primerna za otroke.
Ahilova palača (Achilleion) se nahaja 3 km iz kraja Benitses in je bila zgrajena za avstrijsko cesarico Elizabeto Bavarsko - Sissi. V poletni palači je preživela veliko časa,
nasploh se je zelo rada vračala na Krf, zanimala jo je grška kultura, literatura, umetnost. Vse to še danes odseva palača, ki je odprta na ogled.
TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
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JUN
24
23

JUL
27
24

AVG
28
26

SEP
25
25

OKT
20
22

MESTO KRF
Glavno mesto zaznamuje čudovita arhitektura in tudi to je razlog, da je mesto
od leta 2007 del dediščine Unesca. Živahne ulice, veliko restavracij in klubov
ponujajo priložnosti za nočno življenje. V bližini mesta se nahaja priljubljena
plaža Dassia, do katere se lahko zapeljete z avtobusom ali s taksijem.
ACHARAVI
Največje letovišče na severnem delu otoka se ponaša z dolgo prodnato peščeno
plažo in pestro ponudbo dodatnih aktivnosti. Je idealna izbira za tiste, ki si želite mirnejše počitnice, a obenem imeti v bližini bare in tavernice.

SIDARI

AGIOS GEORGIOS
LIAPADES

SIDARI
Eno izmed najbolj priljubljenih letovišč na otoku se nahaja na severozahodni
obali in je znano številnih peščenih, kamnitih in klifnatih plažah. Na eni izmed
njih se nahaja tudi slavni kanal ljubezni. Morje je skozi čas v klif izdolblo tunel,
skozi katerega lahko zaplavate s čimer bo vaša ljubezen ostala večna.

ACHARAVI

PERAMA
Priljubljeno letovišče Perama leži le slabih 10km od glavnega mesta. Slovi po
dolgi peščeni plaži, hotelih in ponudbo za vse okuse in želje. V bližini se nahaja
tudi palača Achilleion, kjer je na Krfu preživljala čas princesa Sissi.

IPSOS
DASSIA
GOUVIA

LIAPADES
Manjši zaliv s slikovito vasico se nahaja na zahodni strani otoka. Ponaša se s
čudovito prodnato peščeno plažo in je idealen kraj za vse, ki si želijo počitnic
in raziskovanja, saj se v bližini nahaja Paleokastritsa s šestimi zalivčki, ki tvorijo
eno izmed najlepših plaž na otoku. Mesto Krf je oddaljeno le 20 km.

KRF
PERAMA

AGIOS IOANNIS

KAVOS

PAXOS

Letovišča: Acharavi, Sidari, Agios Georgios, Liapades, Dassia, Ipsos, Gouvia, mesto
Krf, Perama, Agios Ioannis, Kavos
Povezani otoki (z ladjo): Paxos
Letališče: Krf
Čas leta: pribl. 1.20 ure
Časovni zamik: + 1 ura
Dokumenti za pot: veljaven slovenski potni list ali osebna
izkaznica (za slovenske državljane)
ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana

AGIOS IOANNIS
Tradicionalna vasica je znana po oljčnih in pomarančnih nasadih. Nahaja se na
vzhodni obali otoka, kljub temu pa je gostom vse na dosegu roke. Le 5 minut
vožnje in že ste v Aqualand Water Parku, velikem vodnem parku z bazeni in tobogani. 10 minut potrebujete do golf kluba Corfu, le 15 minut pa do mesta Krf,
letališča in pristanišča.
AGIOS GEORGIOS
Leži na severozahodni strani otoka. Velja za mirnejši letoviški kotiček, kjer pa
kljub temu najdete veliko dobrih restavracij. Kraj slovi po dolgi in široki peščeni
plaži in je priljubljena izbira med družinami.
GOUVIA
Naravno pristanišče je bilo že v preteklosti zaradi svojih lastnostih priljubljeno
pri Benečanih, danes pa se ponaša z eno izmed lepših marin na otoku, ki privablja ladje z vsega sveta. Naravni zaliv Gouvino bay privablja številne turiste, kot
tudi bližnji vasici Ipsos in Dassia.
KAVOS
V preteklosti manjša ribiška vasica, se je v zadnjih letih razvila v eno izmed najpopularnejših desitnacij za mlade, saj v kraju prevladujejo številni bari in diskoteke. Kljub temu pa v okolici mesta najdete številne skrite zalivčke in čudovite
plaže tudi za tiste, ki si želite bolj mirne počitnice.
15

grčija I otok krf
Liapades, Blue Princess Beach Resort ****
Hotelski kompleks v jonskem stilu, obdan z
bujnim rastjem, neposredno ob dolgi prodnato peščeni plaži, v manjšem zalivu, 18 km od
mesta Krf in od letališča.

www.blueprincesscorfu.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

Ponudba: restavraciji (glavna; morska »a-la-carte«), okrepčevalnica, dva bara; dva bazena, otroški bazen; sef na recepciji (plačilo),
brezžični internet pri recepciji; grški večer,
občasno živa glasba.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Kopalne brisače ob bazenu in
na plaži (varščina).

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija ob plaži
za popoln odklop
veliko povratnih gostov
bližina Paleokastritse

PARTNERSKI
OBJEKT

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, sat-tv, mini
hladilnik, balkon ali terasa, vrtna stran, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Superior sobe: enaka oprema kot standardne,
večje in prostornejše, vrtna stran, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni
ležišči za otroka ali eno za odraslo osebo.

1 otrok do 7. leta

SUPER CENA

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in prostornejše; spalnica, dnevno
bivalni prostor z dvemi ležišči, vrtna stran,
nekatere na morsko stran (doplačilo). Možna
nastanitev 4 oseb.

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• ležalniki in senčniki ob bazenu, brezžični
internet (pri recepciji).

Maisonette: enaka oprema kot standardne; v
dveh nadstropjih z galerijo, spodaj spalnica in
kopalnica, zgoraj spalnica z ločenima ležiščema, vrtna stran, nekatere na morsko stran
(doplačilo). Možna nastanitev 4 oseb.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Agios Georgios, Hotel Saint George Palace ****
Novejši hotel, približno 200 m od peščene
plaže, 1 km od centra vasice Agios Georgios
z bari in restavracijami, 34 km od mesta Krf
in 36 km od letališča.
Ponudba: restavracija, dva bara; bazen,
otroški bazen; brezžični internet; otroško
igrišče; namizni tenis; grški večer, občasno
živa glasba.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Superior sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne; večje in prostornejše. Možni dve dodatni
ležišči (pograd).

VSE VKLJUČENO
po programu 10.30-24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj in pecivo;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• grški večer;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in
senčniki ob bazenu, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.saintgeorgepalacecorfu.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija blizu plaže
priporočamo družinam
priljubljen objekt naših gostov

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

1 otrok do 7. leta

SUPER CENA

grčija I otok krf
Acharavi, Almyros Beach Resort & Spa *****
Novejši hotelski kompleks v mirnem okolju
leži ob 7 km dolgi prodnato peščeni plaži
(vmes cesta), 40 km od mesta Krf in 38 km od
letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), več barov; dva bazena, bazen
s tremi tobogani (določene ure), otroški bazen; savna, parna kopel, masaže, lepotilni
salon; brezžični internet; otroško igrišče,
mini klub; fitnes, tenis, namizni tenis, biljard,
pikado, odbojka na mivki, balinanje, nogomet, košarka, pilates, aerobika; animacija.

www.almyrosbeach.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
mirne in sproščujoče počitnice ob
dolgi plaži
bogat program vse vključeno
dobra hrana
tobogani

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

WELLNESS

TOBOGANI

2+2

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (omejene količine, dnevno polnjenje), grelnik vode za kavo
in čaj, sef, balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za
otroke. Možni dve dodatni ležišči za otroka
ali eno za odraslo osebo.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

VSE VKLJUČENO po programu 09.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; zgodnji
zajtrk; prigrizki, kava, čaj, sladoled;
• večerja v mednarodni »a-la-carte« restavraciji:
1x v času bivanja – predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače; mini bar (dnevno polnjenje – omejene količine);
• določene športne aktivnosti; savna, parna kopel;
• animacija, mini klub, tobogani (določene ure);
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki,
brezžični internet, sef.

Acharavi, Acharavi Beach Hotel **** 
Ob 7 km dolgi peščeni plaži, v kraju Acharavi,
36 km od mesta Krf in 40 km od letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; mediteranska
»a-la-carte«), bar; dva bazena; tv kotiček,
brezžični internet; tenis, namizni tenis.

www.acharavibeach.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
mirne počitnice
priporočamo družinam

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Kopalna brisača za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo),
balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor s
kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon,
sat-tv, brezžični internet, sef (plačilo), balkon
ali terasa. Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

BREZPLAČNO

ZA PARE

2+1

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
1 otrok do 7. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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grčija I otok krf
Acharavi, Corifo Village **sup.
Manjši objekt s studii in apartmaji, približno
400 m od prodnato peščene plaže, 38 km od
mesta Krf in letališča.
Ponudba: restavracija, bar; bazen z ločenim
delom za otroke; tv kotiček; brezžični internet; otroško igrišče; namizni tenis, biljard.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
ugodno
za počitnice po svoje
veliko povratnih gostov

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Enosobni apartma: ventilator, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, spalnica, dnevno
bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon, brezžični internet, sef,
balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.
Dvosobni apartma: enaka oprema kot enosobni, dve ločeni spalnici. Možna nastanitev
4 oseb.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Storitev najem.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): strežen kontinentalni zajtrk.

1. in 2. otrok do 18. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4/5
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Acharavi, Studio Liberty's **sup.
Manjši, družinsko voden objekt s skupno
7 studii, 150 m od prodnato peščene plaže,
40 km od mesta Krf in letališča.
Ponudba: okrepčevalnica; brezžični internet;
vrt; otroško igrišče; trgovinica; vodni športi
na plaži.

NAŠI NAMIGI
preprosto ugodno
mirne počitnice
domača taverna v neposredni bližini

Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo.
Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, dnevno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, sat-tv, brezžični internet, sef (plačilo), balkon. Dodatno
ležišče ni možno.
Storitev najem.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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ZA PARE

KUŽKOM
PRIJAZNO

Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otok krf
Ipsos, Hotel Yannis ***sup.
Družinsko voden hotel na manjši vzpetinici in
mirni lokaciji, približno 150 m od prodnato
peščene plaže, 300 m od centra mesta Ipsos,
11 km od mesta Krf in 12 km od letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), bar; bazen; internetni (plačilo)
in tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče; fitnes, namizni tenis, košarka, biljard,
soba z igrami, joga, pilates; občasno živa glasba.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži brezplačno. Kopalne brisače za plačilo.

www.hotelyannis.gr
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
bližina plaže
dobra hrana

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, grelnik vode
za kavo in čaj, sef (plačilo), balkon ali terasa,
nekatere na stransko morsko ali morsko stran
(doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje, stranska morska stran. Možni dve
dodatni ležišči za dva otroka ali eno za odraslo
osebo in enega otroka (pograd).

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

Storitev polpenzion: samopostrežni ameriški
zajtrk in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
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Ipsos, Ipsos Beach hotel ***
80 m od prodnato peščene plaže (vmes cesta), v centru mesta Ipsos, 14 km od mesta Krf
in 16 km od letališča.
Ponudba: restavracija, bar; bazen z ločenim
delom za otroke; tv kotiček; brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče; namizni
tenis, biljard.

NAŠI NAMIGI
velik vrt
blizu dogajanja

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, mini hladilnik, sef (plačilo),
balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za
otroke. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.
1. in 2. otrok do 18. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 3/5
Več na spletni strani: www.palma.si

19

grčija I otok krf
Dassia, Elea Beach hotel **** 
Prenovljen objekt ob prodnato peščeni plaži,
v kraju Dassia, 12 km od mesta Krf in 14 km od
letališča.

www.eleabeach.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavracija, taverna, bar, okrepčevalnica; dva bazena, otroški bazen; internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet, sef pri recepciji (plačilo); otroško igrišče,
mini klub; namizni tenis, fitnes, biljard, odbojka, vodni športi na plaži; animacija.
Ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži
brezplačno za goste s storitvijo vse vključeno, za plačilo za goste s storitvijo polpenzion.
Kopalne brisače za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, grelnik
vode za kavo in čaj, sef (plačilo), balkon, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno
dodatno ležišče.

NAŠI NAMIGI
popolnoma prenovljen hotel
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto
veliko zelenih površin

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

ŠPORT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1 otrok do 12. leta

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in prostornejše. Možni dve dodatni
ležišči za otroka (pograd).

SUPER CENA

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
po programu 10.00 - 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• namizni tenis, mini klub, animacija;
• ležalniki in senčniki, brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 4/5
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Dassia, Hotel Amalia ***
Manjši hotel za odrasle osebe, približno
250 m od prodnate plaže in centra mesta,
9 km od mesta Krf in 11 km od letališča.
Ponudba: restavracija, bar; bazen; tv kotiček, brezžični internet; sef pri recepciji (plačilo); namizni tenis, pikado; občasno živa
glasba.

www.amalia-hotel.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
hotel za osebe nad 18 let
mirna lokacija

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, grelnik
vode za kavo in čaj, balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni ameriški zajtrk, kosilo in
večerja; zgodnji zajtrk; prigrizki, kava,
čaj, sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in
senčniki ob bazenu, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4/5
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ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otok krf
Gouvia, Hotel Louis Corcyra Beach ****
Razgiban hotelski kompleks ob prodnato
skalnati plaži obdan z vrtom, 400 m od centra mesta Gouvia, približno 7 km od mesta
Krf in 8 km od letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; azijska »a-la-carte«), okrepčevalnica, več barov; dva
bazena, otroški bazen; savna, masaže, lepotilni tretmaji; trgovinica, internetni kotiček
(plačilo), brezžični internet pri recepciji;
otroško igrišče, soba z igrami, mini klub, mini
disko; tenis, namizni tenis, odbojka, nogomet, mini golf, biljard; animacija, občasno
tematski večeri.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini hladilnik, sef
(plačilo), balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z drsnimi vrati,
nekatere na morsko stran (doplačilo). Možni
dve dodatni ležišči.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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louiscorcyra.com
NAŠI NAMIGI
razgiban kompleks ob plaži
brezplačni senčniki in ležalniki na
plaži
priljubljen hotel naših gostov

BREZPLAČNO

WELLNESS

ŠPORT

Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), okrepčevalnica, več barov;
bazen z manjšim toboganom, otroški bazen;
masaže; tv kotiček, brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče, mini klub; tenis, namizni tenis, biljard, balinanje; animacija,
grški večer, občasno živa glasba.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
sef (plačilo), balkon ali terasa. Možni dve
dodatni ležišči.
VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
zgodnji zajtrk; prigrizki, kava, čaj, pecivo,
sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• mini bus do plaže Kontokali (večkrat
dnevno);
• ležalniki in senčniki ob bazenu, brezžični
internet pri recepciji.

2+2

1. otrok do 14. leta in
2. otrok do 7. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 07.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
zgodnji in pozni zajtrk; prigrizki, kava, čaj
in pecivo;
• večerje v »a-la-carte« restavraciji (določeni dnevi): 1x v času bivanja, azijska predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in
senčniki, brezžični internet pri recepciji.

Gouvia, Hotel Ionian Park ****
Hotel obdan z zelenimi površinami, 250 m od
prodnate plaže, 300 m od centra mesta Gouvia, 7 km od mesta Krf in 8 km od letališča.

Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

www.parkhotelcorfu.com
NAŠI NAMIGI
velik vrt
priporočamo družinam

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

1. otrok do 13. leta
in 2. otrok do 6. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 3/5
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grčija I otok krf
Gouvia, Hotel Paradise ***
Manjši hotel, obdan z bujnim zelenjem, na
mirni lokaciji, 600 m od prodnate plaže v
Gouvii, 10 km od mesta Krf in letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), bar; bazen; brezžični internet,
tv kotiček; namizni tenis, pikado.

www.paradisehotelcorfu.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Kopalne brisače (varščina).
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, sef, balkon ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno
dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
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Gouvia, Hotel Popi Star **sup.
Preprostejši hotel, približno 200 m od prodnate plaže, v centru mesta Gouvia, 7 km od mesta Krf in 8 km od letališča, v neposredni bližini barov in restavracij.
Ponudba: zajtrkovalnica, taverna, dva bara;
bazen; internetni in tv kotiček; brezžični internet; namizni tenis, pikado.

www.popistar.com
NAŠI NAMIGI
v centru mesta
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto
prenovljene sobe

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Kopalne brisače za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon ali
terasa. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA
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grčija I otok krf
Perama, Hotel Oasis ***
Hotel se nahaja na mirni lokaciji v vasici Perama, ob manjši prodnato peščeni plaži, 2 km
od palače Achilleion, 7 km od mesta Krf in
6 km od letališča. Avtobusna postaja pred
hotelom.

www.corfuoasis.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
ob manjši plaži
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

Ponudba: restavracija, več barov; bazen; internetni in tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče; grški večer, občasno živa glasba.
Ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži
brezplačno. Kopalne brisače za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, balkon ali
terasa. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogateni kontinentalni zajtrk.

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna obogateni kontinentalni zajtrk in večerja.
1 otrok do 12. leta

SUPER CENA
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Agios Ioannis, Hotel Belvedere ***
Ob manjši prodnati plaži (vmes cesta), 1 km
od centra vasice Agios Ioannis, 3 km od mesteca Benitses z bari in restavracijami, 16 km
od mesta Krf in 15 km od letališča, avtobusna
postaja pred hotelom.

www.belvedere-corfu.gr
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija ob plaži
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

Ponudba: restavracija, dva bara; bazen; tv
kotiček, brezžični internet (plačilo); biljard;
animacija.
Ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži
brezplačno. Lastna kopalna brisača.
Comfort sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini hladilnik, sef
(plačilo), balkon. Možni dve dodatni ležišči za
otroka ali eno za odraslo osebo.

OBJEKT OB
OBALI

2+2

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini hladilnik, sef
(plačilo), balkon, stranska morska stran. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno za
odraslo osebo.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini hladilnik, sef
(plačilo), balkon, morska stran. Možni dve
dodatni ležišči.

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj, pecivo, sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• animacija;
• ležalniki in senčniki.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
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grčija I otok krf
Agios Ioannis, Hotel Marbella *****
Večji hotelski kompleks z visoko kvaliteto
storitev, ob peščeno prodnati plaži (vmes
cesta – nadhod), 2 km od mesta Moraitika,
15 km od mesta Krf in 17 km od letališča.
Ponudba: šest restavracij (glavna; mednarodna, italijanska, grška, žar in morska »a-la-carte«), več barov; dva bazena, otroški
bazen, bazen za dojenčke; savna, parna kopel, masaže, lepotilni salon; internetni in tv
kotiček, brezžični internet; otroško igrišče,
mini klub; trgovinice, soba z igrami; fitnes,
tenis, namizni tenis, badminton, aerobika,
vodni športi na plaži; animacija, živa glasba.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, sef, grelnik vode za kavo
in čaj, mini bar (polnjenje za plačilo), balkon
ali terasa, nekatere na stransko morsko stran
(doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.

www.marbella.gr
NAŠI NAMIGI
večji hotelski kompleks
visoka kvaliteta storitev
veliko povratnih gostov

BREZPLAČNO

2+2

ŠPORT

Storitev polpenzion: samopostrežna ameriški zajtrk in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
ameriški zajtrk, kosilo in večerja.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO (doplačilo): po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni ameriški zajtrk, kosilo in večerja;
zgodnji in pozni zajtrk; prigrizki, kava, čaj;
• večerja v italijanski ali grški »a-la-carte« restavraciji: 1x v času bivanja – predhodna rezervacija;
• določene lokalne in mednarodne točene in ustekleničene pijače;
• določene športne aktivnosti; savna, parna kopel;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični
internet.

Agios Ioannis, Hotel Primasol Louis Ionian Sun ****
Ob prodnati plaži (vmes cesta - podhod),
1 km od centra vasice Agios Ioannis, 3 km od
mesteca Benitses z bari in restavracijami,
16 km od mesta Krf in 15 km od letališča.
Ponudba: restavracija, več barov; dva bazena, bazen z dvema toboganoma (določene
ure), otroški bazen; trgovinice, internetni
(plačilo) in tv kotiček, brezžični internet;
otroško igrišče, mini klub, mini disko; tenis,
namizni tenis, košarka, odbojka, lokostrelstvo, pikado, biljard, aerobika, telovadba;
grški večer, animacija.

WELLNESS

1. in 2. otrok do 12. leta

Superior sobe: enaka oprema kot standardne, večje, nekatere na stransko morsko
stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in prostornejše ter z ločenim spalnim delom (drsna vrata) za otroke. Možni dve
dodatni ležišči.

Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

louisioniansun.com
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija ob plaži
priporočamo družinam
veliko aktivnosti
standardne sobe na morsko stran

Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

2+2

ŠPORT

TOBOGANI

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, grelnik
vode za kavo ali čaj, sef (plačilo), balkon ali
terasa, morska stran. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše, nekatere na morsko stran
(doplačilo). Možni dve dodatni ležišči za otroka (pograd).

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 07.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
zgodnji in pozni zajtrk; prigrizki, sladoled,
kava, čaj in pecivo;
• tematske večerje;
• določene lokalne točene pijače – tudi iz
bara na plaži;
• določene športne aktivnosti;
• mini klub, grški večer, animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
brezžični internet.

grčija I otok krf
Agios Georgios, Labranda Sandy Beach Resort ****
Večji hotelski kompleks ob široki peščeni plaži, 40 km od mesta Krf in 38 km od letališča.
Ponudba: tri restavracije (glavna; italijanska
in grška »a-la-carte«), okrepčevalnica, več
barov; trije bazeni, otroški bazen, mini vodni
park s 4 tobogani (določene ure); savna, masaže, lepotilni salon; internetni (plačilo) in tv
kotiček, brezžični internet; otroško igrišče,
mini klub; trgovinice, soba z igrami; fitnes,
tenis, namizni tenis, košarka, odbojka, aerobika, pikado, biljard; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wcjem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, sef, mini hladilnik, balkon
ali terasa, nekatere na stransko morsko stran
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in prostornejše ter z ločenim spalnim delom za otroke. Možni dve dodatni ležišči.

www.labranda.com
NAŠI NAMIGI
večji hotelski kompleks
ob široki peščeni plaži
veliko aktivnosti za družine

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

TOBOGANI

2+2

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 10.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
pozni zajtrk; prigrizki, kava, čaj;
• večerja v italijanski ali grški »a-la-carte«
restavraciji: 1x v času bivanja – predhodna
rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti; savna;
• animacija, mini klub, tobogani (določene
ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef,
brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Kavos, Ekati Mare Boutique Hotel & Suites ****
Butični hotel v bližini številnih barov in tavern,
približno 100 m od morja in 40 km od letališča.
Ponudba: restavracija, dva bara; dva bazena,
otroški bazen; jacuzzi; tv kotiček, brezžični
internet; tv kotiček; otroško igrišče; biljard.

ekatimaresuitesvillas.com-corfu.com
NAŠI NAMIGI
butični hotel
blizu dogajanja
bar na plaži

Ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži
brezplačno, na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, grelnik vode za kavo
in čaj, sef, balkon ali terasa. Dodatno ležišče
ni možno.

BREZPLAČNO

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možni dve dodatni ležišči.

2+2

Wi-Fi

KUŽKOM
PRIJAZNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion: (doplačilo) samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (izbor menijev).

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Sidari, Hotel Panorama Sidari ***
600 m od prodnate plaže (večkrat dnevno
hotelski minibus), v neposredni bližini središča kraja Sidari, 38 km od mesta Krf in
35 km od letališča.

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
prijetno vzdušje

Ponudba: restavracija, dva bara; bazen,
otroški bazen; otroško igrišče, mini klub;
brezžični internet; tenis, namizni tenis, nogomet, košarka, pikado; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.

Wi-Fi

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, sef, mini hladilnik, balkon
ali terasa. Možno dodatno ležišče.

BREZPLAČNO

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z možnostjo dveh dodatnih ležišč (pograd).

2+2

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
pozni zajtrk; prigrizki, kava, čaj, sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob
bazenu, sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Sidari, Aparthotel Angelina ***
Manjši kompleks studiev in apartmajev, približno 200 m od plaže, 500 m od centra mesta
Sidari in 45 km od letališča.
Ponudba: restavracija, bar; bazen z ločenim
delom za otroke; brezžični internet pri recepciji; sef na recepciji (plačilo).

angelinahotel.com
NAŠI NAMIGI
v bližini kanala ljubezni
prostorni apartmaji

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, spalno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon,
sat-tv, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Apartma: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, spalnica, dnevno bivalni
prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom,
telefon, sat-tv, balkon ali terasa. Možni dve
dodatni ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna kontinentalni zajtrk in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
kontinentalni zajtrk, kosilo in večerja.
*Hotel si glede na število gostov pridržuje
pravico do streženih obrokov.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Wi-Fi

BREZPLAČNO

KUŽKOM
PRIJAZNO

2+2

1. in 2. otrok do 18. leta

SUPER CENA

Drugačen Krf

dodatni ogledi in izleti - za popoln oddih
MESTO KRF
Podajte se na raziskovanje mesta Krf, kjer si boste najprej ogledali znameniti trg Esplanade, ki velja za enega izmed največjih trgov v Evropi, na
katerem se bohoti stara palača iz obdobja Britancev na otoku. Danes je
na trgu tudi igrišče za kriket ter številne trgovinice in bari, ki kar vabijo
na sprostitev ob frapeju ali svežem pomarančnem soku. Sledi ogled nove
trdnjave z obzidjem, ki so jo utrdili Britanci za namene obrambe otoka.
Obiskali boste tudi arkade Liston in cerkev sv. Spiridona, ki je posvečena
zaščitniku otoka Krf. Zvonik cerkve velja za najvišjo točko otoka.

PAXOS, ANTIPAXOS IN MODRE VOTLINE
Z vetrom v laseh in jadrih se boste z ladjico popeljali do otoka Paxos, kjer
si boste najprej ogledali vasico Laka. Nadaljevanje plovbe na zahodni
del otoka do znamenitih modrih votlin. Sledi plovba do otoka Antipaxos,
kjer boste imeli nekaj prostega časa za kopanje v turkizno modri vodi.
Na poti proti Krfu se boste ustavili še v vasici Gaios, kjer boste lahko po
želji v priljubljeni lokalni taverni poskusili grški jogurt z medom, gyros ali
kako drugo grško specialiteto.

PALEOKASTRITSA
Paleokastritsa velja za eno izmed najbolj priljubljenih izletniških točk na
otoku. Mesto ima na vrhu pečine samostan s čudovitimi arkadnimi oboki
in majhnim muzejem, v katerem hranijo okostje prazgodovinske pošasti,
ki je v 18. st. prevrnila francosko bojno ladjo. Še bolj pa je znana po 6
zalivih, ki sestavljajo eno najlepših plaž na otoku.

AQUALAND
Vodni park Aqualand velja za enega izmed najboljših in največjih vodnih parkov v Evropi. Na 75.000 m2 je več kot 36 različnih toboganov, 15
pustolovskih bazenov, jacuzzijev in še veliko drugih zanimivih atrakcij, ki
nudijo adrenalinske užitke vsem željnim vodne zabave.

ALBANIJA
Z ladjico se boste iz pristanišča v mestu Krf odpeljali do letoviškega mesteca Saranda, kjer vas čaka urejena promenada s številnimi bari in restavracijami. Saranda velja za eno izmed najbolj priljubljenih albanskih
letovišč, kamor veliko domačinov odhaja na medene tedne. V Albaniji je
ob doplačilu možen avtobusni prevoz do arheološkega najdišča Butrint,
ki je pod zaščito Unesca. Ogledali si boste bogate arheološke ostanke iz
bronaste dobe, ki se nahajajo na skoraj 90 km2. Zgodovinske zgodbe vas
bodo popeljale v bronasto dobo, pa vse do 19. stoletja, kamor segajo
najdbe iz arheološkega mesta.

PALAČA ACHILLEION
Palača Achilleion se nahaja v vasici Gastorui in je bila zgrajena za avstrijsko cesarico Elizabeto (Sissi), ki si je Krf izbrala za svojo poletno rezidenco. Palačo krasijo številne mojstrovine iz neorenesančnega obdobja. Za
najmogočnejšega velja 8 m visok kip umirajočeha Ahila, ki ga je ustvaril
nemški kipar Ernst Gustav Herter.
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grčija I otok lefkas

Garancija

NAJNIŽJE
CENE
do 29.2.2020

Nekaj magičnega je na Lefkasu. Ko enkrat obiščete otok najlepših plaž Mediterana, ga lahko pozabite, toda pride čas, ko si
ne morete kaj, da ne bi pomislili na nebeško modrino Jonskega morja, sijočo belino peska, pokrajino neukročenih zelenih
planjav, oljčnih gajev, vodnih izvirov in rodovitnih dolin. To je otok, ki mu turistični vrvež še ni prišel do živega. Otok, ki je
ljubljenec »grkofilov«, raziskovalcev in hedonistov.

Zakaj na Lefkas?
Na Lefkasu vam prav nikoli ne bo dolgčas: ta dramatičen otok vam bo ponudil nepozabne
razglede, zelene doline, visoke gore, plaže, o katerih ste sanjali, vasi kot iz pravljice in svetovljansko glavno mesto z eno najmodernejših marin Mediterana.
Lefkas je znan po neverjetni pokrajini in eksotičnem morju. Na otoku je nekaj najlepših
plaž v sredozemskem morju. Mnogi samotni peščeni zalivi, dolge zlate plaže in čudovita
obala se raztezajo okoli celotnega otoka.
Prebivalci Lefkasa so znani po svoji gostoljubnosti in velikodušnosti. Z vami bodo delili veselje do največje ljubezni - hrane in druženja.

Namigi za doživetja
Samostan Panagia Faneromeni je najbolj pomemben verski center na otoku. Stoji na hribu
nad glavnim mestom in ponuja neverjeten pogled na sever in v notranjost otoka.
Vas Agios Nikitas je obmorska vasica, ki se razprostira okoli umirjenega zaliva in ponuja
odlične pogoje za ribolov. Je najbolj slikovito obalno mestece na Lefkasu z ozkimi, cvetočimi ulicami.
Lefkas je s celino povezan le z ozkim mostom, zato je odlično izhodišče za potepe v okolico.
Tam se podajte v Meteore, dolino spektakularnih visečih samostanov.

TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
28

JUN
24
23

JUL
27
24

AVG
28
26

SEP
25
25

OKT
20
22

LYGIA
5 km od mesta Lefkada leži ob obali prva slikovita ribiška vasica Lygia. S
svojim majhnim pristaniščem in ribiškimi čolniči, vedno čistimi plažami in
kristalnim morjem, vas bo očarala v prvem hipu. Življenje tu je počasno in
brez stresa, pravo grško, bi lahko rekli. Na glavni ulici z nekaj tavernami,
kavarnicami in bari, mini marketi in pekarno se boste takoj počutili domače. Center dogajanja je majhno pristanišče, kamor ribiči dnevno prihajajo s
svežim ulovom. Pravo mesto za užitkarje, kulinarično razvajanje in sprostitev
duha. Okolica Lygie je čudovita, z veliko možnostmi sprehajanja v hribovito
notranjost, obdana z oljkami in cipresami. Za tiste z malo več energije ponuja veliko možnosti kolesarjenja in sprehodov. Prilegel se bo skok do vedno živahne Lefkade, kjer boste lahko uživali v nakupih ali nočnem življenju. Male
prodnate plaže v bližini so navadno mirne, izjemoma bolj zasedene v visoki
turistični sezoni, ko je tu višji utrip.
Lefkada

Agios Ioannos
Tsoukalades

Krlotes

Agios NIKITAS
Nikitas
AGIOS

Lygia
LYGIA

Kathisma
Kalamitsi

Karya

NIKIANA
Nikiana

Alexandros
NIDRI
Nidri

Perigiali

Vlycho

Porto Katsiki

Mikros
Gialos
Syvota
Vassilikli
VASSILIKI

Porti

Poros

Letovišča: Agios Nikitas, Lygia, Nikiana, Nidri, Vassiliki
Letališče: Preveza
Čas leta: pribl. 1.40 ure
Časovni zamik: + 1 ura
Dokumenti za pot: veljaven slovenski potni list ali osebna izkaznica (za
slovenske državljane)
ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana

NIKIANA
Letoviško mesto ima zanimivo lego in je dobra izhodiščna točka za odkrivanja otoka. Z lokalnim avtobusom se lahko popeljete do glavnega mesta
Lefkade ali v notranjost in uživate v prelepih razgledih na zahodno obalo.
Na glavni promenadi mesteca so nanizani bari in restavracije s pestro ponudbo prave grške hrane, ob večerih pa lahko ob romantični večerji uživate
v pogledu na fontane. Nikiana ima delno prodnato, delno peščeno plažo,
voda je čista in bistra, na obali je možnost mnogih vodnih športov. Plaže so
navadno mirne, izjemoma bolj živahne v visoki turistični sezoni, ko se število
obiskovalcev poveča. Večeri v Nikiani so prijetni, če si boste želeli pravega
nočnega življenja, pa se lahko odpravite v mesto Lefkada.
AGIOS NIKITAS
Boemsko mestece na zahodu otoka ponuja mirne počitnice in je prava izbira
za gurmane, ki bodo lahko izbirali med ponudbo številnih tavern. V bližini se
nahaja ena izmed najbolj znanih plaž na otoku - Milos Beach. Je tudi odlično
izhodišče za raziskovanje skritih zalivčkov na zahodni strani otoka.
NIDRI
Je 17 km oddaljen od glavnega mesta Lefkada in se lahko pohvali s 30-letno tradicijo priljubljene turistične destinacije. Vsako leto privablja številne Grke in druge počitnikarje iz vsega sveta. Kot največji turistični center
ima razvitejšo infrastrukturo od drugih krajev in bolj pisano ponudbo, med
drugim veliko barov, restavracij in diskotek, kjer je v dolgih poletnih nočeh
zelo živahno. Kljub turistični razvitosti Nidri ni izgubil svojih lepot. Krasijo ga
številne oljke, borovci in peščene plaže.
VASSILIKI
Se nahaja na južnem delu otoka v čudovitem zalivu, ki je največji raj za ljubitelje vodnih športov na otoku. Vassiliki se uvršča med svetovne prestolnice deskarjev, surfarjev in jadralcev s katamaranom. Vassiliki je odlična
počitniška izbira tako za začetnike kot za profesionalce. Če imate raje manj
adrenalinski oddih, pa se lahko razvajate na plaži, se podate na sprehod
do skrite plaže Aghiofili, ki je dostopna le peš in z ladjo, ali se odpravite na
raziskovanje okolice s kolesom.
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Agios Nikitas, Hotel Agios Nikitas *** 

www.agiosnikitas.gr
NAŠI NAMIGI
manjši, družinsko voden hotel
dobro razmerje med ceno in kvaliteto
v bližini ene izmed najlepših plaž na
otoku – Milos Beach
veliko število povratnih gostov

Manjši, družinsko voden hotel leži približno
300 m od prodnato peščene plaže, 250 m od
centra mesta Agios Nikitas, 12 km od glavnega mesta Lefkada in 29 km od letališča. V
bližini se nahaja avtobusna postaja.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; tv kotiček,
brezžični internet.
Ležalnikov in senčnikov na plaži ni. Lastna
kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon
ali terasa. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: obogaten samopostrežni kontinentalni zajtrk.

1 otrok do 5. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Agios Nikitas, Hotel Santa Marina ***
Družinsko voden hotel se nahaja na manjši
vzpetini, 500 m od prodnato peščene plaže,
300 m od centra mesta Agios Nikitas, 12 km
od glavnega mesta Lefkada in 29 km od letališča.

www.santamarina.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
družinsko voden hotel
odlično izhodišče za raziskovanje
otoka

Ponudba: restavracija, dva bara; bazen; tv
kotiček, brezžični internet; igralnica za otroke;
biljard; občasno živa glasba in grški večer.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži jih ni. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, sef, balkon ali terasa. Možni
dve dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo
osebo.

2+2

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev polpenzion: samopostrežni kontinentalni zajtrk in samopostrežna večerja.
1. in 2. otrok do 4. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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grčija I otok lefkas
Agios Nikitas, Studio Milos ***
Manjši objekt, 150 m od prodnato peščene
plaže, 100 m od centra mesta Agios Nikitas,
12 km od glavnega mesta Lefkada in 29 km od
letališča. V bližini se nahaja avtobusna postaja.

www.milostudios.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
blizu centra vasice Agios Nikitas
domače vzdušje
bližina najlepših plaž na otoku

Ponudba: kompleks sestavlja več studiev;
brezžični internet.
Ležalnikov in senčnikov na plaži ni. Lastna
kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor s
kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, sat-tv, sef,
brezžični internet, balkon ali terasa. Možno
dodatno ležišče.
Storitev najem.

PARTNERSKI
OBJEKT

ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1
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Agios Nikitas, Hotel Nefeli **sup.
Manjši, družinsko voden hotel, 100 m od prodnato peščene plaže, v centru vasice Agios
Nikitas, 12 km od glavnega mesta Lefkada in
29 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica; brezžični internet.
Ležalnikov in senčnikov na plaži ni. Lastna
kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

www.nefelihotel.gr
NAŠI NAMIGI
v bližini najlepših plaž na otoku
domače vzdušje
veliko povratnih gostov
po mnenju gostov 3*

PARTNERSKI
OBJEKT

ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

POVPREČNA OCENA • 4/5
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grčija I otok lefkas
Nikiana, Hotel Ionian Blue *****
Terasasto zgrajen hotel leži ob morju, na
obalnem pobočju in s svojo posebno terasasto gradnjo paviljonov nudi čudovit razgled na
Jonsko morje. Plaža je urejena na lesenih
terasah in pomolu. Do Nikiane je približno
3 km, do Nidrija 5 km in do letališča 30 km.
Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), trije bari; bazen z ločenim delom za otroke; notranji bazen, jacuzzi, finska
in turška savna ter lepotilni salon; konferenčne dvorane; tv kotiček, brezžični internet;
otroško igrišče; fitnes, vodni športi na plaži.

www.ionianblue.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
sobe na morsko stran
terasasto zgrajen hotel
kvaliteten wellness center

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

2+2

BREZPLAČNO

KUŽKOM
PRIJAZNO

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo), sef,
balkon ali terasa, morska stran. Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

1. in 2. otrok do 12. leta

Junior suite: enaka oprema kot superior, z
ločenim dnevnim delom z zofo in teraso,
morska stran in zaseben bazen. Možni dve
dodatni ležišči.

SUPER CENA

Storitev polpenzion: samopostrežni ameriški zajtrk in samopostrežna večerja.
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Nikiana, Porto Galini Seaside Resort & Spa ****Sup.
Hotelski kompleks z visoko kvaliteto storitev
in prenovljenimi sobami v letu 2018 leži na
obalnem pobočju ob lastni plaži, do mesta
Nikiana je približno 4 km, do Nidrija 5 km in
do letališča 30 km. V bližini hotela se nahaja
avtobusna postaja.
Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), bar; dva bazena, otroški bazen; ogrevan notranji bazen, jacuzzi, savna,
masaže, lepotilni salon, joga; tv kotiček,
brezžični internet pri recepciji; trgovinica;
otroško igrišče, otroški kotiček; biljard, odbojka na plaži; občasno animacija.

www.portogalini.gr
NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
kvaliteten wellness center
po mnenju gostov najboljši hotel na
otoku

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

2+2

BREZPLAČNO

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Classic sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (polnjenje za plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče. Prenovljene v letu 2018.
Superior sobe: enaka oprema kot classic,
prostornejše. Možno dodatno ležišče.
Družinske suite: enaka oprema kot classic,
dve spalnici, dnevni prostor. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
ameriški zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni ameriški zajtrk in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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Wi-Fi

1. in 2. otrok do 4. leta

SUPER CENA

ŠPORT

grčija I otok lefkas
Nikiana, Crystal Waters **** 
Popolnoma nov hotel, zgrajen v letu 2018,
200 m od prodnate plaže (vmes cesta),
500 m od središča kraja Nikiana s trgovinami
in tavernami ter 19 km od letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; mediteranska
»a-la-carte«), dva bara; dva bazena, otroški
bazen; brezžični internet pri recepciji; lepotni
tretmaji, masaže.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Kopalne brisače ob bazenu za
plačilo, na plaži jih ni.
Standardne »cozy« sobe: klimatska naprava,
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, brezžični internet, mini bar (polnjenje
za plačilo), sef, balkon ali terasa, nekatere na
stransko morsko stran (doplačilo). Dodatno
ležišče ni možno.
Standardne sobe »elegant« z lastnim bazenom: enaka oprema kot standardne »cozy«, v
pritličju, terasa, lastni bazen. Dodatno ležišče
ni možno.
Suita »emerald«: v dveh nadstropjih; spodaj
dnevno bivalni prostor, zgoraj spalnica; sicer
enaka oprema kot standardne; večje in
prostornejše; terasa, lastni bazen, morska
stran. Možno dodatno ležišče za otroka.
Dvosobne suite: enaka oprema kot standardne, večje in prostornejše, v dveh nadstropjih;
dve spalnici, dve kopalnici, dnevni prostor;
balkon, nekatere s pogledom na bazen (doplačilo). Možna tri dodatna ležišča.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
ameriški zajtrk.

www.crystalwaters.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
nov, butični hotel
visoka kvaliteta storitev
mirna lokacija
prostorne suite
možnost nastanitve do 5 oseb

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

BREZPLAČNO

2+3

1. in 2. otrok do 18. leta

SUPER CENA
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Nikiana, Hotel Eleana ***
V centru Nikiane, 100 m od prodnate plaže in
26 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, dva bara; bazen,
otroški bazen; tv kotiček, brezžični internet;
otroško igrišče.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor
s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon,
sat-tv, brezžični internet, sef, balkon ali terasa. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali
eno za odraslo osebo.

www.hotel-eleana.gr
NAŠI NAMIGI
prostorni studii
priljubljen objekt naših gostov
družinsko voden hotel
blizu plaže

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA
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grčija I otok lefkas
Lygia, Hotel Sunshine Inn *** 
Manjši, družinsko voden hotel, 100 m od prodnato peščene plaže, 800 m od centra kraja
Lygia, 4 km od glavnega mesta Lefkada in
19 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen, otroški
bazen; brezžični internet; sef na recepciji;
vrt.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto
urejen hotel

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo. Kopalnih
brisač na plaži ni.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sat-tv, mini hladilnik, brezžični internet, balkon. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in prostornejše. Možni dve dodatni
ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 3/5
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Perigiali, Hotel Posidonio A **sup.
Družinsko voden hotel se nahaja v manjši
vasici Perigiali, 20 m od morja (vmes cesta),
300 m od prodnate plaže, 1 km od mesta
Nidri in 33 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen z ločenim delom za otroke; sef na recepciji (plačilo); brezžični internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
sat-tv, mini hladilnik, brezžični internet, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

www.hotelposidonio.gr
NAŠI NAMIGI
ob morju in blizu mesta Nidri
odlično izhodišče za raziskovanje
otoka

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Studio: enaka oprema kot standardne, v pritličju. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.
1 otrok do 18. leta

SUPER CENA
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KUŽKOM
PRIJAZNO

grčija I otok lefkas
Nidri, Hotel Eva Beach ***
Družinsko voden hotel ob prodnati plaži,
samo nekaj korakov od centra mesta Nidri in
35 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica s teraso in pogledom na morje, bar/kavarna; internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče.

www.evabeach.gr
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija na plaži
domače vzdušje
priljubljen hotel naših gostov

Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo.
Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sat-tv, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno
dodatno ležišče za otroka.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni kontinentalni zajtrk in strežena večerja (izbira
menijev).

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

1 otrok do 7. leta

SUPER CENA
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Nidri, Studio Cosmopol *** 
Manjši, družinsko voden objekt, 300 m od
prodnate plaže, 100 m od središča kraja Nidri
in 40 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen; brezžični internet pri recepciji; vrt.

www.cosmopol-lefkada.gr
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija
urejeni studii

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sat-tv, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa. Dodatno
ležišče ni možno.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ZA PARE
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Več na spletni strani: www.palma.si

35

grčija I otok lefkas
Nidri, Aparthotel Cosmos ***
Priljubljen objekt naših gostov, 100 m od prodnate plaže, nekaj korakov od glavne promenade v Nidriju, in 35 km od letališča.
Ponudba: studii in apartmaji; brezžični internet; vodni športi na plaži.

www.cosmos-lefkada.com
NAŠI NAMIGI
priljubljen objekt naših gostov
dobra lokacija v mestu in blizu plaže
družinsko voden objekt

Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo.
Lastna kopalna brisača.
Apartma: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, spalnica, dnevno bivalni
prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom,
sat-tv, brezžični internet, sef, balkon/terasa.
Možno dodatno ležišče.
Storitev najem.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

1 otrok do 15. leta

SUPER CENA
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Nidri, Studio Babis **sup.
Družinsko voden in v letu 2018 popolnoma
prenovljen objekt ob prodnati mestni plaži
(vmes lokalna cesta), v centru mesta Nidri,
v neposredni bližini tavern, barov in restavracij ter 40 km od letališča.
Ponudba: brezžični internet, vrt.
Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo.
Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, spalno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, sef (plačilo),
brezžični internet, balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.

www.nidriholiday.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija v središču mesta in
ob plaži
bližina vsega dogajanja dosegljiva
peš
po mnenju gostov 3*

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

MESTNI
OBJEKT

KUŽKOM
PRIJAZNO

ZA PARE

Storitev najem.
Wi-Fi

BREZPLAČNO
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grčija I otok lefkas
Vassiliki, Hotel Odyssion ***

www.odyssion.gr

poletnica

Družinsko voden hotel leži v zalivu Vassiliki
Bay (blizu surf centra Club Vass), približno
150 m od morja, 1 km od centra mesta in
55 km od letališča.

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen; tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče; na
plaži možnost najema surf opreme in surfov,
možni tudi tečaji surfanja.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon.
Dodatno ležišče ni možno.

NAŠI NAMIGI
družinsko voden hotel
superior in družinske sobe s
pogledom na bazen
v neposredni bližini svetovno
znanega surf centra Club Vass
odlično izhodišče za raziskovanje
otoka

PARTNERSKI
OBJEKT

Superior sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše in s pogledom na bazen.
Možno dodatno ležišče za otroka.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

SURF / KITE

2+2

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše in s pogledom na bazen.
Možni dve dodatni ležišči.

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.
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Vassiliki, Studio Calypso
Na plaži v zalivu Vassiliki Bay, neposredno ob
znanem surf centru Club Vass, 1 km od centra
mesta in 55 km od letališča.
Ponudba: bazen; bar; brezžični internet (plačilo), možnost shranjevanja surf opreme; na
plaži možnost najema surf opreme in surfov,
možni tudi tečaji surfanja.



www.vassilikistudios.gr
NAŠI NAMIGI
studii obrnjeni na morsko stran
ob surf centru Club Vass

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor
s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, aparat
za kavo, mikrovalovna pečica, sat-tv, brezžični internet (plačilo), sef, balkon ali terasa,
morska stran. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev najem.

PARTNERSKI
OBJEKT

SURF / KITE

2+2
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dodatni ogledi in izleti - za popoln oddih
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ODISEJEVA POMORSKA AVANTURA - Križarjenje med otoki
Na tem izletu boste začeli verjeti v čudeže! Bolj, ko se bomo oddaljevali od obale
Lefkasa, bolj se vam bo zdelo verjetno, da je največji antični pomorščak Odisej
oživel. Pluli bomo s starogrškim izumom - originalnim modelom Odisejeve barke, njen lastnik pa bo vsake toliko zatrobil v veliko školjčno lupino. Na tem čudovitem križarjenju bomo spoznali najbližje sosednje otoke. Pravljični Meganissi
nas bo očaral s svojo slikovito vasico Spartohori in osupljivimi razgledi. Okopali
se bomo v deviškem zalivu, si kot pravi morjeplovci privoščili obilno kosilo in
točili sladko domače vino iz amfor. Nato bomo pokukali na svetovno razvpit privatni otok Scorpios. Gotovo se spomnite ljubezenskih podvigov enega najslavnejših Grkov, ladijskega mogotca Aristotelisa Onassisa, ki je zlomil srce veliki
operni divi Marii Callas in se poročil z brhko Jackie Kennedy. V zalivu Jackie
Kennedy bomo lahko skočili v vodo in po legendi takoj dobili bolj žameten glas.
Počasi bomo mimo Madourija, rojstnega otoka enega najboljših grških poetov, z
ugodnim vetrom v jadrih pripluli nazaj v Nidri.

KRIŽARJENJE DO SONČNEGA ZAHODA IN ZVEZD
Najbolj romantična plovba, kar si jih lahko zamislite! Od obale bomo odrinili
proti sončnemu zahodu na večerno gostijo boga sonca Helija. Samo pravi
Grki znajo znanost o zvezdah in planetih čudovito prepletati z mitologijo.
Sprostili se bomo s plavanjem v nežni večerni svetlobi in počakali, da Sončev
kralj zaspi na mehki postelji Okeana, uživali bomo v tipičnih grških dobrotah
na krovu, zasanjano strmeli v naša ozvezdja in prisluhnili prelepim zgodbam
o njihovem skrivnem življenju.

ČUDOVITA LEFKADA
Izlet do glavnega mesta
Raziščimo skupaj vse kotičke glavnega mesta Lefkasa in se sprehodimo po
ozkih ulicah s tradicionalnimi lesenimi hišami. Odkrivali bomo cerkve z mojstrsko izrezljanimi ikonostasi in veličastnimi freskami. Mesto je polno tradicionalnih trgovinic in tavern, ki čakajo na radovedne poglede in lačne želodce.
Naučili se bomo obrednega pitja grške kavice in si privoščili obvezno »volto«
(večerni sprehod) do pristanišča, kjer bomo uživali v sončnem zahodu.

VONJ PO MORJU, BORIH IN TRADICIJI
Z avtobusom po otoku
V glavnem mestu otoka si bomo vzeli čas za postanek na glavnem trgu in
obisk arheološkega muzeja. Ogledali si bomo tudi samostan Faneromeni,
kjer bomo preleteli zgodovino otoka in pobližje spoznali tradicijo otočanov.
Nato se bomo zapeljali na plažo Kathisma na zahodu otoka, kjer bo čas za
kopanje in slasten prigrizek. Nadaljevali bomo po čudoviti obalni cesti, kjer
vam bo jemalo dih ob pogledu na strmo padajoče pečine in deviško lepe
plaže. Oglede boste zaključili v vasici Vassiliki, kjer se bomo lahko sprehodili
po prikupni promenadi in si ogledali surfing center.

IZLET NA KEFALONIJO IN ITAKO
Celodnevno križarjenje med večjimi Jonskimi otoki z edinstveno priložnostjo
zaplavati v kristalno modrih vodah slavne plaže Egremni. Kosilo si bomo
lahko privoščili v slikoviti in najlepši vasici Fiskardo na Kefaloniji. Ogledali si
bomo Odisejevo deželo, Itako, s postankom na eni izmed najlepših plaž na
otoku. Vračali se bomo med vzhodno obalo Lefkasa in otokom Meganissi,
kjer je mogoče še zadnje kopanje na otoku Scorpios.

GRŠKI VEČER
Z ladjico se odpravite na sosednji otok Meganissi in doživite pravi grški večer
s tradicionalno grško hrano, glasbo in plesom, v najbolj pristni grški taverni.
Večer, poln grške kulture, prežet z izvrstno grško kulinariko v tradicionalnem
grškem duhu.

Aktivni na Lefkasu!
Windsurf
Club Vass je najbrž eden od najbolje organiziranih
windsurf centrov na svetu. Najdemo ga v sredini zaliva
Ponti v Vassilikiju. Zaradi varnega zaliva in mernih vetrov
v jutranjih urah je Vassiliki odličen spot za vse nivoje
windsurferskega znanja. Na svoj račun lahko pridejo tako
začetniki (v jutranjih urah), kot tudi ljubitelji večjih jader
(zgodaj popoldan) in ljubitelji močnega vetra in manjših
valov (pozno popoldan). Poleg najema windsurf opreme
nudijo tudi SUP deske in MTB kolesa ter vodene kolesarske
izlete. Kajtanje v Vassilikiju ni dovoljeno. Za vas bomo
uredili najem vrhunske windsurf opreme, SUPov in ostalih
aktivnosti, ki so na voljo, ali vam organizirali inštrukcije za
vse nivoje znanja. Windsurf tečaji z najboljšimi slovenskimi
inštruktorji bodo organizirani enkrat na leto.
* Podrobnejše informacije in cene windsurf paketov v Vassilikiju
najdete v katalogu Aktivni s Palmo.

Kitesurf
Severni del Lefkade, Ag. Ioannis je dobro
poznan med kajtarji, ki s pridom izkoriščajo
radodarni lokalni termični veter. Dolga plaža in
kakovostni kajt center nudita popolno okolje
za kajt užitke v zmernih pogojih (globoka voda
in rahlo vzvalovano morje). Za tiste, ki se
valovom želijo izogniti, je približno 10 km stran
na voljo laguna s popolnoma ravno vodo. Za
vas bomo z veseljem uredili tako vse potrebno,
če boste želeli potovati s svojo kajt opremo
(na povpraševanje), kot tudi najem opreme ali
kajt tečaje. Kajt tečaji z najboljšimi slovenskimi
inštruktorji bodo organizirani enkrat na leto.
* Podrobnejše informacije in cene kajt paketov na
Lefkasu najdete v katalogu Aktivni s Palmo.

Potapljanje
Tudi turkizne barve grških globin veljajo za raj med
potapljači. Potapljaški center Nautilus najdemo v sredini
zaliva Ponti, le nekaj minut hoda od hotela Vassiliki bay.
Za izkušene potapljače dnevno organizirajo jutranje
in popoldanske potope. Med potapljaškimi točkami v
Vassilikiju najdemo vse - od skalnatih previsov, koralnih
grebenov, sten, jam in razbitin. Globina potopov sega
od 7m (primerno za otroke in začetnike), pa do 40 m
(izkušeni potapljači z več kot 30. samostojnimi potopi).
Potapljaški center nudi popolno storitev – od ponudbe
opreme do vodenih potopov ali potapljaških tečajev.
* Podrobnejše informacije in cene potapljanja na Lefkasu
najdete v katalogu Aktivni s Palmo.

Več informacij in dodatno ponudbo za aktivno preživet oddih na Lefkasu najdete v katalogu Aktivni s Palmo, na spletni strani www.palma.si/aktivni-s-palmo ali v
Palminih poslovalnicah po vsej Sloveniji. Z veseljem bomo pripravili aktivno ponudbo po vaših željah!
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Garancija

NAJNIŽJE
CENE
do 29.2.2020

Kefalonijo so uvrstili med deset najlepših turističnih ciljev sveta, Nicolas Cage in Penelope Cruz pa sta jo
povzdignila v ikoničen otok v filmu po romanu Corellijeva mandolina. Kljub temu otok visokih gora, prostranih
gozdov, dišečih nasadov in najlepših plaž Mediterana nikoli ni zaplul v množični turizem. Nasprotno. Ostaja
tradicionalen, z vasmi v gorah in ob morju, kjer čas stoji.

Zakaj na Kefalonijo?
Čeprav je Kefalonija toliko večja od vseh drugih Jonskih otokov, ima manj prebivalcev. Samotni
gozdovi, gore, jame in klifi so njen divji, prvinski obraz.
Kefalonija bo prevzela tako zaprisežene ljubitelje Grčije, ki se boste tu znašli v romantičnem
času pred množičnim turističnim razmahom, kot častilce naravnih lepot ali preprosto morja in
plaž. Izjemno boste uživali tudi ljubitelji pohodništva.
Mnogi pravijo, da tako kristalno vodo in bel pesek, kot sta ob obali Kefalonije, težko doživiš
drugje.

Namigi za doživetja
Iz prestolnice Argostoli se podajte na 2 km dolg sprehod proti severu do starega morskega
mlina, ki je nekoč deloval po zelo zanimivem načelu – voda je s sunki valov tekla od morja proti
kopnemu in ne obratno, nato pa je s padcem skrbela za naravno električno energijo.
Agios Géorgius 10 km južno od Argostolija je srce nekdanje prestolnice Kastro. Mogočni grajski kompleks so začeli graditi v 13. st., Benečani so ga utrdili v 16. st. Mogočno grajsko obzidje
je dolgo kar 600 m in ponuja razgled vse do najvišjega vrha Enos.
Blizu Agia Effimie v osrednjem delu vzhodne obale Kefalonije je čudovito podzemno jezero
Melissani, obkroženo z gozdom. Strop podzemne jame se je nekoč udrl, zato je igra svetlobe
in vode še bolj neverjetna. Naj vam vzame dih!
Pojdite na večerjo v Fiscardo. Pristanišče na severu otoka, zaradi gurmanskega in užitkarskega
naboja obožujejo italijanski gostje. Barvite hiše v tradicionalnem slogu obkrožajo pristanišče
in kar kličejo po sprostitvi v kavarnah in restavracijah.
TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
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JUN
24
23

JUL
27
24

AVG
28
26

SEP
24
25

OKT
21
22

LIXOURI
Lixouri je drugo največje mesto na otoku. Iz ene strani velikega zaliva se spogleduje z drugo, kjer je 33 km stran prestolnica otoka Argostoli. Transfer do Lixourija
poteka z ladjo, saj je vožnja krajša kot po kopnem. Lixouri je znano letovišče, kjer
imamo Palmovci največ hotelov, in središče polotoka Pali, ki je poln čudovitih in
raznovrstnih plaž – od več kilometrov dolgih z rdečkastim peskom do intimnih
zalivov z belim prodom in turkizno vodo. Nekoč je tu cvetelo antično mesto Pali.
Pokrajina na polotoku je manj razgibana kot drugod po Kefaloniji, rodovitna rdeča prst omogoča uspevanje oljk, vinske trte in zelenjave. Lixouri ima živahno
promenado, polno odličnih tavern, barov in kavarn. Domačini imajo enega najstarejših orkestrov v Grčiji! Nič čudnega, ko pa na daleč slovijo po odprtem srcu
in prijaznosti, po festivalih in dobri glasbi.
ZOLA
Manjša ribiška vasica, ki se ponaša kot eden izmed najbolj mirnih krajev na
otoku. Tu boste prostor na plaži Agia Kyriaki našli ljubitelju miru in popolnega
odklopa. Vasica je tudi odlično izhodišče za raziskovanje bližnjih skritih kotičkov
otoka, ki jih dosežete samo z najemom čolna ali pa za raziskovanje plaž Myrtos
in Petani.
PETANI
Ena izmed najlepših prodnato-peščenih plaž na otoku vas bo očarala s kristalno
čistim morjem in okoliško ponudbo tavern z odlično kulinariko.
LASSI
Lassi ima na Kefaloniji najdaljšo turistično tradicijo. Le 3 km iz glavnega mesta
Argostoli je vse poraslo z borovci, ki poleti dajejo osvežujočo senco. Razgledi na
morje so povsod v Lassiju čudoviti. Čeprav gre za večje letovišče, boste z lahkoto našli odlično domačo hrano v tamkajšnjih tavernah in restavracijah. Nedaleč
je jama sv. Gerasimosa, kjer naj bi ta zaščitnik otoka preživel kar pet let. Lassi
je med domačini in počitnikarji priljubljen tudi zaradi čudovitih peščenih plaž
v okolici. To območje je odlična izbira za družine in za vse, željne raziskovanja
otoka, saj je kraj odlično izhodišče z bogato turistično infrastrukturo, le 15 min
vožnje pa so oddaljene divje in neokrnjene plaže otoškega juga.
KARAVADOS
Karavados je manjša, slikovita grška vasica, ki se nahaja na manjši vzpetini. Središče vasice predstavlja barvita cerkev, okrog nje pa najdete nekaj tavern, barov
in trgovinic. Kraj je znan po pristnem grškem vzdušju, saj domačini zelo radi
posedajo in pogostijo turiste. Je odlično izhodišče za raziskovanje Kefalonije, v
bližini pa se nahaja tudi istoimenska plaža Karavados.
ARGOSTOLI
Glavno mesto Kefalonije velja za eno bolj živahnih mest na otoku, katerega središče predstavlja glavni trg Platia Vallianou, kjer domačini preživljajo dneve in
večere v barih in tavernah ob grški kavi, večerji ali pa na katerem izmed dogodkov (predstave, koncerti), ki jih redno pripravljajo. Priporočamo, da se iz glavnega trga odpravite po nakupovalni ulici Lithostroto oz. “kamniti cesti” do mostu
Drapano, ki mesto povezuje z zalivom na drugi strani in kjer vas bodo občasno
na poti pozdravile želve velikanke Caretta-Caretta. Iz Argostolija, se lahko tudi
večkrat dnevno s trajektom odpravite na izlet do Lixourija.

ZOLA

PETANI
LIXOURI
ARGOSTOLI

LASSI
MINIES

KARAVADOS

SVORONATA

SKALA

Letovišča: Lixouri, Zola, Petani, Argostoli, Lassi, Svoronata, Minies,
Karavados, Skala
Letališče: Kefalonija
Čas leta: pribl. 1.40 ure
Časovni zamik: + 1 ura
Dokumenti za pot: veljaven slovenski potni list ali osebna izkaznica (za
slovenske državljane)
ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana

SVORONATA
Svoronata je umirjena letoviška vasica za prave ljubitelje Grčije. Stare beneške
hiše se izmenjujejo z novimi, po stenah se vijejo živo rožnate bugenvilije, naokoli
diši po jasminu, limonovcih in hibiskusu. Domačini posedajo pred svojimi hišami
in vse kliče k znamenitemu grškemu ritmu siga siga, počasi, počasi. Svoronata leži na jugozahodu otoka, blizu prestolnice Argostoli. Kraj je priljubljen med
družinami z otroki in ima v bližini nekaj čudovitih plaž. Živahnega utripa, nočne
zabave in nakupovalnih centrov tukaj ne boste našli. Svoronata je Grčija, kot so
jo poznali prvi turisti.
MINIES
Manjša vasica v bližini letališča ponuja umirjene počitnice in je priljubljena predvsem pri parih, saj ponuja 2 peščeni plaži s postopnim vstopom v morje in mirno
okolje. Je idealno izhodišče za raziskovanje otoka, saj nudi dobre povezave z
vsemi deli otoka.
SKALA
Osrednje letovišče juga Kefalonije je bilo še pred dvema desetletjema ribiška
vas. Danes privlači številne počitnikarje. Med glavnimi razlogi so gotovo borovci, ki se spuščajo vse do morja, in 3 kilometre dolga peščena plaža z obilico
možnosti za počitek, uživanje in zabavo. Prestolnica Argostoli je od Skale oddaljena 37 km. Letovišče se še vedno razvija in povečuje, vendar ne pride do
živega čudoviti okolici, polni limonovcev, oljk, mandljevcev in figovcev ter čred
domačih ovc in koz. V bližini so odkrili rimsko vilo iz 3. st. in Apolonov tempelj
iz 7. st.pr.n.št. Višje v hribih se v čebeljih panjih sladi timijanov med. Nedaleč je
zaščitena plaža Potamaki, kjer gnezdijo želve velikanke.
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Lixouri, Apollonion Asterias Resort & Spa *****
Eden izmed najboljših hotelov na otoku leži
približno 300 m od peščene plaže Xi, 6 km od
mesta Lixouri in 46 km od letališča.
Ponudba: hotelski kompleks sestavljen iz 2
delov (Apollonion in Asterias): restavracije
(glavna; grška in italijanska »a-la-carte«), več
barov; dva bazena, dva otroška bazena (v
enem mini vodni parkec za najmlajše); jacuzzi, savna, parna kopel, masaže, lepotilni center; internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet; trgovinice; otroško igrišče, varstvo
otrok (plačilo), soba z igrami, mini klub, mini
kino; fitnes, tenis, namizni tenis, biljard, vodni športi na plaži Xi; kino, umetniška galerija;
animacija.

www.apollonionasterias.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
velik wellness center
veliko povratnih gostov
mini vodni park za najmlajše

PARTNERSKI
OBJEKT

ZA PARE

2+3

BREZPLAČNO

WELLNESS

Wi-Fi

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Deluxe sobe (Apollonion): klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, kopalni plašč in copati, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični
internet, mini bar (polnjenje za plačilo), grelnik vode za kavo ali čaj, sef, balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.
Premium sobe (Asterias): klimatska naprava,
kopalnica z wc-jem, kopalni plašč in copati,
sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (polnjenje za plačilo), grelnik
vode za kavo ali čaj, sef, balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.
Družinske deluxe sobe (Apollonion): v dveh
nadstropjih odprtega tipa (galerija), spodaj
zakonsko ležišče ali dve ločeni ležišči, zgoraj
dve ločeni ležišči; sicer enaka oprema kot deluxe. Možna nastanitev 4 oseb.
Družinske premium sobe (Asterias): enaka
oprema kot deluxe, večje, dve spalnici (odprtega tipa - brez vrat). Možna nastanitev 4
oseb.
Junior suite (Asterias): enaka oprema kot
deluxe, večje in prostornejše, balkon, morska
stran, nekatere z zasebnim bazenom in brez
morske strani (doplačilo). Možni dve dodatni
ležišči.
Maisonette suite (Apollonion): v dveh nadstropjih, z zasebnim jacuzzijem in direktnim
vstopom v bazen (bazen deli več maisonette),
ležalniki na terasi. Spodnje nadstropje: kopalnica z wc-jem, spalnica z zakonskim ležiščem
ali dvema ločenima ležiščema ter ločen dnevni prostor. Zgornje nadstropje: kopalnica z
wc-jem, spalnica z dvema ločenima ležiščema;
sicer enaka oprema kot v deluxe. Možna nastanitev 5 oseb.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Lixouri, Ionian Sea Hotel & Villas Waterpark ****
Hotel z manjšim vodnim parkom se nahaja na
mirni lokaciji, približno 150 m od peščene
plaže, 7 km od mesta Lixouri (2x dnevno minibus do centra mesta – plačilo) in 50 km od
letališča.
Ponudba: restavracija, dva bara; dva bazena, otroški bazen, vodni park s tobogani (določene ure); brezžični internet; sef na recepciji (plačilo), trgovinica; otroško igrišče, mini
klub; fitnes, tenis, namizni tenis, pikado,
biljard, košarka, odbojka, nogomet, vodna
aerobika, vaterpolo, zumba; animacija.

www.ionianseahotel.gr
NAŠI NAMIGI
vodni park
mirna lokacija blizu plaže
dobra hrana
priljubljen hotel naših gostov

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

VODNI PARK

Ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno,
na plaži za plačilo. Kopalne brisače za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, balkon ali
terasa. Možni dve dodatni ležišči.
Družinske sobe/maisonette: v dveh nadstropjih odprtega tipa (galerija). Spodaj zakonsko ležišče ali dve ločeni ležišči, zgoraj
dve ločeni ležišči; drugače enaka oprema kot
standardne. Možna nastanitev 5 oseb.

2+3

1+1

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki; kava, čaj, sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti, vodni
park (določene ure);
• animacija, mini klub;
• ležalniki in senčniki ob bazenu,
brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Lixouri, Hotel Cephalonia Palace ****
Hotel obdan z lepim vrtom in veliko zelenja,
približno 150 m od znane in priljubljene peščene plaže Xi, 7 km od mesta Lixouri in 46 km od
letališča. Avtobusna postaja v neposredni
bližini hotela.
Ponudba: restavraciji (glavna; grška »a-la-carte«), več barov; bazen, otroški bazen;
lepotilni salon, masaže; brezžični internet;
trgovinica; otroško igrišče, mini klub, soba z
igrami; tenis, namizni tenis, pikado, odbojka,
vodni športi na plaži; animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, sef, brezžični internet, balkon
ali terasa, nekatere stranska morska stran
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.

www.cephaloniapalace.com.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
blizu plaže Xi
veliko zelenih površin
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči za otroka.

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

VSE VKLJUČENO (doplačilo):
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj; sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• ležalniki in senčniki ob bazenu, sef,
brezžični internet.

Lixouri, Phaedra Suites ***
Novejši, družinsko voden objekt, 400 m od
manjše prodnato peščene plaže, 3 km od
mesta Lixouri (hotelski minibus do mesta plačilo) in 45 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar s prigrizki (možnost kosila ali večerje); bazen, otroški bazen;
vrt; brezžični internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži jih ni. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor
s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon,
sat-tv, brezžični internet, sef, balkon ali terasa, morska stran. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk in strežena večerja (izbor menijev).

NAŠI NAMIGI
novejši kompleks
studii na morsko stran
mirna lokacija
za počitnice po svoje
priporočamo najem vozila
odlične povratne informacije

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA
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Lixouri, Hotel Summery **sup.
Manjši, v letu 2016 deloma prenovljen hotel,
ob mestni peščeni plaži, v centru mesta Lixouri in 45 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar, okrepčevalnica; bazen, otroški bazen; internetni kotiček,
brezžični internet; otroško igrišče, vrt; namizni tenis.

www.hotelsummery.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
družinsko voden hotel
po mnenju naših gostov 3*
ob plaži in v centru mesta

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon.
Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

MESTNI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

KUŽKOM
PRIJAZNO

ZA PARE

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Lixouri, Remetzo Village ***sup.
V letu 2019 prenovljen hotel ob peščeni plaži
Vrahinari, 8 km od mesta Lixouri in 52 km od
letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; mediteranska
»a-la-carte«), dva bara; bazen, otroški bazen;
brezžični internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, grelnik vode za kavo
ali čaj, sef, balkon ali terasa, morska stran.
Možno dodatno ležišče.

www.kefalonia-remetzo.com
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija na plaži
v letu 2019 prenovljen hotel
dobra hrana
sobe na morsko stran
taverna v okviru hotela

PARTNERSKI
OBJEKT

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežna
zajtrk in kosilo, strežena večerja (izbor menijev).

POVPREČNA OCENA • 5/5
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2+1

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otok kefalonija
Lixouri, Studio Akrotiri ***

www.akrotiri-kefalonia.gr
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija blizu plaže
domača taverna v bližini
priporočamo najem avtomobila in
raziskovanje otoka

Manjši, družinsko vodeni studii, približno
100 m od peščene plaže Vrahinari, 8 km od
mesta Lixouri in 52 km od letališča.
Ponudba: bar; brezžični internet.
Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo.
Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor
s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, tv, brezžični internet, sef, balkon ali terasa. Možno
dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

Storitev najem.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni zajtrk v bližnjem Remetzo Village
(približno 300 m).
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja v bližnjem Remetzo Village
(približno 300 m).

2+1

1 otrok do 18. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA •5/5
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Petani, APP Myrtles Of Petani ***
Manjši, družinsko voden kompleks apartmajev ob prodnati plaži Petani (vmes cesta),
15 km od mesta Lixouri in 45 km od letališča.
Ponudba: bar; bazen; brezžični internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Enosobni apartma: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, spalnica, dnevno bivalni
prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom,
sat-tv, brezžični internet, balkon ali terasa,
morska stran. Dodatno ležišče ni možno.
Dvosobni apartma: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, dve spalnici, dnevno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, sat-tv, brezžični internet, balkon ali
terasa, morska stran. Možni dve dodatni
ležišči.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži Petani
domače vzdušje
priporočamo najem avtomobila in
raziskovanje otoka
apartmaji na morsko stran

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

OBJEKT OB
OBALI

2+2

Storitev najem.
1. in 2. otrok do 15. leta

SUPER CENA
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grčija I otok kefalonija
Zola, Odyssey Villas **sup.
Manjši, družinsko voden kompleks približno
100 m od peščene plaže Agia Kyriaki, 20 km
od mesta Lixouri in 32 km od letališča.
Ponudba: restavracija/bar; bazen; brezžični
internet pri recepciji.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, mini hladilnik, grelnik vode za
kavo ali čaj, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

www.odysseyvillas.gr
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
domače vzdušje
priporočamo najem avtomobila in
raziskovanje otoka
bližina plaže Myrtos

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev najem.
Nočitev z zajtrkom: možnost rezervacije in
plačila streženega zajtrka v hotelu.

2+1
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Argostoli, Hotel Mirabel ***
Manjši hotel na glavnem trgu v centru mesta
Argostoli, 150 m od obalne promenade, 3 km
od najbližje peščene plaže Makris Gyalos in
6 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet.

www.mirabelhotel.com
NAŠI NAMIGI
manjši mestni hotel
bližina vseh mestnih znamenitosti
odlično izhodišče za raziskovanje
mesta in otoka

Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo.
Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik (plačilo),
sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

MESTNI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ZA PARE
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grčija I otok kefalonija
Lassi, Hotel Mediterranee ****

www.mediterraneehotel.gr
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob peščeni plaži
blizu centra mesta Lassi
priljubljen hotel naših gostov

Ob peščeni plaži, 300 m od centra mesta
Lassi, 2 km od mesta Argostoli in 7 km od
letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), več barov; bazen, otroški bazen; tv kotiček, brezžični internet; trgovinica;
tenis, namizni tenis, potapljaški center.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon,
nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno
dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

ZA PARE

BREZPLAČNO

Wi-Fi

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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Svoronata, Astra Village ****
Približno 250 m od peščene plaže, 600 m od
centra mesta Svoronata, 9 km od mesta
Argostoli in 3 km od letališča.
Ponudba: restavracija, bar ob bazenu; bazen; savna, masaže, lepotilni salon; brezžični internet ob bazenu; trgovinica; otroško
igrišče; fitnes, namizni tenis, biljard.

www.astra-village.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
sobe s kuhinjsko nišo
priljubljen hotel pri družinah in
parih
domače vzdušje

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kuhinjska niša
z mini hladilnikom, telefon, sat-tv, brezžični
internet (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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2+2

grčija I otok kefalonija
Svoronata, Ionian Sunrise Village *** www.sotirisstudios.gr
NAŠI NAMIGI
del priljubljenega kompleksa Sotiris
družinsko voden objekt
prijetno vzdušje
kratek transfer od letališča

Del kompleksa Sotiris, delno prenovljen leta
2018, približno 300 m od peščene plaže
Ammes, v kraju Svoronata, 9 km od mesta
Argostoli in 3 km od letališča.
Ponudba: restavracija (grška »a-la-carte« v
sestrskem objektu Sotiris studii), okrepčevalnica; bazen, otroški bazen v sestrskem
objektu Sotiris studii; trgovinica, brezžični
internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni
prostor s kuhinjsko nišo in hladilnikom, sef,
balkon ali terasa. Možni dve dodatni ležišči.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Storitev najem.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni zajtrk (v restavraciji hotela Sotiris).
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk in strežena večerja (določen meni, v restavraciji hotela ali studiev Sotiris).

1. in 2. otrok do 15. leta

SUPER CENA
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Minies, Aparthotel Dendrolivano ***
Manjši, družinsko voden objekt iz dveh
zgradb (vmes cesta), približno 250 m od
peščene plaže, 400 m od centra vasice Minies, 7 km od glavnega mesta Argostoli in 1 km
od letališča.
Ponudba: studii, apartmaji in bungalov; restavracija, bar; bazen z ločenim delom za
otroke; otroško igrišče; najem koles; brezžični internet.

www.dendrolivano.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
veliko zelenih površin
zajtrk vam prinesejo v košarici
vsa hrana pripravljena izključno
doma
domače vzdušje
kratek transfer od letališča

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor
s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, brezžični internet, sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: košarico z zajtrkom vam dostavijo pred vrata: vsa hrana je
pripravljena doma s strani lastnikov – sveže
pečen kruh, slana in sladka peciva, tradicionalna sirova pita, juice, kava in čaj. Vsak dan
v drugačni kombinaciji.
Polpenzion (doplačilo): košarica z zajtrkom
in strežena večerja (izbor menijev).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

BREZPLAČNO

ZA PARE

KUŽKOM
PRIJAZNO

2+1

grčija I otok kefalonija
Karavados, Hotel Karavados Beach ***

www.kbhotel.gr
NAŠI NAMIGI
priporočamo najem avtomobila
družinsko voden hotel
dobra hrana
odlično izhodišče za raziskovanje
otoka

Na manjši vzpetini, 300 m od peščene plaže,
2 km južno od mesta Karavados in 10 km od
letališča.
Ponudba: restavracija, bar; bazen, otroški
bazen; internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet pri recepciji; sef na recepciji;
otroško igrišče; namizni tenis, biljard, tenis,
pikado.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži jih ni. Lastna kopalna brisača.

PARTNERSKI
OBJEKT

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, balkon ali terasa, nekatere s
stranskim pogledom na morje (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Apartma: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, spalnica, dnevno
bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon, sat-tv, sef, balkon ali terasa, v pritličju. Možni dve dodatni ležišči.

1. in 2. otrok do 16. leta

SUPER CENA

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna kontinentalni zajtrk in večerja.
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Skala, Hotel Porto Skala ****
Ob manjši peščeno prodnati plaži (vmes cesta - do plaže vodijo stopnice), približno 3 km
od centra mesta Skala (hotelski minibus brezplačno) in 40 km od letališča.
Ponudba: restavracija, bar/okrepčevalnica pri
bazenu; bazen z ločenim delom za otroke; internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet pri recepciji; trgovinica; otroško igrišče;
fitnes, namizni tenis, biljard; animacija.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži (v mestu Skala) za plačilo. Kopalne brisače za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, sef, balkon ali terasa, stranska
morska stran, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše in s pogradom. Možni dve
dodatni ležišči za otroka.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
ameriški zajtrk.

www.portoskala.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
mirno okolje
hotel zgrajen v stilu grške vasice
odlično razmerje med ceno in
kvaliteto
sobe na stransko morsko stran
dobra hrana

PARTNERSKI
OBJEKT

KUŽKOM
PRIJAZNO

2+2

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna ameriški zajtrk in večerja.
VSE VKLJUČENO (doplačilo):
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežna ameriški zajtrk in
večerja, streženo kosilo; prigrizki,
kava, čaj, sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• občasna animacija;
• ležalniki in senčniki ob bazenu,
brezžični internet pri recepciji.
POVPREČNA OCENA • 4/5
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grčija I otok kefalonija
Skala, apostolata island resort & spa *****

www.apostolata.gr
NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
dobra hrana
panoramski razgledi na Jonsko
morje

Na obalnem pobočju, do prve manjše skalnate plaže je 3 km, do 4 km oddaljene glavne
peščene plaže v Skali večkrat dnevno vozi
brezplačni hotelski minibus, 7 km od vasice
Poros in 40 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; grška, mediteranska »a-la-carte«), dva bara; dva bazena, otroški bazen; savna, jacuzzi, masaže; tv
kotiček; brezžični internet ob bazenu in pri
recepciji; trgovinica; mini klub, otroško igrišče; fitnes, tenis, namizni tenis, pikado; animacija.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Kopalne brisače ob bazenu (plačilo).
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče
za otroka.
Superior sobe: novejše in prostornejše, drugače enaka oprema kot standardne, stranski
pogled morje. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot superior
sobe, prostornejše. Možni dve dodatni ležišči. Minimalno 2 odrasla in 2 otroka ali 3 odrasli v sobi.
Storitev polpenzion: samopostrežni ameriški zajtrk in večerja.

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

WELLNESS

2+2

1 otrok do 7. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni ameriški zajtrk, kosilo in večerja;
pozni zajtrk; prigrizki, sladoled;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji: 1x tedensko predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• savna, parna kopel, jacuzzi - 1x tedensko:
predhodna rezervacija;
• ležalniki in senčniki ob bazenu, brezžični internet.
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Drugačna Kefalonija

dodatni ogledi in izleti - za popoln oddih
ODISEJEVA ITAKA
Podajmo se skupaj na legendarni Odisejev otok Itako. Po otoku se popeljemo
z avtobusom, s katerim se bomo najprej odpravili v glavno mesto Vathy, ki so
ga že v srednjem veku ustanovili pirati, saj jim je mogočni zaliv nudil odlično
skrivališče. V mestu bo dovolj prostega časa za obisk arheološkega muzeja
ali sprostitev v eni izmed kavarnic ob obali. Pot nadaljujemo proti severnemu
delu Itake, od koder se odpira čudovit pogled na okoliške otoke. Pred naslednjim postankom si bomo privoščili še skok v toplo morje. Pot nadaljujemo v
Kioni, za mnoge najlepšo vas na otoku. Tam si bomo lahko v eni izmed tavern
privoščili kosilo. Nazadnje si ogledamo še slikovito vasico Stavros, ki jo mnogi poznajo zaradi Odiseja in sladice rovani. Nikakor ne smemo izpustiti trga,
ki prikazuje Odisejevo potovanje in si privoščiti torte, ki so jo pripravljali že
stari Grki. Sledi povratek s trajektom na Kefalonijo.

MANDOLINE KEFALONIJE
Ta izlet je odlična izbira za vse, ki bi radi podrobno raziskali otok, pa tudi za tiste,
ki bi si želeli popestriti počitnice. Obiščemo namreč najpomembnejše kraje na
otoku. Zjutraj se najprej odpeljemo do prestolnice Argostoli, kjer v pristanišču
domujejo želve velikanke caretta-caretta, sledi pa še odgled mestnega središča
z glavnim trgom, kjer morate poskusiti pravo grško kavo. Nato se odpravimo do
ostankov gradu Agios Georgios. Začetki gradu segajo v 12. stoletje, do leta 1757
pa je bila tu prestolnica otoka. Danes je v vasi ob gradu tudi spominska plošča
slovenskim vojakom, ki so se tu borili med 2. svetovno vojno. Naš naslednji postanek bo v dolini Omala, ki je znana po odličnem lokalnem vinu robola in po
samostanu svetega Gerasima. Ogledali si bomo tako samostan kot vinsko klet
ter poskusili različna vina. Pot nas bo vodila v osrčje Kefalonije. Obiščemo Zmajeva usta oziroma jamo Drogarati, ki se ponaša s tisočletnimi kapniki in odlično
akustiko. Osupnilo nas bo tudi modro srce otoka ali jama z jezerom Melissani.
Nekoč se je strop jame udrl in sončnim žarkom odprl pot do podzemnega jezera, ki predvsem v popoldanskih urah obiskovalcem ponuja nepozabne podobe.
Postanek za kosilo bo v idilični taverni ob izviru vodnega toka, ki je dolga stoletja
buril človeško domišljijo.

ROMANTIČNA KEFALONIJA
Dan bomo izkoristili za uživanje na ladji in v morju ter za raziskovanje dveh slikovitih vasi na severnem delu Kefalonije. Naše potovanje pričnemo zjutraj v
pristanišču Agia Efimia, od koder se najprej odpravimo v Polis, ki se nahaja na
Odsiejevi Itaki, kjer si bomo privoščili skok v morje ali pa se podali na krajši
sprehod. Pred našo zadnjo postajo se ustavimo na še eni čudoviti plaži, nato
pa se odpravimo v Fiskardo, šarmanto vas, za katero pravijo, da je čudežna, saj je edina, ki je ostala skoraj nepoškodovana v potresu leta 1953. Sledi
postanek za kosilo, hkrati pa bo tudi dovolj prostega časa za ogled pristne
beneške arhitekture in enega najpomembnejših najdišč na otoku - ostankov
rimske grobnice. Naš izlet se zaključi v pristanišču Agia Efimia.

NEDOSTOPNA KEFALONIJA
Podali se bomo na plaže, ki so dostopne le z ladjo. Zjutraj se bomo vkrcali na
ladjico Lady O, ki nas bo najprej zapeljala po zalivu med Lixourijem in Argostolijem, nato pa do ene izmed mnogih čudovitih plaž s kristalno čisto vodo,
do katere z avtom ne moremo priti. Za kopanje in sončenje si bomo privoščili
postanek, med katerim vas bo posadka razvajala tudi na plaži. Nato se bomo
odpravili proti otoku Vardiani, kjer stojita majhna cerkev in svetilnik, poleg
razgibane obale in lepega razgleda pa vas bo navdušila tudi razbitina ruske
ladje. Raziskovanju otoka bo sledilo kosilo na plaži, nato pa bomo imeli dovolj časa za plavanje in vodne aktivnosti.

grčija I otok zakintos

Garancija

NAJNIŽJE
CENE
do 29.2.2020

Zakintos je med Slovenci eden od najbolj priljubljenih grških otokov. Peščene plaže in plitvo morje navdušujejo družine z
otroki, romantiki boste uživali v raziskovanju skritih zalivov in spokojnih vasic. V podvodnem svetu se prepletajo številne
jame, kjer kraljujejo želve velikanke Caretta-Caretta. Razgibana notranjost in dolge obalne promenade obljubljajo
izvrstne sprehajalne užitke. Ljubitelji zabav boste na svoj račun prišli v Laganasu, ki je znan po odličnih klubih in živahnih
nočeh.

Zakaj na Zakintos?
Zakintos zaznamujejo živahna središča, ki imajo ob toplih večerih posebno energijo. Takrat želve velikanke Caretta-Caretta ležejo jajčeca v pesek na
obali, željni zabave pa se pripravljajo na novo vročo noč, ki se bo končala s sončnim vzhodom na plaži.
Drugi obraz otoka rišejo rodovitne doline, visoki vrhovi, slikovite vasi, dramatična obala in strmi klifi, ki odpirajo pogled na nebeško modrino morja.
Benečani so bili zaljubljeni v »rožo vzhoda«, kot so imenovali otok. Radi so pripovedovali, kako so ga s svojih ladij najprej zavohali in šele nato zagledali.
Zante, kot domačini pravijo Zakintosu, je poln slikovitih gorskih in ribiških vasic, ki še danes ohranjajo tradicionalne običaje.
Zakintos, glavno mesto otoka, očara z elegantno beneško arhitekturo. Idealen je za sprehode po obmorski promenadi in slikovitem mestnem jedru.

Namigi za doživetja
Uživajte v poležavanju na plaži tihotapcev (Navaggio), ki z deviško belim peskom in turkizno vodo, velja za najlepšo plažo otoka. Nasedla ladja na
obali je že vsa zarjavela, a še vedno velja za največjo atrakcijo otoka.
Podajte se na sever otoka, v tradicionalno vasico Ag. Nikolaos in uživajte v svežih dobrotah v eni izmed prijetnih obmorskih tavern.
Najlepši sončni zahod in nepozaben razgled s klifov boste doživeli v krajih Keri in Kampi.
Ena največjih naravnih atrakcij so Blue caves (modre jame), ki so dostopne le po morju. Turkizna voda in nenavadni loki, ki jih je skozi čas ustvarila
erozija, rišejo prizore, ki se zdijo skoraj neresnični.

TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
52

JUN
25
23

JUL
28
25

AVG
28
26

SEP
24
25

OKT
22
23

Porto
Vromi

LAGANAS
Nahaja se na južnem delu otoka in je pravzaprav največje in najživahnejše turistično središče na otoku. Mesto se razprostira ob čudovitem zalivu, krasi ga devet
kilometrov dolga peščena plaža, kjer boste našli vse: čisto in toplo morje, bare,
restavracije, igrišča, možnost najema senčnikov in ležalnikov ter številne vodne
športe, ki so jih otočani na tem delu nekoliko omejili, saj skušajo zaščititi želve
velikanke. Zelo primeren je za vse, ki se radi zabavate do ranega jutra in za družine, ki jih ne moti hrup. Na voljo je širok izbor restavracij, kjer boste lahko okušali
čudovito grško kuhinjo. Za nastanitev lahko izbirate med apartmaji in hoteli, kjer
bodo odlično poskrbeli za vas. V našo ponudbo smo vključili objekte, ki so v centru dogajanja, in seveda takšne, ki so v mirnejših predelih: ob plažah ali pa vsaj
v neposredni bližini. Laganas ima dobre avtobusne povezave z glavnim otoškim
mestom Zakintos in je odlično izhodišče za odkrivanje otoka, kar boste lahko počeli skupaj z našim predstavnikom ali pa sami. Prepričani smo, da boste uživali.

Agios Nicolaos
Makris Gialos

Alykes

Kypseli

KALAMAKI
Kot del prelepe, več kilometrov dolge peščene plaže je ta počitniški kraj pravi magnet. Kalamaki je še eden izmed izjemno priljubljenih turističnih centrov na otoku
Zakintos. Je odlična izbira za tiste, ki si želite mirnejših počitnic v dobrih hotelih
in nedaleč stran od dolge peščene plaže. Živahnejši Laganas je oddaljen samo
4 km, glavno mesto otoka Zakintos pa 5 km (redne avtobusne povezave). V bližini
hotelov so bari in restavracije, kjer boste našli odlično grško hrano.

Tsilivi
TSILIVI

Agios Dimitrios

Zakynthos
ARGASSI

Porto Limnionas

KALAMAKI
Kalamaki

Laganas
LAGANAS
AGIOSSostis
SOSTIS
Agios

Vasilikos
Gerakas

Kori

Letovišča: Laganas, Kalamaki, Agios Sostis, Tsilivi, Argassi
Letališče: Zakintos
Čas leta: pribl. 1.50 ure
Časovni zamik: + 1 ura
Dokumenti za pot: veljaven slovenski potni list ali osebna izkaznica (za
slovenske državljane)
ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana

TSILIVI
Se je iz manjše ribiške vasice razvil v sodobno turistično naselje z raznovrstno
ponudbo. Leži na vzhodni obali otoka in je od glavnega mesta Zante oddaljen le
5 km. Znan je po čudovitem zalivu s peščeno plažo in čistim morjem. Tsilivi nudi
mirne počitnice, a vseeno tudi pestro izbiro tavern, restavracij barov in trgovinic.
AGIOS SOSTIS
Idilično počitniško naselje, pravi mali raj za gurmane, ljubitelje narave, čudovitih
plaž in nepozabnih razgledov. Tukaj boste neskončno uživali vsi, ki si želite mirnejših počitnic. Seveda je vse na dosegu roke: Laganas, ki je oddaljen le 2 km, glavno
mesto Zakintos pa tudi ni predaleč.
ARGASSI
Naj bi bil po pričanju domačinov najstarejše naselje na otoku. Leži na začetku
polotoka Vassilikos in ob vznožju hribovja Skopos, ki nudi spektakularne razglede
nad celotnim otokom. Od glavnega mesta Zakintos je oddaljen le 3 km, vendar v
ničemer ne zaostaja za prestolnico otoka. Mesto se ponaša z ozko peščeno plažo,
ki se razteza na razdalji 1 km. Domačini prisegajo na nočno življenje tega mesteca,
ki prekipeva od vročekrvnega grškega temperamenta, vedno željnega zabave do
jutra. Argassi je tudi pravi izbor za gurmane, saj ima pestro ponudbo barov, tavern in odličnih restavracij. Je odlično izhodišče za odkrivanje otoka.
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Agios Sostis, Zante Sun Resort ****sup.
V letu 2018 popolnoma prenovljen in dograjen hotel, približno 100 m od manjše peščene
plaže, 700 m od centra mesta Agios Sostis,
2 km od mesta Laganas in 7 km od letališča.
Ponudba: restavracija, trije bari; dva bazena,
dva otroška bazena; savne, masaže; tv kotiček, brezžični internet pri recepciji; otroško
igrišče.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Kopalne brisače ob bazenu za plačilo, na plaži lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše. Možni dve dodatni ležišči
(pograd).

www.zantesunhotel.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
popolnoma prenovljen hotel
mirna lokacija blizu plaže
Palmina uspešnica zadnjih let
veliko povratnih in zadovoljnih gostov
visoka kvaliteta storitev

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA
VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, kava, čaj; sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• ležalniki in senčniki ob bazenu,
brezžični internet pri recepciji.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Agios Sostis, Hotel Bozikis Palace ***
Manjši hotel na mirni lokaciji, 200 m od
peščene plaže, 900 m od središča kraja Agios Sostis, 2.5 km od Laganasa in 7 km od letališča.
Ponudba: restavracija, bar; bazen; brezžični
internet pri recepciji.

www.bozikispalace.gr
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
dobro razmerje med ceno in kvaliteto
priljubljen objekt naših gostov
prenovljene sobe v letu 2018

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Kopalne brisače ob bazenu za plačilo, na plaži lastna kopalna brisača.
Standardna soba: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, telefon, sat-tv, sef
(plačilo), mini hladilnik, balkon. Dodatno
ležišče ni možno.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
ameriški zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.

ZA PARE

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

STUDIOSostis,
Agios
JENNYHotel
*** Jenny ***
Približno 250 m od peščene plaže, 200 m od
centra mesta, 2 km od mesta Laganas in 7 km
od letališča.
Ponudba: vrt; bar s prigrizki; bazen, otroški
bazen; brezžični internet pri recepciji; otroško
igrišče.
Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo. Lastna
kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni
prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom,
sat-tv, sef (plačilo), brezžični internet, balkon
ali terasa. Možni dve dodatni ležišči.

www.jennyhotel.gr
NAŠI NAMIGI
družinsko voden objekt
nov bazen
mirne počitnice
prostorni studii
Palmina uspešnica zadnjih let
veliko povratnih gostov

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev najem.
2+2

1. in 2. otrok do 15. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Laganas, Galaxy Beach Resort *****
Priljubljen hotel pri družinah in parih, ob peščeni plaži, približno 500 m od centra mesta
Laganas in 7 km od letališča.

www.galaxybeachresort.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), več barov; bazen, otroški bazen; tv kotiček, brezžični internet; otroško
igrišče; fitnes, namizni tenis, biljard, odbojka
na mivki, vodni športi na plaži.
Kopalne brisače in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (polnjenje za
plačilo), grelnik vode za kavo ali čaj, sef (plačilo), balkon ali terasa. Možni dve dodatni
ležišči za otroka ali eno za odraslo osebo.

NAŠI NAMIGI
veliko zadovoljnih gostov
visoka kvaliteta storitev
odlična lokacija ob plaži in blizu
mesta

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

BREZPLAČNO

Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (polnjenje za plačilo), grelnik vode za kavo ali čaj, sef (plačilo), balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni
možno.

Wi-Fi

1. in 2. otrok do 18. leta

SUPER CENA

Superior suite: enaka oprema kot superior,
večje in prostornejše, dve ločeni spalnici in
dnevni prostor. Možna nastanitev 4 oseb.

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki
ob bazenu, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Laganas, Hotel Poseidon Beach ***sup.
Ob peščeni plaži, 600 m od centra mesta
Laganas in 6 km od letališča. Hotel je v mirnejšem predelu, a vseeno blizu tavern in trgovin.
Ponudba: restavracija, dva bara; bazen,
otroški bazen; jacuzzi; tv kotiček, brezžični
internet (plačilo); otroško igrišče, mini klub;
pikado, namizni tenis, odbojka na mivki, vaterpolo, vodni športi na plaži; animacija.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava
(brezplačna v juliju in avgustu, v ostalih mesecih za plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec
za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet
(plačilo), mini hladilnik, sef (plačilo), balkon
ali terasa. Možni dve dodatni ležišči za otroka (pograd) ali eno za odraslo osebo.

www.poseidon-zakynthos.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
primerno za družine
ob dolgi in široki peščeni plaži
veliko zadovoljnih gostov
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

1. in 2. otrok do 6. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• ležalniki in senčniki ob bazenu.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Tsilivi, Hotel Tsilivi Beach ****

www.tsilivi-beach-hotel.gr

Neposredno ob dolgi peščeni plaži, 300 m od
centra Tsilivija in 9 km od letališča.

poletnica

Ponudba: restavraciji (glavna; mediteranska
»a-la-carte«), dva bara; dva bazena (eden z
dvema manjšima toboganoma), otroški bazen; jacuzzi; otroško igrišče; brezžični internet; fitnes, joga, košarka, namizni tenis, biljard; animacija.

Popusti za prijave do 31.1.2020

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, mini hladilnik, grelnik vode za
kavo ali čaj, sef (plačilo), brezžični internet,
balkon, morska stran ali na bazen. Možno
dodatno ležišče.

ultra first minute

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija na plaži
priljubljen hotel naših gostov
velik bazen
veliko aktivnosti

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

BREZPLAČNO

2+2

OBJEKT OB
OBALI

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči za otroka (pograd).

TOBOGAN

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 11.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, kava, čaj; sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki
in senčniki ob bazenu, brezžični
internet.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Tsilivi, Tsilivi Palazetto Suites **** 
Manjši, butični hotel ob dolgi peščeni plaži,
300 m od centra mesta Tsilivi in 9 km od letališča. Hotel leži poleg sestrskega hotela
Tsilivi Beach 4*, vmes je le dovozna pot.
Ponudba: restavracija, bar; bazen, jacuzzi;
masaže; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Junior suite: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, grelnik
vode za kavo ali čaj, sef (plačilo), balkon ali
terasa, morska stran ali na bazen. Možno
dodatno ležišče.

www.palazettosuites.com
NAŠI NAMIGI
hotel za osebe nad 18 let
visoka kvaliteta storitev
priporočamo parom
mir in udobje

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ZA PARE

Storitev polpenzion: strežena zajtrk in večerja (izbira menijev).

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Tsilivi, Hotel Tesoro ****
Popolnoma nov, v letu 2019 zgrajen hotel,
300 m od centra mesta Tsilivi, 900 m od
peščene plaže (2x dnevno brezplačni hotelski
mini bus), 6 km od letališča in 5 km od glavnega mesta.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
moderen hotel
dobra hrana

Ponudba: restavraciji (glavna; mediteranska
»a-la-carte«), bar; dva bazena, otroški bazen; brezžični internet; fitnes; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.

PARTNERSKI
OBJEKT

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, grelnik
vode za kavo ali čaj, sef, balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ZA PARE

2+1

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA
VSE VKLJUČENO
po programu 11.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, kava, čaj, sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki
ob bazenu, brezžični internet, sef,
minibus do plaže.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Tsilivi, Hotel Altura ***sup.
V letu 2017 prenovljen hotel, 300 m od centra
mesta Tsilivi, 700 m od peščene plaže, 6 km
od letališča in 5 km od glavnega mesta.
Ponudba: restavracija, dva bara; bazen,
otroški bazen; tv kotiček; otroško igrišče;
brezžični internet pri recepciji; namizni tenis,
biljard; animacija.

www.altura-hotel.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
možnost nastanitve do 5 odraslih
oseb

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo),
mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, ločena spalnica in dnevno bivalni prostor. Možna nastanitev do 5 odraslih oseb.
1 otrok do 12. leta

SUPER CENA
VSE VKLJUČENO
po programu 11.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• ležalniki in senčniki ob bazenu,
brezžični internet pri recepciji.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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2+3

grčija I otok zakintos
Tsilivi, Hotel Sunrise **** 

www.sunrisehotel.gr
NAŠI NAMIGI
hotel za osebe nad 16 let
priporočamo parom
mir in udobje

Družinsko voden hotel za odrasle, deloma
prenovljen v letu 2017, približno 900 m od
peščene plaže (3x dnevno brezplačni hotelski
mini bus), 600 m od centra mesta Tsilivi in
9 km od letališča.
Ponudba: restavracija, bar; bazen, otroški
bazen; brezžični internet; namizni tenis, biljard; občasno živa glasba.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.

PARTNERSKI
OBJEKT

Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno
dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ZA PARE

VSE VKLJUČENO
po programu 11.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, kava, čaj; sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki
in senčniki ob bazenu; brezžični
internet.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Tsilivi, Hotel Filoxenia ****
750 m od centra mesta Tsilivi, 1.5 km od
peščene plaže (večkrat dnevno brezplačni
hotelski mini bus), 8 km od letališča in 3 km
od glavnega mesta.
Ponudba: restavracija, dva bara; bazen,
otroški bazen; tv kotiček; brezžični internet;
namizni tenis, pikado, biljard; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo. Lastna
kopalna brisača za plažo.

www.dianahotels.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
dobra hrana
veliko zadovoljnih gostov
pestra animacija

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih urah, junij – september), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, grelnik vode za
kavo in čaj, sef (plačilo), balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dve ločeni spalnici, dnevno bivalni prostor, mini kuhinjska niša. Možni dve dodatni
ležišči.

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, kava, čaj, sladoled
za otroke;
• določene lokalne točene pijače;
• kopalne brisače (ob bazenu) in
senčniki ob bazenu, brezžični
internet, minibus do plaže.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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grčija I otok zakintos
Argassi, Hotel Zakantha Beach ****

www.hotelzakanthabeach.gr
NAŠI NAMIGI
ob plaži
blizu centra mesta
veliko povratnih in zadovoljnih gostov
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

Ob peščeni plaži, 200 m od centra mesta Argassi in 6 km od letališča.
Ponudba: restavracija, dva bara; bazen, otroški bazen; brezžični internet; biljard.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava
(brezplačna v juliju in avgustu, v ostalih mesecih za plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec
za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini
hladilnik, sef (plačilo), balkon. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

1 otrok do 10. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Argassi, Hotel Diana Palace ****
200 m od peščene plaže, 50 m od središča
Argassija, 8 km od letališča in 3 km od glavnega mesta.
Ponudba: restavracija, več barov; dva bazena,
otroški bazen; internetni kotiček (plačilo),
brezžični internet; otroško igrišče, manjši tobogan; fitnes, namizni tenis, biljard; animacija.

www.dianahotels.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
kvalitetne storitve
priporočamo družinam
veliko zadovoljnih gostov

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača za plažo.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah, junij – september), kopalnica z wc-jem,
sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali
terasa. Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Superior sobe: enaka oprema kot standardne,
popolnoma nove in moderno opremljene. Dodatno ležišče ni možno.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dve ločeni spalnici, dnevno bivalni prostor, mini kuhinjska niša. Možni dve dodatni
ležišči.
VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, kava, čaj, sladoled
za otroke;
• določene lokalne točene pijače;
• kopalne brisače (ob bazenu) in
senčniki ob bazenih, brezžični
internet.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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1. in 2. otrok do 15. leta

SUPER CENA

grčija I otok zakintos
Argassi, Hotel Iliessa Beach *** 
Manjši, družinsko voden hotel ob peščeni
plaži in v centru letovišča Argassi ter 8 km od
letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar, bar s prigrizki;
bazen, otroški bazen; brezžični internet; biljard.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatizirane (določene
ure - julij in avgust, v ostalih mesecih za plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, tv, brezžični internet, mini hladilnik
(plačilo), sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

www.iliessa.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži in v centru
mesta
mirne počitnice
dobro razmerje med ceno in kvaliteto
hotel z vsem udobjem
veliko zelenih površin

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni kontinentalni zajtrk in strežena večerja (izbor
dveh menijev) v restavraciji Ydria sestrskega
hotela Porto Iliessa 4*, oddaljen 50 m.

2+1

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
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Argassi, Aparthotel Porto Iliessa ****
Priljubljen hotel pri družinah, ob peščeni plaži in v centru letovišča Argassi ter 8 km od
letališča.
Ponudba: grška »a-la-carte« restavracija,
dva bara; bazen, otroški bazen; otroško igrišče; brezžični internet; namizni tenis, biljard.

www.iliessa.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
veliki in prostorni apartmaji za do 5
odraslih oseb
domača taverna v okviru hotela

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Apartma: klimatiziran (določene ure - julij in
avgust, v ostalih mesecih za plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalnica,
dnevno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in
mini hladilnikom, telefon, tv, brezžični internet, sef (plačilo), balkon ali terasa, morska
stran. Možna nastanitev do 5 odraslih oseb.
Storitev najem.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni kontinentalni zajtrk v sestrskem
hotelu Iliessa Beach, oddaljen 50 m.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni kontinentalni zajtrk v sestrskem hotelu Iliessa
Beach, oddaljen 50 m in strežena večerja
(izbor dveh menijev) v restavraciji Ydria v
okviru hotela.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+3

1. in 2. otrok do 15. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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grčija I otok zakintos
Argassi, Hotel Paradise Beach ***
Manjši hotel ob peščeni plaži, 250 m od centra mesta Argassi in 5 km od letališča.

poletnica

Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen, otroški
bazen; brezžični internet.

Popusti za prijave do 31.1.2020

ultra first minute

NAŠI NAMIGI
ob plaži
manjši, družinsko voden hotel
zadovoljni gostje

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži jih ni. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, tv, mini hladilnik (plačilo), sef (plačilo), brezžični internet, balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.
PARTNERSKI
OBJEKT

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

2+1

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Drugačen Zakintos

dodatni ogledi in izleti - za popoln oddih
POMORSKA ZANTE AVANTURA
Nepozabno križarjenje
Pomakanje oči v turkizno modrino Jonskega morja in nastavljanje soncu na
eni od enajstih najlepših plaž na svetu! Po vzhodni, nižinski strani otoka se
bomo podali mimo letovišč Tsilivi, Planos, Alikanas in Alikes, ki je dobilo
ime po lokalnih solinah. Na poti proti najsevernejši točki otoka, rtu Skinari,
bomo pomahali zaspanemu Ag. Nicholaosu, eni najbolj idiličnih vasic otoka.
Barvno terapijo si bomo privoščili ob znamenitih Modrih jamah, kjer svetloba
in morje delata čudeže. Na divjem zahodu otoka se bomo, če bo Pozejdon
dal mirno morje, izkrcali na eni izmed najlepših plaž na svetu, Navaggio ali
Shipwreck. Kot nekdaj tihotapci z viskijem in cigaretami se bomo prikradli
v zaliv in uživali v belo-modri pravljici. Mimo romantičnega Porto Vromija,
najstarejše ribiške vasice na otoku, divjega in nenaseljenega otoškega zahoda, strmih klifov in romantičnih skal Mizithres, kjer si boste z enim poljubom
lahko zagotovili večno ljubezen, bomo zajadrali v mirne vode Laganaškega
zaliva.

CARETTA-CARETTA, POKAŽI SE!
Na krovu legendarne otoške ladje Kaiki
V jadra bomo ujeli pravi veter in se na pot podali z dvema ciljema: zasačiti
želve med njihovim popoldanskim kopanjem in pretegniti ude ter umiriti živce v neskončni modrini Jonskega morja. Z ladjo bomo odpluli do Marathonissija, želvjega otoka. Nadaljevali bomo do spektakularnih pečin v okolici
Kerija, ki skrivajo nedostopne zalivčke, jame in otoški podvodni raj. Vmes si
bomo privoščili slastno kapitanovo kosilo in si želeli, da se ladja ne bi znala
vrniti do obale.
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VONJ PO ZANTE, DIVJI ROŽI VZHODA
Z avtobusom po otoku
Čez drn in strn mimo najlepših otoških vasic do razgledov, ki kradejo dih!
Vonj po Zante, divji roži vzhoda, se bo za vedno ujel v naše nosnice, ko bomo
potovali mimo dišečih oljčnih gajev, prostranih vinogradov, nasadov pomarančevcev in limonovcev. Raziskali bomo katerega od spokojnih samostanov,
ki ljubosumno skrivajo starodavne zaklade pravoslavne tradicije. Tržnica na
severu otoka v Volimesu, ki se vije kar od začetka do konca ceste skozi kraj,
je vedno polna sladkega domačega medu, opojnega vina, umetelno izdelanih
prtov in pisanih preprog, ki jih tamkajšnje ženice tako rade pokažejo. Romantika v odmaknjenih vasicah na robu strmih pečin ob kozarčku opevane
zakintoške kapljice in krožniku domačih dobrot pa nas bo dokončno zasvojila
z deželo, ki se ne meni za čas.

OOOPA, ZORBA!
Nepozaben grški večer
Vabimo vas na nepozaben grški večer v ritmu sirtakija! Z avtobusom se bomo
odpeljali do tipične grške taverne. Tukaj nas bodo razvajali z odlično hrano – večerja s predjedmi in glavnimi jedmi, sladico in odličnim lokalnim vinom, medtem ko bodo plesalci v grških narodnih nošah neumorno dvigovali
vzdušje. Oooopa, sirtaki bo od tega večera naprej vaš najljubši ples.

MOKRA ADRENALINSKA BOMBA
Vodni park Watter village se razteza na 30.000 m2 površine na jugovzhodni
strani otoka 4 km od glavnega mesta Zante. Če si želite akcije, sproščanja
adrenalina, mokre in vroče zabave, ne zamudite obiska.

Drugačen Zakintos I

Otok zakintos in klasična Grčija

Odhoda 2.6. in 29.9.
kombinacija potovanja z letalom in ladjo
ogled biserov Grčije in počitnice na otoku
Zakintos
1. DAN 

nočitev

SLOVENIJA - ZAKINTOS
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana. Polet na otok
Zakintos. Nastanitev v enem izmed turističnih centrov
(Laganas, Kalamaki, Argassi, Tsilivi, Agios Sostis).
2. - 4. DAN

zajtrk, nočitev

ZAKINTOS
Dnevi za kopanje in raziskovanje otoka. Predlagamo
izlet z ladjico, kjer se bomo po vzhodni, nižinski strani
otoka podali mimo letovišč Tsilivi, Planos, Alikanas in
Alikes, proti najsevernejši točki otoka, rtu Skinari. Pluli
bomo mimo Modrih jam, kjer svetloba in morje delata
čudeže, nato se bomo, če bo Pozejdon dal mirno morje,
izkrcali na eni najlepših plaž na svetu Navagio ali Shipwreck. Kot nekdaj tihotapci z viskijem in cigaretami se
bomo prikradli v zaliv in uživali v belo-modri pravljici.
Lahko pa se podate na drugo pustolovščino z dvema
ciljema: zasačiti želve med njihovim popoldanskim kopanjem in pretegniti ude ter umiriti živce v neskončni
modrini Jonskega morja. Z ladjo bomo odpluli do Marathonissija, želvjega otoka in nadaljevali plovbo do
pečin v okolici Kerija, ki skrivajo nedostopne zalivčke,
jame in otoški podvodni raj.

5. DAN 

zajtrk, nočitev

8. DAN 

zajtrk, nočitev

ZAKINTOS - PELOPONEZ - ATENE

ANCONA - SLOVENIJA

Zapustili bomo otok Zakintos ter se s trajektom podali
na “celino”. Najprej vožnja do Miken, kjer si bomo ogledali ostanke mesta, ki mu pravijo tudi zibelka evropske
civilizacije, nato še do Epidavrosa, edinstvenega zvočnegagledališča. Ogled ostankov zdravilišča in muzeja.
Nadaljevanje do Aten. Nastanitev v hotelu in nočitev.

Plovba bo prehitro minila, saj so ladje skoraj plavajoči hoteli. Popoldan pristanek v Anconi in vožnja proti
Sloveniji.

6. DAN 

zajtrk, večerja, nočitev

ATENE - DELFI
Najprej se bomo povzpeli na simbol mesta, Akropolo,
kjer boste podoživeli zlato dobo Aten, nato pa se podali
še na avtobusni ogled: Olimpijski stadion, predsedniška palača, Hadrianov slavolok, knjižnica, akademija
in univerza. Popoldan vožnja do Delfov, mesta, ki še
danes vzbudi v obiskovalcu posebno spoštovanje. Ob
sprehodu skozi arheološko najdišče nas bodo legende
odpeljale v čas, ko so tu domovale pithije oz. delfske
sibile, katerih prerokbe so krojile marsikatero odločitev
antičnih Grkov. Nastanitev v hotelu.
7. DAN

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Zakintos,
letališke in varnostne pristojbine, plovbo na relaciji Igoumenitsa - Ancona in nastanitev v štiriposteljnih
notranjih kabinah, avtobusni prevoz, cestne in ostale
pristojbine, nočitve z zajtrkom hotelih/ penzionih 2*/3*,
zunanje oglede po programu brez vstopnin, stroške
spremstva in organizacije potovanja.
DOPLAČILA PO ŽELJI OB PRIJAVI: enoposteljna soba,
nastanitev v dvo in troposteljnih kabinah.
DOPLAČILA NA POTI: turistična pristojbina.
DOPLAČILA PO ŽELJI NA POTI: izleti na Zakintosu,
vstopnine.
POMEMBNO: program se lahko izvaja v obratnem vrstnem redu.

zajtrk, nočitev

KALAMBAKA - METEORA - IGOUMENITSA
Vožnja v dolino Meteore, ki velja za eno od grških in
svetovnih čudes. Samostani, zgrajeni na visokih skalah, tvorijo enega največjih kompleksov Grčije, uvrščeni
pa so tudi na Unescov seznam kulturne dediščine. Po
ogledu enega ali dveh samostanov vožnja mimo slikovitih vasic pod gorovjem Pindos do mesta Ioannian, kjer
bomo naredili krajši postanek, nato pa nadaljevali do
Igoumenitse, kjer se bomo vkrcali na ladjo. Nastanitev
v štiriposteljnih notranjih kabinah.
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grčija I skiatos in skopelos

Garancija

NAJNIŽJE
CENE
do 29.2.2020

Odkrijte otok Skiatos, ki kljub svoji majhnosti, meri namreč le 50 km2, vsakič znova očara s svojo veličastno lepoto. Prevzel je tudi ustvarjalce priljubljenega muzikla Mamma Mia, ki so na Skiatosu in Skopelosu posneli najlepše
uvodne dele filma.

Zakaj na Skiatos ali Skopelos?
Predvsem južna obala otoka je posuta s številnimi zlatorumenimi peščenimi plažami, ki so za
grške otoke že prava redkost. Plaž je toliko, da lahko vsak dan uživate na drugi sanjski lokaciji.
Skiatos je pravi zeleni biser! Po romantiko se lahko odpravite med žitna polja in oljčne nasade,
senca je najboljša pod cipresami, topoli in številnimi sadnimi drevesi. Z barvami in dišavami pa
grški raj začinijo sončnice, divje orhideje, anemone, vrtnice in čudoviti oleandri, ki so tam veliki
kot drevesa.
Otok krasi skoraj 60 čudovitih plaž, ki jih objemajo bujni zeleni gozdovi. Večinoma so peščene
in obdane s kristalno čistim morjem.
Skiatos ima slavne sosede. Izberite ladjico in se zapeljite na Skopelos! Slednji je pravi zeleno
- modri grški raj, saj več kot polovico otoka prekriva dišeč borov gozd, prodnate plaže pa se
lesketajo ob turkiznem morju. Umirjen otok živahnih barv je ob obalnih pobočjih posut s slikovitimi belimi hišicami med katerimi vodijo romantične ozke ulice.

Namigi za doživetja
Se spomnite znamenite bele cerkvice iz filma Mamma Mia? Našli jo boste na severni strani otoka Skopelos. Do nje vas vodi 200 stopnic, od tam se razprostira prekrasen razgled na Egejsko
morje in zato se ne gre čuditi, zakaj si je filmska ekipa izbrala prav to razgledno točko za začetne
posnetke.
Izlet z ladjico okoli otoka vam razkrije vse njegove čare, pogled na pisano vegetacijo pa vam
bo ukradel dih. Po morju lahko obiščete tudi številne skrite sanjske plaže, ki so drugače težje
dostopne.
Okuse, barve in temperament Skiatosa, boste iz prve roke začutili v ribiški vasica Platanias,
ki leži na južnem delu otoka in je idealna za sprostitev. Po pobočju vasi je prava gneča grških
kavarn, kjer nikoli ne manjka smeha in zabave.
TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
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JUN
24
22

JUL
27
25

AVG
27
26

SEP
25
24

OKT
20
21

KOUKOUNARIES
Mesto Koukounaries slovi po plaži, ki velja za eno najlepših evropskih
plaž in nudi veliko vodnih užitkov. Od Egejskega morja jo loči gozdnat
polotok, ena redkih lokacij v Grčiji, kjer še vedno raste pinija.
MEGALI AMMOS
Mestece Megali Ammos je poznano predvsem po svoji plaži, ki se nahaja 2 km iz mesta Skiatos. Ta je priljubljeno središče domačinov, pa tudi
obiskovalcev, ki radi poiščejo svoj miren kotiček.
SKIATOS
Je glavno mesto otoka, s številnimi hoteli, kavarnami, tavernami in trgovinami s spominki. To je edino pozidano območje otoka. Veliko naravno
pristanišče je v preteklosti pomembno prispevalo k razvoju, svojo pomembno funkcijo pa opravlja še danes. Hiške v mestu so majhne, preproste, bele barve, z rdečimi kamnitimi strehami, tlakovanimi dvorišči
in balkoni, polnimi cvetja.

SKIATOS
MEGALI AMMOS
KOUKOUNARIES
AG. PARASKEVI

KANAPITSA
Mirna vasica Kanapitsa se poleti spremeni v majhno turistično središče.
Nahaja se na južni obali Skiatosa s pinijevimi nasadi v ozadju. Vse se
odvija na dveh plažah, ki se ponašata z modro zastavo za čistost morja
in kjer je večina tavern ter trgovinic. Prelepi razgledi in pogledi, ki se
ponujajo s tega območja, vas bodo še dolgo spremljali.

LOUTRAKI

VASSILIAS
ACHLADIAS
KANAPITSA

SKOPELOS
PANORMOS

Letovišča: Koukounaries, Troulos, Paraskevi, Vromolimnos, Megali Ammos,
Achladias, Kanapitsa
Povezani otoki (z ladjo): Skopelos
Letališče: Skiatos

AGIA PARASKEVI
Majhna tradicionalna vasica in prelepa plaža Agia Paraskevi imata ime po
slikoviti cerkvici. Odlično za počitnice z lenobnimi dnevi na plaži, grškimi
večerjami in mirnimi večeri, kjer po polnoči slišite le oglašanje čričkov.
Lahko pa se kar peš odpravite v nekoliko bolj živahen bližnji Platanias z
nekaj trgovinicami in bari, kjer bodo domačini z veseljem poklepetali z
vami.
ACHLADIAS
Zaspano grško ribiško vasico na vzhodni obali Skiatosa zakrivajo bogati
zeleni nasadi, ki segajo prav do zlato rumene plaže. Značilne taverne
ob obali vas bodo razveselile z okusno pripravljenimi jedmi in če bi si
radi popestrili umirjene počitnice, je bolj živahno mestece Skiathos na
dosegu roke.
OTOK SKOPELOS / PANORMOS
Manjša obmorska vasica, čigar ime ki v grščini pomeni »pristanišče v zavetju«. Obdana je z bujnim pinjevci na eni in turkiznim morjem na drugi
strani, je prava izbira za družinske počitnice.

Čas leta: pribl. 1.45 ure
Časovni zamik: + 1 ura
Dokumenti za pot: veljaven slovenski potni list ali osebna izkaznica (za slovenske
državljane)
ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana

65

grčija I otoka skiatos in skopelos
Skopelos & Skiatos
poletnica

DVA BISERA V ENEM TEDNU

ultra first minute

Program:

Popusti za prijave do 31.1.2020

1. dan: polet z ljubljanskega letališča na otok
Skiatos, prevoz v pristanišče, vožnja z ladjo
na otok Skopelos. Nastanitev v hotelu 2*sup.
2. in 3. dan: bivanje na otoku Skopelos na
osnovi izbrane storitve.
4. dan: prevoz v pristanišče na otoku Skopelos, vožnja z ladjo na otok Skiatos, prevoz iz
pristanišča na otoku Skiatos v hotel. Nastanitev v hotelu 2*sup.
5., 6. dan in 7. dan: bivanje na otoku Skiatos
na osnovi izbrane storitve.
8. dan: prosto do prevoza na letališče in polet v Slovenijo.
HOTEL **sup.
Storitev: prevozi po programu, na osnovi
izbranih storitev 3 x nočitev na otoku Skopelos in 4 x nočitev na otoku Skiatos.
OPOMBA: slovenski predstavnik bo v času
bivanja na otoku Skopelos dosegljiv preko
mobilnega telefona, gostom pa bo na voljo
tudi asistenca angleško govorečega lokalnega predstavnika.

NAŠI NAMIGI
3 x Skopelos, 4 x Skiatos
za uživanje in raziskovanje
odlična kombinacija počitnic na
dveh otokih

POMEMBNO: čas nastanitve je odvisen od
ure poleta in plovbe, ob morebitni spremembi ure poleta ali ladijskega prevoza si organizator pridržuje pravico do spremembe
poteka počitnic med otoki.

Skiatos, Amira Luxury Suites **** 
Popolnoma nov hotel, na nekoliko privzdignjenem predelu, na obrobju mesta Skiathos, približno 1.5 km od peščene plaže Megali Ammos,
900 m od prvih trgovinic in barov, 2 km od letališča, 600 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, bar; bazen; brezžični
internet.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, tv, brezžični
internet, grelnik vode za kavo ali čaj, mini bar
(plačilo), sef, balkon. Dodatno ležišče ni
možno.
Superior sobe z lastnim bazenom: enaka
oprema kot deluxe, prostornejše. Dodatno ležišče ni možno.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.amirasuites.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
za osebe nad 16 let
sodoben nov hotel, po mnenju
gostov za 5*
na mirni lokaciji, odlično izhodišče
za raziskovanje otoka
priporočamo najem avtomobila

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ZA PARE

grčija I otoka skiatos in skopelos
Skiatos, Hotel Thymi's Home *** 
Manjši mestni in zelo prijeten hotel, približno
1 km od peščene plaže Megali Ammos, v mestu Skiatos in 2.5 km od letališča, 500 m od
avtobusne postaje, v bližini trgovinic, barov
in restavracij. Lahek dostop do vseh plaž z
avtobusom.

www.thymishome.gr
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija
vse na dosegu rok
domače vzdušje

Ponudba: manjši bazen; brezžični internet pri
recepciji.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni
prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom,
telefon, sat-tv, brezžični internet, sef (plačilo), balkon. Dodatno ležišče ni možno.
Storitev najem.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

MESTNI
OBJEKT

ZA PARE

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Skiatos - Megali Ammos, Hotel Aria ***
Na pobočju, približno 200 m od peščene plaže, v kraju Megali Ammos, 700 m od mesta
Skiatos, 3 km od letališča, 200 m od trgovinic
ter 700 m od barov in restavracij, 50 m od avtobusne postaje.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija
priljubljen hotel

Ponudba: okrepčevalnica; bazen z ločenim
delom za otroke; brezžični internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo 7 €/dan), kopalnica z wc-jem, mini hladilnik,
balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

PARTNERSKI
OBJEKT

ZA PARE

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Wi-Fi

BREZPLAČNO
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Skiatos - Vassilias, Kassandra Bay Resort *****

www.kassandrabay.com
NAŠI NAMIGI
veliko povratnih gostov
visoka kvaliteta storitev
tudi sobe za 6 oseb

Terasasto grajeno naselje v zalivu Vassilias se
zlagoma spušča proti lastni prodnato peščeni plaži, 3 km od mesta Skiatos in 4 km od
letališča, avtobusna postaja pred hotelom.
Ponudba: zajtrkovalnica, restavraciji (glavna;
mednarodna »a-la-carte«), okrepčevalnica;
dva bazena z morsko vodo (eden z ločenim
delom za otroke); masaže, razni tretmaji; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet;
fitnes, namizni tenis.

OBJEKT OB
OBALI

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, copati, telefon,
sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik (polnjenje za plačilo), sef, balkon ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Dodatno
ležišče ni možno.

WELLNESS

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Superior sobe: enaka oprema kot standardne, večje, morska stran. Možni dve dodatni
ležišči.

2+2

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
ločena prostora, morska stran. Možni dve
dodatni ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Skiatos - Achladias, Hotel Belvedere ****
Na rahli vzpetini, približno 200 m od peščene
plaže, na območju Achladias, 6 km od mesta
Skiathos, 7 km od letališča, v bližini trgovinic,
restavracij in barov.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
prodajna uspešnica
po mnenju gostov 3*sup

Ponudba: restavracija, bar; bazen z ločenim
delom za otroke; sef pri recepciji, tv kotiček,
brezžični internet.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, mini hladilnik,
tv, brezžični internet, balkon, glavna stavba,
morska stran. Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Bungalovi: enaka oprema kot standardne,
morska stran, bungalovski del. Dodatno ležišče ni možno.
Družinski bungalovi: enaka oprema kot standardne, prostornejši, morska stran, bungalovski del. Možni dve dodatni ležišči za otroka
ali eno odraslo osebo in enega otroka.
Storitev polpenzion: samopostežna zajtrk in
večerja.

POVPREČNA OCENA • 3/5
Več na spletni strani: www.palma.si

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA
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Skiatos - Achladias, Hotel Esperides Beach **** 
Ob peščeni plaži, na območju Achladias, približno 3.5 km od mesta Skiatos, 6.5 km od letališča, v bližini prvih barov, restavracij in trgovinic.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen; sef pri recepciji (plačilo), brezžični
internet; otroško igrišče; tenis, na plaži možnost vodnih športov.

www.esperidesbeach.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
priporočamo tudi družinam
odlična lokacija
poznan hotel z veliko povratnimi
gosti

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
hladilnik, balkon, delna morska stran. Možno
dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.

Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

2+1

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA
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Več na spletni strani: www.palma.si

Skiatos - Kanapitsa, Hotel Kanapitsa Mare *** 
Na manjši vzpetini, približno 220 m od peščene plaže Tzaneria, v kraju Kanapitsa, 50 m od
trgovinic in tavern, 6 km od mesta Skiatos
(bus, vodni taksi), 7 km od letališča in 150 m
od avtobusne postaje.

www.kanapitsamare.com
NAŠI NAMIGI
lep razgled na zaliv Tzaneria
veliko zelenja

Ponudba: okrepčevalnica; bazen z morsko
vodo in z ločenim delom za otroke; masaže;
tv kotiček, brezžični internet; fitnes.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik (polnjenje
za plačilo), sef, balkon, na morsko stran. Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Deluxe sobe: enaka oprema kot standardne,
novejše, prostornejše, morska stran. Možno
dodatno ležišče.
Deluxe superior sobe: enaka oprema kot
standardne, prostornejše, dodatno še kopalni plašči in copati, morska stran. Dodatno
ležišče ni možno.

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Skiatos - Koukounaries, Hotel Skiathos Palace ****
S pogledom na zaliv Koukounaries, približno
200 m od peščene plaže Maratha in 250 m od
poznane plaže Koukounaries (hotelski mini
bus do obeh plaž), 1 km od trgovinic, 10 km od
mesta Skiatos, 13 km od letališča in 150 m od
avtobusne postaje.

www.skiathos-palace.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
lep razgled na zaliv
zelo kvalitetna nastanitev
bližina dveh plaž, tudi najbolj znane
plaže Koukounaries

Ponudba: restavraciji (glavna; žar »a-la-carte«), okrepčevalnica, dva bara; bazen; masaže; trgovinica, brezžični internet (višja hitrost
za plačilo); otroško igrišče; tenis.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.

Wi-Fi

2+2

BREZPLAČNO

Novejše sobe (»modern room«): novejša
oprema, klimatska naprava, kopalnica z wcjem, sušilec za lase (izposoja na recepciji),
telefon, sat-tv, brezžični internet (višja hitrost
za plačilo), mini bar (plačilo), sef (plačilo),
bakon ali terasa. Nekatere na morsko stran
(doplačilo). Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo osebo.

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
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Skiatos - Koukounaries, Hotel Panorama ****
Na ravnem lepem predelu kraja Koukounaries,
približno 60 m od znamenite peščene plaže
Koukounaries in 1 km od plaž Small in Big Banana, 380 m od prvih barov in 450 m od prve
trgovine, 14 km od mesta Skiatos, 15 km od
letališča, avtobusna postaja pred hotelom.

www.hotel-panorama.net

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija za obisk najbolj
priljubljenih plaž
gostoljubje in domačnost

Ponudba: zajtrkovalnica, taverna z barom;
bazen; tv kotiček, brezžični internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standard sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase (predhodna potrditev), tv, telefon, brezžični internet, mini hladilnik, grelnik vode za kavo ali čaj, sef, balkon
ali terasa. V nekaterih možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (določen meni).

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Skiatos - Koukounaries, Hotel Elivi *****
Na rahlo privzdignjenem terenu z lepim razgledom, 30-60 m od plaž Koukounaries, Little in
Big Banana ter Ambelakia, na območju Koukounaries, približno 13 km od mesta Skiatos in
15 km od letališča.

www.elivihotels.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: zajtrkovalnica, restavracije (mednarodna, azijska, mediteransko-italijanska,
morska »a-la-carte«), okrepčevalnice (tudi ob
plažah Ambelakia, Koukounaries in Big ter
Small Banana); dva bazena; notranji bazen,
turška kopel, savna, masaže, lepotilni salon;
trgovinice, brezžični internet; fitnes, tenis,
košarka, joga, pilates, izposoja koles.

NAŠI NAMIGI
popolnoma nov hotel
mirna lokacija sredi zelenja
udobje in razvajanje
v bližini več znamenitih plaž (Big
Banana, Little Banana, Ampelakia,
Koukounaries)

OBJEKT OB
OBALI

ŠPORT

ZA PARE

BREZPLAČNO

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plažah brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč in copati, sat-tv, brezžični internet, kavni aparat, mini
bar (plačilo, ob prihodu plastenka vode brezplačno), sef, balkon, stavba Xenia. Dodatno
ležišče ni možno.

Wi-Fi

WELLNESS

2+1

1. otrok do 14. leta

SUPER CENA

Superior sobe: enaka oprema kot deluxe,
prostornejše, terasa z ležalniki, souporaba
bazena (za določeno število sob na voljo posebni bazen), stavba Xenia. Dodatno ležišče
ni možno.
Junior premium suite: enaka oprema kot
deluxe, prostornejše, stavba Nest. Možno dodatno ležišče za otroka.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4/5
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Skiatos - Koukounaries, App Lake ***
Približno 700 m od peščene plaže, v kraju Koukounaries, 13 km od središča mesta Skiathos,
14 km od letališča in 80 m od avtobusne postaje.
Ponudba: bazen; brezžični internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, spalno bivalni prostor s kuhinjsko
nišo in mini hladilnikom, tv, sef (plačilo), brezžični internet, balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
dobra lokacija
za mirne počitnice
odlično izhodišče za raziskovanje
otoka

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ZA PARE

Storitev najem.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
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Skiatos - Koukounaries, Hotel Muses *** 
Približno 600 m od peščene plaže, v kraju Koukounaries, 640 m od plaže Eleni, 1.1 km od
plaže Banana, 350 m od prvih trgovinic in tavern, 14 km od mesta Skiatos (vodni taksi, bus),
15 km od letališča, 50 m od avtobusne postaje.
Ponudba: zajtrkovalnica, grška »a-la-carte«
restavracija, bar; bazen z ločenim delom za
otroke; sef na recepciji (plačilo 2 €/dan),
majhna knjižnica, tv kotiček, brezžični internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.

NAŠI NAMIGI
manjši družinsko voden hotel
veliko povratnih gostov
v bližini najlepših plaž Banana, Agia
Elini, Mandraki

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo),
kopalnica z wc-jem, telefon, mini hladilnik
(plačilo), balkon ali terasa. Nekatere z dodatnim ležiščem.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni kontinentalni zajtrk in strežena večerja (določen
meni).

1. otrok do 12. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 3/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Skiatos - Koukounaries, Hotel Golden Beach **
Približno 500 m od peščene plaže, v kraju Koukounaries, 400 m od trgovinic in tavern, 14 km
od mesta Skiatos in 15 km od letališča. Avtobusna postaja ob hotelu.
Ponudba: zajtrkovalnica, grška »a-la-carte«
restavracija, okrepčevalnica, bazen; sef na
recepciji (plačilo), brezžični internet pri
recepciji.

www.skiathosgoldenbeach.com
NAŠI NAMIGI
manjši hotel v tradicionalnem slogu
bližina dveh plaž, tudi najbolj znane
plaže Koukounaries

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo),
kopalnica z wc-jem, sat-tv, mini hladilnik, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.
2+1

POVPREČNA OCENA • 3/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otoka skiatos in skopelos
Skiatos - Agia Paraskevi, Hotel Villa Anastasia ***

www.anastasiavilla.gr
NAŠI NAMIGI
manjši družinsko voden hotel z
lepim razgledom
izredno lepi studii

Na manjši vzpetini, približno 250 m od peščene plaže, v kraju Agia Paraskevi, 7 km od mesta Skiatos, 9 km od letališča in 500 m od prvih
trgovinic. Avtobusna postaja pred hotelom.
Ponudba: bazen; brezžični internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni
prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom,
telefon, sat-tv, brezžični internet, sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev najem.

2+1

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Skopelos - Panormos, Hotel Afrodite ***
Približno 80 m od prodnato kamnite plaže Panormos, 1 km od plaže Milia in Kastani, 13 km
od mesta Skopelos in pristanišča ter 80 m od
avtobusne postaje in trgovinice.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen z ločenim
delom za otroke; internetni kotiček, brezžični
internet.

www.afroditehotel.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
v neposredni bližini plaže
v zelenju
manjši družinsko voden hotel v
tradicionalnem slogu

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon.
V nekaterih možno dodatno ležišče za otroka.

2+1

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Garancija

grčija I otok samos

NAJNIŽJE
CENE
do 29.2.2020

Samos je najbolj zelen grški otok v Egejskem morju. Zaradi odlične lege med Atenami in Izmirjem je priljubljena
postojanka med Grčijo in Turčijo. Naj vas začarata slikovita pokrajina in neokrnjena narava!

Zakaj na Samos?
Med zelenim rastlinjem in številnimi cvetlicami na Samosu uspeva tudi več kot 60 vrst divjih orhidej, ki dajejo otoku prav poseben čar.
Samosu pravijo tudi »otok znanosti«, saj se je na njem rodili in ustvarjali veliki starogrški misleci. Vsi že iz šolskih klopi poznamo filozofa in matematika Pitagoro.
Samos je tudi domovina Epikurja, antičnega filozofa, po katerem so Grki radi podedovali naklonjenost do užitkov in prijateljstva.
Na neokrnjenem Samosu se v zavetju zelenih borovcev senčijo in sončijo številne čudovite plaže ob čistem Egejskem morju.

Namigi za doživetja
Raziščite zeleni otok! V bližini Karlovassija se podajte na pot po reki do slavnih slapov Potami. Nezahtevna dvokilometrska pot skozi čudovit gozd vas
bo pripeljala do slapov z manjšim jezerom, v katerem se lahko osvežite.
Evpalinov tunel, ki je skupaj s Herinim templjem in antičnim pristaniščem na seznamu Unescove dediščine, je neverjetna stvaritev iz antičnih časov.
Grška boginja Hera, zaščitnica doma in družine, se je rodila ob reki Imvrassos in s svojo lepoto očarala Zevsa. Ob reki, kjer sta živela, še danes stoji
Herin tempelj, svetišče, posvečeno boginji, ki je ukradla srce bogu vseh bogov.
Pitagorova jama je ena največjih zgodovinskih privlačnosti otoka. Stopite v zatočišče velikega grškega misleca, kamor se je umaknil v času tirana
Polikrata.
Plaža Lemonakia se nahaja v bližini Kokkarija, v zalivu z mirnim morjem. Je več kot odlična izbira za vse, ki si želite počitka in sprostitve ob turkiznem
morju, v prijetni senci borovcev.
TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
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JUN
26
22

JUL
28
25

AVG
29
26

SEP
25
25

OKT
21
22

PITAGORION
Je najpomembnejše mesto na Samosu. Nahaja se na jugovzhodu otoka in je najbolj poznano kot rojstni kraj matematika Pitagore, ki je zaslužen za znameniti Pitagorov izrek. Bogata zapuščina iz antičnih časov - staro pristanišče, Herin tempelj
in Evpalinov tunel - je na seznamu dediščine Unesca. Pitagorion je zaradi največjega pristanišča na otoku priljubljena destinacija za ljubitelje plovbe. Živahno
turistično središče je prijetno zaradi široke promenade.
SAMOS
Je glavno mesto otoka, ki se nahaja na vzhodni strani v velikem zalivu oblike črke
U. Živahna promenada s številnimi lokali, tavernami in trgovinicami je v poletih
mesecih najbolj priljubljena točka v mestu. Posebno lep pečat mestu dajejo bele
hiše z opečnatimi strehami, ki se postopoma spuščajo s strmega pobočja proti
morju, kjer se nahajajo številne manjše plaže.
KOKKARI
Je eno najbolj priljubljenih letovišč na severnem delu otoka, ki se je razvilo iz idilične ribiške vasice. Majhen polotok ima na eni strani starogrško pristanišče, kjer
še danes gradijo tradicionalne ladje, na drugem delu pa je dolga prodnata plaža,
kjer se vrstijo majhne grške taverne z najboljšo morsko hrano. Zaradi ugodnega
vetra je Kokkari v poletnih mesecih priljubljeno središče surfarjev.

KOKKARI
SAMOS
KERVELI BAY
PITAGORION
IKARIJA

IREON

IREON
Zelo slikovita ribiška vasica s številnimi peščeno prodnatimi plažami je med drugim poznana tudi po vsakoletnem glasbenem festivalu. Ljubitelji sveže ribe boste
prišli na svoj račun v eni izmed številnih tavern ob morju.
KERVELI
Manjši zaliv obdan z neokrnjeno naravo, kjer se boste lahko prepustili omamnim
vonjavam bujnega mediteranskega rastlinja in zaplavali v kristalno čistem morju
ter preizkušali brbončice v kateri izmed tavern na plaži. Priporočamo vsem, ki
iščete svoj miren kotiček za sprostitev.

PATMOS

Letovišča: Pitagorion, Potokaki, Glicorisa Bay, Mikali, mesto Samos,
Kokkari, Ireon, Kerveli
Povezani otoki (z ladjo): Patmos, Ikarija
Letališče: Samos
Čas leta: pribl. 2.10 ure
Časovni zamik: + 1 ura
Dokumenti za pot: veljaven slovenski potni list ali osebna izkaznica (za
slovenske državljane)
ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana
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grčija I otok samos
Potokaki, Doryssa Seaside Resort ***** www.doryssa.gr
Hotelsko naselje ob dolgi prodnato peščeni
plaži Potokaki s precej naravne sence, 1 km od
centra mesta Pitagorion in 16 km od mesta
Samos. V neposredni bližini letališča, avtobusna postaja pred hotelom.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavracije (glavna; suši, mednarodna in grška »a-la-carte«), okrepčevalnica,
dva bara; bazen, otroški bazen, turška kopel,
masaže, lepotilni salon; trgovinice, tv kotiček,
brezžični internet; fitnes, tenis, mini nogomet,
odbojka na plaži, namizni tenis, mini golf; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.

NAŠI NAMIGI
hotel ob lepi in dolgi plaži
v bližini živahnega Pitagoriona
naravna senca na plaži

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+1

BREZPLAČNO

Standardne sobe (glavna stavba): klimatska
naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon ali terasa, nekatere na morsko
stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

WELLNESS

Wi-Fi

1 otrok do 12. leta

Standardni bungalovi (village): klimatska
naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.

SUPER CENA

Junior suite (glavna zgradba): enaka oprema
kot standardne, večje, morska stran. Možno
dodatno ležišče.

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob
bazenu, sef, brezžični internet.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

POVPREČNA OCENA • 8.4/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Potokaki, Hydrele Beach Hotel & Village ****
Razgibano hotelsko naselje približno 50 m od
peščeno prodnate plaže Potokaki (vmes obalna cesta), 1.8 km od mesta Pitagorion in 15 km
od mesta Samos, v neposredni bližini letališča, avtobusna postaja pred hotelom.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, več
barov; bazen, otroški bazen; savna, masaže,
lepotilni salon; trgovinica, internetni (plačilo)
in tv kotiček, brezžični internet; mini klub;
fitnes, biljard, namizni tenis, pikado, na plaži
možnost vodnih športov; animacija.

www.hydrelebeach.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
razgibano hotelsko naselje
neposredna bližina plaže
priljubljen hotel z veliko povratnimi
gosti

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

BREZPLAČNO

2+1

1+1

WELLNESS

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatizirane (15.6.-15.9.,
določene ure), kopalnica z wc-jem, sušilec za
lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik
vode za kavo ali čaj, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 8.1/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladoled v kepicah za otroke,
urica za čajanko;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in
senčniki ob bazenu, brezžični internet.

grčija I otok samos
Glicorisa Bay, Hotel Proteas Blu ***** 
Panoramsko grajeno hotelsko naselje samo
za odrasle, ob prodnato peščeni plaži, 2.3 km
od centra kraja Pitagorion in 5 km od letališča,
avtobusna postaja pred hotelom.

www.proteasbluresort.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavracije (glavna; mednarodna,
ribja open air »a-la-carte«), okrepčevalnica,
več barov; bazen, notranji bazen, jacuzzi, turška kopel, masaža, lepotilni salon; trgovinica,
internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični
internet; fitnes, tenis, odbojka na plaži, košarka; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe (glavna zgradba): klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za
lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini
bar (plačilo), sef, balkon ali terasa, morska
stran. Možno dodatno ležišče.

NAŠI NAMIGI
sobe na morsko stran
hotel za osebe nad 16 let
odlične povratne informacije
priporočamo mladoporočencem

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

ZA PARE

WELLNESS

ŠPORT

Standardni bungalovi: klimatska naprava,
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni
plašč in copati, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa, morska stran. Nekateri v prvi vrsti ob
morju (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Blu suite z bazenom: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni
plašč in copati, telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj, mini bar
(plačilo), sef, terasa, morska stran, lasten
bazen. Možno dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samostrežna zajtrk in
večerja.
POVPREČNA OCENA • 9.4/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Glicorisa Bay, Hotel Princessa Riviera ****
Sodoben hotel na zelenem pobočju s pogledom na morje, približno 100 m od prodnate
plaže, nad zalivom Glicorisa Bay, 2.5 km od
središča mesta Pitagorion, 12 km od mesta
Samos, 6 km od letališča in 150 m od avtobusne postaje.

www.princessa.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija nad eno od najlepših
plaž na otoku
vse sobe morska stran
priljubljen hotel naših gostov

Ponudba: restavracija, dva bara; bazen, otroški bazen; internetni (plačilo) in tv kotiček,
brezžični internet; fitnes, namizni tenis.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Kopalne brisače za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon,
morska stran. Dodatno ležišče ni možno.
Premium sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, jacuzzi, sušilec za lase, telefon, sattv, brezžični internet, mini hladilnik, sef,
balkon, morska stran. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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grčija I otok samos
Pitagorion, Hotel Naftilos Boutique ***sup. 
Panoramsko grajen hotel v otoškem stilu,
približno 300 m od prodnate plaže, 2.5 km od
mesta Pitagorion in 5 km od letališča.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen; tv kotiček, brezžični internet pri recepciji.

www.hotelnaftilos.gr
NAŠI NAMIGI
hotel za osebe nad 14 let
sobe na morsko stran

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
sef, mini hladilnik, balkon, morska stran. Možno dodatno ležišče.

ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (določeni meni).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Pitagorion, Hotel Labito ** 
Preprost mestni hotel, približno 50 m od
morja in 300 m od prodnate plaže, v središču
mesta Pitagorion, v neposredni bližini trgovinic, tavern in barov, 3 km od letališča in
200 m od avtobusne postaje.

www.labito.gr
NAŠI NAMIGI
v neposredni bližini dogajanja,
barov, tavern in trgovinic

Ponudba: zajtrkovalnica, bar; tv kotiček,
brezžični internet.
Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo.
Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatizirane (določene
ure v juliju in avgustu), kopalnica z wc-jem,
sušilec za lase, telefon, brezžični internet,
mini hladilnik, sef, balkon ali terasa. Možno
dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogateni kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni obogateni kontinentalni zajtrk in strežena večerja (izbira menijev) v bližnji taverni Notos.

Wi-Fi

MESTNI
OBJEKT

BREZPLAČNO

2+1

KUŽKOM
PRIJAZNO

1 otrok do 15. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 3/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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grčija I otok samos
Samos, Blue Style Resort **** 
Prenovljen hotel ob prodnato peščeni plaži
Gagou (vmes manjša obalna cesta), približno
900 m od središča mesta Samos in 12 km od
letališča.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, dva
bara; bazen, otroški bazen; tv kotiček, brezžični internet, otroško igrišče.

www.bluestyleresort.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži in nedaleč
od centra mesta Samos
popolnoma prenovljen hotel

Kopalne brisače (plačilo), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči za otroka.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA
VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, sladoled v kepicah
za otroke, urica za čaj, instantno kavo
in pecivo;
• določene lokalne točene pijače;
• ležalniki in senčniki ob bazenu,
brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 9.4/10
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grčija I otok samos
Samos, Hotel Andromeda ***
Na manjši vzpetini, z lepim razgledom na morje in mesto Samos, približno 150 m od kamnito peščene plaže, 600 m od prodnate plaže
Gaggou, 1.5 km od središča mesta Samos in
15 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, »a-la-carte« restavracija, okrepčevalnica, bar; bazen; sef na
recepciji (plačilo), brezžični internet.



www.hotelandromeda.gr
NAŠI NAMIGI
vse sobe na morsko stran
mirna lokacija blizu mesta Samos
priporočamo najem avtomobila
priljubljen hotel naših gostov

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase (na
vprašanje), telefon, sat-tv, brezžični internet,
mini hladilnik, balkon ali terasa, morska stran.
Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogateni kontinentalni zajtrk.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

POVPREČNA OCENA • 4/5
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Samos, Hotel Mirini *** 
Družinsko voden hotel približno 15 m od morja in 70 m od prodnate plaže Gaggou, približno 800 m od središča mesta Samos in
15 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; sef na recepciji (plačilo), tv kotiček, brezžični internet.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, balkon ali terasa, morska stran. Možno dodatno ležišče.
Superior sobe: prenovljene, klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, balkon ali terasa, v višjem nadstropju,
morska stran. Možno dodatno ležišče.

www.mirini.com
NAŠI NAMIGI
sobe na morsko stran
priljubljen hotel med slovenskimi
gosti
panoramski razgled na pristanišče
mesta Samos in zaliv
v neposredni bližini plaže in nedaleč
od središča mesta Samos

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+1

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 8.8/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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Wi-Fi

grčija I otok samos
Samos, Hotel Ino Village *** 
Na mirni lokaciji, na vzpetini, z razgledom na
mesto Samos, približno 450 m od prodnate
plaže, 1.2 km od središča mesta Samos in
17 km od letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; grška »a-la-carte«), okrepčevalnica, bar; bazen; sef na
recepciji (plačilo), internetni (plačilo) in tv
kotiček, brezžični internet pri recepciji; občasno živa glasba.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini hladilnik, balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.

www.inovillagehotel.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
zelo prijeten družinsko voden hotel
v bližini dogajanja

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Superior sobe: prenovljen spalni del, klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem,
sušilec za lase, telefon, sat-tv, grelnik vode za
kavo ali čaj, mini hladilnik, balkon ali terasa.
morska stran. Možno dodatno ležišče.

1+1

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Deluxe sobe: v celoti prenovljene, klimatska
naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec
za lase, telefon, sat-tv, grelnik vode za kavo
ali čaj, mini hladilnik, sef, balkon ali terasa,
vrtna stran. Možno dodatno ležišče. Nekatere
na morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče
ni možno.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogateni kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni obogateni kontinentalni zajtrk in strežena večerja.
POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Kerveli, Hotel Kerveli Village ****
Razgiban hotel paviljonskega tipa, grajen v
tradicionalnem otoškem stilu na pobočju, do
lastne delno skalnate, delno peščeno prodnate plaže se zlagoma spustite po stopnicah,
približno 300 m od prodnate plaže v zalivu
Kerveli, 9 km od mesta Samos (brezplačni hotelski minibus predvidoma 3x dnevno, razen
nedelje) in 18 km od letališča.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen z ločenim delom za otroke; brezžični
internet pri recepciji (plačilo); otroško igrišče;
namizni tenis, potapljaški center.

www.kerveli.gr
NAŠI NAMIGI
kvalitetne storitve v hotelu
priporočamo najem avtomobila
primerno za vse, ki si želite mirnih
počitnic

OBJEKT OB
OBALI

POTAPLJANJE

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Kopalne brisače v standardnih
sobah za plačilo, v superior sobah brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (1.7.-31.8.,
določene ure), kopalnica z wc-jem, sušilec za
lase, telefon, sat-tv, mini hladilnik (plačilo),
sef (plačilo), balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

2+1

Superior sobe: klimatizirane (1.7.-31.8., določene ure), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, mini hladilnik, sef, balkon ali
terasa, morska stran. Možno dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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grčija I otok samos
Kokkari, Hotel Arion ****
Na vzpetini, z lepim razgledom na morje in
Kokkari, približno 700 m od prodnate plaže
Lemonakia in Tsamadou (brezplačni hotelski
minibus ob določenih urah), 1.5 km od središča vasice Kokkari, 10 km mesta Samos, 25 km
od letališča in 300 m od avtobusne postaje.

www.arion-hotel.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen, otroški bazen; jacuzzi, savna, masaže;
internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet pri recepciji; pikado, biljard, namizni
tenis; občasno živa glasba.

NAŠI NAMIGI
priljubljen hotel naših gostov
v bližini najlepših plaž na otoku
priporočamo najem avtomobila

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Promo sobe: klimatizirane (15.6.-30.8., ob
določenih urah), kopalnica z wc-jem, sušilec
za lase, telefon, sat-tv, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni
možno. Slabša lega, brez razgleda in manjša
površina.

2+2

1 otrok do 14. leta

Standardne sobe: klimatizirane (15.6.-30.8.,
ob določenih urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini hladilnik, sef
(plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.

SUPER CENA

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in s pogradom. Možni dve dodatni
ležišči za otroka.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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Kokkari, Hotel Kokkari Beach *** 
Približno 20 m od prodnate plaže Kokkari
(vmes obalna cesta), 800 m od središča vasice Kokkari, 10 km od mesta Samos, 20 km od
letališča in 30 m od avtobusne postaje.
Ponudba: zajtrkovalnica, grška »a-la-carte«
restavracija, okrepčevalnica, dva bara; bazen,
otroški bazen; sef na recepciji, brezžični internet; nočni bar (v baru na plaži).
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži brezplačno ob minimalni konzumaciji
(8 € za 2 osebi) iz bara na plaži. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, balkon ali
terasa. Možno dodatno ležišče, v nekaterih
dve dodatni ležišči za otroka (predhodna potrditev).
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogateni kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni obogateni kontinentalni zajtrk in strežena večerja
v hotelski restavraciji Galazio ob plaži.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
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www.kokkaribeach.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
lepo urejen in družinsko voden hotel
v neposredni bližini plaže in
dogajanja
priljubljen hotel naših gostov

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

2+2

1+1

SURF / KITE

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

grčija I otok samos
Ireon, Hotel Paris Beach ** 

www.parisbeachhotel.com
NAŠI NAMIGI
manjši hotel
neposredna bližina plaže
zadovoljni gostje
odlično izhodišče za odkrivanje
otoka

Manjši družinsko voden hotel, približno 50 m
od prodnato kamnite plaže, 30 m od središča
vasice Ireon, 9 km od mesta Pitagorion in 6 km
od letališča. V neposredni bližini trgovinic,
tavern in barov.
Ponudba: zajtrkovalnica; sef na recepciji,
brezžični internet.
Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo. Lastna
kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, balkon, morska stran.
Možno dodatno ležišče (raztegljivi enosed).

PARTNERSKI
OBJEKT

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogateni kontinentalni zajtrk.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

POVPREČNA OCENA • 8.6/10
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Ireon, Studio & App Zeus ***
Približno 1 km od prodnate plaže, 1.2 km od
središča mesteca Ireon, 20 km od mesta Samos, 7 km od letališča in 100 m od avtobusne
postaje.
Ponudba: okrepčevalnica; bazen, otroški bazen; brezžični internet.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
manjši družinsko voden objekt
mirne počitnice
preprosto in ugodno

Ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži
brezplačno. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wcjem, spalno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in
mini hladilnikom, grelnik vode za kavo ali čaj,
brezžični internet, sef, balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.
Apartma: klimatska naprava, kopalnica z wcjem, spalnica, dnevno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, grelnik vode za
kavo ali čaj, brezžični internet, sef, balkon ali
terasa. Možni dve dodatni ležišči.
Maisonette: v dveh nadstropjih odprtega tipa
(galerija), drugače enaka oprema kot apartmaji. Možna tri dodatna ležišča.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+3

1. in 2. otrok do 18. leta

SUPER CENA

Storitev najem.
Možnost doplačila za kontinentalni zajtrk na
kraju samem.

POVPREČNA OCENA • 8.7/10
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grčija I otok samos
Ireon, Hotel Sunrise *** 

www.sunrise-hotel-samos.com
NAŠI NAMIGI
neposredna bližina plaže
mirne počitnice ob morju

Družinsko vodeni hotel, približno 20 m od prodnato peščene plaže, 150 m od središča vasice Ireon, 9 km od mesta Pitagorion in 6 km
od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, okrepčevalnica, bar;
bazen; tv kotiček, sef na recepciji, brezžični
internet.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, brezžični internet,
telefon, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali
terasa. Možno dodatno ležišče.
Nočitev z zajtrkom: obogateni kontinentalni
zajtrk

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

BREZPLAČNO

2+1

ZA PARE

POVPREČNA OCENA • 9.2/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Drugačen Samos

dodatni ogledi in izleti - za popoln oddih

84

IZLET PO OTOKU

TURČIJA - EFEZ

Odkrijmo skrite kotičke zelenega Samosa! Obiskali bomo tempelj boginje
Here, enega najpomembnejših svetišč na antičnem Samosu. Sledil bo ogled
Evpalinovega tunela, ki je bil v 6. stoletju p.n.š. zgrajen za oskrbovanje
glavnega mesta s svežo vodo. Približno dva kilometra od vasice Koumaradei
se nahaja Megali Panagia, eden najbogatejših in najlepših samostanov na
otoku iz 16. st., posvečen apostoloma Petru in Pavlu. V vasici Koumaradei si
bomo ogledali edinstvene izdelke iz keramike in vonjali različna zelišča. Pot
bomo nadaljevali do gorske vasice Platanos, kjer bo čas za kosilo v tradicionalni grški taverni. V mestu Karlovassi bomo vstopili v muzej vin, izlet
pa zaključili s sprehodom ali obiskom taverne v pristaniški vasici Kokkari.

Zakaj ne bi v času vaših počitnic obiskali kar dveh držav, ki ju zgodovina
tesno povezuje? Iz pristanišča bomo odpluli proti zahodni obali Turčije in
po dobri uri plovbe prispeli v mesto Kusadasi. Najprej bomo obiskali eno
najpomembnejših in najbolj obiskanih antičnih arheoloških najdišč, mesto
Efez, ki je pravi muzej na prostem. Nato si bomo ogledali številne antične
ostanke, kot so Artemidino svetišče, eno izmed sedmerih čudes antičnega
sveta, Odeon, Celzijevo knjižnico … Po postanku za kosilo se bomo vrnili v
Kusadasi, kjer bo čas za nakupovanje na živahnem bazarju in preizkušanje
veščin v barantanju.

PIKNIK NA LADJI

PATMOS, SVETI GRŠKI OTOK

Iz Pitagoriona bomo zapluli proti čudoviti plaži Klima. Z ladjo se bomo ustavili v bližini plaže in zaplavali v kristalno čistem morju. Sledila bo plovba
do plaže Megali Lakka na vzhodu otoka, kjer bo čas za piknik ter kopanje in
uživanje na soncu. Zadnji skok v morje si bomo privoščili ob plaži Sideras,
ob povratku v pristanišče pa bomo nazdravili s kozarčkom ouza!

V jutranjem času bomo iz pristanišča Pitagorion zapluli proti otoku Patmos,
znanem tudi po imenu »sveti otok Egejev«. Tam naj bi apostol Janez skozi
razpoke v jamskem stropu slišal božji glas in svojemu učencu Prochorosu narekoval preroško Apokalipso (Razodetje), ki napoveduje sodni dan.
Obiskali bomo tudi samostan Moni Ioannis Theolofos, ki je včasih slovel kot
mogočna utrdba proti gusarjem, danes pa je znan kot verski hram z eno
najbolj dragocenih samostanskih knjižnic na svetu. S samostana bomo
občudovali čudovit razgled na otok in prelepe vile, ki so jih zgradili ladijski
magnati. Na Patmos rade prihajajo tudi številne filmske zvezde.

Ikarija
Majhen otok Ikarija je dobil ime po grškem
letalcu Ikaru, ki naj bi strmoglavil v morje blizu
otoka, ko se je stalil vosek na njegovih krilih.
Ikarija slovi predvsem po svojih prebivalcih,
ki živijo kar deset let dlje od preostalih
Evropejcev. Temu botrujejo naravni termalni
vrelci, svež zrak, vrhunsko vino in življenje brez
stresa, ki vam zlahka zleze pod kožo.
Otok je dostopen z ladjo z otoka Samos do pristanišča
v mestih Evdilos in Agios Kirikos.

Armenistis, Hotel Cavos Bay ***

www.cavosbay.com.gr
NAŠ NAMIG
odlična izhodiščna točka za
pohodništvo

Terasasto zgrajen hotel na mirni lokaciji in
skalnatem pobočju približno 100 od najbližje
plaže, do prve organizirane prodnato peščene plaže Livadi približno 500 m, 100 m od
središča kraja Armenistis, 14 km od pristanišča. V bližini trgovinic barov in tavern.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; dva bazena,
dvigalo, sef na recepciji (plačilo), tv kotiček,
brezžični internet pri recepciji; fitnes, namizni tenis.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
grelnik vode za kavo ali čaj, mini hladilnik,
balkon, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor
s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon,
sat-tv, balkon. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogateni kontinentalni zajtrk.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1
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Armenistis, Hotel Erofili Beach *** sup.
Hotel na skali z lepim pogledom na morje,
približno 50 m od prodnato peščene plaže, v
kraju Armenistis, v neposredni bližini trgovinic, tavern in barov, 15 km od pristanišča
Evdilos, 10 m od avtobusne postaje.



www.erofili.gr
NAŠI NAMIGI
v neposredni bližini plaže
lep panoramski pogled na morje

Ponudba: zajtrkovalnica, okrepčevalnica,
bar; bazen, notranji bazen (plačilo); internetni kotiček, brezžični internet pri recepciji.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (polnjenje za plačilo), sef, balkon ali
terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ZA PARE

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogaten kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 9,1/10
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Patmos
Otok Patmos je raj za ljubitelje pristne
Grčije. Tam je čutiti mir in tradicionalno
grško življenje. Slovi po sanjskih plažah ob
kristalnem morju, ki jih lahko imate samo zase.
Pravijo mu tudi sveti otok, saj naj bi ravno
na Patmosu sveti Janez zaslišal božji glas in
napisal Razodetje. Otok neokrnjene narave je
razglašen za Unescovo svetovno dediščino.
Otok je dostopen z ladjo z otoka Samos, Kos ali Rodos do
pristanišča v glavnem mestu Skala.

Skala, Hotel Skala ***



Družinsko voden hotel v tradicionalnem slogu, približno 50 m od plaže in središča kraja
Skala, v bližini trgovinic, tavern in barov,
150 m od pristanišča, 150 m od avtobusne
postaje.
Ponudba: zajtrkovalnica, dva bara; bazen,
sef na recepciji, tv kotiček, brezžični internet
pri recepciji.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (polnjenje za
plačilo), balkon. Možno dodatno ležišče.

www.skalahotel.gr
NAŠI NAMIGI
dobra lokacija v neposredni bližini
plaže in središča kraja
prijetno vzdušje
priljubljen hotel

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogaten kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 8.8/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Skala, Hotel Romeos *** 
Družinsko voden hotel v tradicionalnem slogu približno 500 m od najbližje plaže, do prve
organizirane približno 3 km, 500 m od središča kraja Skala in pristanišča, 250 m od trgovinic, barov in tavern, 250 m od avtobusne
postaje.
Ponudba: okrepčevalnica, bar; bazen, otroški bazen, sef na recepciji, tv kotiček, brezžični internet pri recepciji.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, balkon.
Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.hotelromeos.com
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
priporočamo najem avtomobila

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

jadran
87

Garancija

grčija I otok karpatos

NAJNIŽJE
CENE
do 29.2.2020

To je Karpatos! Neustrašen, tradicionalen, svoboden! Z navdihujočimi razgledi, ki obrisujejo njegovo divjo in
prvinsko notranjost. V zaščitniškem objemu narave, ki ne kaže želje po velikih spremembah. Ta otok,ki je Grčija v
malem pred desetletji, na krilih vetra razgrinja pristen modro - bel značaj, ki mu je zahod še vedno tuja eksotika.

Zakaj na Karpatos?
Karpatos je začaral že stare Grke, ki so verjeli, da je na tem otoku živela množica mitoloških bitij.
Po mitu je med Nebom - Uranom in Zemljo – Geo vzplamtela ljubezen in rodili so se mogočni Titani.
Eden med njimi, Iapetus, je kraljeval malem raju na Karpatosu in ga spremenil v otok miru, stabilnosti in blaginje.
Jadrati v današnjem svetu je za tradicionalno dušo prebivalcev razburkan izziv. Ponosni so na divji,
hriboviti, nedostopni sever otoka, ki ščiti krhko popolnost turističnega juga. Predajte se mu, toda
naj vas odnese tudi v hribe.
Karpatos je zmagovalna kombinacija podeželske domačnosti, avanture z naravo in razvajanja v ležernem »siga, siga« ritmu.

Namigi za doživetja
Naj vas očara Olympos. Pravljična vasica s kamnitimi hišami ohranja starodavne krajevne navade.
Tam ženske še danes nosijo tradicionalna oblačila izpred stoletij. Starejši prebivalci govorijo starinsko narečje. Ena od najbolj slikovitih restavracij, kjer strežejo domače jedi iz peči, je v nekdanjem
mlinu na veter.
Uživajte na plaži. Apella, Amopi, Kyra Panagia in Achata so umirjene, peščene in najbolj slikovite
plaže na otoku z eksotično turkzino vodo in bujnim zelenjem.
Hribovita srednjeveška vasica Menetes vas bo očarala s čudovitimi razgledi, z belino, s cvetjem
med ozkimi uličicami, z najbolj romantično cerkvijo na otoku, s folklornim muzejem in z arheološkimi ostanki.
Brbončice, lačne najboljših okusov morske hrane, praznujejo v obmorski vasici Finiki. Da vas račun
ne bi presenetil, se najprej pogodite za dobro ceno sveže ribe.
TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
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JUN
26
23

JUL
29
26

AVG
30
26

SEP
26
25

OKT
23
23

AMOPI
Je priljubljeno letovišče za tiste, ki si želite mirnejših počitnic, znan pa je po številnih
prodnato peščenih plažah. Posebnost mesteca je romantična bela cerkvica sredi
zaliva, ki daje okolici svojstven pridih. Mirna in lepa okolica vabi družine z majhnimi
otroki za igranje v plitvini kristalno čistega morja v številnih zalivih v okolici. Zaliv
ponuja tri plaže: Mali Amopi, Veliki Amopi in Kastelia. V kraju Amopi je tudi nekaj
tavern z odlično hrano in vinom.
PIGADIA
Se je iz manjše ribiške vasice spremenila v manjši turistični kraj s pestro ponudbo.
Znana je predvsem po daljši peščeni plaži in mestni promenadi, ki velja za eno daljših v Egejskem morju. Promenada zvečer oživi, saj se ob njej nahajajo bari in taverne.
Pravi kraj za tiste, ki iščejo zabavo, kot tudi ostale popotnike, saj je Pigadia odlično
izhodišče za raziskovanje ostalih delov otoka. Pigadia je tudi glavno mesto otoka,
kjer se nahajajo banke, lekarne, policija, pošta in na severnem delu tudi manjša
bolnišnica. V majhnem pristanišču si lahko oči napasete na romantičnih lesenih ladjicah, ki so pripravljene na odhod na prelepe osamljene peščene plaže.

Olympos

Agios Nikolaos

KYRA PANAGIA

ARKASA/FINIKI
Arkasa je priljubljeno letovišče na jugozahodni obali, na pobočjih s čudovitimi razgledi na morje in bližnji otoček Kasos. Arkasa je pravi izbor za ljubitelje lepih plaž, umirjenih počitnic in raziskovanja, saj ponuja odlično izhodišče za pohajkovanje po otoku. V neposredni bližini je Immacolata, majhno pristanišče, od koder je 7 lokalnih herojev l. 1945 odplulo v
egiptovsko Aleksandrijo in izgnano oblast osrečilo z novico, da je po petih stoletjih
tujega jarma konec.

Lefkos

PIGADIA
FINIKI
ARKASA

AMOPI
AFIARTIS

Letovišča: Pigadia, Amopi, Kyra Panagia, Afiartis, Arkasa, Finiki
Letališče: Karpatos
Čas leta: pribl. 2.30 ure
Časovni zamik: + 1 ura
Dokumenti za pot: veljaven slovenski potni list ali osebna izkaznica (za
slovenske državljane)
ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana

KYRA PANAGIA
To čudovito in slikovito majhno naselje odkrijemo šele potem, ko se spustimo po
serpentinasti cesti skoraj do morja. Dih nam zastane ob pogledu na strme prepadne
skale, ki dajejo v času poletne vročine prijetno zavetje. Pogled se nam samodejno
spoji z nebeško modrino ljubkega zaliva, ki od sveta pozabljen vabi kopalnih užitkov
željnega popotnika. Deviško bela plaža je ena najlepših na otoku. Je dobro organizirana, v bližini so ljubke domače taverne, žejo si lahko potešite v baru ob plaži.
In ko si zaželite samote se lahko povzpnete do ljubke belo rdeče Marijine kapelice,
kjer v senci pod mogočno krošnjo oljke zasanjano strmite v kristalno čisto morje
in obrise Rodosa v ozadju. Če si boste v višku sezone zaželeli malce miru, se boste
mimo kapelice odpravili na manjšo samotno plažo ali uživali v slastnih »mezedes«
v kateri od odličnih domačih tavern - pri umetniku Nikosu v Olive Gardnu, živahni
Mariji v Sophia's taverni ali v gostoljubnem penzionu Akropolis. Ja, to je to, za romantike, od vsega stresa utrujene deloholike, za družine, zaljubljence … In ko se
zvečer vse umiri in vas še vedno premami želja po večernem promenadnem sprehodu, predlagamo skok z najetim avtomobilom do glavnega mesta otoka Pigadie.
AFIARTIS
Najbolj jugovzhodni del Karpatosa je zemeljska rezidenca sinov in hčera starogrškega boga vetra Eola. Afiartis, ki je nekaj kilometrov oddaljen od letališča, obožujejo
in poznajo kajtarji in surfarji iz vse Evrope, v treh zalivih domuje tudi nekaj šol za
priljubljene vodne športe.
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Pigadia, Hotel Alimounda Mare ***** www.alimounda.gr
Hotel z visoko kvaliteto storitev leži ob prodnato peščeni plaži, 700 m od centra mesta
Pigadia in 15 km od letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), dva bara; bazen, otroški bazen;
jacuzzi, parna kopel, savna, masaže, lepotilni
salon, frizer; trgovinica; internetni (plačilo) in
tv kotiček; brezžični internet; fitnes, tenis,
namizni tenis, biljard; občasno živa glasba.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo), grelnik
vode za kavo ali čaj, sef, balkon ali terasa,
stranska morska stran. Nekatere na morsko
stran (lahko tudi stranska morska stran, a bliže morju) ali v prvi vrsti ob morju (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.
Junior suite/družinske sobe (glavna zgradba): enaka oprema kot standardne, večje,
pogled na vrt. Možni dve dodatni ležišči.
Junior suite/družinske sobe (annex): enaka
oprema kot standardne, večje in z ločenim
spalnim delom za otroke, približno 80 m od
hotela in morja. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev polpenzion: samopostrežna ameriški
zajtrk in večerja (občasno tematska). Možnost
koriščenja kosila ali večerje (pijača ni vključena).
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
ameriški zajtrk, kosilo in večerja (občasno
tematska).

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
najboljši hotel na otoku
visoka kvaliteta storitev
sobe s stranskim pogledom na morje
ležalniki in senčniki na plaži
brezplačno

PARTNERSKI
OBJEKT

WELLNESS

OBJEKT OB
OBALI

2+2

1+1

BREZPLAČNO

Wi-Fi

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Pigadia, hotel Astron Princess ****
Butični hotel s kvalitetnimi storitvami, 250 m
od prodnato peščene plaže, 200 m od centra
mesta Pigadia in 17 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen z ločenim
delom za otroke; savna, masaže; tv kotiček,
brezžični internet; fitnes (plačilo).
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon,
pogled bazen. Dodatno ležišče ni možno.
Storitev nočitev z zajtrkom: obogateni samopostrežni kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.astronprincess.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠ
NAŠIMIG
NAMIGI
manjši,
sobe
obrnjene
družinsko
na bazen
voden hotel
dobro razmerje
kvalitetne
storitve
med ceno i kvaliteto
v bližinizadovoljnih
veliko
ene izmedgostov
najlepših plaž na
otoku – Milos Beach
veliko število povratnih gostov

PARTNERSKI
OBJEKT

ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otok karpatos
Pigadia, Hotel Miramare Bay ***
Manjši, družinsko voden hotel leži 50 m od
prodnato peščene plaže, 400 m od centra
mesta Pigadia in 17 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet pri
recepciji; biljard; sef na recepciji (plačilo).

www.miramarebay.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
blizu centra mesta
blizu plaže
veliko povratnih gostov

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo),
mini hladilnik, balkon. Možni dve dodatni
ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

1 otrok do 6. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Pigadia, App Socrates ****
Manjši, družinsko voden objekt, približno
200 m od prodnato peščene plaže, 800 m od
centra mesta Pigadia in 17 km od letališča.
Ponudba: bazen, otroški bazen; tv kotiček,
brezžični internet.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor
s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon,
sat-tv, brezžični internet, sef, balkon, nekateri na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Apartma: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, spalnica, dnevno
bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon, sat-tv, brezžični internet,
sef, balkon, nekateri na morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.

www.socrates.com.gr
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
priporočamo družinam
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Storitev najem.

POVPREČNA OCENA • • 5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Pigadia, Aparthotel Astron ***
Obdan z zelenjem, na mirni lokaciji, 400 m
od prodnato peščene plaže, 1.5 km od centra
mesta Pigadia in 17 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen z ločenim delom za otroke; internetni in tv kotiček,
brezžični internet; sef na recepciji (plačilo);
otroško igrišče.

www.astronhotel.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
velik vrt

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni
možno.
Studio: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni
prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom,
telefon, sat-tv, brezžični internet, balkon ali
terasa. Možni dve dodatni ležišči za otroka
ali eno za odraslo osebo.

PARTNERSKI
OBJEKT

2+2

Wi-Fi

BREZPLAČNO

KUŽKOM
PRIJAZNO

1+1

Storitev najem (studio).
Storitev nočitev z zajtrkom (standardne
sobe): obogaten samopostrežni kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Pigadia, Hotel Oceanis ***
Približno 50 m od morja, 250 m od prodnato
peščene plaže, v središču mesta Pigadia in
17 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; tv kotiček,
brezžični internet; sef na recepciji (plačilo).
Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo.
Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, balkon ali
terasa, stranski pogled morje. Možno dodatno ležišče.

www.oceanishotel.gr
NAŠI NAMIGI
v mestu in blizu dogajanja
blizu plaže
preprostejša nastanitev
sobe s stranskim pogledom na
morje

PARTNERSKI
OBJEKT

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.
2+1

POVPREČNA OCENA • 3/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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MESTNI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otok karpatos
Pigadia, Hotel Iolkos **

www.iolkoshotel.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija v bližini mesta
za vsak žep
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

Manjši, družinsko voden hotel, 450 m od prodnato peščene plaže, 250 m od centra mesta Pigadia in 17 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen; fitnes;
tv kotiček, brezžični internet; sef na recepciji (plačilo).
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik (plačilo), balkon. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

Storitev nočitev z zajtrkom: obogateni samopostrežni kontinentalni zajtrk.

MESTNI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 3/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Kyra Panagia, Aparthotel Kyra Panagia ***
Približno 150 m od peščene plaže, v centru
vasice Kyra Panagia, 15 km od mesta Pigadia
in 35 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, dva bara; bazen z
ločenim delom za otroke; tv kotiček, brezžični internet pri recepciji.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni
prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom,
telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo),
sef (plačilo), balkon ali terasa. Možni dve
dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo
osebo.
Apartma: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalnica,
dnevno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in
mini hladilnikom, telefon, sat-tv, brezžični
internet (plačilo), sef (plačilo), balkon ali
terasa. Možni dve dodatni ležišči.

www.kyrapanagiahotel.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
mirne počitnice
priljubljen hotel naših gostov
bližina najlepših plaž otoka - Kyra
Panagia, Apella in Achata
odlično izhodišče za raziskovanje
severa

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

1 otrok do 9. leta

SUPER CENA

Storitev nočitev z zajtrkom: obogateni samopostrežni kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Amopi, Hotel Amoopi Bay *** 
Priljubljen hotel, zgrajen v stilu tipične grške
vasice, leži približno 250 m od peščene plaže
(na manjši vzpetinici), 7 km od mesta Pigadia
in 7 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen, otroški
bazen; trgovinica; internetni in tv kotiček,
brezžični internet pri recepciji; sef pri recepciji (plačilo), otroško igrišče.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini hladilnik,
balkon ali terasa, stranski pogled morje. Možno dodatno ležišče.

www.amoopibayhotel.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
priljubljen hotel naših gostov
sobe s stranskim pogledom na
morje

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

BREZPLAČNO

2+2

1+1

Družinske sobe: enaka oprema kot standarne,
večje. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali
eno za odraslo osebo.
Storitev nočitev z zajtrkom: obogateni samopostrežni kontinentalni zajtrk.

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Polpenzion (doplačilo): samopostrežni obogaten kontinentalni zajtrk in strežena večerja
v taverni Esperida (od hotela oddaljena
150 m).

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Amopi, Hotel Helios ***
Hotel bungalovskega tipa leži 50 m od peščene plaže, 8 km od mesta Pigadia in 12 km od
letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, taverna, bar; trgovinica; internetni in tv kotiček, brezžični internet pri recepciji.
Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo.
Lastna kopalna brisača.

www.helioshotel.gr
NAŠI NAMIGI
na plaži
družinsko voden objekt
mirna lokacija
domača taverna
priljubljen hotel naših gostov

Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon
ali terasa. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše. Možni dve dodatni ležišči
za otroka ali eno odraslo osebo in enega otroka.

2+2

1+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogateni kontinentalni zajtrk.

1. in 2. otrok do 7. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otok karpatos
Amopi, hotel Argo ***

www.argokarpathos.com
NAŠI NAMIGI
družinsko voden hotel
sobe obrnjene na morsko stran
na plaži

Manjši, družinsko voden hotel, približno 50 m
od prodnate in 100 m od peščene plaže, 8 km
od mesta Pigadia in 11 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; tv kotiček, brezžični internet; sef na recepciji (plačilo).
Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo. Lastna
kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,telefon, brezžični internet, mini hladilnik, balkon
ali terasa, morska stran. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: obogateni samopostrežni kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni obogateni kontinentalni zajtrk in strežena večerja
v taverni Esperida (od hotela oddaljena 250
m).

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

BREZPLAČNO

2+1

KUŽKOM
PRIJAZNO

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Amopi, hotel Albatros *** 
Približno 200 m od peščene plaže, na manjši
vzpetini, 8 km od mesta Pigadia in 8 km od
letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen z ločenim
delom za otroke; tv kotiček, brezžični internet
pri recepciji; sef na recepciji (plačilo); otroško
igrišče.

www.hotelalbatrosamopi.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
na manjši vzpetini

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe pritličje: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik,
terasa, v pritličju. Možno dodatno ležišče.
Standardne sobe v nadstropju: enaka oprema kot standardne sobe v pritličju, dodatno
pogled morje, balkon in v nadstropju. Možno
dodatno ležišče.

PREPROSTO
UGODNO

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: obogateni samopostrežni kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni obogateni kontinentalni zajtrk in strežena večerja v taverni Esperida (od hotela oddaljena 100
m).

POVPREČNA OCENA • 3/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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grčija I otok karpatos
Afiartis, Hotel Irini Beach ****
Ob prodnato peščeni plaži (v neposredni bližini surf centra), 50 m od zaliva Gun Bay, 12 km
od mesta Pigadia in 3 km od letališča.
Hotelska ponudba: restavracija, bar; bazen,
otroški bazen; savna, jacuzzi, masaže; tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče;
fitnes, mini golf, vodni športi na plaži.

www.karpathos-windsurfing.gr
NAŠI NAMIGI
na plaži
v neposredni bližini svetovno
znanega surf centra
za aktivne počitnice

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži ležalniki za plačilo, senčnikov ni. Lastna
kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon
ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroka. Možni dve dodatni ležišči.

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

2+2

ŠPORT

SURF / KITE

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Afiartis, Thalassa Suites ***sup.
Manjši objekt s studii in apartmaji, ob peščeni plaži, 12 km od mesta Pigadia in 1 km od
letališča.
Ponudba: brezžični internet; otroško igrišče;
vodni športi na plaži.
Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo. Lastna
kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wcjem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor s
kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, sat-tv,
brezžični internet, sef, balkon ali terasa,
morska stran. Možno dodatno ležišče.
Apartma: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalnica, dnevno bivalni
prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom,
sat-tv, brezžični internet, sef, balkon ali terasa, morska stran. Možni dve dodatni ležišči za
otroka ali eno za odraslo osebo.
Storitev najem.

www.thalassa-suites.com
NAŠI NAMIGI
ob plaži
priljubljen objekt kajtarjev in
surfarjev
butična nastanitev
studii in apartmaji na morsko stran

OBJEKT OB
OBALI

SURF / KITE

2+2

KUŽKOM
PRIJAZNO

1. in 2. otrok do 12 let

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

96

Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otok karpatos
Arkasa, Aparthotel Arkasa Bay ****
Manjši družinsko voden hotel, 300 m od
peščene plaže Agios Nikolaos, 250 m od centra Arkase, 16 km od mesta Pigadia in 7 km od
letališča.

www.arkasabay.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen z ločenim delom za otroke; tv kotiček, brezžični
internet; fitnes.

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
v bližini ene izmed najlepših plaž na
otoku
studii in apartmaji na morsko stran

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wcjem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor s
kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon,
sat-tv, brezžični internet, sef, balkon ali terasa, morska stran. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

Apartma: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, spalnica, dnevno
bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon, sat-tv, brezžični internet,
sef, balkon ali terasa, morska stran. Možni
dve dodatni ležišči.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Storitev najem.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): strežen kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Arkasa, Aparthotel Royal Beach ****
Hotel se nahaja ob peščeni plaži Agios Nikolaos, 500 m od centra vasice Arkasa, 16 km
od mesta Pigadia in 11 km od letališča. Avtobusna postaja je oddaljena 400 m.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
mirne počitnice ob plaži
priporočamo družinam

Ponudba: restavracija, dva bara, okrepčevalnica; bazen z ločenim delom za otroke; tv
kotiček, brezžični internet; otroško igrišče;
odbojka.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wcjem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor s
kuhinjsko nišo, telefon, sat-tv, brezžični internet, sef, balkon. Možno dodatno ležišče.
Apartma: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, spalnica, dnevno
bivalni prostor s kuhinjsko nišo, telefon, sat-tv, brezžični internet, sef, balkon. Možna tri
dodatna ležišča.
Storitev najem.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+3

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Nočitev z zajtrkom (doplačilo): strežen kontinentalni zajtrk v bližnji taverni na plaži.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Drugačen Karpatos

dodatni ogledi in izleti - za popoln oddih
TRADICIONALNI OLYMPOS

BLUE DAY – Z LADJICO DO NAJLEPŠIH PLAŽ KARPATOSA

Z avtobusom se bomo odpeljali po zahodni obali Karpathosa vse do osuplivega Olymposa. Ostanki mlinov na veter, terasasto vzepnjajoče barvaste hiške,
tipični karpaški dom, ženske v tradicionalnih nošah in odlične tavernice vas
bodo očarale in videli boste, da se je tam čas popolnoma ustavil. Na poti
nazaj se bomo ustavili v Lefkosu, kjer bo ostalo nekaj prostega časa tudi za
kopanje na belih plazah in v nebesko modrem morju.

Z ladjico nas bo kapitan popeljal do čudovitih plaž Karpatosa. Ustavili se
bomo na, z avtomobilom težko dostopni, plaži Kato Lako, kjer nam bo kapitan pripravil odlično kosilo. Sončili se bomo na plaži Apella, ki se redno
uvršča na seznam najlepših plaž Mediterana. Za zadnji skok v vodo se bomo
ustavili še na Kyra Panagia ali Achata! Fantastičen dan!

OOOOOPAAAA, KARPAŠKI VEČER
Večer, ki ga ne smete zamuditi! V lokalni karpaški taverni vam bodo postregli
tipične karpaške jedi (slastne makarounese, favo, dolmadese, feta sir, mesne
specialitete) in lokalno rdeče ter belo vino. Večer bodo popestrili s tradicionalnim karpaškim plesom odlične plesne skupine iz Karpatosa. Oooopaaaaa,
veselite se z nami!

DEVIŠKA SARIA – TREKING IN KOPANJE
Z ladjo se bomo odpravili do skrajnega severa, otočka Saria, ki ga od Karpatosa loči le 70 m širok pas morja. Odpravili se bomo na 1,5-urni treking
do nekdanje pastirske vasice in občudovali lepo mediteransko naravo in čudovite razglede. Čas bo tudi za kopanje v kristalno čistem morju ene izmed
deviških plaž Sarie in čudoviti vodni jami.

AKTIVNO PO KARPATOSU
Doživite otok na drugačen način! S kolesom »off the road« do sončnega
zahoda

DOŽIVITE OTOK NA DRUGAČEN NAČIN!
Skuhaj in pojej

Iz Afiartisa, raja za windsurf, se boste z gorskimi kolesi skupaj z lokalnim vodnikom podali po makadamskih cestah vse do Arkasse, kjer boste pričakali
sončni zahod. Po prijetnem druženju se boste vrnili do Afiartisa po drugih
poteh. V windsurf klubu Anemos vas bo pričakala odlična hrana. Doživite
Karpatos na malce drugačen način! Stopnja zahtevnosti: začetna do srednje
zahtevna (večinoma ravninska vožnja z vmesnimi rahlimi vzponi).
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Preizkusite se v pripravi tipičnih grških jedi – skupaj z gospo Evdoxio boste najprej nabrali sveže sestavine na njenem bio vrtu. Ob sončnem zahodu
se boste naučili pripraviti slavni »tzatziki«, karpaške »makarounese« in tudi
»dolmadese« (listi vinske trte z rižem). Pripravljeno boste na koncu tudi pojedli v prijetni atmosferi taverne ob morju na zahodni strani otoka.

Aktivni na Karpatosu!
Windsurf
Karpatos je med ljubitelji windsurfanja poznan kot eden
najbolj vetrovnih grških otokov, kamor radi zahajajo navdušenci nad windsurfanjem z malimi jadri. Čeprav se sezona Meltemija tu začne že maja in traja do oktobra, vrhunec doseže v juliju in avgustu. Windsurf centri na Karpatosu nudijo izposojo opreme na dveh spotih - v Gun bay-u
ter v zavetju Chicken bay-a (80m široko območje s plitko
vodo). Za tiste, ki želite še kaj več, se veter za dodaten 1-2
Bft okrepi v sosednjem zalivu - Devil’s bay. Za vas bomo z
veseljem organizirali najem kakovostne windsurf opreme,
ali pa vam uredili windsurf inštrukcije, ali tečaj.
* Podrobnejše informacije in cene windsurf paketov na
Karpatosu najdete v katalogu Aktivni s Palmo.

Najlep ša
KRIŽARJENJA
p od Palmo.
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grčija I santorini
& kikladi

Garancija

NAJNIŽJE
CENE
do 29.2.2020

Santorini je raj za romantične in navdihujoče počitnice. Čeprav je vulkan otoku zapustil značilno temno obalo, je
ta najlepša kulisa za belo arhitekturo in turkizne bazene, ki skoraj lebdijo nad previsnimi stenami. Grške modrobele pravljice morda nič ne pooseblja lepše kot mesteca z razgledom na robu kaldere Santorinija.

Zakaj na Santorini?
Očarljivi Santorini je kot magnet za romantične duše na jugu Kikladskega otočja v Egejskem morju. Njegova največja posebnost in hkrati privlačnost je napol potopljena kaldera z mogočnimi klifi, ostanek grebena vulkanskega
kraterja.
Na Santoriniju so doma še posebej hedonistični in vase zaverovani Grki, ki dobro vedo, da obilna grška pojedina
ni popolna brez dobrega vina. Lokalni vinarji so najbolj ponosni na lokalne sorte vina, ki jih uspešno proizvajajo že
generacije.
Najlepše prodnate, peščene in skalnate plaže ob kristalnem morju se nahajajo na vzhodni strani otoka. Zaradi vulkanskega nastanka so še posebej privlačne zaradi treh barv - črnega, belega in rdečega peska.
Grške modro-bele pravljice morda nič ne pooseblja lepše kot mesteca z razgledom na robu kaldere Santorinija. Po
zavitih ulicah idiličnih Fire in Oie se zato največkrat slišijo le vzdihi.

Namigi za doživetja
Romantična vasica Oia poleg sprehodov med belimi hišicam z modrimi okni in vrati navdušuje s svobodnim razgledom na ocean. Oia je idealno mesto za opazovanje najlepšega sončnega zahoda v Grčiji, če ne kar na svetu, kot so
prepričani domačini.
Obiščite Folegandros, enega najbolj očarljivih in najmanjših naseljenih otokov v Kikladih. Ta ostaja skoraj nedotaknjen, brez trum turistov ter zaenkrat še ohranja svojo preprostost in divjo naravno lepoto. Zaljubili se boste v
tradicionalno kikladsko arhitekturo z belimi stavbami, skrite plaže ter prekrasne razglede z okoliških klifov.
S svojo neokrnjenostvo vas bodo očarali tudi Naxos, Milos, Ios, Paros, Serifos, Sifnos, Kimolos in Sikinos, ki vsi
nudijo počitnice za prave »grkofile« in nudijo čudovite plaže, razglede, prijazne domačine in odlično hrano. Vsi otoki
so iz Santorinija lahko dostopni z ladjo in počitnice na vsakem od njih zlahka pokombinirate med seboj.
Kljub razgibani površini je Santorini idealen za dolge sprehode. Iz glavnega mesta Fira do starega pristanišča vodi
okoli 600 stopnic, kar je odlična priložnost za rekreacijo med uživaškim poležavanjem na plaži in plavanjem v turkiznem morju. Priporočamo sprehod okoli kaldere iz Fire do Oie.
TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
100

MAJ
22
20

JUN
26
22

JUL
28
24

AVG
28
25

SEP
25
24

OKT
22
23

KAMARI
Prijeten počitniški kraj, se je razvil iz očarljive ribiške vasice ob peščeni plaži. Ob
promenadi se nahajajo številne taverne in restavracije, ki vas hitro zapeljejo z
vonjem po grški hrani, zvoki žive glasbe in manjšimi trgovinicami. Živahno središče
privlači tudi vse željne zabave, ki lahko v nočnih lokalih plešejo do jutranjih ur.
PERISSA
Manjši počitniški kraj s številnimi bari in tavernami, ki se je razvil ob eni izmed najlepših vulkanskih peščenih plaž. Na severu jo ščiti gorovje Profitis, njena največja
prepoznavnost pa je mogočna skala Mesa Vouno, ki se vzpenja iz morja. Obiščite jo
v večernih urah, ko zasije v romantični mesečini. V bližini Perisse si lahko ogledate
tudi ostanke antičnega mesta Tira.
PERIVOLOS
Je priljubljeno letovišče med Vlihado in Perisso. Dolga vulkanska peščena plaža velja za eno najlepših na otoku. Številni bari in restavracije poskrbijo za živahno vzdušje tako čez dan kot tudi zvečer.
EXOMITIS
To je pravi kraj za vse letovalce, ki bi želeli pobegniti turističnemu vrvežu in uživati v
brezskrbnih in mirnih počitnicah na plaži. Istoimenska vasica in plaža se nahajata na
južno vzhodni obali otoka. Neskončno dolga vulkansko prodnata plaža se po 3.5 km,
ki vleče vse od Perisse in konča prav na rtu Exomitis.

KAMARI

PERISSA
PERIVOLOS
EXOMITIS

Letovišča: Kamari, Perissa, Perivolos, Exomitis
Povezani otoki (z ladjo): Naxos, Milos, Ios, Paros, Folegandros, Serifos,
Sifnos, Kimolos, Sikinos
Letališče: Thira
Čas leta: pribl. 2.15 ure
Časovni zamik: + 1 ura
Dokumenti za pot: veljaven slovenski potni list ali osebna izkaznica (za
slovenske državljane)
ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana
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grčija I otok santorini
Kamari, Hotel Sigalas ***/ Hotel Sigalas Exclusive ***www.hotelsigalas.com
Družinsko voden butični hotel, sestavljen iz
dveh delov - Sigalas in Sigalas Exclusive (popolnoma prenovljen v letu 2018), ob dolgi
prodnati plaži, približno 800 m od središča
kraja Kamari, v bližini trgovinic in tavern, 8 km
od glavnega mesta Fira in 4 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, okrepčevalnica, bar;
bazen; sef pri recepciji, brezžični internet pri
recepciji.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
direktno na plaži
prijetno vzdušje, kvalitetne storitve
in veliko povratnih gostov
vključeni senčniki in ležalniki na plaži
popolnoma prenovljen del Sigalas
Exclusive

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki na plaži
brezplačno.
Standardne sobe v glavni zgradbi: klimatska
naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase
(izposoja na recepciji), telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik za kavo in čaj, mini hladilnik, sef, balkon ali terasa. Dodatno ležišče
ni možno.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+3

KUŽKOM
PRIJAZNO

EKSKLUZIVNO PRI PALMI:
Standardne sobe v delu Sigalas Exclusive:
klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase (izposoja na recepciji), telefon,
sat-tv, brezžični internet, grelnik za kavo in
čaj, mini hladilnik, sef, terasa, delna morska
stran. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe v delu Sigalas Exclusive:
enaka oprema kot standardne, dve spalnici in
dnevno bivalni prostor, terasa, delna morska
stran. Možna tri dodatna ležišča (največ 4 odrasle osebe in 1 otrok).
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
POVPREČNA OCENA • 9.3/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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1. in 2. otrok do 12 . leta

SUPER CENA

Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otok santorini

Sigalas Exclusive

Sigalas
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Exomitis, Sea Breeze Luxury Resort *****www.blackpearlcollection.com/our-hotels/sea-breeze/
Popolnoma nova in luksuzna nastanitev, ob
dolgi lastni plaži, v kraju Exomitis, 12 km od
glavnega mesta Fira, 14 km od letališča.
Ponudba: dve restavraciji, dva bara; dva bazena, otroški bazen; turška kopel, savna, jacuzzi, masaže, lepotilni salon; otroško igrišče
brezžični internet; fitnes.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
OTVORITEV 2020
mirna lokacija direktno na plaži
visoka kvaliteta storitev
priporočamo zahtevnejšim gostom in
mladoporočencem

Kopalne brisače, Ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe z zunanjim jacuzzijem:
klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, sat-tv, brezžični internet, grelnik
vode za kavo ali čaj, mini bar, sef, balkon z
direktnim vstopom v jacuzzi, vrtna ali morska
stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.
Standardne sobe z lastnim bazenom: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za
lase, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode za
kavo ali čaj, mini bar, sef, terasa z lastnim bazenom, vrtna stran. Dodatno ležišče ni možno.

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+3

Junior suite z zunanjim jacuzzijem: enaka
oprema kot standardne, večje in prostornejše,
vrtna stran. Možno dodatno ležišče.
Junior suite z lastnim bazenom: enaka oprema kot standardne, večje in prostornejše, v
prvem nadstropju, vrtna stran. Možno dodatno ležišče.
Možnost rezervacije senior suite z lastnim bazenom do 4 osebe in executive suite z lastnim
bazenom do 5 oseb.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
POVPREČNA OCENA • 8.8/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Kamari, Costa Grand Resort & Spa *****www.costagrand.com
Novejši hotel ob prodnati plaži, približno
800 m od središča kraja Kamari, 8 km od glavnega mesta Fira in 4 km od letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; mediteranska
»a-la-carte«), okrepčevalnica, bar; pet bazenov, otroški bazen, savna, masaže, lepotilni
salon; brezžični internet; fitnes.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
bližina centra, tavern, barov in
trgovinic
priporočamo zahtevnejšim gostom in
mladoporočencem

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon
ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo) ali v prvi vrsti ob morju (doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.
Standardni studio: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni
prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom,
telefon, sat-tv, brezžični internet, balkon ali
terasa, nekateri na morsko stran (doplačilo)
ali v prvi vrsti ob morju (doplačilo). Možni dve
dodatni ležišči.
Možnost rezervacije suite v prvi vrsti ob morju
(tudi z lastnim bazenom).
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 8.8/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

WELLNESS

Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otok santorini
Kamari, La Mer Deluxe Hotel & Spa *****www.lamer-santorini.com
Hotel z visoko kvaliteto storitev, grajen v tradicionalnem kikladskem slogu, približno 50 m
od prodnate plaže in promenade, v središču
Kamarija, 8 km od glavnega mesta Fira in 4 km
od letališča.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
hotel za osebe nad 16 let
priporočamo mladoporočencem

Ponudba: zajtrkovalnica, mednarodna »a-la-carte« restavracija, okrepčevalnica, dva bara;
dva bazena, notranji bazen; turška kopel, savna, jacuzzi, masaže, lepotilni salon; internetni
in tv kotiček, brezžični internet; fitnes, biljard.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za doplačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem (kad ali tuš s hidromasažo),
sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezzični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa.
Dodatno ležišče ni možno.

WELLNESS

ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Executive sobe: enaka oprema kot standardne, večje in prostornejše. Dodatno ležišče ni
možno.
Deluxe sobe: enaka oprema kot standardne,
lasten jacuzzi na terasi. Dodatno ležišče ni
možno.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (določen meni) v restavraciji White ob morju izven hotela.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Kamari, Hotel Aegean Plaza ****
Priljubljen in prenovljen hotel v tradicionalnem
kikladskem slogu, približno 80 m od prodnato
peščene plaže, 300 m od središča kraja Kamari, 8 km od glavnega mesta Fira, 4 km od
letališča in 200 m od avtobusne postaje.

www.aegeanplaza.gr
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija v neposredni bližini
plaže in središča mesta
kvalitetne storitve, zadovoljni gostje

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica; trije
bazeni, otroški bazen; jacuzzi, savna; trgovinica, internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet; fitnes, tenis.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik (polnjenje za
plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Suite: enaka oprema kot standardne, spalnica in spalni bivalni prostor. Možni dve dodatni
ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 9.0/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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grčija I otok santorini
Kamari, Mediterranean White Resort ****www.mediterraneanwhite.gr
NAŠI NAMIGI
novejši hotel
mirna lokacija

Novejši hotel v tradicionalnem kikladskem
slogu približno 200 m od prodnato peščene
plaže, v kraju Aghia Paraskevi, 4 km od središča kraja Kamari, 7 km od glavnega mesta Fira,
3 km od letališča in 50 m od avtobusne postaje.
Ponudba: zajtrkovalnica, restavracija, okrepčevalnica, bar; več bazenov, otroški bazen;
jacuzzi, savna; trgovinica, tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče; tenis, košarka,
odbojka na plaži; grški večer 1x tedensko.

PARTNERSKI
OBJEKT

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki na plaži in ob bazenu brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini hladilnik, sef, balkon ali terasa, nekatere
na morsko stran (superior, doplačilo). Možno
dodatno ležišče za otroka.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Junior suite: enaka oprema kot standardne,
večje, morska stran. Možno dodatno ležišče
za otroka.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Kamari, Hotel Rk Beach ****
Butični hotel v tradicionalnem kikladskem
slogu, ob prodnati plaži (vmes promenada),
250 m od središča mesta Kamari, v neposredni bližini trgovinic in tavern, 9 km od glavnega mesta Fira in 6 km od letališča.

www.rkbeachhotel.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠ NAMIG
dobra lokacija ob plaži in v središču
dogajanja

Ponudba: zajtrkovalnica, restavracija, okrepčevalnica, bar; bazen, jacuzzi; tv kotiček,
brezžični internet.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon
ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (določen meni).

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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OBALI

2+1

Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otok santorini
Kamari, Hotel Kamari Beach ***sup.www.kamaribeach.gr
Razgiban hotel paviljonskega tipa, ob prodnati plaži (vmes promenada), 200 m od
središča mesta Kamari, v neposredni bližini
trgovinic in tavern, 9 km od glavnega mesta
Fira in 5 km od letališča.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
dobra lokacija ob plaži
v središču dogajanja
vključeni senčniki in ležalniki na plaži

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen; internetni in tv kotiček, brezžični internet pri recepciji; otroška igralnica; fitnes,
biljard.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

PARTNERSKI
OBJEKT

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa,
nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno
dodatno ležišče.

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk in strežena večerja (določen meni).

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 8.3/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Kamari, Aparthotel Polydefkis ***
Manjši družinsko voden hotel, približno 50 m
od prodnate plaže, v središču kraja Kamari,
9 km od glavnega mesta Fira, 5 km od letališča in 20 m od avtobusne postaje.
Ponudba: zajtrkovalnica, okrepčevalnica, bar;
bazen, jacuzzi; tv kotiček, sef na recepciji (plačilo), brezžični internet pri recepciji.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standard studio: klimatska naprava (plačilo),
kopalnica z wc-jem, spalno bivalni prostor s
kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, terasa,
nekateri prenovljeni (superior, doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.

www.polydefkis.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
manjši družinsko voden objekt
dobra lokacija v bližini plaže in
dogajanja

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Standard apartma: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, spalnica, dnevno
bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, balkon ali terasa, nekateri prenovljeni
(superior, doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogateni kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 9.5/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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grčija I otok santorini
Kamari, Hotel Atlas Boutique *** 
Manjši butični hotel, približno 30 m od plaže
od prodnate plaže in od središča Kamarija,
8 km od glavnega mesta Fira in 4 km od letališča.

www.atlasboutiquehotel.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
bližina plaže in dogajanja

Ponudba: zajtrkovalnica, bar; zunanji bazen;
brezžični internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo),
balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Superior sobe: enaka oprema kot standardne, zunanji jacuzzi. Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
2+1

POVPREČNA OCENA • 8.4/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Kamari, Hotel Levante Beach **sup.www.levante.gr
Razgiban hotel v tradicionalnem otoškem stilu, ob prodnati plaži (vmes promenada), v
središču mesta Kamari, v neposredni bližini
trgovinic in tavern, 9 km od glavnega mesta
Fira, 6 km od letališča in 50 m od avtobusne
postaje.

NAŠI NAMIGI
dobra lokacija ob plaži in v središču
dogajanja
Palmina uspešnica več let

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen; tv kotiček, brezžični internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase (izposoja na
recepciji), telefon, sat-tv, brezžični internet,
mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa.
V nekaterih možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 8.6/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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2+1

BREZPLAČNO

Wi-Fi

grčija I otok santorini
Kamari, Hotel Armonia ***
Prijeten družinsko voden hotel, približno 50 m
od peščeno prodante plaže, 200 m od središča kraja Kamari, 8 km od glavnega mesta Fira,
5 km od letališča.

www.hotel-armonia.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen; brezžični internet.

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija v bližini plaže
vse pri roki
prijetno vzdušje, zadovoljni gostje

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za doplačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, mini hladilnik,
telefon, sat-tv, brezžični internet, balkon ali
terasa. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

Storitev nočitev z zajtrkom: kontinentalni
zajtrk.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

POVPREČNA OCENA • 8.6/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Perissa, Hotel Perissa Bay *** www.perissabay.gr
Manjši družinsko vodeni hotel, ob prodnati
plaži (vmes obalna cesta), 500 m od središča
kraja Perissa, v bližini tavern, barov in trgovinic, 12 km od glavnega mesta Fira, 14 km od
letališča, 400 m od avtobusne postaje.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
manjši hotel na dobri lokaciji
senčniki in ležalniki na plaži vključeni
v ceno

Ponudba: zajtrkovalnica, okrepčevalnica, bar;
bazen z ločenim delom za otroke, internetni
(plačilo) in tv kotiček, brezžični internet pri
recepciji.
Kopalne brisače (plačilo), ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

PARTNERSKI
OBJEKT

Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

2+1

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 8.6/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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Perivolos, Hotel Santo Miramare ****
Razgiban hotel ob prodnati plaži, približno
1 km od središča kraja Perivolos, približno
3 km od središča Perisse, v bližini trgovinic in
tavern, 12 km od glavnega mesta Fira, 14 km
od letališča in 30 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, bar, okrepčevalnica;
dva bazena, otroški bazen; jacuzzi, parna
kopel, savna, masaže; tv kotiček, brezžični
internet pri recepciji; fitnes, odbojka na plaži, biljard.

www.santomiramare.com
NAŠI NAMIGI
priljubljen hotel ob plaži
vključeni ležalniki in senčniki na
plaži

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, sef, balkon ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

2+2

Standardni studii: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon, sat-tv, sef, balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, ločena spalnica in dnevno bivalni prostor. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Perissa, Studio Philoxenia **sup.
Manjši, družinsko voden objekt v kikladskem
slogu, približno 120 m od prodnate plaže,
12 km od glavnega mesta Fira in 14 km od letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen; tv kotiček.

www.philoxeniavillas.com
NAŠI NAMIGI
prenovljeni studii na mirni lokaciji
bližina plaže in dogajanja
po mnenju gostov objekt 3*

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: prenovljeni, klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, spalno bivalni
prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom,
grelnik vode za kavo ali čaj, telefon, sef (plačilo), balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni
možno.
Storitev najem.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): strežen kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 9.3/10
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Drugačen Santorini

dodatni ogledi in izleti - za popoln oddih
KRIŽARJENJE MED VULKANSKIMI OTOČKI IN SONČNI ZAHOD

AKROTIRI IN JUŽNI DEL OTOKA

Tradicionalna ladja King Thiras nas bo popeljala do vulkanskega otočka
Nea Kameni, kjer si bomo ogledali ostanke, ki pričajo o nekdanji vulkanski
aktivnosti. Na vulkanskem otočku Palea Kameni se bomo okopali v termalnih vrelcih ali si privoščili terapevtsko blatno kopel. Ladjica nas bo
nato odpeljala na otok Thirassia, kjer bo prosto za kopanje, kosilo ali raziskovanje otoka, ki je znan po tradicionalni vasici Manolas. Naprej bomo
odpluli v majhno prikupno pristanišče Armeni in se po stopnicah povzpeli
do svetovno znane vasice Oia, ki navdušuje z najlepšimi sončnimi zahodi.

Vožnja z avtobusom na najvišji vrh otoka (550m) Profiti Ilia, kjer je
prekrasen razgled na celotni otok in kaldero, ter ogled pravoslavne kapelice. Sledi vožnja do vasice Megalochori, kjer se bomo sprehodili po tradicionalnih ulicah. Nadaljevali bomo pot do arheološkega centra Akrotiri,
kjer si bomo ogledali ostanke 4000 let stare civilizacije, ki je živela tam.
Imeli bomo strokovno vodenje po izkopaninah. Naslednji postanek bomo
naredili v obmorskem kraju Perissa, kjer bo čas za kosilo ali kopanje. Za
konec se bomo ustavili v vinoteki blizu Pirgosa, kjer bomo poskusili tri
tradicionalna santoriniška vina.

TRADICIONALNE VASICE IN SONČNI ZAHOD V OIJI

VEČERNO KRIŽARJENJE IN SONČNI ZAHOD

Sprehodili se bomo po potresu prizadeti in danes zapuščeni vasici Mesa
Gonia. Pot bomo nadaljevali do tradicionalne vasice Pirgos, kjer se bomo
po ozkih ulicah povzpeli do trdnjave na vrhu vasi. Na poti proti Oiji se
bomo ustavili še v Imerovigliju, od koder je lep pogled na kaldero in izlet
zaključili z enim najlepših sončnih zahodov Mediterana, v romantični Oiji.

Vožnja po kalderi ob vznožju vasic Fira, Imerovigli in Oia ter večerja na ladji
ob ogledu prečudovitega sončnega zahoda.

Drugačen Santorini I

OTOČKANJE PO KIKLADIH
poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

otok santorini – otok naxos – otok paros

Odhodi: vsako soboto od 29. maja do 30. oktobra

Romantični Santorini in neokrnjena Kikladska bisera Naxos in Paros
1. DAN
nočitev
LJUBLJANA - SANTORINI
Zbor potnikov na ljubljanskem letališču. Polet na
otok Santorini. Nastanitev v hotelu.
2. in 3. DAN
zajtrk, nočitev
NAXOS
V popoldanskih urah se boste s trajektom zapeljali
na otok Naxos (3 ure vožnje), ki velja za najlepši in
največji otok v verigi Kikladov. Peščene plaže skoraj
podobne tropskim in kristalno čisto morje očarata
vsakega obiskovalca tega otoka. Navdušeni nad prečudovito naravo, zelenimi gorami, gorskimi rekami
in slapovi, ki poleti presahnejo in poženejo bujno
oleandrovo cvetje, boste odkrivali zaliv za zalivom in
vasico za vasico. Ob vseh lepotah človek kar težko
verjame, da na prvem mestu za gostoljubne domačine ostajata kmetijstvo in trgovina, šele nato turizem.
Naxos očara ljubitelje narave, pohodništva, vodnih
športov in vse, ki si želite mirnega in idiličnega okolja
za svoje počitnice. Po mitologiji naj bi bil Naxos dom
Dioniza, boga vina, zato je to otok veselja in vina.

4. in 5. DAN
zajtrk, nočitev
PAROS
Čeprav se od Naxosa poslovite s težkim srcem, je
pred vami že drugi Kikladski biser. Po zajtrku se boste odpravili do pristanišča, kjer vas čaka trajekt do
sosednjega otoka Paros (1 ura vožnje). Tretji največji
otok v Kikladih je poznan po svojem sproščenem in
brezskrbnem ritmu. Občudovali boste bele hišice, ki
se iskrijo v soncu, se sprehodili med tradicionalnimi
ribiškimi vasicami, vsak dan po želji okušali morske
dobrote in se čudili odprtosti in prijaznosti domačinov. Čudovite peščene plaže privabljajo obiskovalce,
ki si želijo mirnih počitnic, na svoj račun pa boste
prišli tudi tisti, ki ste ljubitelji vetra in aktivnih počitnic, kot sta surfanje in potapljanje.
6. in 7. DAN
zajtrk, nočitev
SANTORINI
Pred vami je še zadnji – za mnoge najbolj romantičen otok na svetu, Santorini. Po zajtrku se boste
odpravili do pristanišča, kjer vas bo čakal trajekt
do Santorinija (3 ure vožnje). »Magnet za romantične duše« mu pravijo. Njegova največja posebnost in
hkrati privlačnost je napol potopljena kaldera z mogočnimi klifi, ostanek grebena vulkanskega kraterja,
kjer so na obrobju zrasle snežno bele hiše s strešnimi

terasami in modrimi kupolami. Vzemite si čas za posedanje na trgih in terasah, opazujte najlepši sončni
zahod v Grčiji ter se prepustite brezskrbnemu počivanju na plaži in kopanju.
8. DAN
SANTORINI - SLOVENIJA
Prevoz do letališča in polet proti Sloveniji.
Cena vključuje: letalski prevoz Ljubljana – Santorini – Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, 7
nočitev z zajtrkom v hotelih 2*sup./3* oz. 3*sup./4*
(3 nočitve na Santoriniju, 2 nočitvi na Naxosu, 2 nočitvi na Parosu), ladijski prevoz med otoki, prevoz
letališče-hotel-letališče, prevozi pristanišče-hoteli-pristanišče, asistenca Palminega predstavnika na
Santoriniju ter asistenca lokalnega predstavnika na
otokih Naxos in Paros.
Pomembno: pridržujemo si pravico do spremembe
poteka programa, kar ne bo vplivalo na kvaliteto
programa. Program poteka brez slovenskega vodnika. Potnikom je na Santoriniju na voljo slovenski
predstavnik, na ostalih otokih pa preko telefona oz.
lokalni, angleško govoreči predstavniki.
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Naxo s
Največji grški biser v Kikladskem otočju in otok cvetočih
oleandrov. Naxos se nahaja v osrčju sanjskega Kikladskega
otočja v Egejskem morju in je idealna izbira tako za družine
kot romantične duše. Njegov največji zaklad je narava.
Gorat in z zelenjem obdan otok leži med Mikonosom in
Parosom. Poleg reliefne razgibanosti ga odlikujejo
številne gorske reke in slapovi. Veliko je priložnosti za
doživete trekinge, otok pa se ponaša znajvišjim vrhom
Kikladov, več kot 1000 m visoko goro Zevs. Na zahodni
strani otoka se raztezajo neskončno dolge zlato-peščene
plaže ob kristalnem morju.
Otok je dostopen z ladjo z otoka Santorini do pristanišča v kraju Naxos.

Plaka, Hotel Plaza Beach ***
Ob dolgi peščeni plaži Plaka Beach, približno
8 km od mesta Naxos in pristanišča (taksi,
minibus), 1 km od trgovinic, barov, restavracij,
avtobusna postaja pred hotelom.

www.plazabeachhotel.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
hotel ob plaži
Palmina prodajna uspešnica

Ponudba: restavracija (»a-la-carte«), okrepčevalnica; bazen, otroški bazen, jacuzzi; savna; fitnes; trgovinica, internetni in tv kotiček,
brezžični internet pri recepciji.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačni in na plaži za plačilo.

OBJEKT OB
OBALI

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, internetni dostop, mini hladilnik, sef, balkon. Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

1 otrok do 12. leta

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči.

SUPER CENA

Deluxe družinske sobe: enaka oprema kot
standardne, dva prostora ločena z vrati, jacuzzi. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk in samopostrežna ali strežena večerja
(odvisno od števila gostov).
POVPREČNA OCENA • 8.7/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Plaka, Aparthotel Villa Romantica ***
Približno 50 m od peščene plaže, na območju
Plaka, 6 km od mesta Naxos in pristanišča
(taksi, minibus), 50 m od avtobusne postaje.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen z ločenim delom za otroke; brezžični internet.

www.villaromantica-naxos.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
izredno prijetno domače vzdušje
po mnenju gostov za več kot 3*
Palmina prodajna uspešnica

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatizirani, kopalnica z wc-jem,
sušilec za lase, spalno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, brezžični
internet, sat-tv, sef, balkon. Možno dodatno
ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

grčija I otok naxos
Agia Anna, Hotel Anemomilos **Sup. www.hotelanemomilos.com
Manjši butični hotel, približno 50 m od peščene plaže, v kraju Agia Anna, 5 km od mesta
Naxos in pristanišča in 20 m od avtobusne
postaje.
Ponudba: bazen; brezžični internet.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija v neposredni bližini
plaže
vse pri roki
priljubljen hotel

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za doplačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, kuhinjska niša z mini hladilnikom in mikrovalno pečico, sef, balkon ali
terasa, pogled bazen. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev nočitev.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni obogateni kontinentalni zajtrk.

2+1

POVPREČNA OCENA • 9.4/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Agios Prokopios, Studio Ioanna **Sup. 
Manjši objekt približno 150 m od peščene plaže, v kraju Agios Prokopios, 6 km od mesta
Naxos in pristanišča.
Ponudba: bazen; brezžični internet; igrišče.

www.ioanna-hotel.com
NAŠI NAMIGI
priljubljeni studii
vse pri roki

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za doplačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wcjem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor s
kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, brezžični
internet, balkon. Dodatno ležišče ni možno.
Storitev najem.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni obogateni kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 8.9/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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Paros
Tretji največji otok v Kikladih, poznan po svojem
sproščenem in brezskrbnem ritmu,belih hišicah,
tradicionalnih ribiških vasicah, morskih dobrotah ter
po odprtosti in prijaznosti domačinov. Čudovite peščene
plaže privabljajo številne, ki si želijo mirnih počitnic ob
morju, kot tudi tiste, ki ste ljubitelji vetra in aktivnih
počitnic.
Otok je dostopen z ladjo z otoka Santorini (preko Naxosa) do
pristanišča v kraju Parikia.

Parikia, Hotel & Studio Cyclades **sup.

www.hotel-cyclades.com
NAŠI NAMIGI
priljubljen objekt
vse pri roki

Manjši objekt v tradicionalnem kikladskem
slogu, približno 100 m od peščene plaže Livadia, 600 m od centra kraja Parikia in 1 km
od pristanišča.
Ponudba: zajtrkovalnica; brezžični internet.
Ležalniki in senčniki na plaži za doplačilo.
Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, mini hladilnik,
telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik za
kavo ali čaj, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

2+1

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Studio: klimatska naprava, kopalnica z wcjem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor s
kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, brezžični
internet, balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.

POVPREČNA OCENA • 9.1/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Parikia, Hotel Polos ***
Prijeten manjši hotel, približno 50 m od
peščene plaže, 500 m od središča kraja Parikia, 100 m od trgovinic, barov in tavern,
500 m od pristanišča in 400 m od avtobusne
postaje.

www.poloshotelparos.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
bližina plaže in dogajanja
zadovoljni gostje
prijetno vzdušje

Ponudba: zajtrkovalnica, dva bara; bazen,
otroški bazen; najem sefa na recepciji; tv
kotiček, brezžični internet.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon.
Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 8.9/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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2+1

Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otok paros
Parikia, Hotel Panorama ***
Manjši hotel v tradicionalnem kikladskem slogu, v centru mesta Parkia, približno 500 m od
peščene plaže, 900 m od pristanišča in 50 m
od avtobusne postaje.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen; tv kotiček, brezžični internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon
ali terasa, v nekaterih dodatno ležišče.

www.panoramahotel.com
NAŠI NAMIGI
manjši hotel v mirnem predelu
mesta
dobro razmerje med kvaliteto in
ceno
odlično izhodišče za odkrivanje
otoka

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

BREZPLAČNO

2+1

KUŽKOM
PRIJAZNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 8.2/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Pounda Bay, Hotel Holiday Sun ***sup.
Ob prodnato peščeni plaži, v zalivu Pounda,
8 km od pristanišča in centra mesta Parikia.
Ponudba: restavracija, bar; bazen; brezžični
internet; biljard, namizni tenis.

www.holidaysunparos.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
aktivne počitnice

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon
ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

PARTNERSKI
OBJEKT

2+1

KUŽKOM
PRIJAZNO

SURF / KITE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

POVPREČNA OCENA • 8.1/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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Mi los
Miren otok vulkanskega nastanka navdušuje s kamninami
neverjetnih oblik in čudovitih barv, ki skrivajo ene
najlepših plaž sveta ob turkiznem morju. Milos je idealen
za raziskovalce po duši, saj se tam nahajajo številne
jame, termalni vrelci in znamenita bela pokrajina
plovca, ki spominja na mesečevo pokrajino. Naj vas
prevzame.
Otok je dostopen z ladjo z otoka Santorini do pristanišča v
mestu Adamas.

Pollonia, Studio En-Milo ***www.en-milo.gr
Manjše apartmajsko naselje približno 30 m od
peščene plaže, 300 m od središča vasice Pollonia, 12 km od glavnega mesta Plaka, 10 km
od pristanišča Adamas.
Ponudba: bazen, bar; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
neposredna bližina plaže
priljubljen hotel naših gostov

Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo. Lastna
kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wc
-jem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor s
kuhinjsko nišo, mikrovalno pečico in mini hladilnikom, telefon, sat-tv, brezžični internet,
sef, terasa, v pritličju, na morsko stran. Možno
dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: obogaten kontinentalni zajtrk postrežen v studiu.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

KUŽKOM
PRIJAZNO

2+1

POVPREČNA OCENA • 5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Pollonia, Hotel Apollon Rooms ***
Ob manjši kamniti plaži, do prve organizirane
prodnato peščene plaže približno 800 m,
600 m od centra središča Pollonia, 8 km od
pristanišča Adamas.

www.apollon-milos.com
NAŠI NAMIGI
manjši hotel
mirna lokacija ob morju

Ponudba: zajtrkovalnica, okrepčevalnica,
bar; bazen; sef pri recepciji, internetni in tv
kotiček, brezžični internet pri recepciji.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: kontinentalni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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OBJEKT OB
OBALI

2+1

Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otok milos
Pollonia, Hotel Glaronisia **sup.
Manjši družinsko voden hotel približno 500 m
od peščene plaže, 600 m od središča vasice
Pollonia, 12 km od glavnega mesta Plaka,
7 km od pristanišča Adamas, 10 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, bar; bazen; internetni
kotiček (plačilo), brezžični internet.

www.glaronisiamilos.gr
NAŠI NAMIGI
prijetno vzdušje
zadovoljni gostje
mirna lokacija
priporočamo najem avtomobila

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon
ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.

ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogateni kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 9.1/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Adamas, Hotel Santa Maria Village **sup.
Razgibano hotelsko naselje v tradicionalnem
slogu približno 300 m od prodnate plaže Papikinou, 1 km od središča kraja in pristanišča
Adamas.

www.santamaria-milos.gr
NAŠI NAMIGI
razgibano naselje
prijetno vzdušje in zadovoljni gostje

Ponudba: zajtrkovalnica, okrepčevalnica, bar;
bazen, jacuzzi; sef pri recepciji, brezžični internet.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardni bungalovi: klimatska naprava,
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, balkon ali terasa, vrtna stran. Možno dodatno
ležišče. Nekateri na morsko stran in z balkonom (doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ZA PARE

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogateni kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Ios
»Cvetlica« med Kikladi, kot otok
imenujejo domačini, velja za priljubljeno
turistično destinacijo, ki je poznana po
čudovitih plažah, tradicionalnih vaseh,
gostoljubnosti domačinov, dobri hrani ter
intenzivnem nočnemu življenju.
Čez dan se življenje odvija na plaži,
zvečer pa se preseli v mestece polno ozkih
ulic, barčkov in diskotek. Otok privablja
obiskovalce vseh starosti.
Otok je dostopen z ladjo z otoka Santorini do
pristanišča v kraju Ios.

Mylopotas, Hotel Ios Palace & Spa ****

www.iospalacehotel.com
NAŠI NAMIGI

Priljubljen hotelski kompleks v kikladskem
slogu, približno 20 m od peščene plaže, v zalivu Mylopotas, 2 km od središča mesta Chora,
3.5 km od pristanišča in 100 m od avtobusne
postaje.
Ponudba: zajtrkovalnica, restavraciji (mediteranska in mednarodna »a-la-carte«), okrepčevalnici, dva bara; dva bazena z morsko
vodo; notranji bazen, jacuzzi, parna kopel,
savna, masaže, lepotilni salon; trgovinica, sef
na recepciji; internetni (plačilo) in tv kotiček,
brezžični internet pri recepciji; fitnes, biljard,
namizni tenis.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Promo sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar (plačilo), sef, balkon. Dodatno ležišče ni
možno. Slabša lega, brez razgleda in manjša
površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon, morska stran.
Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja.

priporočamo mladoporočencem
dobra lokacija ob morju

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

OBJEKT OB
OBALI

ZA PARE

KUŽKOM
PRIJAZNO

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Yialos/Chora, Hotel Homer's Inn **Sup. 
Preprost, družinsko voden hotel, približno
600 m od peščene plaže Yialos, 2 km od središča vasice Chora in 600 m od pristanišča,
avtobusna postaja pred hotelom.
Ponudba: zajtrkovalnica, okrepčevalnica,
bar; bazen z ločenim delom za otroke; internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon
ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 9.5/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.homersinn.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
preprost, družinsko voden hotel
na mirnejši lokaciji in hkrati z vsem
na dosegu rok

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Fole g an dro s
Eden najbolj očarljivih in najmanjših
naseljenih otokov v Kikladih. Ostaja
skoraj nedotaknjen, brez trum turistov
ter zaenkrat še ohranja svojo preprostost
in divjo naravno lepoto. Zaljubili se boste
v tradicionalno kikladsko arhitekturo z
belimi stavbami, skrite plaže ter prekrasne
razglede z okoliških klifov.
Otok je dostopen z ladjo z otoka Santorini do
pristanišča v kraju Karavostasi.

Chora, Hotel Kallisti ***
Manjši hotel v tradicionalnem kikladskem stilu, približno 150 m od centra mesta Chora,
2.5 km od peščene plaže Agali, 3.5 km od pristanišča in 50 m od avtobusne postaje.
Ponudba: zajtrkovalnica, okrepčevalnica, bar;
bazen; tv kotiček, brezžični internet pri recepciji.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik/mini bar (plačilo), sef, balkon
ali terasa. Možno dodatno ležišče.

www.kallisti.net.gr
NAŠI NAMIGI
butični hotel
v neposredni bližini glavnega trga v
Chori

Wi-Fi

BREZPLAČNO

KUŽKOM
PRIJAZNO

ZA PARE

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 9.2/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Chora, Studio Haraki **
Tradicionalni družinsko voden objekt v kikladskem slogu, približno 50 m od centra mesta Chora, 2.5 km od peščene plaže Agali, 3 km
od pristanišča in 20 m od avtobusne postaje.
Ponudba: bazen; brezžični internet.

www.xaraki.gr
NAŠI NAMIGI
studii z bazenom
mirna lokacija
bližina Chore

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wcjem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor s
kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon,
sat-tv, brezžični internet, balkon ali terasa.
Možni dve dodatni ležišči.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Storitev nočitev z zajtrkom: strežen kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Si fn o s & Ser if o s
SIFNOS je majhen in nizko hribovit otok, ki je še posebno priljubljen med pohodniki. Očaral vas bo s tradicionalno arhitekturo, priljubljenimi plažami na jugu
otoka ter odličnimi tavernami ob morju.
Otok je dostopen z ladjo z otoka Santorini do pristanišča v kraju Kamares, dobro
pa je povezan tudi z otokoma Milos in Serifos.
SERIFOS je čudovit otok zahodnih Kikladov, ki je ohranil svoj tradicionalni značaj in deviško pokrajino. Najbolj turistična kraja sta letovišči Livadi in
Livadakia, otok pa ima čudovite peščene plaže po vsej obali. Priporočamo ga
družinam in parom, priljubljen pa je tudi med pohodniki.
Otok je dostopen z ladjo z otoka Santorini do pristanišča v kraju Livadi, dobro pa je povezan tudi z otokoma Milos in Sifnos.

Kamares, Hotel Alk *** 
Manjši hotel v tradicionalnem kikladskem stilu, približno 150 m od peščene plaže Agia Marina, 400 m od središča kraja Kamares in
800 m od pristanišča.

www.alkhotel.com
NAŠI NAMIGI
vse pri roki
odlična lokacija

Ponudba: zajtrkovalnica, okrepčevalnica; tv
kotiček, brezžični internet.
Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo. Lastna
kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, sef, balkon ali terasa. Možno
dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Superior sobe: enaka oprema kot standardne,
morska stran. Dodatno ležišče ni možno.
Superior plus sobe: enaka oprema kot standardne, ločena spalnica in dnevno bivalni
prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom,
morska stran. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Livadi, Hotel Maistrali ** 
Preprost, družinsko voden hotel, približno
20 m od peščene plaže Avlomonas, 200 m od
središča vasice Livadi, 450 m od pristanišča,
5 km od glavnega mesta Serifos in 200 m od
avtobusne postaje.

www.maistrali.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
na mirnejši lokaciji in hkrati z vsem
na dosegu rok

Ponudba: zajtrkovalnica, bar; tv kotiček,
najem sefa, brezžični internet pri recepciji.
Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo.
Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, sef, balkon, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 9.2/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Ki m o lo s & S ik in o s
SIKINOS je neokrnjen in tradicionalen otok, ki živi od morja in zemlje in kjer so
edino prevozno sredstvo le mule in osli. Otok brez kakršnekoli gneče ali avtomobilov. Svoje počitnice boste preživeli ob morju ob dobri hrani in pijači.
Otok je dostopen z ladjo z otoka Santorini do pristanišča v kraju Alopronola.
Poleti vozijo na otok tudi izletniške ladjice z otoka Ios.
KIMOLOS je majhen otok, ki ohranja neokrnjeno naravo ter mirno in sproščeno
vzdušje brez običajne turistične gneče. Priljubljen je zaradi svojih čudovitih
plaž in bližine večjega otoka Milos, celotno dogajanje na otoku pa se odvija v
glavni vasici Chori.
Otok je dostopen z ladjo z otoka Santorini do pristanišča v kraju Psathi, na otok pa so tudi
odlične povezave z otoka Milos vsak dan.

Kimolos, Hotel Kimolis ***Sup. 
Butični hotel v tradicionalnem kikladskem
stilu, približno 250 m od peščene plaže Psathi,
250 m od središča kraja Psathi, in pristanišča,
1 km od glavnega mesta Chorio.

www.kimolis.com
NAŠI NAMIGI
čudovit razgled na zaliv Psathi
vse pri roki

Ponudba: zajtrkovalnica, bar; tv kotiček, najem sefa pri recepciji, brezžični internet na
recepciji.
Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo. Lastna
kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, sef, balkon ali terasa, stranska
morska stran. Dodatno ležišče ni možno. Nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno
dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ZA PARE

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogateni kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 9.4/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Alopronia, Hotel Porto Sikinos **
Razgiban hotel v tradicionalnem kikladskem
stilu, na manjši vzpetini, približno 30 m od
peščene plaže Alopronia, 100 m od pristanišča in 30 m od avtobusne postaje.

www.portosikinos.gr
NAŠI NAMIGI
razgibano hotelsko naselje
vse pri roki

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
tv kotiček, brezžični internet.
Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo.
Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, balkon ali terasa. Možni dve dodatni ležišči.

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Storitev nočitev z zajtrkom: obogateni kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 8.5/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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grčija I otok kreta

do 29.2.2020

Kreta je preprosto mitično lepa - kot domovina cvetoče minojske kulture in zibelka evropske civilizacije, kot
otok dišečih agrumov, oljčnih nasadov in vinogradov, kot počitniški raj s 1.000 kilometri slikovite obale, kot
mati visokih dvatisočakov, svobodnih planot in podzemnih jam, kot dežela gostoljubnih in ponosnih ljudi.
Zorbi je treba priznati, da ima prav. Kreta je eden tistih čarobnih koščkov sveta, kjer se sreče zavedate že isti
trenutek, ko vas obišče.

Zakaj na Kreto?
Redki otoki so obdarjeni s tako čudovitimi zalivi kot Kreta. Tukaj boste našli vse - od dolgih in urejenih plaž do samotnih zalivov in jezer.
Največji grški otok je trmastega in odločnega značaja. Kreta je grški domovini in svetu dala mnoge drzne in ustvarjalne otroke: od avtorja čudovite
skladbe Zorba Mikisa Theodorakisa do najbolj zagrizenih grških revolucionarjev in politikov.
Krečani vas bodo navdušili ravno toliko kot smaragdno morje in dramatična pokrajina, ki ju vedno nosijo v očeh. Tu ni stresa, preveč je glasbe,
prelepih razgledov, druženja. Krečani so znani po svoji veliki gostoljubnosti, nekoč so obiskovalce doma gostili kar zastonj.

Namigi za doživetja
Slikovita planota Lasithi na skoraj 1000 m višine, polna sadovnjakov, mandljevcev in polj. V jami Dikteon je Rea pred kanibalskim očetom skrila
novorojenega Zeusa, kasnejšega poglavarja starogrških bogov. Krožna vožnja med vasicami in mlini na veter z belimi jadri je naravnost navdihujoča!
Vas Anogia ob vznožju visokega Psiloritisa je kot branilka tradicije in središče kretskega uporniškega duha še danes emblem Krete, obiskujejo jo Grki
od blizu in daleč, da bi se rokovali z brkatimi vaščani.
Pridružite se pohodnikom v najdaljšem evropskem kanjonu Samaria. Nagrajeni boste s čudovito naravo in z deviško plažo ob izteku kanjona.
Najbolj divji in odmaknjen obalni del Krete je polotok Gramvousa. Če si želite doživeti nadaljevanje filma Vrnitev v plavo laguno, se podajte do plaže
Balos. Najprej vas bo skozi divjino vodil makadam, nato se boste lahko v 30 min spustili peš do turkiznega raja.
TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
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APR
21
21

MAJ
21
21

JUN
25
23

JUL
27
25

AVG
28
26

SEP
25
25

OKT
22
23

MATALA
Ob eni najbolj znanih plaž, v lepem prodnatem zalivu obdanem z drevjem tamariska,
se nahaja prijetna ribiška vasica, v 70-ih letih središče hipijev. Duh brezskrbnosti in
brezčasja je tu še vedno prisoten, majhni družinski hotelčki omogočajo pobeg od
masovnega turizma ter prav posebne počitnice. Tu še zmeraj »vsak pozna vsakega«.
SISI
Manjša vasica s pristaniščem je svoj tradicionalni čar ohranila vse do danes. Primerna za mirne počitnice in ljubitelje dobre kulinarike, saj slovi po najboljših morskih
dobrotah, taverne pa se nahajajo čisto ob morju. Sprehodite se proti središču in
zavijte po ozkih poteh med stare hiše, ki jih krasijo cvetoče buganvile. Ali pa se
osvežite v morju in si odpočijte na eni izmed več manjših plaž z odlično lego, ki
varuje pred vetrovi.
ANALIPSIS
Tradicionalna grška vasica, ki se je razvila v manjše turistično letovišče, ima odlično
lego – za mirne počitnice in hkrati le 5 minut od živahnega Hersonissosa.
KOKKINI HANI
Manjše turistično letovišče s peščeno plažo in številnimi obalnimi tavernami in bari.
MALIA/STALIS
Dobro poznano središče se nahaja v rodovitnem področju, bogatem z vodo ter poznano predvsem po pridelkih banan in krompirja. Na dva dela ga deli glavna cesta,
od katere se proti plaži spušča približno dva kilometra dolga pot. Tu je središče
nočnega življenja, na obeh straneh so taverne, bari in diskoteke. Lepe plaže, nekatere so znane tudi kot ene najlepših na Kreti, se raztezajo na obeh straneh mesta, od
časa do časa jih presekajo klifi. Proti vzhodnemu delu mesta boste odkrili majhen
ribiški zaliv. Še naprej proti vzhodnemu koncu zaliva, so sipine in kraj, kjer so odkrili
minojsko palačo Malie.
HERSONISSOS
Nekdaj tiho mestece, je danes izredno poznano turistično središče z živahnim nočnim življenjem, številnimi diskotekami in zelo priljubljeno med mladimi. Središče je
promenada s trgovnicami, diskotekami, bari in vabljivimi terasami tavern ob obali.
Nekje na polovici promenade boste opazili mozaik iz rimske dobe. Nad mestom se
nahajajo tradicionalne vasice Koutouloufari, Piskopiano in stari Hersonissos. Še danes lep vaški trg je obdan s tavernami, kjer domačini še zmeraj igrajo tavlo.
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GOUVES
Mesto Gouves leži 18 km vzhodno od Herakliona in ga sestavljata zgornji (Kato) ter
spodnji (Pano) del mesta. Kato Gouves je majhno počitniško središče, neposredno
ob morju. Ponaša se s ponudbo mnogih vodnih športov ter barvitimi trgovinicami,
številnimi bari in tavernami. Prvotna vas z ozkimi prehodi in originalnimi tavernami
se nahaja približno 2 km nad glavno cesto. Iz Gouvesa cesta vodi v vas Skotion, kjer
se nahaja istoimenska jama.

SISI

AGIA GALINI
MATALA

Letovišča: Sisi, Malia, Stalis, Hersonissos, Analipsis, Gouves, Kokkini
Hani, Amoudara, Rethymnon, Chania, Matala
Letališči: Heraklion, Chania
Čas leta: pribl. 2.20 ure
Časovni zamik: + 1 ura
Dokumenti za pot: veljaven slovenski potni list ali osebna izkaznica (za
slovenske državljane)
ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana

AMOUDARA
Živahno turistično središče s prelepo dolgo plažo, se nahaja le 6 km zahodno od
Herakliona, s katerim jo povezujejo redne avtobusne linije. Vzdolž glavne ceste se
prepletajo hoteli, taverne, barčki in trgovinice in prav sem se pride zvečer pohajkovati po vročem dnevu na plaži. Ponuja prelep pogled na obdajajoče hri-bovje in ne
bo vam žal, če se boste povzpeli do samostana Savvathiana.
RETHYMNON
Živahno šarmantno mestece, ki mu pravijo tudi biser Krete, leži med Heraklionom in
Chanio. Minareti in turške hiše z lesenimi balkoni dajejo mestu orientalski pridih, kar
daje zanimiv kontrast renesančnim detajlom vpetim v beneške hiše v ozkih ulicah
starega dela mesta. Rethymnon ima lepo 16 km dolgo peščeno plažo z zalivi, ki se
razteza od pristanišča proti vzhodu.
GERANI
Manjša obmorska vasica leži v dolini nasadov oljk in citrusov, ob obali pa se razprostira 2.5 km dolga in široka peščena plaža, ki je na nekaterih delih še divja (neorganizirana). Z malo sreče boste na plaži lahko naleteli na želve caretta-caretta, ki
na tam gnezdijo čez celo poletje. Priporočamo družinam in tistim, ki si želijo mirne
počitnice.
BALI
Nekdanja ribiška vasica, ki se je razvila v moderno turistično letovišče s štirimi
manjšimi organiziranimi plažami v peščenih zalivih (Livadi, Varkotopos, Limani in
Karavostasis). Odlična izbira za mirne počitnice. Skriti kotiček in pravi posladek za
poznavalce Krete.
PANORMOS
Nekoč tipična ribiška vasica, danes manjše mirno turistično letovišče, ki pa ni izgubilo svojega tradicionalnega značaja. Obkrožata ga dve glavni organizirani peščeni plaži, Limanaki in Limni ter nekaj manjših zalivčkov. Odlična izbira za mirne
počitnice. Za ljubitelje značilne Grčije. Z lahkoto se boste vključili v ležerno vzdušje
majhnega kraja, ki so ga že odkrili nekateri znani Slovenci.
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Kreta Jug - Matala, Hotel Calypso ***
Približno 600 m od znamenite prodnato
peščene plaže Matala in središča vasice Matala, 66 km od letališča Heraklion in 100 m od
avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen z ločenim delom za otroke; internetni
in tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče; namizni tenis, odbojka, biljard, pikado.

www.calypso-matala.com
NAŠI NAMIGI
dobro izhodišče za raziskovanje
otoka
družinsko voden
priporočamo najem avtomobila
ali individualni prevoz (prevoz z
letališča in nazaj ni vključen v ceno)

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Kopalne brisače za plačilo.
Superior sobe: klimatska naprava (plačilo),
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo),
balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.
Družinske sobe: enaka oprema kot superior,
prostornejše. Možni dve dodatni ležišči (pograd).
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
(kontinentalni) in večerja.

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Kreta Jug - Matala, Hotel Matala Bay ***
Približno 550 m od znamenite prodnate plaže
v vasici Matala in 71 km od letališča Heraklion.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen; internetni in tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče; namizni tenis.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode za
kavo ali čaj, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa, stranska stavba. Dodatno ležišče ni možno.

www.matalabay.gr
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija, vendar vse na
dosegu rok
odlično izhodišče za raziskovanje
otoka
priporočamo najem avtomobila
ali individualni prevoz (prevoz z
letališča in nazaj ni vključen v ceno)

Možnost rezervacije cenejše promo sobe.
Sobe superior: enaka oprema kot standardne,
prenovljene, klimatska naprava in sef brezplačno. V nekaterih možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše, stranska stavba. Možni dve
dodatni ležišči za otroka.
Možnost rezervacije družinske sobe superior
in družinske sobe z ločenima prostoroma (doplačilo).
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
(kontinentalni) in večerja.
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KUŽKOM
PRIJAZNO

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

2+2

grčija I otok kreta
Chania - Gerani, Carme Villas Resort *****
Popolnoma novo naselje približno 800 od
peščene plaže, v predelu Adelianos Kampos,
6.5 km od središča Rethymnona, 70 km od
letališča Heraklion in letališča Chania, 800 m
od avtobusne postaje.

www.carmevillas.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

Ponudba: restavracija, taverna, bar; internetni in tv kotiček, brezžični internet; otroško
igrišče; namizni tenis, izposoja koles.

NAŠI NAMIGI
novo naselje 12 vil sredi zelenja
za mirne počitnice
priporočamo najem avtomobila
ali individualni prevoz (prevoz z
letališča in nazaj ni vključen v ceno)

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Vila z lastnim bazenom: v dveh nadstropjih,
v pritličju spalno bivalni prostor s kuhinjsko
nišo in hladilnikom, v nadstropju dve spalnici
ločeni z drsnimi vrati; klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašči in copati, telefon, sat-tv, brezžični internet,
sef, balkon in terasa, ležalniki in senčniki,
lasten bazen. Možna nastanitev do 5 oseb (za
5. osebo dodatno ležišče v spalno-bivalnem
prostoru).

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+3

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk
in strežena večerja (določen meni).

POVPREČNA OCENA • 5/5
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Chania - Gerani, Myrion Beach Resort ****
Ob peščeni plaži, v kraju Gerani, približno
16 km od mesta Chania, 154 km od letališča
Heraklion, 500 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavraciji (glavna; grška »a-la-carte«), bar; bazen, otroški bazen; wellness; dvigala (določene stavbe), brezžični internet;
fitnes, tenis, odbojka na plaži; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik (polnjenje za
plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Superior sobe »loft«: oprema kot superior, v
dveh nadstropjih. Možno dodatno ležišče.
Superior sobe s souporabo bazena: oprema
kot superior, za določeno število sob na voljo
posebni bazen (direktni dostop). Možno dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
(tudi pozni kontinentalni) in večerja.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
OTVORITEV 2020
odlična lega
vključeni ležalniki in senčniki na
plaži
priporočamo najem avtomobila
ali individualni prevoz (prevoz z
letališča in nazaj ni vključen v ceno)

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

2+1

BREZPLAČNO

Wi-Fi

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk (tudi pozni kontinentalni), streženo kosilo (določen meni) in samopostrežna večerja.
Vključen kozarec vina, eno malo pivo ali ena
brezalkoholna pijača na osebo.
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grčija I otok kreta
Rethymnon, Hotel Aegean Pearl ***** 
Nasproti peščeno prodnate plaže (vmes cesta), približno 2.2 km od središča mesta
Rethymnon, 100 m od prvih trgovinic, barov,
restavracij in tavern, 72 km od letališča Heraklion, 150 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavraciji (glavna; grško-mednarodna »a-la-carte«), okrepčevalnica, bar; dva
bazena z ločenim delom za otroke; wellness v
sestrskem hotelu Sentido Pearl Beach: fitnes,
savna, turška kopel, masaže, lepotilni salon,
jacuzzi, notranji bazen; trgovinica, dvigali,
internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet; aerobika, joga, pilates, namizni tenis,
potapljanje; lahka animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašči
in copati, telefon, sat-tv, brezžični internet,
mini hladilnik (ob prihodu plastenka vode
brezplačno, polnjenje za plačilo), grelnik vode
za kavo ali čaj, sef, balkon ali terasa, nekatere na delno morsko stran (doplačilo). Možno
dodatno ležišče.

www.sentidohotels.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija - vse na dosegu rok
priporočamo najem avtomobila
ali individualni prevoz (prevoz z
letališča in nazaj ni vključen v ceno)

WELLNESS

SNORKLJANJE

2+1

BREZPLAČNO

Wi-Fi

1 otrok do 7. leta

SUPER CENA

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Možnost menjave večerje za kosilo v glavni
restavraciji sestrskega hotela Pearl Beach
(predhodna potrditev).
*Primerna toaleta ob večerji (dolge hlače za
gospode).
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Rethymnon, Hotel Maravel Star Art ****
Ob peščeni plaži, v predelu Adelianos Kampos, približno 6 km od mesta Rethymnon,
70 km od letališča Heraklion, avtobusna postaja pred hotelom, v bližini trgovinic in tavern.
Ponudba: restavracija, dva bara; bazen, otroški bazen; dvigalo, internetni in tv kotiček,
brezžični internet; otroško igrišče; grški večer.

www.maravelstar.gr
NAŠI NAMIGI
ob peščeni plaži
vse pri roki
priporočamo najem avtomobila
ali individualni prevoz (prevoz z
letališča in nazaj ni vključen v ceno)

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa.
Dodatno ležišče ni možno.
Superior sobe: oprema kot standard, prostornejše, vrtna stran, nekatere na morsko stran
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.
VIP sobe: oprema kot standard, prostornejše,
direktna morska stran. Možni dve dodatni ležišči.
VSE VKLJUČENO:
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk (kontinentalni),
kosilo in večerja; prigrizki, sladoled v
kepicah;
• določene lokalne točene pijače;
• grški večer;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki
in senčniki, brezžični internet.
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OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

grčija I otok kreta
Bali, App Blue Horizon ** 
Manjši apartmajski kompleks, približno 200 m
od peščene plaže, v kraju Bali, 32 km od mesta Rethymnon, 48 km od letališča Heraklion.
Ponudba: okrepčevalnica, bar; bazen z ločenim delom za otroke; trgovinica, tv kotiček,
brezžični internet; otroško igrišče.

NAŠI NAMIGI
preprosti, vendar urejeni studii in
apartmaji
priporočamo najem avtomobila
ali individualni prevoz (prevoz z
letališča in nazaj ni vključen v ceno)

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno-bivalni prostor s
kuhinjsko nišo in hladilnikom, telefon, tv, brezžični internet, sef (plačilo), balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Apartma: oprema kot studii, ločena spalnica
in dnevno-bivalni prostor. Možni dve dodatni
ležišči.
Storitev najem.
1. in 2. otrok do 17. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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Bali, Hotel Bali Star ***
Terasasto grajen butični in sodoben hotel,
približno 150 m od peščene plaže, v kraju Bali,
32 km od mesta Rethymnon (taksi, minibus),
50 km od letališča Heraklion in 1.5 km od avtobusne postaje, v bližini trgovinic, barov in
restavracij.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, dva
bara; bazen z ločenim delom za otroke; tv kotiček, brezžični internet; namizni tenis.

www.balistar.gr
NAŠI NAMIGI
manjši butični hotel
odlična lokacija
priporočamo najem avtomobila
ali individualni prevoz (prevoz z
letališča in nazaj ni vključen v ceno)

Kopalne brisače za plačilo, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.

PARTNERSKI
OBJEKT

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo),
balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

2+1

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
(obogateni kontinentalni) in večerja.
1 otrok do 13. leta

SUPER CENA
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grčija I otok kreta
Panormos, Hotel Panormo Beach ***
Sodoben hotel, približno 50 m od peščene
plaže, v kraju Panormos, 22 km od mesta
Rethymnon (taksi, minibus), 58 km od letališča Heraklion in 300 m od avtobusne postaje, v bližini trgovinic, barov in restavracij.
Ponudba: restavracija, dva bara; bazen; tv
kotiček, brezžični internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik (steklenica
vina in vode ob prihodu), grelnik vode za kavo
ali čaj, sef (plačilo), sobna postrežba, balkon
ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Junior suite: enaka oprema kot standardne,
dva prostora ločena z vrati, na bazen. Možni
dve dodatni ležišči.

www.panormobeach.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija v neposredni bližini
plaže
za prav posebne počitnice
udoben prenovljen hotel
priporočamo najem avtomobila
ali individualni prevoz (prevoz z
letališča in nazaj ni vključen v ceno)

PARTNERSKI
OBJEKT

MESTNI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogateni kontinentalni zajtrk.

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna obogateni kontinentalni zajtrk in strežena večerja (določen meni). Možnost menjave večerje
za kosilo (streženo, določen meni).

POVPREČNA OCENA • 4/5
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Panormos, The Royal Blue Hotel *****
Ob peščeno prodnati plaži, v vasici Panormos,
približno 17.5 km od mesta Rethymnon, 55 km od
letališča Heraklion.
Ponudba: restavracije (glavna; kretska, dve morski
»a-la-carte«), vinoteka, več barov; dva bazena
(eden z morsko vodo), otroški bazen, notranji bazen (v sklopu wellnessa); savna, turška kopel,
masaže, lepotilni salon, različni tretmaji; trgovinice, dvigala, sef na recepciji, brezžični internet;
otroško igrišče, mini klub; fitnes, biljard, tenis,
nogomet; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in
na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava ali klimatizirane (ob določenih urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašči in copati, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj, mini
hladilnik (polnjenje za plačilo), sef, balkon ali terasa, nekatere na delno morsko stran (doplačilo),
morsko stran (doplačilo) ali direktno na morje
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Superior sobe s souporabo bazena: oprema kot
v superior, za določeno število sob na voljo posebni bazen (direktni dostop), nekatere na morsko
stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Luxury sobe z lastnim bazenom: oprema kot v
superior, prostornejše, terasa z ležalniki in senčniki, lastni bazen. Dodatno ležišče ni možno.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk,
streženo kosilo (določen meni) in samopostrežna
večerja.
*Primerna toaleta ob kosilu in večerji (dolge hlače za
gospode).
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Več na spletni strani: www.palma.si

128

www.royalblueresort.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
vključeni ležalniki in senčniki na
plaži
udobje in razvajanje
priporočamo najem avtomobila
ali individualni prevoz (prevoz z
letališča in nazaj ni vključen v ceno)

Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

2+2

WELLNESS

1. otrok do 12. leta

SUPER CENA

grčija I otok kreta
Heraklion - Stalis, I-Resort Beach Hotel & Spa *****
Ob peščeno kamniti plaži, v kraju Stalis, 35 km
od letališča Heraklion, v bližini tavern, barov
in trgovinic.
Ponudba: restavracije (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), okrepčevalnica, bar; dva bazena z morsko vodo, otroški bazen; parna kopel,
savna, masaže, lepotilni salon; dvigala, brezžični internet; otroško igrišče, mini klub,
fitnes, joga, pilates, pikado, lokostrelstvo;
animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašči
in copati, telefon, sat-tv, brezžični internet,
grelnik vode za kavo ali čaj, mini bar (omejene
količine ob prihodu brezplačno), sef, balkon,
nekatere na delno morsko (doplačilo) ali
morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni
možno.
Sobe superior: oprema kot standardne, večje, prenovljene. Dodatno ležišče ni možno.
Sobe deluxe: oprema kot standardne, večje,
prenovljene. Dodatno ležišče ni možno.
Družinske sobe: oprema kot standardne, večje, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Večje družinske sobe: oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni
ležišči za dva otroka ali eno odraslo osebo in
enega otroka.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
(ali pozni kontinentalni zajtrk) in večerja (ob
predhodni potrditvi možnost menjave večerje
za kosilo).
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www.iresortbeachhotel.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
vse pri roki

BREZPLAČNO

2+2

WELLNESS

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO (doplačilo): po programu 11.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni kontinentalni
zajtrk, prigrizki;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji (določeni dnevi): 1x v
času bivanja, mednarodna, predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače; mini bar (omejene količine
ob prihodu);
• določene športne aktivnosti;
• animacija; mini klub (od 5 let dalje, določene ure in dnevi);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet.

Heraklion - Stalis, Residence Villas ****
Približno 70 m peščene plaže, v kraju Stalis,
30 km od letališča Heraklion, v bližini trgovinic, barov in restavracij.
Ponudba: restavracija, bar; dva bazena; internetni in tv kotiček, sef na recepciji (plačilo),
brezžični internet.

Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

www.residencevillas.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
popolnoma prenovljeno hotelsko
naselje
bližina plaže in dogajanja

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče za otroka.
Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati. Možni dve dodatni
ležišči.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
1 otrok do 12. leta

SUPER CENA
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Heraklion - Malia, Hotel Ikaros Beach Resort & Spa *****

www.ikarosvillage.gr
NAŠI NAMIGI
prvovrstni hotel z odlično lokacijo
v bližini vodnega parka Star Beach
(približno 4 km)

Hotelski kompleks z visoko kvaliteto storitev,
ob peščeni plaži, približno 1.5 km od kraja Malia in 35 km od letališča Heraklion.
Ponudba: restavracije (glavna; mediteranska,
azijska, grška, ameriško-italijanska in mednarodna »a-la-carte«), okrepčevalnica, bara;
štirje bazeni, dva otroška bazena; ogrevan
notranji bazen (samo za odrasle), jacuzzi, savna, parna kopel, masaže, lepotilni salon; trgovinice, internetni in tv kotiček, brezžični
internet; otroško igrišče, mini klub; fitnes,
tenis, odbojka na plaži; tematski večeri.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, kopalni plašči in copati, sušilec
za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet,
grelnik vode za kavo ali čaj, mini hladilnik
(polnjenje za plačilo), sef, balkon ali terasa,
glavna stavba, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Classic bungalovi: enaka oprema kot standardne, večji, bungalovski del, nekateri na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče.
Družinska soba (»open plan«): enaka oprema kot standardne, večje, glavna stavba. Možni dve dodatni ležišči za otroka.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
(ali pozni kontinentalni zajtrk) in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk (ali pozni kontinentalni zajtrk), kosilo in
večerja.

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

2+2

BREZPLAČNO

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
po programu 10.00-00.30.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni kontinentalni zajtrk; prigrizki;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi):
1x v času bivanja, mediteranska ali grška ali azijska ali
ameriško-italijanska - predhodna rezervacija;
• določene standardne uvožene in lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub (določeni dnevi in ure);
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki; sef,
internetni kotiček, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Heraklion - Malia, Hotel Malia Bay ****
Ob peščeni plaži, približno 1.5 km od središča
Malie, 7 km od Hersonissosa, 40 km od letališča Heraklion, avtobusna postaja pri hotelu.
Ponudba: restavracija, dva bara; dva bazena,
otroški bazen; masaže; dvigalo (glavna stavba), tv kotiček, sef pri recepciji (plačilo), trgovinica, brezžični internet (plačilo); otroško
igrišče, mini klub, mini disko; fitnes, vodna
telovadba, namizni tenis, biljard, pikado, odbojka, košarka; lahka animacija.
Ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, brezžični internet (plačilo), sat-tv, mini hladilnik,
grelnik vode za kavo ali čaj, sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: oprema kot standardne,
prostornejše. Možni dve dodatni ležišči za otroka (pograd). V sobi morajo bivati 4 osebe.

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; zgodnji in pozni zajtrk, urica za
čajanko;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• lahka animacija, mini klub (določene
ure in dnevi), mini disko;
• ležalniki in senčniki ob bazenih.
POVPREČNA OCENA • 3.5/5
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Wi-Fi

www.maliabay.grr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
široka peščena plaža
večino hrane pridelajo sami
priljubljen hotel

OBJEKT OB
OBALI

2+2

1. in 2. otrok do 15. leta

SUPER CENA

grčija I otok kreta
Heraklion
- Malia, Aparthotel Casa Malena ****

Popolnoma novi apartmaji, približno 500 m
od peščene plaže, 1.5 km od središča Malie,
30 km od letališča Heraklion, 200 m od avtobusne postaje.
Ponudba: brezžični internet; v sosednjem hotelu Villa Diasselo: okrepčevalnica, bar, bazen,
otroški bazen.
Ležalniki in senčniki ob bazenu v hotelu Villa
Dieasselo brezplačno, na plaži za plačilo.
Lastna kopalna brisača.
Standardni apartma: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase (na
recepciji), ločena spalnica in spalno-bivalni
prostor s kuhinjsko nišo in hladilnikom, brezžični internet, sef (plačilo), balkon ali terasa,
na vrtno stran. Možno dodatno ležišče.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
popolnoma nov družinsko voden
aparthotel na obrobju Malie
mirna lokacija, vendar hkrati vse pri
roki

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Superior apartma: oprema kot standardni,
večji, na bazen ali morsko stran (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.

1 otrok do 17. leta

Storitev najem.

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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Heraklion - Malia, App Danaides ****
Manjši apartmajski kompleks, približno 400 m
od plaže, 200 m od Malije in 35 km od letališča
Heraklion, v bližini trgovinic, barov in restavracij.
Ponudba: okrepčevalnica; dva bazena, otroški
bazen; brezžični internet (plačilo).

NAŠI NAMIGI
manjše bungalovsko naselje
odlično izhodišče za raziskovanje
otoka
za počitnice po svoje

Ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni
prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom,
telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), sef
(plačilo), balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni
možno.

PARTNERSKI
OBJEKT

2+2

Apartma: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalnica, dnevno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini
hladilnikom, telefon, sat-tv, brezžični internet
(plačilo), sef (plačilo), balkon ali terasa. Možni
dve dodatni ležišči.
Storitev najem.

POVPREČNA OCENA • 9.3/10
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grčija I otok kreta

Heraklion - Malia, Hotel Malia Holidays ***
Ljubek in preprost družinsko voden hotel,
približno 900 m od peščene plaže (do plaže
sprehod po ulici s trgovinicami), ob glavni
ulici, v neposredni bližini barov in tavern,
150 m od avtobusne postaje, 34 km od letališča Heraklion.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen; sef pri recepciji (plačilo), tv kotiček,
brezžični internet; biljard.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, copati, telefon,
brezžični internet, mini hladilnik, grelnik vode
za kavo ali čaj, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

www.maliaholidays.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
v središču dogajanja
vse pri roki
preprosto in po domače

Wi-Fi

MESTNI
OBJEKT

BREZPLAČNO

KUŽKOM
PRIJAZNO

2+1

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
1 otrok do 13. leta

SUPER CENA
VSE VKLJUČENO »LIGHT« (doplačilo):
po programu 11.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
• določene lokalne točene pijače;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob
bazenu, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Heraklion - Malia, App Villa Mare Monte ***
Približno 1.2 km od peščene plaže, na obrobju
Malie, 31 km od letališča Heraklion.
Ponudba: restavracija; bazen; tv kotiček,
brezžični internet; biljard, mini golf.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.

www.villamaremonte.com
NAŠI NAMIGI
manjše urejeno apartmajsko naselje
za počitnice po svoje
na obrobju Malie
priporočamo najem avtomobila,
možna nastanitev do 6 oseb

Superior studio: klimatska naprava (plačilo),
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno
bivalni prostor s kuhinjsko nišo in hladilnikom,
sat-tv, brezžični internet, sef (plačilo), balkon
ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Luxury apartma: oprema kot studii, ločena
spalnica in dnevno bivalni prostor, morska
stran. Moži dve dodatni ležišči.
Storitev najem.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni obogaten kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni obogaten kontinentalni zajtrk in strežena večerja
(določen meni).
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1. in 2. otrok do 17. leta

SUPER CENA

grčija I otok kreta
Heraklion - Hersonissos, Creta Maris Beach Resort *****

www.cretamaris.gr
NAŠI NAMIGI
bogat program vse vključeno
priporočamo družinam in parom
vodni park - NOVO

Hotelski kompleks iz dveh delov, ob peščeno
skalnati plaži, približno 500 m od Hersonissosa in 24 km od letališča Heraklion.
Ponudba: restavracije (dve glavni; žar in mediteranska samopostrežna; kretska in grška
»a-la-carte«), okrepčevalnici, več barov; več
bazenov, pet otroških bazenov, vodni park,
notranji bazen; turška kopel, savna, masaže,
različni tretmaji; trgovinice, internetni in tv
kotiček, brezžični internet; otroško igrišče,
mini klub, najstniški klub; fitnes, tenis, namizni tenis, odbojka na plaži, biljard, pikado,
vaterpolo, mini golf, košarka, fitnes (za osebe
nad 18 let), mini nogomet, golf (8 km od golf
igrišča); animacija, kino, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

BREZPLAČNO

Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, copati, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini bar (omejene količine ob prihodu brezplačno, polnjenje 1x tedensko), sef, balkon ali
terasa, nekatere na bazen ali morsko stran
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot deluxe,
prostornejše. Možni dve dodatni ležišči. V sobi
morajo bivati 4 osebe.
Večje družinske sobe: enaka oprema kot deluxe, dva prostora ločena z vrati, Možni dve
dodatni ležišči. V sobi morajo bivati 4 osebe.
*Gostje ne morejo izbirati v katerem delu hotela bodo
nastanjeni, hotel razporedi goste glede na razpoložljivost.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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Wi-Fi

2+2

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 10.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki, sladoled v kepicah;
• večerja v določenih tematskih in »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi);
1x tedensko, žar, mediteranska, kretska in grška - predhodna rezervacija;
• določene standardne uvožene in lokalne pijače (tudi iz bara na plaži in v
diskoteki); mini bar (omejene količine ob prihodu, polnjenje 1x tedensko);
• določene wellness storitve 45 min v prvih dveh dneh od prihoda (za osebe
nad 18 let); določene športne aktivnosti;
• animacija, kino (2 vstopnici na osebo v času bivanja), razni tečaji, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, internetni kotiček, brezžični internet.

Heraklion - Hersonissos, Abaton Island Resort & Spa *****
Prvovrstno hotelsko naselje ob peščeno skalnati
plaži s tremi zalivčki, približno 2 km od Hersonissosa, 27 km od letališča Heraklion.
Ponudba: restavracije (glavna; morska, kretska,
žar »a-la-carte«), več barov; bazen, otroški bazen,
notranji bazen (v okviru spa centra); turška kopel,
savna, msaža, lepotilni salon; trgovinice, dvigala,
brezžični internet; fitnes, tenis, joga; občasno živa
glasba.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in
na plaži brezplačno.
Deluxe sobe Deep Blue: klimatizirane (ob določenih urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašči in copati, telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj, kavni avtomat
Nespreso, mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa,
na morsko stran. Dodatno ležišče ni možno.
Deluxe sobe Thalassa: oprema kot deluxe Deep
Blue, prostornejše, ob morju. Dodatno ležišče ni
možno.
Deluxe sobe Loft: oprema kot deluxe Deep Blue,
v dveh nivojih – spalnica v nadstropju, bivalni prostor v pritličju, morska stran. Možno dodatno ležišče.
Luxury sobe z jacuzzijem: oprema kot deluxe Deep
Blue, zunanji jacuzzi. Dodatno ležišče ni možno.
Luxury sobe s souporabo bazena: oprema kot
deluxe Depp Blue, vrtna stran, za določeno število
sob na voljo posebni bazen. Dodatno ležišče ni
možno.
Luxury sobe z lastnim bazenom: oprema kot deluxe Deep Blue, prostornejše, vrtna stran, lastni
zunanji bazen. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni zajtrk
(ali pozni »a-la-carte« zajtrk)
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk (ali
pozni »a-la-carte« zajtrk) in večerja.

VODNI PARK

www.abaton.gr
NAŠI NAMIGI
prvovrstno hotelsko naselje
za gurmane
za zahtevnejše goste, udobje in
razvajanje

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

2+1

BREZPLAČNO

Wi-Fi
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Heraklion - Hersonissos, Akasha Beach Hotel & Spa ***** 
Popolnoma nov hotel nasproti peščene plaže (vmes majhna obalna cesta/promenada),
v Hersonissosu, približno 28 km od letališča
Heraklion, v bližini trgovinic, barov in restavracij.

www.goldenhotels.gr
NAŠI NAMIGI
OTVORITEV 2020
odlična lega nasproti peščene plaže
udobje in razvajanje, vse pri roki

Ponudba: restavraciji (glavna; grško-mednarodna »a-la-carte«), okrepčevalnica, bar;
bazen; turška kopel, savna, masaže, notranji
bazen (v sklopu spa centra); dvigalo, trgovinica, brezžični internet; fitnes.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe (»urban chic city view«):
klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašči in copati, telefon,
sat-tv, brezžični internet, grelnik vode za
kavo ali čaj, mini bar (plačilo; za goste s storitvijo »vse vključeno« omejene količine brezplačno, dnevno polnjenje), sef, balkon ali
terasa, nekatere na morsko stran (»dazzling
blue«, doplačilo), z zunanjim jacuzzijem (doplačilo) ali s souporabo bazena (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.
Standardni bungalovi (»island bungalow«):
oprema kot v standardnih sobah, dodatno
lastni manjši bazenček in souporaba večjega
bazena z direktnim dostopom (za določeno
število sob je na voljo posebni bazen). Dodatno ležišče ni možno.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
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OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

2+1

BREZPLAČNO

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
po programu 10.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, zgodnji kontinentalni zajtrk; čas za čajanko in lahke prigrizke;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji (določeni dnevi):
1x tedensko, grško-mednarodna, predhodna rezervacija;
• določene točene pijače; mini bar (dnevno polnjenje,
omejene količine);
• fitnes;
• ležalniki in senčniki ob bazenu, sef, brezžični internet.

Heraklion - Hersonissos, Hotel Golden Beach ****
Ob peščeni plaži (vmes promenada), približno 500 m od središča Hersonissosa, 28 km
od letališča Heraklion, 30 km od mesta Heraklion in 50 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavraciji (glavna; »a-la-carte«
na plaži), dva bara; bazen; trgovinice, tv kotiček, brezžični internet; namizni tenis, biljard.

Wi-Fi

www.goldenhotels.gr
NAŠI NAMIGI
hotel na plaži
odlična lokacija, kjer je vse pri roki
priporočamo parom in družinam

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Kopalne brisače za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa, nekatere na delno
morsko stran (doplačilo) ali na morsko stran
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+1

BREZPLAČNO

MESTNI
OBJEKT

Wi-Fi

*V sobah na delno morsko stran in morsko
stran dodatno ležišče ni možno.
Standardne sobe Top Floor: oprema kot
standardne, prostornejše, najvišje nadstropje. Možno dodatno ležišče.

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.
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VSE VKLJUČENO (doplačilo)
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; urica za čajanko;
določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• ležalniki in senčniki ob bazenu,
brezžični internet.

grčija I otok kreta
Heraklion - Hersonissos, Hotel Mari Kristin Beach ****
Hotel od plaže loči le promenada, približno
400 m od središča Hersonissosa, 25 km od
letališča Heraklion, v neposredni bližini avtobusne postaje, trgovinic in tavern.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

Ponudba: restavraciji (glavna; mediteranska
»a-la-carte«), okrepčevalnica, bar; bazen;
internetni in tv kotiček, brezžični internet;
občasno grški večer.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Kopalne brisače za plačilo.

www.marikristin.gr
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija, kjer je vse pri roki
vse sobe prenovljene
veliko povratnih gostov
samo za osebe nad 14 let

PARTNERSKI
OBJEKT

Superior sobe: klimatska naprava (plačilo),
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, brezžični internet, grelnik vode za
kavo ali čaj, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon. Možno dodatno ležišče.

MESTNI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ZA PARE

Družinske sobe: enaka oprema kot superior,
dva prostora ločena z vrati. Možna tri dodatna ležišča.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.
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Heraklion - Hersonissos, galaxy villas **** 
Na nekoliko privzdignjenem terenu z lepim
razgledom, približno 1.5 km od plaže, v kraju
Koutoulouftari, 25 km od letališča Heraklion,
v bližini barov in tavern.
Ponudba: restavracija; bazen, otroški bazen;
tv kotiček, brezžični internet; biljard.

www.galaxy-villas.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
prijetno apartmajsko naselje sredi
zelenja
na obrobju vasice
priporočamo najem avtomobila

Ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne vile: klimatska naprava (plačilo),
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalnica
in dnevni prostor s kuhinjsko nišo in hladilnikom, telefon, sat-tv, brezžični internet, sef
(plačilo), balkon ali terasa. Možni dve dodatni
ležišči.
Storitev najem.

2+2

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni kontinentalni zajtrk in samopostrežna ali strežena
večerja.

1. in 2. otrok do 5. leta

SUPER CENA
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Heraklion - Hersonissos, Hotel Anesis Blue Boutique **** 
Trinadstropni mestni butični hotel, popolnoma prenovljen leta 2018, približno 350 m od
peščene mestne plaže, v Hersonissosu in
25 km od letališča Heraklion, v bližini trgovinic, barov in restavracij.

www.anesisbluehotel.com
NAŠI NAMIGI
popolnoma prenovljen hotel
odlična lokacija – vse pri roki

Ponudba: restavracija, bar; bazen z ločenim
delom za otroke; masaže; brezžični internet.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Junior suite: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj, mini hladilnik
(polnjenje za plačilo), sef (plačilo), balkon.
Dodatno ležišče ni možno.
Executive suite: enaka oprema kot junior suite, dva prostora ločena z vrati. Možni dve
dodatni ležišči.

Wi-Fi

MESTNI
OBJEKT

BREZPLAČNO

2+2

ZA PARE

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Heraklion - Hersonissos, Hotel Royal Belvedere ****
Terasasto grajeno naselje, približno 500 m od
peščene plaže in od vodnega parka Star Beach
Village (brezplačni hotelski minibus 4 x dnevno),
2 km od Hersonissosa, 25 km od letališča Heraklion in 300 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnici (julij-avgust), bara; bazen, otroški bazen; savna, masaže,
lepotilni salon; trgovinice, internetni (plačilo) in
tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče,
mini in maksi klub; tenis, košarka, mini golf, lokostrelstvo, vaterpolo, biljard, mini nogomet,
joga, aerobika, odbojka na plaži, potapljanje;
animacija.
Kopalne brisače za plačilo, ležalniki in senčniki
ob bazenih brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: s klimatsko napravo ali klimatizirane (določene ure), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet,
mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa,
nekatere na morsko stran (doplačilo). Možni dve
dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo osebo.
Superior sobe: oprema kot standardne, dodatno
kopalni plašči in copati, grenik vode za kavo ali
čaj. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne,
dva prostora ločena z drsnimi vrati, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možna tri dodatna ležišča (največ 3 odrasli). V sobi morajo bivati najmanj tri osebe.
Družinske sobe superior: oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati, dodatno kopalni plašči in copati, grenik vode za kavo ali čaj.
Možna tri dodatna ležišča (največ 4 odrasli).
*Gostje ne morejo izbirati v katerem delu hotela bodo
nastanjeni – hotel goste razporedi sam glede na razpoložljivost.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.belvederehotels.net
NAŠI NAMIGI
priporočamo družinam
vodni park Star Beach Village (prevoz)
souporaba bazenov in določenih
športnih aktivnosti tudi v sestrskem
hotelu Imperial Belvedere

PARTNERSKI
OBJEKT

WELLNESS

KUŽKOM
PRIJAZNO

2+3

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA
VSE VKLJUČENO po programu 10.00-1.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; pozni
kontinentalni zajtrk; prigrizki, sladoled v kepicah, urica
za čajanko;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• prevoz do vodnega parka Star Beach Village in vstop;
animacija, mini in maksi klub;
• ležalniki in senčniki ob bazenih, brezžični internet,
minibus do plaže; možnost souporabe bazenov in
določenih športnih aktivnosti v sestrskem hotelu
Imperial Belvedere.

grčija I otok kreta
Heraklion - Hersonissos, Hotel Central Hersonissos ***
Približno 250 m od peščeno prodnate in delno
skalnate plaže, 200 m od središča Hersonissosa, 27 km od letališča Heraklion.
Ponudba: restavracija, bar; bazen; sef pri
recepciji (plačilo), brezžični internet; biljard,
izposoja koles.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

centralhersonissos.com
NAŠI NAMIGI
vse pri roki
blizu dogajanja

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase (izposoja na recepciji), telefon, sat-tv, brezžični
internet, mini hladilnik, balkon ali terasa. V
nekaterih možno dodatno ležišče.
Superior sobe: oprema kot standardne, novejše. V nekaterih možno dodatno ležišče.

MESTNI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

*Gostje ne morejo izbirati v katerem delu hotela bodo nastanjeni (glavna ali stranska
stavba), hotel goste razporedi glede na razpoložljivost.

1 otrok do 6. leta

SUPER CENA

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Heraklion - Hersonissos, Hotel Sergios ***
Približno 150 m od peščene plaže, v kraju Hersonissos in 24 km od letališča Heraklion.
Ponudba: restavracija, dva bara; bazen; masaže; internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet; biljard, pikado; 2x tedensko
posebni večeri (junij-september).

www.sergioshotel.gr
NAŠI NAMIGI
lepo urejen hotel
prijetno vzdušje
odlična lokacija – vse pri roki

Kopalne brisače (varščina in plačilo menjave),
ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik,
sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

2+1

MESTNI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1 otrok do 6. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk (lahko
kontinentalni), kosilo in večerja;
prigrizki, sladoled v kepicah, čajanka;
• določene lokalne točene pijače;
• občasni posebni večeri (junijseptember); pikado;
• kopalne brisače (varščina in plačilo
menjave), ležalniki in senčniki ob
bazenu, brezžični internet.
137

grčija I otok kreta
Heraklion - Hersonissos, Hotel Adamakis **
Manjši hotel, na obrobju Hersonissosa, v bližini trgovinic, barov in restavracij, približno
300 m od peščene plaže, 25 km od letališča
Heraklion in 100 m od avtobusne postaje.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; na recepciji
možna izposoja grelnika vode, tv kotiček,
brezžični internet.

adamakis-hersonissos.hotelshersonissos.com
NAŠI NAMIGI
poudarek na majhnih prijaznih
podrobnostih
odlična lega – vse pri roki, ravno
prav od vrveža

Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo.
Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

PARTNERSKI
OBJEKT

MESTNI
OBJEKT

2+1

BREZPLAČNO

Wi-Fi

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Heraklion - Analipsis, App Venus Mare **sup.
Približno 200 m od peščeno kamnite plaže,
750 m od vasice Analipsi, 4.5 km od Hersonissosa, 28 km od letališča Heraklion, 200 m od
prvih trgovinic, barov in restavracij, 500 m od
avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen; internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet pri bazenu; biljard, namizni tenis;
otroško igrišče.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem,
sušilec za lase, spalno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon, tv, brezžični internet (plačilo), sef (plačilo), balkon ali
terasa. Možno dodatno ležišče.
Apartma: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, spalnica, dnevno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon, tv, brezžični internet (plačilo), sef (plačilo), balkon ali
terasa. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev najem.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.venusmare.gr
NAŠI NAMIGI
odlično izhodišče za raziskovanje
otoka
v nekaterih apartmajih možnost
nastanitve do 5 oseb

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

1. in 2. otrok do 17. leta

SUPER CENA

grčija I otok kreta
Heraklion - Analipsis, Mitsis Laguna Resort & Spa *****
Priljubljeno hotelsko naselje nasproti peščeno
prodnate plaže (vmes obalna cesta), v kraju
Anissaras, približno 3 km od Hersonissosa in
22 km od letališča Heraklion, avtobusna postaja pred hotelom.
Ponudba: restavracije (glavna; kretska, azijska, mehiška, suši, italijanska in morska »a-la-carte«), okrepčevalnice, slaščičarna, več
barov; štirje bazeni (od tega trije z morsko
vodo in eden z ločenim delom za otroke), bazen s tremi tobogani; notranji bazen z morsko
vodo, jacuzzi, masaže, turška kopel, različni
tretmaji; trgovinice, tv kotiček, brezžični internet (najvišja hitrost za plačilo); otroško
igrišče, mini klub; fitnes, aerobika, odbojka
na plaži, pikado, biljard, namizni tenis in nogomet, tenis, mini nogomet; animacija.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

www.mitsishotels.com
NAŠI NAMIGI
priznana in priljubljena hotelska
veriga
bogat program vse vključeno
priporočamo družinam in parom

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

BREZPLAČNO

Wi-Fi

WELLNESS

VODNI PARK

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (najvišja hitrost za plačilo),
grelnik vode za kavo ali čaj, mini bar (dnevno
polnjenje), sef, balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

Bungalovi: enaka oprema kot standardne,
nekateri na morsko stran (doplačilo). Možni
dve dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo
osebo.
Družinski bungalovi: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z leseno predelno steno in drsnimi vrati, morska stran. Možni
dve dodatni ležišči.

ULTRA VSE VKLJUČENO
po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja,
brunch; prigrizki, sladoled v kepicah;
• kosilo v »a-la-carte« restavracijah
(določeni dnevi): neomejeno, kretska,
suši, italijanska - predhodna rezervacija;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah
(določeni dnevi): neomejeno, kretska,
azijska, mehiška, suši, morska in italijanska - predhodna rezervacija;
• določene standardne uvožene in lokalne točene pijače; mini bar (dnevno
polnjenje, omejene količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub (določeni dnevi in
ure), mini disko, umetniški tečaji;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet (standardna
hitrost).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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grčija I otok kreta
Heraklion - Gouves, Hotel Kalia Beach ****
Nasproti peščeno prodnate plaže (vmes manjša cesta/promenada z bari in tavernami),
približno 900 m od kraja Gouves, 600 m od
avtobusne postaje, 8 km od Hersonissosa in
20 km od letališča Heraklion.

www.kaliabeach.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavraciji (glavna; grško-mednarodna »a-la-carte«), okrepčevalnica, bar;
bazen z ločenim delom za otroke; masaže;
trgovinica, tv in internetni (plačilo) kotiček,
brezžični internet; otroško igrišče; biljard, namizni tenis.

NAŠI NAMIGI
popolnoma prenovljen hotel
prodajna uspešnica več let
taverna poznana po odlični grški
hrani

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo),
balkon ali terasa, bungalovski del. Možno dodatno ležišče, v nekaterih dve za otroka.

2+2

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA
VSE VKLJUČENO
po programu 11.00 - 22.30.
• samopostrežna zajtrk in kosilo ter
strežena večerja (določen meni,
predjedi in sladice samopostrežno);
popoldanski prigrizek in sladoled v
kepicah;
• določene lokalne točene pijače;
• namizni tenis;
• ležalniki in senčniki ob bazenu,
brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 7.8/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Heraklion - Gouves, Gouves Waterpark Holiday Resort ****
Približno 300 m od peščeno prodnate plaže,
700 m od kraja Gouves, približno 17 km letališče Heraklion in 400 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavraciji (glavna; azijska »a-la-carte«), več okrepčevalnic, več barov; trije
bazeni, dva otroška bazena (eden z igrali),
vodni park (določene ure); masaže, lepotilni
salon; brezžični internet; otroško igrišče, mini
klub; tenis, namizni tenis, biljard, pikado, aerobika; animacija.
Ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno,
na plaži za plačilo. Kopalne brisače za varščino in plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik (polnjenje za plačilo), sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati. Možni dve
dodatni ležišči.
Swim up družinske sobe: enaka oprema kot
standardne, dva prostora ločena z vrati, brezžični internet, terasa z ležalniki in senčniki,
souporaba bazena (direktni dostop). Možni
dve dodatni ležišči.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.gouvespark.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
živahen hotelski kompleks
vodni park
priporočamo družinam

VODNI PARK

Wi-Fi

BREZPLAČNO

WELLNESS

2+2

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 10.00 - 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki,
sladoled v kepicah za otroke;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji (določeni
dnevi): 1x v času bivanja, azijska - predhodna
rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti
• animacija, mini klub (določeni dnevi in ure), mini
disko (določeni dnevi);
• ležalniki in senčniki ob bazenih, brezžični internet
pri recepciji in v swim up družinskih sobah.

grčija I otok kreta
Heraklion - Gouves, Hotel The Island *****
Privlačno in sodobno hotelsko naselje nasproti peščene plaže (vmes manjša lokalna cesta/
promenada), približno 800 m od Gouvesa,
9 km od Hersonissosa (avtobus, taksi), 17 km
od letališča Heraklion in 19 km od mesta Heraklion, v bližini tavern, barčkov in trgovinic.
Ponudba: restavracije (glavna; taverna, italijanska, mediteranska »a-la-carte«), dva bara;
trije bazeni, notranji bazen (spa); parna in
turška kopel, savna, masaže, različni tretmaji; trgovinica, internetni in tv kotiček, brezžični internet; fitnes, tenis, namizni tenis, košarka, odbojka, biljard; lahka animacija, živa
glasba.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe (»casual«): klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
copati, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini
hladilnik (dnevno plastenka vode), grelnik
vode za kavo ali čaj, sef, balkon ali terasa,
nekatere na delno morsko/morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Standardne sobe s souporabo bazena (»casual pool«): enaka oprema kot standardne,
dodatno kopalni plašči, terasa z ležalniki in
senčniki, za največ 3 sobe skupaj na voljo posebni bazen. Dodatno ležišče ni možno.

www.theislandhotel.eu
NAŠI NAMIGI
hotel za osebe nad 16 let
odlična lokacija nasproti plaže
veliko povratnih gostov

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

OBJEKT OB
OBALI

ZA PARE

ŠPORT

*Gostje ne morejo izbirati v katerem delu hotela bodo
nastanjeni, hotel goste razporedi glede na razpoložljivost.

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
(obogateni kontinentalni) in večerja.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Heraklion - Gouves, Hotel Astir Beach ****
Leta 2018 prenovljen hotel, nasproti peščene
plaže (vmes obalna cesta), v kraju Gouves,
približno 15 km od letališča Heraklion in 700 m
od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bara;
dva bazena (eden z ločenim delom za otroke);
jacuzzi, masaže, savna, turška kopel, različni
tretmaji; trgovinica, tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče, mini klub; fitnes, pikado, mini golf, biljard, namizni tenis; animacija.

www.astirbeach.gr
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija
prenovljen 2018
priljubljen hotel

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

2+1

BREZPLAČNO

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini hladilnik, sef (plačilo), balkon, nekatere
na delno morsko stran (doplačilo). Možno
dodatno ležišče.

Wi-Fi

Storitev polpenzion: samopostrežni obogateni kontinentalni zajtrk in samopostrežna
večerja.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

VSE VKLJUČENO (doplačilo):
po programu 10.00 - 23.00.
• samopostrežni obogateni
kontinentalni zajtrk, kosilo in večerja,
pozni kontinentalni zajtrk; prigrizki,
sladoled v kepicah, čajanka;
• določene lokalne točene pijače;
• 15 minut masaže v času bivanja,
določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub (določene ure);
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in
senčniki ob bazenu, brezžični internet.
141
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Heraklion - Kokkini Hani, Hotel Mitsis Rinela Beach ***** 
Ob peščeno prodnati plaži, približno 300 m od
kraja Kokkini Hani, 12 km od Herakliona, 10 km
od letališča Heraklion, avtobusna postaja pred
hotelom in 50 m od prvih restavracij in barov.
Ponudba: restavracije (glavna; taverna in kitajska »a-la-carte«), okrepčevalnice, kavarna,
bari; dva bazena z morsko vodo, trije otroški
bazeni (dva z morsko vodo), dva tobogana (določene ure); notranji bazen, savna, masaže,
lepotilni salon; trgovinice, internetni (plačilo)
in tv kotiček, brezžični internet (največja hitrost
za plačilo); otroško igrišče, mini, junior in maxi
klub; fitnes; tenis, namizni tenis, biljard, aerobika, joga, odbojka na plaži, tečaji plavanja;
animacija, diskoteka, umetniški tečaji, »escape
room«.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašči in
copati, telefon, sat-tv, brezžični internet (najvišja hitrost za plačilo), grelnik vode za kavo ali
čaj, mini bar (omejene količine, polnjenje vsak
drugi dan), sef, balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran (doplačilo), nekatere direktno na
morje (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči za
otroka ali eno za odraslo osebo.
Standardni bungalovi: enaka oprema kot standardne, morska stran. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo osebo.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena s stekleno ali leseno
predelno steno z vrati. Možni dve dodatni ležišči.
Družinske sobe z lastnim bazenom: enaka
oprema kot standardne, dva prostora ločena s
stekleno ali leseno predelno steno z vrati, lastni
bazen, sobna postrežba (brezplačno, pijače in
prigrizki). Možna tri dodatna ležišča (največ 4
odrasli v sobi).
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

www.mitsishotels.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
bogata ponudba vse vključeno
dva tobogana
vključeni senčniki, ležalniki in bar na
plaži (prigrizki in pijača)
bližina vodnega parka Water City
na plaži tudi ločen del samo za
odrasle

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+3

WELLNESS

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni kontinentalni
zajtrk; prigrizki, sladoled v kepicah, čas za čajanko, pozni
prigrizki;
• »brunch« v »a-la-carte« taverni: neomejeno in samo za goste
v standardnih sobah s pogledom direktno na morje ter v
družinskih sobah z lastnim bazenom;
• kosilo in večerja v »a-la-carte« taverni: neomejeno - predhodna rezervacija;
• večerja v kitajski »a-la-carte« restavraciji: neomejeno - predhodna rezervacija;
• določene uvožene in lokalne točene pijače (tudi iz bara na
plaži); mini bar (omejene količine, polnjenje vsak drugi dan);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, umetniški tečaji, mini, junior in maxi klub (določeni dnevi in ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet
(standardna hitrost).

Heraklion - Kokkini Hani, Hotel Marilisa ***
Približno 50 m od peščene plaže, v kraju
Kokkini Hani s tavernami, barčki in trgovinicami, 11 km od Hersonissosa, 12 km od Herakliona, 8 km od letališča Heraklion, 3 km od
Aquariuma in 2.5 km od vodnega parka Water
City, avtobusna postaja pred hotelom.

www.marilisahotel.com
NAŠI NAMIGI
v tipičnem kretskem slogu
lepe svetle in prostorne sobe
majhen hotel z domačim vzdušjem

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica; bazen;
masaže; tv kotiček, brezžični internet; manjše
otroško igrišče; pikado, izposoja koles.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sef (plačilo),
sat-tv, mini hladilnik, balkon ali terasa, nekatere na delno morsko stran (doplačilo). Možno
dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
(kontinentalni) in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Wi-Fi

BREZPLAČNO

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

2+1

grčija I otok kreta
Heraklion - Amoudara, Petousis Hotel & Suites ****
Sodoben hotel, približno 200 m od peščene
plaže, v kraju Amoudara, približno 15 km od
letališča Heraklion.

www.petousis.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavracija, taverna; dva bazena
(eden z ločenim delom za otroke); savna, parna kopel, masaže, lepotilni salon; dvigalo, sef,
brezžični internet; fitnes.

NAŠI NAMIGI
popolnoma prenovljen leta 2019
odlična lega in vse pri roki
z eno najbolj priznanih restavracij na
območju

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.
Družinske sobe: oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči.

WELLNESS

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Suite: oprema kot standardne, večje, dodatno
kopalni plašči. Možni dve dodatni ležišči.
Junior suite s souporabo bazena: oprema
kot standardne, večje, dodatno kopalni plašči,
za določeno število sob na voljo posebni bazen. Dodatno ležišče ni možno.

1 otrok do 6. leta

SUPER CENA

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja (samopostrežna v glavni restavraciji ali »a-la-carte« v taverni).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Heraklion - Amoudara, Hotel Atlantica Akti Zeus ****
Ob peščeni plaži, v kraju Amoudara, 10 km od
letališča Heraklion, avtobusna postaja pred
hotelom.
Ponudba: restavracije (glavna; grška, italijanska »a-la-carte«), okrepčevalnica, več barov;
dva bazena, otroški bazen z igrali, vodni park
s tobogani (določene ure); masaže, lepotilni
salon; trgovinice, dvigala, brezžični internet;
mini klub; fitnes, odbojka na plaži, vodna telovadba, namizni tenis; lahka animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa,
glavna ali stranska stavba. V nekaterih možno
eno dodatno ležišče primerno za otroka ali dve
za otroka ali eno odraslo osebo in enega otroka.
Družinske sobe: oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči za dva otroka ali
eno odraslo osebo in enega otroka.
Družinske sobe superior: oprema kot standardne, dva prostora ločena z drsnimi vrati.
Možni dve dodatni ležišči.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

www.atlanticahotels.com
NAŠI NAMIGI
poznana hotelska veriga
priporočamo družinam

OBJEKT OB
OBALI

2+2

VODNI PARK

Wi-Fi

BREZPLAČNO

WELLNESS

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 09.00-24.00.
• samopostrežni, kosilo in večerja; prigrizki,
sladoled v kepicah, urica za čajanko, nočni
prigrizek;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji (določeni
dnevi): 1x v času bivanja, grška, predhodna
rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• lahka animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki,
brezžični internet.
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Heraklion - Amoudara, Enorme Lifestyle Beach Resort ****
Sodoben hotelski kompleks ob peščeni plaži,
v kraju Amoudara, 4 km od mesta Heraklion,
7 km od letališča Heraklion.
Ponudba: restavracije (glavna; morska, suši
»a-la-carte«), okrepčevalnica; dva bazena;
masaže (v času bivanja 1x 15 min/os. brezplačno); tv kotiček, brezžični internet; fitnes na
prostem, joga, pilates, boot camp, pikado,
namizni tenis; živa glasba.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno, na plaži brezplačno ob minimalnem nakupu pijače (tudi paviljoni).
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, copati, telefon,
sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik (plastenka vode ob prihodu brezplačno), grelnik
vode za kavo ali čaj, Nespresso kavni avtomat,
sef, francoski balkon, balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.
Standard sobe plus: oprema kot standardne
(vendar modernejša). Dodatno ležišče ni možno.
Standard sobe plus »swim-up«: oprema kot
standardne, souporaba bazena (za določeno
število sob na voljo posebni bazen). Dodatno
ležišče ni možno. Možna rezervacija superior
» swim up« sob z dodatnim ležiščem (doplačilo).
Superior sobe: oprema kot standardne,
prostornejše. Možno dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja (tudi zgodnji in pozni kontinentalni
zajtrk; 1x v času bivanja večerja v morski »a-la-carte« restavraciji s predhodno rezervacijo).

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

www.enormehotels.com
NAŠI NAMIGI
samo za osebe nad 16 let
sodoben hotel
ob eni najbolj priljubljenih peščenih
plaž

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

OBJEKT OB
OBALI

ZA PARE

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Heraklion - Amoudara, Hotel Sun Boutique ***
Manjši družinsko voden hotel, približno 200 m
od peščene plaže, v kraju Amoudara, 4 km od
mesta Heraklion in 7 km od letališča Heraklion, avtobusna postaja pred hotelom.
Ponudba: restavracija, bar; bazen; brezžični
internet.

www.sunhotelamoudara.gr
NAŠI NAMIGI
družinsko voden manjši hotel
v neposredni bližini ene najbolj
priljubljenih peščenih plaž
samo za osebe od 16 let dalje

Kopalne brisače (varščina in plačilo), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži
za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, sat-tv, mini
hladilnik, sef (plačilo), balkon, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni
možno.
Superior sobe: enaka oprema kot standardne,
prostornejše, dodatno kopalni plašči, copati
in grelnik vode za kavo ali čaj, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni
možno.
Storitev polpenzion: samopostrežni kontinentalni zajtrk in strežena večerja (predjedi,
solate in sladice samopostrežno).
VSE VKLJUČENO »LIGHT« (doplačilo):
po programu 10.30 do 22.45.
• samopostrežni kontinentalni zajtrk,
strežena kosilo in večerja (predjedi,
solate in desert samopostrežni);
• določene lokalne točene pijače;
• ležalniki in senčniki ob bazenih,
brezžični internet pri recepciji.
POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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PARTNERSKI
OBJEKT

ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO
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Heraklion - Sissi, Hotel Kalimera Kriti *****
Priznano naselje se terasasto spušča do lastnega
zaliva ob peščeni plaži, približno 2 km od vasice
Sissi, 44 km od letališča Heraklion, avtobusna
postaja pred hotelom.
Ponudba: restavraciji (glavna; mediteranska
»a-la-carte«), okrepčevalnica, več barov; bazen,
dva otroška bazena (eden z igrali); parna kopel,
savna, masaže, lepotilni salon, notranji bazen (v
sklopu spa centra); trgovinice, internetni kotiček,
brezžični internet; otroško igrišče, mini in najstniški klub, mini disko; fitnes, tenis, namizni tenis,
mini golf, odbojka na plaži, nogomet; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih
na plaži in brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah) ali s klimatsko napravo, kopalnica z wc-jem,
sušilec za lase, kopalni plašči in copati, telefon,
sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef,
balkon ali terasa, glavna stavba ali bungalovski
del, nekatere na morsko stran (samo bungalovski
del, doplačilo). Možno dodatno ležišče za otroka.
Gosti ne morejo izbirati v katerem delu hotela
bodo nastanjeni, hotel goste razporedi sam glede
na razpoložljivost.
Družinski bungalovi: oprema kot v standardnih,
večji. Možni dve dodatni ležišči primerni za otroka.
V sobi morajo bivati 4 osebe.
Družinska soba: oprema kot v standardnih, dva
prostora ločena z vrati, vrtna stran, glavna stavba
ali bungalovski del, nekatere na morsko stran
(samo bungalovski del, doplačilo). Možna tri dodatna ležišča. V sobi lahko bivajo največ 4 odrasle
osebe.

www.kalimerakriti.gr
NAŠI NAMIGI
ob peščenem zalivu
izredno urejeno hotelsko naselje
veliko povratnih gostov

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+3

1 otrok do 14. leta

SUPER CENA

Gosti ne morejo izbirati v katerem delu hotela bodo
nastanjeni, hotel goste razporedi sam glede na razpoložljivost.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja (ob prehodni potrditvi možnost menjave
večerje za kosilo).
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni zajtrk,
kosilo in večerja.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Heraklion - Sissi, Sissi Bay Hotel & Spa ****
Približno 300 m od prodnate plaže Bufos, v
vasici Sissi, 42 km od letališča Heraklion, avtobusna postaje pred hotelom.
Ponudba: restavracija, dve okrepčevalnici,
bar; trije bazeni z morsko vodo (eden samo za
odrasle), notranji bazen (v sklopu spa centra),
otroški bazen z morsko vodo in igrali; turška
kopel, savna, masaže; jacuzzi; tv kotiček,
brezžični internet; dve otroški igrišči, mini
klub, mini disko; vodna telovadba, namizni
tenis, biljard, pikado, odbojka na plaži, košarka.
Kopalne brisače (varščina in plačilo), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži
za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon
ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati. Možni dve dodatni
ležišči.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

www.sissibay.gr
NAŠI NAMIGI
za mirne počitnice
veliko povratnih gostov

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

1 otrok do 7. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
po programu 10.30-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladoled v kepicah za otroke, urica
za čajanko;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• mini klub (določeni dnevi in ure, od sredina
junija do sredine septembra);
• ležalniki in senčniki ob bazenih, brezžični
internet.
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Drugačna Kreta I

KRETSKA PRAVLJICA

Odhodi vsak petek od 29. maja do 30. oktobra (vsi odhodi zagotovljeni)
kombinacija potovanja in ležernega uživanja na
čudovitih otoških plažah
v ceni že vključeni trije celodnevni izleti
po otoku - izlet v Heraklion, grško glavno
mesto z obiskom slavne palače Knossos in
arheološkega muzeja, odkrivanje južnega dela
Krete z Matalo in izlet z ladjo na skrivnostni
otok Spinalonga
po želji treking v soteski Samaria, izlet na otok
Chrissi, izlet na Santorini
po želji obisk tradicionalnega grškega večera
1. DAN
nočitev
SLOVENIJA – KRETA
Zbor potnikov na letališču JP v Ljubljani. Polet proti
sončni Kreti, ki nas bo že iz zraka pozdravila v vsem
svojem razkošju. Nastanitev v hotelu na širšem področju
Herakliona (Gouves/Hersonissos/Malia …). Nočitev.
2. DAN
zajtrk, nočitev
GRŠKE POČITNICE - PO ŽELJI IZLET Z LADJICO ALI
OBISK GRŠKEGA VEČERA
Dnevi namenjeni kopanju in raziskovanju otoka. Priporočamo križarjenje z ladjico, kjer bomo križarili okrog
enega največjih naravnih pristanišč na svetu ter nepozabni obisk grškega večera, kjer se bomo prepustili
pristnemu kretskemu temperamentu.
3. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
MINI KRIŽARJENJE NA OTOK SPINALONGA
Zajtrk. Eden najlepših delov otoka je slikovito mestece
Agios Nikolaos, kamor včasih priplujejo tudi križarke.
Od tam se bomo z ladjico odpravili proti zgodovinski
skrivnosti Spinalongi. Benečani in Otomani so poskrbeli za arhitekturno podobo otočka, pretresljive in šokantne zgodbe o gobavcih in njihovih prebivališčih pa nas
popeljejo v bližnjo zgodovino skrivnosti. Sprehodili se
boste po otoku, ki je pred nekaj leti postal »slaven«
zaradi svetovno uspešnega romana »The Island« pisateljice Victorie Hislop in njegove izjemno uspešne adaptacije v serijo z naslovom »To nisi«. Po vodenem ogledu
otoka, ki je danes muzej na prostem, bomo odpluli v
zaliv Kolokitha in izkoristili urico za kopanje na eni izmed
dveh prečudovitih plaž. Po prijetni osvežitvi v kristalno
čistem morju se bomo vrnili na ladjo, kjer nas bo čakala grška žar pojedina. Osveženi in okrepčani bomo
odpluli nazaj v Agios Nikolaos, kjer bo nekaj prostega
časa za raziskovanje prikupnega mesteca. Vrnitev v hotel.
*Doplačilo 8 € za varovanje kulturne znamenitosti na
Spinalongi.
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4. DAN
zajtrk, nočitev
ODKRIVAMO JUŽNI DEL KRETE- NOSTALGIJA JUGA
Na izletu bomo spoznali enega izmed najlepših predelov
Krete – čudovito pokrajino, arheološke ostanke in priljubljene peščene plaže. Najprej se bomo zapeljali mimo
glavnega mesta otoka in pot nadaljevali skozi gričevje
bogato poraščeno z vinsko trto in oljkami do največje
in najbolj rodovitne nižine Messara. Peljali se bomo
mimo glavnega mesta nekdanje Rimske province, antičnega Gorthysa, ki je bilo središče otoka v času rimske
vladavine. Sledil obisk Festosa in ogled druge največje
minojske palače na Kreti. Od tam se odpira krasen panoramski razgled od gorovja Ida, do planote Lasshiti.
Kosilo (vključeno) bo v nekdanji ribiški vasici Matala,
kjer bomo imeli tudi priložnost, da zaplavamo v Libijskem morju (ne pozabite na kopalke in brisačo). Nato
se bomo zapeljali po lepi panoramski cesti v gorovje
Asterousia do moškega samostana Odigitrias iz 14. stoletja, ki je znan po velikih mojstrih slikanja ikon.
*Vstopnino v Festosu poravnate na kraju samem (8 €).

7. DAN
zajtrk, nočitev
PO ŽELJI IZLET V SOTESKO SAMARIA
Počitnice ali po želji treking v soteski Samarija.
Samaria velja za eno najdaljših in najlepših evropskih
sotesk, saj meri skoraj 17 km. Med potjo se bomo ustavili v vasici Samaria, od koder so se prebivalci izselili,
še vedno pa ostajajo stalne prebivalke kretske avtohtone koze Kri-kri. V soteski bomo imeli več možnosti, da
se odžejamo z izvirsko vodo. Na koncu pohoda bomo
prišli do obale v vasico Agia Roumeli, kjer se bomo
osvežili v libijskem morju in se nato prijetno utrujeni z
ladjico odpeljali do vasice Hora Sfakion, kjer nas bo
čakal avtobus in nas odpeljal do hotela.

5. DAN
zajtrk, nočitev
HERAKLION, PALAČA KNOSSOS IN ARHEOLOŠKI
MUZEJ
Kreta, kakršne preprosto ne smete zamuditi! Izlet bomo
začeli z obiskom ostankov veličastne knossoške palače,
ki je bila pred 4.000 leti gospodarsko, politično in
versko središče minojske civilizacije. Le 5 km od današnjega glavnega mesta Heraklion ležijo skrivnostne izkopanine, po legendi bivališče kralja Minos in stašnega
Minotavra. Sledi voden ogled. Nekaj prostega časa in
nato vožnja do središča glavnega mesta otoka Herakliona. Voden ogled mesta in prosti čas za kosilo ter moebitni nakup spominkov. Na koncu izleta sledi še voden
ogled arheološkega muzeja v Heraklionu. Vrnitev v hotel.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana-HeraklionLjubljana po programu, sedem zajtrkov v turističnem
objektu 3*, v enem izmed večjih letoviških središč na
širšem področju Herakliona, izlet v Heraklion in Knossos
(vstopnina za plačilo), mini križarjenje na otok
Spinalonga in kosilo, izlet na jug Krete in kosilo,
slovensko spremstvo in organizacijo potovanja.

6. DAN
zajtrk, nočitev
GRŠKE POČITNICE - PO ŽELJI IZLET Z LADJICO NA
SANTORINI
Dnevi namenjeni kopanju in raziskovanju otoka. Priporočamo izlet na sosednji otok Santorini, kjer nas bo
navdušila divja narava. Črn pesek, bele hiške, modro
morje in zelena lava, ponujajo pogled, ki ga najdete le
redkokje. Zgodovina Santorinija je zgodovina vulkana,
ki je pred 3.500 leti z izbruhom povzročil poto treh četrtin otoka. Ostanki visoko razvite civilizacije in naravna
katastrofa mnoge vodi v prepričanje, da je Santorini
pravzaprav potopljeno mesto Atlantis. S seboj ne pozabite vzeti vetrovke in kamere.

8. DAN
KRETA – SLOVENIJA
zajtrk
Zajtrk in prosto do odhoda na letališče. Polet proti Sloveniji.

POPUSTI: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču z dvema
odraslima v sobi.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: dodatni izleti, varovanje
kulturne znamenitosti na Spinalongi, vstopnina v Knossos in Festos.
OPOMBA: Razpored izletov in ogledov po dnevih se lahko spremeni (končna informacija na destinaciji pri
predstavniku). Minimalno število potnikov za vodenje v
slovenskem jeziku je 20 (drugače bo izlet voden v enem
izmed svetovnih jezikov – angleščina ali nemščina).
Dodatni izleti bodo zagotovljeni ob zadostnem številu
prijav na posamezni izlet (minimalno 20 potnikov). Na
Kreti potnike sprejme Palmin predstavnik in poskrbi za
informacije in vodenje izletov.

Drugačna Kreta

dodatni ogledi in izleti - za popoln oddih
KNOSSOS IN ARHEOLOŠKI MUZEJ V
HERAKLIONU
(odhod iz Herakliona, Rethymnona)

SPINALONGA, SKRIVNOSTNA POMORSKA
AVANTURA (odhod iz Herakliona)
Eden najlepših delov otoka je slikovito mestece Agios Nikolaos, kamor včasih priplujejo tudi križarke.
Od tam se boste z ladjico odpravili proti zgodovinski
skrivnosti Spinalongi. Benečani in Otomani so poskrbeli za arhitekturno podobo otočka, pretresljive
zgodbe o gobavcih in njihovih prebivališčih pa vas
popeljejo v bližnjo zgodovino skrivnosti. Sprehodili se boste po otoku, ki je pred nekaj leti postal
»slaven«, zaradi svetovno uspešnega romana »The
Island« pisateljice Victorie Hislop in njegove izjemno
uspešne adaptacije v serijo z naslovom »To nisi«. Po
vodenem ogledu otoka, ki je danes muzej na prostem, boste odpluli v zaliv Kolokitha in izkoristili urico
za kopanje na eni izmed dveh prečudovitih plaž. Po
prijetni osvežitvi v kristalno čistem morju se boste
vrnili na ladjo, kjer vas bo čakala grška žar pojedina.
Osveženi in okrepčani boste odpluli nazaj v Agios
Nikolaos, kjer bo nekaj prostega časa za raziskovanje prikupnega mesteca.

NOSTALGIJA JUGA (odhod iz Herakliona)
Na tem izletu boste spoznali enega izmed najlepših predelov Krete - čudovito pokrajino, arheološke ostanke in priljubljene peščene plaže. Najprej
se boste zapeljali mimo glavnega mesta otoka in
pot nadaljevali skozi gričevje bogato poraščeno z
vinsko trto in oljkami do največje in najbolj rodovitne nižine Messara. Peljali se boste mimo glavnega mesta nekdanje Rimske province, antičnega
Gorthysa, ki je bilo središče otoka v času rimske
vladavine. Sledil bo ogled druge največje minojske
palače na Kreti v Festosu. Od tam se odpira krasen
panoramski razgled vse od gorovja Ida do planote
Lasshiti. Kosilo bo v nekdanji ribiški vasici Matala,
kjer boste imeli tudi priložnost, da zaplavate v Libijskem morju (ne pozabite na kopalke in brisačo).
Nato se boste zapeljali po panoramski cesti v gorovje Asterousia do moškega samostana Odigitrias
iz 14. stoletja, ki je znan po velikih mojstrih slikanja
ikon.

MAGIČEN IN NEOKRNJEN RAJSKI OTOK
CHRISSI
(odhod iz Herakliona)
Popoln dan za kopanje, snorkljanje in sončenje
(lastna oprema za snorkljanje po želji) na otoku
Chrissi oz. Zlatem otoku. Zjutraj vožnja do južne
obale Krete, kjer se boste v mestu Ierapetra vkrcali na ladjo, ki vas bo popeljala na otok Chrissi. Če
boste imeli srečo, boste med plovbo lahko opazovali delfine v naravnem okolju. Po prihodu na otok,
ki leži najjužneje in je najbolj vroča točka Evrope,
njegova vegetacija pa je že podobna tropski, se
boste skozi cedrov gozd sprehodili do belih peščenih plaž. Prosto za kopanje in uživanje v kristalni
turkizni vodi. Otok je zaščiten kot območje naravne
lepote in je videti kot raj na zemlji.

OTOK KOUFONISSI S PIRATSKO LADJO
(odhod iz Herakliona)
Izlet na otok še neokrnjene narave. Zgodaj zjutraj
se boste odpeljali do južne obale Krete, kjer bo na
vas že čakala piratska ladja Evdokia. Po približno
1 uri plovbe po Libijskem morju, se boste izkrcali
na danes nenaseljenem otoku Koufonissi, ki ima
36 prelepih plaž s fino zlato mivko in kristalno
čistim morjem. Nekatere od plaž (Asproulos, Chiliaderfia, Faros in Anemertia zraven Rimskega gledališča) so na listi Evropskih najlepših plaž. Imeli
boste tudi dovolj časa za samostojno raziskovanje
neokrnjenega otoka in njegovih plaž (hoja okoli
otoka traja približno 1 uro).

GRŠKI FOLKLORNI VEČER
Kretčani svojih občutkov ne izrazijo le z besedami, temveč še bolj prepričljivo s plesom in glasbo. Glasba z orientalskimi elementi, natančnimi
koraki plesalcev, pisane noše plesalk in skoraj že
akrobatske umetnije - poizkusite še sami in se
prepustite vročemu večeru, prežetemu z zvoki tradicionalne glasbe, uživajte ob grški hrani in dobri
kapljici domačega vina.

SOTESKA SAMARIA
(odhod iz Herakliona, Matala/Agia Galini, Chania, Rethymnon)
Peljali se boste do Bele gore na planoto Omalos. Tu
se začne 18 km dolga soteska, ki vas bo zagotovo
prevzela z divjo lepoto in raznolikostjo pokrajine.
Peš se boste podali proti zapuščeni vasi Samaria
in skozi sotesko. Najožji del soteske je širok le 4
m, skalne stene pa se povzpnejo do 350 m visoko.
Hoja bo trajala 4-6 ur in se konča v ribiški vasici
Agia Roumeli. V eni izmed tavern si boste lahko
odpočili od dolge hoje ali pa zaplavali v vabljivo
modrem morju. Popoldan se boste vkrcali na ladjico in po eni uri in plovbi mimo klifov južne obale,
pripluli v Chora Sfakion, kjer vas bo čakal avtobus.
PRIPOROČAMO: dobro kondicijo, vodo, močne čevlje za hojo po hribih, vetrovko, zaščito pred soncem (kapo, kremo, očala), kopalke in nekaj hrane.

SANTORINI - enodnevno križarjenje
k vulkanskemu otoku
(odhod iz Herakliona, Chanie, Rethymnona)
Predlagamo izlet na sosednji otok Santorini, kjer
vas bo navdušila divja narava. Črn pesek, bele hiške, modro morje in zelena lava, ponujajo pogled,
ki ga najdete le redkokje. Zgodovina Santorinija je
zgodovina vulkana, ki je pred 3.500 leti povzročil,
da se je tri četrtine otoka potopilo. Ta katastrofa
in ostanki visoko razvite civilizacije mnoge vodi v
prepričanje, da je Santorini pravzaprav potopljeno
mesto Atlantis. S seboj ne pozabite vzeti vetrovke
in kamere.

ELAFONISSI (odhod iz Chanie, Rethymnona)
Obisk ene najlepših plaž na Kreti je edinstvena
priložnost za raziskovanje južnega dela Krete. Iz
Chanie se boste odpeljali proti jugu, skozi pokrajino nasadov oljčnih dreves in kretskih vasic. Postanek v vasici Agia Sofia, kjer se boste po stopnicah
povzpeli v jamo, v kateri se nahaja cerkvica obkrožena s kapniki. Naslednja postaja bo samostan
Chrissoskalitissa, kjer je jama skupaj s samostanom in cerkvico obdana z morjem. Na plažo Elafonissi boste prispeli v času kosila, kjer boste imeli
dovolj časa za raziskovanje okolice in uživanje v
kristalno čistem morju.

Kreta, kakršne ne smete zamuditi! Izlet boste začeli z obiskom velike znamenitosti Krete, ostankov veličastne palače Knossos, ki je bila pred
malo manj kot 4000 leti gospodarsko, politično in
versko središče minojske civilizacije. Sledi voden
ogled skrivnostnih izkopanin, ki ležijo le 5 km od
današnjega glavnega mesta Herakliona in kjer naj
bi po legendi nekoč prebival sam kralj Minos s
svojo strašno pošastjo Minotavrom. Nekaj prostega časa in vožnja do Archanesa, kjer si boste ogledali Minojsko predstavo in pokusili tradicionalno
hrano otoka. Nato se boste odpravili proti glavnemu mestu otoka, kjer bo nekaj prostega časa. Na
koncu izleta pa sledi še voden ogled arheološkega
muzeja v Heraklionu.

NAJEM AVTOMOBILA IZ CHANIE in HERAKLIONA
Po predhodni potrditvi lahko rezervirate vozilo za 3 in več dni. Ob povpraševanju
boste povedali željene dneve. Dnevi najema se štejejo na 24 ur, zato morate biti pri
oddaji pazljivi, da ne prekoračite 24 ur, sicer se vam zaračuna dodatni dan najema.
Pri rezervaciji si lahko izberete le kategorijo vozila, ne more pa se vnaprej potrditi
določenega tipa vozila.
Otroški sedež je možno naročiti in na licu mesta, plačilo približno 4 € na dan.
TIP A: klimatiziran, TOYOTA AYGO, CHEVROLET MATIZ ali podoben
TIP B: klimatiziran, CITROEN C3, FIAT PANDA, PEUGEOT 206 ali podoben
TIP C: klimatiziran, TOYOTA COROLLA, 1.4 FIAT GRANDE, PUNTO, TOYOTA YARIS ali
podoben.
TIP D: klimatiziran, TOYOTA COROLLA, 1.6 CITROEN PICASSO ali podoben
TIP F: SUZUKI JEEP, JIMNY 4 X 4 ali podoben

Cena vključuje: neomejene kilometre, takse, 24 urno asistenco, menjavo vozila v
48 urah, dodatnega voznika, zemljevid Krete, zavarovanja: CDW (šasija in gume niso
zavarovane, vendar se jih da na licu mesta zavarovati dodatno za pribčižno 4 € na
dan), FDW, kraja, proti tretji osebi.
Pomembno:
Izposoja, splošni pogoji in morebitne reklamacije so v pristojnosti lokalnega ponudnika.
Za prevzem vozila je na licu mesta potrebna kreditna kartica (Visa ali Mastercard), v
nasprotnem primeru je potrebno plačilo varščine v gotovini.
Če ob prihodu ni na voljo izbranega vozila, si podjetje za izposojo pridržuje pravico
zamenjati vozilo za katerokoli drugo vozilo istega cenovnega razreda.
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Helios, bog sonca, ki je bil zaščitnik Rodosa je bil za mnoge najlepši grški bog. Otok mu je skupaj z ljubeznijo
čudovite nimfe Rode podaril Zeus. Na Rodosu vedo, da sta svoboda in sproščenost s kančkom norosti idealna
kombinacija za pravo »rodosmopolitsko« življenje. Dovolite, da vas domačini potegnejo v svoj karakter in hitro se boste nalezli »kefija« - posebne grške strasti do življenja.

Zakaj na Rodos?
Zaradi kombinacije dramatične narave in radoživega temperamenta otok mnogi imenujejo »ta pio ómorfo nisí«, najlepši otok Dodekanezov.
Posebna atmosfera je na jugu Rodosa, kjer celo leta piha. Surfarji in kajtarji že dolgo prisegajo na ta košček Mediterana.
Mesto Rodos očara obiskovalca z enim najbolj ohranjenih srednjeveških jeder pod zaščito Unesca, kjer domačini živijo in delajo v istih stavbah kot
vitezi sv. Janeza pred šestimi stoletji. Protiutež sta živahen nočni utrip tega mesta in njegova moderna duša.

Namigi za doživetja
Občudujte različne arhitekturne stile v vasi Lindos, ki je doživela sloves antike in moč kasnejših osvajalcev. Znamenita starogrška akropola, srednjeveške utrdbe in obzidje pripovedujejo razburkane zgodbe.
Slovita Dolina metuljev je zeleni raj z izviri vode in krili metuljev, ki najbolj zavzeto utripajo med paritvenimi obredi.
Pridružite se izkušenim Palminim predstavnikom, ki vas bodo z veseljem popeljali na enodnevne izlete po skritih kotičkih Rodosa in Lindosa, na sosednji, neokrnjen otoček Symi ali pa na grški večer na vasi, kjer boste zaplesali sirtaki z najboljši plesno skupino na Rodosu.
Kalathos je zlata obala s čistim morjem in sproščujočim vzdušjem. Velja za idealno zatočišče za družine z otroki.

TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
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MAJ
21
21

JUN
25
23

JUL
27
25

AVG
28
26

SEP
25
25

OKT
22
23

MESTO RODOS
Glavno mesto otoka, upravno in kulturno središče Dodekaneze. Mesto Rodos je prestolnica zabave in nudi mnogo užitkov gostom, ki si poleg počivanja na plaži želijo vročih in zabavnih noči. Srednjeveški del mesta je uvrščen na UNESCOV seznam svetovne
dediščine in je vsekakor vreden ogleda. Vsi hoteli so v bližini prodnato peščene plaže in
starega dela mesta s številnimi trgovinami, restavracijami in bari.
FALIRAKI
Leži na vzhodni obali otoka, približno 15 km od mesta Rodos. Vzdolž zaliva Faliraki se
nahaja dolga istoimenska peščena plaža s kristalno čistim morjem. Faliraki plaža je
poznana kot »plaža zabave« z največjim vodnim parkom v Grčiji. Mesto je znano tudi
po številnih barih in tako privablja ljubitelje kopanja, sončenja in zabave z vsega sveta.
V bližini se nahaja tudi golf igrišče, tako da tudi ljubitelji golfa na Rodosu ne boste
prikrajšani.
IXIA/IALYSSOS
Znana po 8 km dolgi plaži in pestri izbiri vodnih športov. Zaradi ugodnih vetrovnih pogojev sta priljubljena pri ljubiteljih surfanja in kajtanja, pa tudi mesto Rodos je zelo blizu.

SYMI
IXIA/IALYSSOS
Ixia

RODOS

Kremasti Khalithea
Faliraki
FALIRAKI
Afandou
AFANDOU
Kritinia

LADIKO

Kolymbia
KOLYMBIA
Arhangelos

Emponas

Massarri

Monolithos

LINDOS/LARDOS
Lhindos
Lardos

GENNADI
Genadi

Katavia

Letovišča: mesto Rodos,
Kalithea, Faliraki, Afandou, Kolymbia,
Plimiri
Ialyssos, Ixia, Lindos, Lardos, Kiotari, Gennadi, Ladiko
Povezani otoki (z ladjo): Symi
Letališče: Rodos
Čas leta: pribl. 2.30 ure
Časovni zamik: + 1 ura
Dokumenti za pot: veljaven slovenski potni list ali osebna izkaznica
(za slovenske državljane)
ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana

LADIKO
Področje severno od Falirakija z dvema najbolj znanima plažama na otoku: Ladiko,
manjša vendar dobro organizirana plaža s finim peskom in turkizim morjem je izredno
priljubljena predvsem v mesecu avgustu. Zaliv Anthony Quinn s čudovitim turkiznim
morjem in bujnimi pinjevci, ki segajo vse do obale. Ime je dobil po slovitem igralcu, ki
se je v ta rajski košček zaljubil med snemanjem filma “The Guns of Navarone”, upodobil
pa tudi vsem znanega Grka Zorbo.
HARAKI
Idilična vasica Haraki se nahaja 35 km od mesta Rodos, na južni obali otoka, poleg zanimivih ostankov gradu Feraklos. V neokrnjenem zalivu z ribiškimi ladjicami boste našli
pravo Grčijo, majhne taverne in številne barčke. Plaža je organizirana, za plačilo so na
voljo so kabine, senčniki in ležalniki.
KOLYMBIA
Leži na vzhodni strani otoka, približno 25 km od mesta Rodos in Lindos. Nekoč ribiška
vasica, je danes pomembno turistično središče s čudovito plažo, hoteli, tavernami in
trgovinami. Od glavne ceste, do plaže s hoteli, vodi cesta skozi čudovit drevored evkaliptusov.
LINDOS/LARDOS/GENNADI
Je najslavnejša podoba, ki jo Rodos pošilja po svetu. Na vrhu griča še vedno spektakularno kljubuje času nekdanja akropola (gornje mesto), ki so jo gradili Stari Grki,
dograjevali pa Rimljani, Bizantinci, vitezi sv. Janeza in Turki. Od tu je razgled na majhna,
slikovita pristanišča v okolici. Mestece Lindos se razprostira ob lepem peščenem zalivu. Leži na vzhodni strani obale Rodosa, 55 m južno od glavnega mesta in je primeren za
vse, željne raziskovanja in umirjenih počitnic. Južno od Lindosa se nahajajo še neodkriti
biseri Rodosa - Lardos, Pefkos, Kiotari, Gennadi - vsako letovišče oz. vasica ima svoj
šarm, njihova glavna značilnost pa so dolge plaže, kjer boste zagotovo našli kotiček
zase.
AFANDOU
Najstarejša rodoška vasica je nastala v času, ko so na to območje vdirali pirati in so se
bili domačini primorani poskriti nekoliko v notranjost, na območje, ki iz morja ni bilo
vidno. Od tod tudi ime Afandou, ki izhaja iz besede “áfandos”, grško “neviden”. Sredi
bogatih oljčnih nasadov in ob čudoviti 3 km dolgi plaži je letovišče odlično za preživljanje mirnih počitnic, saj je hotelskih objektov malo.
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Ialyssos, Labranda Blue Bay Resort ****
Hotelsko naselje ob peščeno prodnati plaži,
približno 3 km od vasice Ialyssos, 10 km od
mesta Rodos, 4 km od letališča, 500 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska, z
burgerji in grška »a-la-carte«), okrepčevalnice, sladoledni bar, več barov; dva bazena, dva
otroška bazena, vodni park (določene ure),
notranji bazen; masaže; trgovinica, internetni
(plačilo) in tv kotiček, brezžični internet; tri
otroška igrišča, mini klub; fitnes, tenis, košarka, odbojka na plaži, namizni tenis, biljard,
aerobika, pikado, na plaži Meltemi Windsurf
center; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik (plastenka
vode ob prihodu, polnjenje za plačilo), sef,
balkon ali terasa, stranska stavba. Možno dodatno ležišče za otroka.
Možnost rezervacije sob v glavni stavbi ali
bungalovskem delu (doplačilo, predhodna
potrditev).
Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati (spalnica in predprostor), na bazen, stranska stavba. Možni dve
dodatni ležišči za otroka (pograd). V sobi morajo bivati 4 osebe.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

www.labranda.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
poznana hotelska veriga
priporočamo družinam in parom
vključeni ležalniki, senčniki in bar
(pijače in prigrizki) na plaži

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

BREZPLAČNO

Wi-Fi

Ponudba: zajtrkovalnica/ okrepčevalnica, kavarna; bazen z ločenim delom za otroke; tv
kotiček, sef (plačilo), brezžični internet pri
recepciji.

TOBOGANI

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja v glavni restavraciji, pozni kontinentalni zajtrk; prigrizki (tudi iz bara
na plaži);
• večerja v »a-la-carte« restavraciji (določeni dnevi): 1x v
času bivanja, grška, italijanska, z burgerji - predhodna
rezervacija;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži);
plastenka vode ob prihodu;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub (določene ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, brezžični internet.

Ialyssos, Hotel Alea **
Približno 200 m od prodnate plaže, v kraju
Ialyssos, 4 km od letališča, 7 km od mesta Rodos, v bližini trgovinic, barov in restavracij.

WELLNESS

www.aleahotel.com
NAŠI NAMIGI
manjši družinsko voden hotel
veliko povratnih gostov
za počitnice po lastni meri

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio za 1-3 osebe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
spalno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in hladilnikom, brezžični internet (plačilo), telefon,
tv, balkon ali terasa.
Studio za 2-4 osebe: prostornejši, enaka
oprema kot manjši studii.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Storitev najem.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni kontinentalni zajtrk.
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1. in 2. otrok do 17. leta

SUPER CENA

grčija I otok rodos
Ixia, Hotel Electra Palace *****
Ob peščeno prodnati plaži, približno 1.5 km od
kraja Ialysos, 10 km od mesta Rodos, 7 km od
letališča, v bližini trgovinic, barov in restavracij, 600 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska, z
jedmi z žara, azijska »a-la-carte«), slaščičarna,
več barov; bazena, otroški bazen, notranji bazen (nad 16 let, v sklopu spa centra); trgovinice, internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični
internet (višja hitrost za plačilo); otroško igrišče, baby, mini in najstniški klub; fitnes, tenis,
košarka, odbojka mini nogomet, vodna telovadba, joga, pikado; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

www.electrahotels.gr
NAŠI NAMIGI
za zahtevnejše goste
poznana hotelska veriga
priporočamo parom in družinam

OBJEKT OB
OBALI
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1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO PREMIUM po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni kontinentalni zajtrk; prigrizki;
• večerja in kosilo v »a-la-carte« restavraciji (določeni
dnevi): 1x v času bivanja, italijanska, z jedmi z žara;
azijska (samo večerja); predhodna rezervacija;
• določene lokalne in uvožene točene pijače; mini bar
(omejene količine ob prihodu);
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, brezžični internet
(standardna hitrost), sef.

Ixia, Hotel Nathalie *** 
Majhen družinsko voden hotel, približno 600 m
od prodnate plaže, v kraju Ixia, 8 km od mesta
Rodos, 8 km od letališča, 100 m od prvih trgovinic, barov in restavracij, avtobusne postaje.
Ponudba: zajtrkovalnica, okrepčevalnica; bazen; sef (plačilo), tv kotiček, brezžični internet; biljard.

WELLNESS

2+2

Sobe superior: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč in
copati, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini
bar (omejene količine ob prihodu, dodatno
polnjenje za plačilo), grelnik vode za kavo ali
čaj, sef, balkon, nekatere na morsko stran
(doplačilo) ali na morje (doplačilo). Možno
dodatno ležišče (razen v sobah na morje).
Junior suite: prostornejše, enaka oprema kot
sobe superior. Možni dve dodatni ležišči.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

www.nathaliehotel.com
NAŠI NAMIGI
		izredno prijeten manjši družinsko
voden hotel
prenovljen 2019
		priporočamo parom

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava (1.6.30.9.), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode
za kavo ali čaj, mini hladilnik, balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ZA PARE

Storitev nočitev z zajtrkom: obogaten samopostrežni kontinentalni zajtrk.
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grčija I otok rodos
Rodos, Hotel Mitsis Grand *****
Nasproti prodnate plaže (vmes cesta), 500 m
od mesta Rodos (urejena kolesarska steza),
13 km od letališča, avtobusna postaja pred
hotelom.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
azijska, mehiška, taverna »a-la-carte«), več
okrepčevalnic, slaščičarna, več barov; dva
bazena z morsko vodo, otroški bazen, notranji bazen; masaže, razni tretmaji; trgovinice,
internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični
internet; mini klub; tenis, joga, vodna telovadba, ples, biljard, namizni tenis, kolesarjenje; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (omejene količine,
polnjenje vsak drugi dan), grelnik vode za kavo
ali čaj, sef, balkon, nekatere na morsko stran
(doplačilo). Možno dodatno ležišče za odraslo
osebo ali dve za otroka.
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www.mitsishotels.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
mestni hotel z vsem udobjem in
bogato ponudbo
kolesarska steza do mesta
odlična lokacija

PARTNERSKI
OBJEKT

MESTNI
OBJEKT

2+2

BREZPLAČNO

Wi-Fi

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• zgodnji kontinentalni zajtrk, samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled v kepicah, pozna sampostrežna večerja;
• »brunch« v določenih »a-la-carte« tematskih restavracijah: neomejeno,
predhodna rezervacija;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): neomejeno, italijanska in azijska, predhodna rezervacija;
• določene lokalne in uvožene točene pijače; mini bar (omejene količine,
polnjenje vsak drugi dan);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub (določene ure in dnevi);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih; brezžični internet, sef.

Rodos, Hotel Mitsis Petit Palais ****
Priljubljen mestni hotel, približno 100 m od
mestne prodnate plaže, v mestu Rodos,
700 m od starega mestnega jedra, 15 km od
letališča in 50 m od avtobusne postaje, v bližini trgovinic, barov in tavern.

www.mitsishotels.com
NAŠI NAMIGI
priljubljena hotelska veriga
odlična lega, vse pri roki
priporočamo parom

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen, jacuzzi; internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet; animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini hladilnik (polnjenje za plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

MESTNI
OBJEKT

2+1

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.
1 otrok do 13. leta

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
po programu 10.00 - 23.30
(hrana 24 ur).
• samopostrežni zajtrk z naravnim
pomarančnim sokom in več vrstami
kav, kosilo in večerja; zgodnji kontinentalni zajtrk; prigrizki, čajanka;
pozni samopostrežni prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• animacija;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki
in senčniki ob bazenu; sef, brezžični
internet.
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Wi-Fi

BREZPLAČNO

SUPER CENA

grčija I otok rodos
Rodos, Hotel Mitsis La Vita ****
Nasproti mestne prodnate plaže (vmes cesta), v mestu Rodos, 2 km od starega mestnega jedra, 15 km od letališča, 50 m od sestrskega hotela Mitsis Petit Palace, 50 m od
avtobusne postaje, v bližini trgovinic, barov
in tavern.

www.mitsishotels.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
priljubljena hotelska veriga
odlična lega, vse pri roki

Ponudba: bar; bazen z morsko vodo, dvigalo,
internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični
internet.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini hladilnik, sef, stranska morska stran,
nekatere z balkonom (doplačilo), nekatere z
balkonom in na morsko stran (doplačilo); nekatere s francoskim balkonom in na morsko
stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče,
razen v sobah s francoskim balkonom.

PARTNERSKI
OBJEKT

MESTNI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Otrok do 12. leta

SUPER CENA

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk v sestrskem hotelu Mitsis Petit Palace.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja v sestrskem hotelu Mitsis Petit
Palace.
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Rodos, Hotel Agla ****
Mestni hotel 50 m od prodnate plaže (vmes
cesta), približno 900 m od starega dela mesta Rodos, 15 km od letališča, v bližini trgovinic,
barov in restavracij, 50 m od avtobusne postaje.

www.aglahotel.gr
NAŠI NAMIGI
odlična lega
vse pri roki

Ponudba: restavracija, taverna, okrepčevalnica, bar; bazen; trgovinica, dvigalo, tv kotiček, brezžični internet; namizni tenis.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo),
balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

MESTNI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.
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Rodos, Hotel Alexia Premier City ****
Novejši sodoben hotel, približno 80 m od
peščeno prodnate plaže (vmes cesta), v mestu Rodos, 13 km od letališča, v bližini trgovinic,
barov in restavracij.

www.alexia-hotel.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija v mestu
sodoben hotel

Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), okrepčevalnica, bar; bazen; tv
kotiček, brezžični internet; fitnes, turška kopel, savna, masaže, jacuzzi, lepotilni salon.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo),
grelnik vode za kavo ali čaj, balkon, nekatere
na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče (zofa).

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

MESTNI
OBJEKT

BREZPLAČNO

WELLNESS

2+1

ZA PARE

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
1 otrok do 7. leta

SUPER CENA
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Rodos, Hotel Blue Sky City Beach ****
Ob prodnati plaži Psaropoula (vmes cesta),
približno 800 m od starega dela mesta Rodos
in 15 km od letališča, v bližini trgovinic, barov
in restavracij.

www.blueskyhotel.gr
NAŠI NAMIGI
odlična lega – vse pri roki in na plaži
priljubljen hotel naših gostov

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen z jacuzzijem; savna, parna kopel, masaže; trgovinica; internetni (plačilo) in tv
kotiček, brezžični internet; fitnes.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatizirane (določene
ure), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(plačilo), sef (plačilo), balkon, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče.
*Enoposteljne sobe so brez balkona.
Deluxe sobe: novejše, oprema kot standardne, prostornejše, dodatno grelnik vode za
kavo ali čaj, sef, copati, brezplačna raba
fitness centra in 15-minutna masaža. Nekatere na morsko stran (doplačilo). Dodatno
ležišče ni možno.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.
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Wi-Fi

MESTNI
OBJEKT

BREZPLAČNO

2+1

ZA PARE

WELLNESS

grčija I otok rodos

Rodos, Hotel Marin Congo **sup.
Prijeten manjši hotel, približno 100 m od peščeno prodnate plaže Zefyros, v mestu Rodos,
približno 1 km od starega dela mesta, 15 km od
letališča, avtobusna postaja pred hotelom, v
bližini trgovinic, barov in restavracij.

www.hotelcongo.gr
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija – vse na dosegu rok
prijetno in domače vzdušje

Ponudba: zajtrkovalnica, bar; majhen vrtni
bazen; sef pri recepciji (plačilo), internetni
(plačilo) in tv kotiček, brezžični internet; biljard.
Ležalniki in senčniki na vrtu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (najvišja hitrost
za plačilo), mini hladilnik, balkon. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

MESTNI
OBJEKT

2+1

KUŽKOM
PRIJAZNO

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.
1 otrok do 12. leta

SUPER CENA
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Rodos, Hotel Amaryllis **
Mestni hotel, 150 m od prodnate plaže, približno 1.5 km od starega dela mesta Rodos,
15 km od letališča, v bližini trgovinic, barov in
restavracij, 200 m od avtobusne postaje.

www.amaryllis.grr
NAŠI NAMIGI
odlična lega
priporočamo parom

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica; tv kotiček, brezžični internet.
Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo. Lastna
kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo),
balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

MESTNI
OBJEKT

ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
(kontinentalni) in večerja.
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Faliraki, Elysium Resort & Spa *****
Prvovrsten hotel, ob peščeno prodnati plaži,
približno 6 km od središča kraja Faliraki, 8 km
od starega dela mesta Rodos, 15 km od letališča, avtobusna postaja pred hotelom.
Ponudba: restavracije (glavna; mediteranska
»a-la-carte«), okrepčevalnica, bar; dva bazena, otroški bazen; turška kopel, savna, masaže, jacuzzi, razni tretmaji; trgovinici, internetni
kotiček, brezžični internet; otroško igrišče;
fitnes, tenis, joga, pilates, vodna telovadba,
mini golf, odbojka na plaži; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Sobe deluxe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, kopalni plašč, copati, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, grelnik vode za kavo ali čaj, sef, balkon ali
terasa, na morsko stran. Možno dodatno ležišče.

www.elysium.gr
NAŠI NAMIGI
udobje in razvajanje
prefinjen in eleganten hotel za
zahtevne goste
odlična izbira za poročno potovanje

OBJEKT OB
OBALI

ZA PARE

ŠPORT

BREZPLAČNO

Wi-Fi

2+1

Storitev polpenzion: samopostrežni zajtrk in
strežena večerja (predjedi in sladice samopostrežne, izbira med tremi meniji).
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk in streženo kosilo (določen meni) ter
strežena večerja (predjedi in sladice samopostrežne, izbira med tremi meniji).
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Faliraki, Hotel Rodos Palladium *****
Prvovrsten hotel ob peščeno prodnati plaži,
v kraju Faliraki, približno 8 km od središča
mesta Rodos (taksi, minibus), 15 km od letališča, 10 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavraciji (glavna; mediteranska
»a-la-carte«), dve okrepčevalnici, bar; bazen, otroški bazen; parna kopel, savna, masaže, notranji bazen, lepotini salon; trgovinice, internetni kotiček (plačilo), brezžični
internet; mini klub; fitnes, tenis, košarka,
odbojka, mini golf, namizni tenis, odbojka na
plaži, nogomet, aerobika, vodna telovadba;
lahka animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: prenovljene, klimatska
naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik
vode za kavo ali čaj, mini hladilnik (plastenka vode ob prihodu brezplačno, polnjenje za
plačilo), sef, balkon, nekatere na morsko
stran (sobe »deluxe«, doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Gostje ne morejo izbirati v katerem delu hotela bodo nastanjeni. Hotel goste razporedi
sam glede na razpoložljivost.
Sobe superior deluxe: enaka oprema kot standardne, prostornejše, dodatno kopalni plašč in
copati, morska stran. Možno dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežni zajtrk
in večerja (4x tedensko možnost strežene
večerje z določenim menijem).
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja (4x tedensko možnost
strežene večerje z določenim menijem).
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.rodospalladium.gr
NAŠI NAMIGI
udobje in razvajanje
senčniki in ležalniki na plaži
brezplačno

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

ZA PARE

2+1

GOLF

BREZPLAČNO

1 otrok do 5. leta

SUPER CENA

Wi-Fi

grčija I otok rodos
Faliraki, Hotel Mitsis Faliraki Beach *****
Ob peščeni plaži, v kraju Faliraki, približno
15 km od letališča in 100 m od avtobusne postaje, v bližini trgovinic, barov in tavern.
Ponudba: restavracije (glavna; grška, italijanska, mehiška, azijska, suši »a-la-carte«), okrepčevalnica, slaščičarna, dva bara; trije bazeni (eden z ločenim delom za otroke), dva
tobogana; masaže, lepotilni salon; trgovinice,
internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet (višja hitrost za plačilo); otroško igrišče,
mini klub; namizni tenis, biljard, pikado, tenis,
odbojka in nogomet na plaži, aerobika, vaterpolo, tečaji plavanja, izposoja koles, fitnes;
animacija, grški večer, »escape room«.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašči in
copati, telefon, sat-tv, brezžični internet (višja hitrost za plačilo), grelnik vode za kavo ali
čaj, mini bar (omejene količine, polnjenje vsak
drugi dan), sef, balkon ali terasa, delna
morska stran, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Sobe z lastnim bazenom: enaka oprema kot
superior, lastni bazen. Možno dodatno ležišče.
Družinske »quadriple« sobe: enaka oprema
kot superior, nekatere na mosko stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči za otroka ali
eno odraslo osebo (pograd).
Družinske večje sobe: enaka oprema kot superior, nekatere s predelno steno. Možni dve
dodatni ležišči.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

www.mitsishotels.com
NAŠI NAMIGI
priljubljena hotelska veriga
odlična lega ob plaži, vse pri roki,
vključen bar na plaži (prigrizki in
pijača)

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

BREZPLAČNO

Wi-Fi

Ponudba: restavracije (glavna; morska, italijanska, azijska, mehiška, grška »a-la-carte«), okrepčevalnice, slaščičarna, več barov;
bazen z morsko vodo, otroški bazen z morsko
vodo in tremi tobogani; masaže, parna kopel,
lepotilni salon, notranji bazen, jacuzzi; trgovinice, internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet (višja hitrost za plačilo); otroško
igrišče, mini klub; fitnes, odbojka na plaži,
biljard, pikado, aerobika, namizni tenis, tenis,
tečaj plavanja, izposoja koles; animacija, živa
glasba, umetniški tečaji, »escape room«.

TOBOGANI

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk z naravnim pomarančnim sokom in več vrstami kave,
kosilo in večerja (kotiček za otroke), zgodnji kontinentalni zajtrk; prigrizki (tudi
iz bara na plaži), čas za čajanko, sladice, sladoled v kepicah, nočni prigrizki;
• kosilo v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): 1x v času bivanja, grška,
italijanska ali suši - predhodna rezervacija;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): 1x v času bivanja, grška,
italijanska, mehiška ali azijska - predhodna rezervacija;
• določene uvožene in lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži); mini bar
(omejene količine, polnjenje vsak drugi dan);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, grški večer, umetniški tečaji, tečaj grške kuhinje, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih, sef, brezžični internet (standardna hitrost).

Faliraki, Hotel Mitsis Alila Resort & Spa *****
Ob peščeno prodnati plaži, približno 4 km od
Falirakija, 10 km od mesta Rodos (minibus,
taksi) in 20 km od letališča, avtobusna postaja pred hotelom.

WELLNESS

www.mitsishotels.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
priznana hotelska veriga
bogat program »vse vključeno«
vključen bar na plaži (prigrizki in
pijače)
tobogani

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

BREZPLAČNO

Wi-Fi

WELLNESS

ŠPORT

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (višja hitrost za plačilo), grelnik
vode za kavo ali čaj, kavni aparat, mini bar
(omejene količine, dnevno polnjenje), sef,
balkon ali terasa, morska stran. Možno dodatno ležišče za otroka.
Družinske sobe: enaka oprema kot superior,
dva prostora ločena z drsnimi vrati, stranska
morska stran, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, pozni zajtrk, kosilo in večerja, »brunch a-la carte«, pozna večerja; prigrizki (tudi iz bara na plaži), sladoled v kepicah, čas za čajanko;
• kosilo v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): neomejeno, grška, mehiška in italijanska - predhodna rezervacija;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): neomejeno, grška,
italijanska, azijska in mehiška - predhodna rezervacija;
• določene standardne uvožene in lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži);
mini bar (dnevno polnjenje, omejene količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, živa glasba, umetniški tečaji, mini klub (določene ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet (standardna
hitrost).
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grčija I otok rodos
Faliraki, Esperides Beach Family Resort ****
Ob prodnato peščeni plaži, približno 300 m
od največjega vodnega parka na otoku, 3 km
od mesta Faliraki, 12 km od mesta Rodos in
16 km od letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; samopostrežna z jedmi z žara, grška » a- la- carte«), dve
okrepčevalnici, več barov dva bazena, bazen
za dojenčke/majhne otroke, otroški bazen z
dvema toboganoma; v sestrskem hotelu
Esperos Palace: savna, masaže; trgovinica;
sef na recepciji (plačilo); internetni in tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče, mini
klub; tenis, namizni tenis, pikado, biljard,
odbojka na plaži, mini golf, aerobika, vaterpolo, vodna gimnastika; animacija (6x
tedensko), občasno grški večer.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (1.6.-30.9.,
določene ure), kopalnica z wc-jem, sušilec za
lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini
bar (omejene količine ob prihodu, polnjenje
za plačilo), balkon ali terasa, glavna stavba,
nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno
dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše, dodatno sef (plačilo), annex
stavba. Možni dve dodatni ležišči (pograd).

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-1.00
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; pozni kontinentalni zajtrk, prigrizki,
čas za čajanko, sladoled v kepicah, pozni prigrizki;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji (določeni dnevi, junij- september): 1x tedensko, grška, predhodna rezervacija;
• določene uvožene in lokalne točene
pijače; mini bar (omejene količine ob
prihodu);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub, mini disko;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
brezžični internet (standardna hitrost).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

158

www.esperidesbeach.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
prodajna uspešnica več let
priporočamo družinam
veliko aktivnosti za otroke
otroška tobogana
tudi sobe 2+3
vključeni ležalniki in senčniki na
plaži

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

BREZPLAČNO

TOBOGANI

Wi-Fi

1. in 2. otrok do 15. leta

SUPER CENA

grčija I otok rodos
Faliraki, Hotel Evita Bay ****
Nov hotel, ob peščeni plaži, 2 km od mesta
Faliraki, 12 km od mesta Rodos in 18 km od
letališča.
Ponudba: restavracija, dva bara; dva bazena
(eden z ločenim delom za otroke); tv kotiček,
brezžični internet; namizni tenis, pikado, biljard, odbojka na plaži; animacija.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
sodoben hotel zgrajen 2019
mirna lokacija, a blizu središča

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, grelnik vode
za kavo ali čaj, sef (plačilo), balkon ali terasa,
nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno
dodatno ležišče za odraslo osebo ali dve za
otroka. V sobah na morsko stran možno eno
dodatno ležišče.

Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

ŠPORT

2+2

Sobe s souporabo bazena: oprema kot standardne, dodatno neposredni vstop v bazen,
dva ležalnika. Možno dodatno ležišče.

1 otrok do 14. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja, prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija
• kopalne brisače (varščina), ležalniki
in senčniki ob bazenih, brezžični
internet.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Faliraki, Hotel Olympia Sun ***
Manjši hotelski kompleks, približno 450 m od
peščene plaže, v kraju Faliraki, 12 km od mesta Rodos in 16 km od letališča, 300 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen, otroški bazen; dvigala, sef na recepciji, brezžični internet; otroško igrišče.

www.olympiasunhotel.com
NAŠI NAMIGI
počitnice za vsak žep
mirna lokacija
tudi za velike družine –možnost
nastanitve 5 oseb

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (1.6.30.9.), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe (»quadruple«): enaka oprema kot standardne, prostornejše. Možna tri
dodatna ležišča (najmanj 3 osebe v sobi)

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+3

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA
VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-22.30.
• samopostrežni zajtrk (obogaten
kontinentalni), kosilo in večerja (2
menija); prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• ležalniki in senčniki ob bazenu, sef,
brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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grčija I otok rodos
Faliraki, Studio Faliraki Dream


poletnica

Približno 400 m od peščene plaže, v središču
Falirakija, 14 km od mesta Rodos, 16 km od
letališča, 30 m od Maroula studiev, v bližini
trgovinic, barov in restavracij, avtobusna postaja pred hotelom.

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
manjši, družinsko vodeni studii
za počitnice po lastni meri

Ponudba: okrepčevalnica; bazen v hotelu
Maroula Studios; tv kotiček, brezžični internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenu v hotelu Maroula Studios brezplačno, na plaži za plačilo.
Lastna kopalna brisača.

Wi-Fi

MESTNI
OBJEKT

Studio za 2 osebi: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni
prostor s kuhinjsko nišo in hladilnikom, sat-tv,
brezžični internet, sef, balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.

BREZPLAČNO

2+2

Studio za 2-4 osebe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in hladilnikom,
sat-tv, brezžični internet, sef, balkon ali terasa. Možni dve dodatni ležišči.

1. in 2. otrok do 6. leta

SUPER CENA

Storitev najem.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Faliraki, Hotel Argo **
V mirnem predelu, približno 300 m od peščene plaže, v kraju Faliraki, 12 km od letališča
Rodos, 13 km od mesta Rodos, avtobusna
postaja nasproti hotela, v bližini trgovinic,
barov in tavern.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, prostor za lastno pripravo jedi z žara, bar; bazen;
tv kotiček, sef (plačilo), brezžični internet;
biljard.



www.argohotelfaliraki.gr
NAŠI NAMIGI
družinsko voden hotel
mirnejša lokacija
za osebe nad 12 let
priporočamo parom

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat tv, brezžični internet, mini hladilnik,
grelnik vode za kavo ali čaj, balkon ali terasa,
nekatere na bazen (doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.
Storitev najem.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni kontinentalni zajtrk in strežena večerja (določen
meni).

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otok rodos
Ladiko, Hotel Cathrin ****

www.cathrinhotel.gr
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija
bližina plaže Anthony Quinn

Na mirnem področju Ladiko, na vzpetini, približno 650 m od plaže Ladiko (mini bus 3x dnevno brezplačno) in 850 m od znamenite plaže
Anthony Quinn, 3 km od kraja Faliraki, 17 km
od mesta Rodos in 15 km od letališča. Avtobusna postaja pred hotelom.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen, otroški bazen; masaže, različni tretmaji; trgovinica, internetni (plačilo) in tv kotiček; brezžični internet; otroško igrišče, mini
klub (julij, avgust); fitnes, tenis, namizni tenis,
biljard, vaterpolo; animacija.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

WELLNESS

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava (15.6.20.9.), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo),
mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.

2+1

1 otrok do 14. leta

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

SUPER CENA

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežna
zajtrk in večerja, streženo kosilo.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Afandou, Hotel Dessole Lippia Golf ****
Približno 200 m od peščeno prodnate plaže,
1.5 km od vasice Afandou, 18 km od središča
mesta Rodos, 25 km od letališča, 300 m do
avtobusne postaje.
Ponudba: dve restavraciji (glavna; žar »a-la-carte«), okrepčevalnica, bara; bazen, otroški
bazen, vodni park s tremi tobogani (določene
ure); jacuzzi, savna, parna kopel, masaže,
lepotilni salon; trgovinice, internetni (plačilo)
in tv kotiček, brezžični internet; bazen, tobogani, igrišče, mini klub; fitnes, mini golf, tenis,
biljard, namizni tenis, odbojka na plaži, lokostrelstvo, telovadba, gimnastika, pikado;
animacija, diskoteka.

www.dessolehotels.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
sredi urejenega vrta in nasadov
v bližini ene lepših plaž Afandou
vključeni ležalniki in senčniki na
plaži

WELLNESS

VODNI PARK

2+2

BREZPLAČNO

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava (15.5.15.9.), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik (plastenka vode ob prihodu), sef, balkon
ali terasa. Možni dve dodatni ležišči za otroka
ali eno odraslo osebo in enega otroka.
Družinske sobe: oprema kot standardne,
prostornejše (nekatere z ločenima prostoroma). Možni dve dodatni ležišči za dva otroka
ali eno odraslo osebo in enega otroka.
Družinske sobe superior: oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati. Možni dve
dodatni ležišči.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Wi-Fi

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 10.00-01.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni zajtrk; prigrizki, sladoled v kepicah, čas za čajanko, lahki nočni prigrizek;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji (določeni dnevi): 1x v času
bivanja, žar, predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače; ob prihodu plastenka vode
v sobi;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub (določene ure), mini disko;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet.
161

grčija I otok rodos
Kolymbia, Hotel Delfinia Resort ****
Izredno priljubljen hotel, približno 350 m od
prodnate plaže, v kraju Kolymbia, 25 km od
mesta Rodos, 30 km od letališča, 100 m od
avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
dva bazena (eden z dvema toboganoma), dva
otroška bazena (eden z manjšim toboganom)
masaže, lepotni tretmaji; trgovinica, brezžični internet; otroško igrišče, mini klub, mini
disko; namizni tenis, vodna telovadba, pikado,
joga, biljard; animacija, grški večer.
Ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo),
balkon. Možno dodatno ležišče.

www.delfiniaresortkolymbia.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija
priznanje za pravo grško kuhinjo
veliko povratnih gostov
prodajna uspešnica 2019

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

BREZPLAČNO

2+2

TOBOGANI

Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati (spalnica in predprostor), na bazen. Možni dve dodatni ležišči za
otroka (pograd).

1. in 2. otrok do 14. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki, sladoled v kepicah,
čas za čajanko;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, grški večer, mini klub;
• ležalniki in senčniki ob bazenih,
brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Kolymbia, Hotel Kolymbia Bay Art ****
Približno 100 m od peščeno prodnate plaže,
v kraju Kolymbia in 25 km od letališča, avtobusna postaja pred hotelom.
Ponudba: restavraciji (glavna; »a-la-carte«),
okrepčevalnica, bar; bazen; masaže, parna
kopel, jacuzzi, lepotilni salon; trgovinici,
brezžični internet; namizni tenis, odbojka;
grški večer.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatizirane (določene
ure), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode
za kavo ali čaj, mini bar (omejene količine ob
prihodu), sef, balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče.
VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja (3x tedensko tematska),
zgodnji in pozni kontinentalni zajtrk;
prigrizki, sladoled v kepicah;
• določene standardne uvožene in
lokalne točene pijače; mini bar
(omejene količini ob prihodu);
• določene športne aktivnosti;
• grški večer;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki
in senčniki ob bazenu, sef, brezžični
internet.
POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.kolymbia.gr
NAŠI NAMIGI
za odrasle nad 18 let
manjši hotel
bogat program vse vključeno

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

WELLNESS

ZA PARE

grčija I otok rodos
Kolymbia, Hotel Lutania Beach ****
Ob peščeno prodnati plaži, v kraju Kolymbia,
približno 26 km od mesta Rodos in 30 km od
letališča, avtobusna postaja nasproti hotela.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen, otroški bazen; masaže; trgovinica,
dvigalo (glavna stavba), sef na recepciji (plačilo), brezžični internet; otroško igrišče, mini
klub; tenis, namizni tenis, biljard, pikado;
lahka animacija.

www.lutaniabeach.gr
NAŠI NAMIGI
priljubljen hotel
odlična lega ob plaži
priporočamo parom in družinam

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah, 15.6.-15.9.), kopalnica z wc-jem, sušilec
za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet,
mini hladilnik, balkon ali terasa, delna morska
stran, nekatere na morsko stran (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+1

KUŽKOM
PRIJAZNO

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1 otrok do 11. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki, sladoled v kepicah,
čas za čajanko;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• lahka animacija, mini klub (določeni
dnevi in ure), mini disko;
• ležalniki in senčniki ob bazenu,
brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Kolymbia, Hotel Irene Palace ****
Ob peščeno prodnati plaži, v kraju Kolymbia,
23 km od mesta Rodos in 25 km od letališča,
100 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen za dojenčke z igrali, dva bazena, tobogani; savna, masaže, različni tretmaji; trgovinica, brezžični internet pri bazenu; otroško
igrišče, mini in najstniški klub; animacija;
telovadba, namizni tenis, tenis, mini golf, košarka, odbojka, pikado, biljard.
Ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno,
na plaži za plačilo. Kopalne brisače za plačilo
in varščino.
Superior sobe: klimatska naprava (1.6.-15.9.
brezplačno), kopalnica z wc-jem, sušilec za
lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini hladilnik, sef (plačilo), balkon, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno
dodatno ležišče za odraslo osebo ali dve za
otroka.

www.irenepalace.gr
NAŠI NAMIGI
priznan hotel
priporočamo parom in družinam

OBJEKT OB
OBALI

ŠPORT

2+2

TOBOGANI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja, prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija; mini klub in najstniški
klub (določene ure, glavna sezona);
• ležalniki in senčniki ob bazenih,
brezžični internet ob bazenu.
POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Lindos, Mitsis Lindos Memories Resort & Spa *****

www.mitsishotels.com
NAŠI NAMIGI
za osebe nad 16 let
priznana hotelska veriga
za mirne počitnice
udobje in razvajanje
vključeni ležalniki in senčniki na
plaži

Manjši hotel ob peščeno skalnati plaži Navarone Bay, 3 km od mesteca Lindos, 53 km od
letališča, 200 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavraciji (glavna; »a-la-carte«
taverna), dva bara; bazen, jacuzzi; savna,
masaže; trgovinica, tv kotiček, brezžični internet (najvišja hitrost za plačilo); fitnes,
biljard, namizni tenis, joga, izposoja koles;
živa glasba.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašči
in copati, telefon, sat-tv, brezžični internet
(najvišja hitrost za plačilo), kavni avtomat,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa, delna morska stran, nekatere na morsko stran
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja (občasno dodatno »a-la-carte«
meni).

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ZA PARE

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Lindos, Lindos Grand Resort & Spa *****
Ob peščeno prodnati plaži (razdalja od glavne stavbe približno 200 m, tudi hotelski minibus), 2.5 km od vasice Kalathos, 4 km od
kraja Lindos, 45 km od letališča, 350 m od
avtobusne postaje.
Ponudba: restavracije (glavna; mediteransko- japonska »a-la-carte«), dva bara, vinska
klet; bazen; savna, jacuzzi, masaže, razni
tretmaji; trgovinice, brezžični internet;
fitnes, tenis, vodna aerobika, joga, kolesarjenje; animacija.

www.lindoshotels.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
za osebe nad 16 let
nov hotel za razvajanje
odlična izbira za pare in
mladoporočence

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč in
copati, telefon, sat-tv, brezžični internet,
mini bar (plačilo), buteljka vina in plastenka
vode ob prihodu, sef, balkon ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Dodatno
ležišče ni možno.
Deluxe sobe z lastnim bazenom: enaka
oprema kot standardne, dodatno dva ležalnika.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk ali zgodnji in pozni kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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OBJEKT OB
OBALI

ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otok rodos

Lardos, Hotel Lardos Bay ***

www.lardosbay.eu
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija
večkrat pohvaljen hotel
prenovljene sobe

Približno 200 m od peščeno prodnate plaže,
1.5 km od vasice Lardos, 12 km od mesta Lindos in 60 km od letališča, avtobusna postaja pred hotelom.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, dva
bara; bazen, otroški bazen; masaže; trgovinica; internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče;
namizni tenis, odbojka na plaži, pikado, biljard; občasno animacija, diskoteka.

PARTNERSKI
OBJEKT

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini hladilnik, sef
(plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Superior družinske sobe: prostornejše, enaka oprema kot standardne. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno odraslo osebo in
enega otroka.

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• ležalniki in senčniki ob bazenu, brezžični internet pri recepciji.
POVPREČNA OCENA • 8.4/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Lardos, Hotel Olive Garden ****
V zalivu Lardos, približno 350 m od kamnito
prodnate plaže, 2 km od kraja Lardos, 46 km
od mesta Rodos, 55 km od letališča, 200 m
od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
dva bazena (eden s tobogani), otroški bazen
s tobogani; masaže; brezžični internet; mini
klub, otroško igrišče; tenis, telovadba, odbojka, vodna aerobika, zumba, joga, pikado;
animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Superior sobe: prostornejše, oprema kot
standardne.
Družinske sobe: prostornejše, oprema kot
standardne. Možno dodatno ležišče za odraslo osebo ali dve za otroka.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

www.olivegardenhotel.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 15. 1. 2020

NAŠI NAMIGI
odlična izbira tudi za družine
nov vodni park

VODNI PARK

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ŠPORT

2+2

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, pozni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki, čas za čajanko, sladoled v kepicah;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• mini klub (6 x tedensko, določene ure);
• kopalne brisače (varščina), ležalniki
in senčniki ob bazenih; brezžični internet.
165

grčija I otok rodos

Kiotari, Hotel Mitsis Rodos Maris *****
Nasproti peščeno prodnate plaže (vmes
majhna obalna cesta), približno 15 km od vasice Lindos (minibus, taksi, vodni taksi) in
55 km od letališča, avtobusna postaja pred
hotelom.
Ponudba: restavracije (glavna; mehiška, azijska, grška, ameriška »a-la-carte«), okrepčevalnica, slaščičarna, dve kavarni, več barov;
dva bazena, otroški bazen z morsko vodo, dva
tobogana; notranji bazen, savna, masaže,
lepotilni salon; trgovinice, tv kotiček, brezžični internet (višja hitrost za plačilo); otroško
igrišče, mini klub; nogomet in odbojka na
plaži, biljard, pikado, aerobika, vaterpolo,
namizni tenis, tenis, tečaji potapljanja, fitnes;
»escape room«, animacija, tečaji slikanja.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (najvišja hitrost za plačilo),
grelnik vode za kavo ali čaj, mini bar (omejene
količine, polnjenje vsak drugi dan), sef, balkon
ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Bungalovi: enaka oprema kot standardne,
nekateri na morsko stran (doplačilo). Možni
dve dodatni ležišči za otroka ali eno odraslo
osebo.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena s stekleno steno in
drsnimi vrati. Možni dve dodatni ležišči.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

www.mitsishotels.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija praktično ob plaži
vključen bar na plaži
priporočamo družinam in parom

BREZPLAČNO

ŠPORT

2+2

WELLNESS

TOBOGANI

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki (tudi iz bara
na plaži), sladoled v kepicah, čas za čajanko, pozni prigrizki;
• kosilo v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): neomejeno, grška, ameriška, predhodna rezervacija;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): neomejeno, grška, mehiška, azijska, predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži); mini
bar (omejene količine, polnjenje vsak drugi dan);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet
(standardna hitrost).

Kiotari, Hotel Mitsis Rodos Village *****
Privlačno hotelsko naselje približno 100 m od prodnate plaže (mostiček nad lokalno cesto, povezan
s sestrskim hotelom Mitsis Maris; brezplačni hotelski minibus), na nekoliko privzdignjenem terenu, 12 km od kraja Lindos, 60 km od mesta Rodos
in 55 km od letališča, avtobusna postaja pred
hotelom.
Ponudba: restavracije (glavna; grška, italijanska,
mehiška in azijska, »a-la-carte«), okrepčevalnice,
slaščičarna, več barov; trije bazeni (dva z morsko
vodo, eden z delom za otroke in toboganom);
savna, parna kopel, masaže, notranji bazen; trgovinice; internetni in tv kotiček, brezžični internet
(višja hitrost za plačilo); otroško igrišče, mini klub;
fitnes, tenis, namizni tenis, odbojka in nogomet
na plaži, vaterpolo, biljard, lokostrelstvo, pikado,
aerobika, izposoja koles, tečaj plavanja in potapljanja; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih
in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (višja hitrost za plačilo), grelnik vode
za kavo ali čaj, mini bar (omejene količine, polnjenje vsak drugi dan), sef, balkon ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče.
Superior bungalovi: prostornejši, oprema kot
standardne sobe, nekateri na morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči za otroka ali
eno za odraslo osebo. Možno dodatno ležišče za
odraslo osebo ali dve za dva otroka.
Družinske sobe superior: enaka oprema kot bungalovi, dva prostora ločena z drsnimi vrati. Možni
dve dodatni ležišči.
Družinske sobe s souporabo bazena: enaka
oprema kot bungalovi, dva prostora ločena z drsnimi vrati. Za določeno število sob na voljo poseben bazen. Možni dve dodatni ležišči.
POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

www.mitsishotels.com
NAŠI NAMIGI
priznana hotelska veriga
priljubljen hotel
priporočamo družinam
bogat program “vse vključeno”

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

BREZPLAČNO

2+2

WELLNESS

ŠPORT

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, zgodnji zajtrk;
prigrizki (tudi iz bara na plaži), sladoled v kepicah, čas za
čajanko, pozni prigrizki;
• kosilo in večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni
dnevi): neomejeno, grška, italijanska, mehiška, azijska predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži); mini
bar (omejene količine, polnjenje vsak drugi dan);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, grški večer, mini klub (določeni dnevi in ure),
mini disko;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet
(standardna hitrost), minibus do plaže.

grčija I otok rodos

Gennadi, App Gennadi Gardens ***
Manjše hotelsko naselje, približno 400 m od
prodnate plaže, v vasici Gennadi, 64 km od
letališča in 150 m od avtobusne postaje.
Ponudba: okrepčevalnica; trije bazeni, brezžični internet.
Ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Enosobni apartmaji: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
spalnica, dnevno bivalni prostor s kuhinjsko
nišo in mini hladilnikom, sat-tv, brezžični internet, sef (plačilo), balkon. Možni dve dodatni ležišči.

www.gennadigardens.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
za mirne počitnice
v nekaterih apartmajih možnost
nastanitve do 6 oseb
priporočamo najem avtomobila
zelo kvalitetna nastanitev
prodajna uspešnica 2019

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

BREZPLAČNO

Storitev najem.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): strežen kontinentalni zajtrk.

2+2

1. in 2. otrok do 17. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Gennadi, Hotel Notos ***
Približno 400 m od peščeno prodnate plaže,
50 m od vasice Gennadi z bari, trgovinami in
restavracijami, 60 km od mesta Rodos, 55 km
od letališča, 17 km od kraja Lindos.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica; bazen z ločenim delom za otroke; tv kotiček,
brezžični internet; namizni tenis, biljard.

NAŠI NAMIGI
za mirne počitnice
prijeten manjši, družinsko voden
hotel

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj, mini hladilnik, sef, balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Superior sobe: novejše, oprema kot standardne. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Garancija

grčija I otok kos

NAJNIŽJE
CENE
do 29.2.2020

»Plavajoči vrt« Egejskega morja slovi po neskončnih plažah, čistem morju, opojnih mediteranskih cvetovih
bezga, hibiskusa in jasmina. Omamljeni od dišav boste zlahka podlegli grški duši otoka. V počitniškem raju je
bilo od nekdaj čutiti srečo in obilje zato si tu privoščite pretiravanje z užitki!

Zakaj na Kos?
Na Kosu boste našli dolge peščene plaže iz razglednice. Uživajte v smaragdno beli kombinaciji! Plaž je toliko, da brez težav najdete svoj zasebni
košček raja.
Mesto Kos velja za eno najbolj privlačnih grških mest: v centru se prepletajo ozke ulice, starodavne ruševine z mogočnim gradom vitezov sv. Janeza,
obzidje s trdnjavo Narantzia, številne trgovinice, stara tržnica v nekdanji mošeji, taverne, vrtovi, bari in nočni klubi.
Na le 40 kilometrov otoškega premera se prepletajo mnogi arhitekturni obrazi. Preplet razgibane, 6000 let dolge otoške zgodovine začutimo ob
pogledu na ostanke različnih osvajalcev in njihovih kultur.
Kos vas bo navduševal 24 ur v dnevu! Zjutraj se usedite na kolo in se zaženite po kilometrih urejenih kolesarskih poti. Uživajte v grškem kosilu! Nato
preizkusite osvežujočo moč termalnih vrelcev in se povaljajte v zdravilnem blatu morskih plitvin. To vas bo navdalo z energijo, da boste v plesnih
ritmih dočakali jutro.

Namigi za doživetja
Po pristno sliko grškega življenja se odpravite v notranjost otoka, npr. do vasic Zia in Pyli. Najvišje ležeči del gore Dikeos odpira neverjeten pogled
na otok in njegov arhitekturni kolaž, na bujno vegetacijo in rodovitna polja, ki so posledica vulkanskega izvora otoka.
Če si zaželite pobegniti od turističnih krajev in mestnega vrveža, se zapeljite do Masticharija, manjše ribiške vasice, zgrajene v tipični egejski belo modri arhitekturi, kjer vas bo v lokalne gostilnice privabil vonj svežih ribjih jedi.
Za zdravljenje kože in dihalnih poti obiščite tople žveplene vrelce ali Embros, terme z mešanico prsti in morske vode s prijetno temperaturo.

TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
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JUN
25
23

JUL
26
25

AVG
28
26

SEP
25
25

OKT
21
23

MESTO KOS
Glavno mesto otoka s približno 16.000 prebivalci velja za eno najbolj prijetnih in
ljubkih grških mest. Simpatično pristanišče in ozke uličice, mogočen viteški grad
in veliko število antičnih spomenikov mu daje še poseben šarm. V mestu se prav
nalezete dobre volje, še posebej, če si privoščite kosilo v eni izmed številnih tavern
ali si dan popestrite s stikanjem po trgovinicah. V mestu se je leta 460 p.n.š. rodil
Hipokrat, oče sodobne medicine, ki je svoje znanje podajal pod veliko platano, ki
še danes daje senco. Kos je posebej naklonjen kolesarjem, zato mu včasih pravijo
kar »mesto koles«.
TIGAKI
Novejše turistično središče, ki so ga za svoj počitniški kraj najprej odkrili domačini. Ponaša se namreč (po mnenju mnogih) z najlepšo in dolgo belo peščeno plažo.
Plaža je odlična za družine z majhnimi otroki, v kraju pa boste našli tudi številne
trgovinice, taverne, bare in restavracije. Nočni bari in diskoteke poskrbijo za nočno
življenje, čez dan pa se lahko zabavate na plaži, kjer so na voljo številni vodni športi.
MARMARI
Vasica z dolgo peščeno plažo, ki je zelo dobro organizirana s ponudbo vodnih športov. Okrepčate se lahko v tavernah, okrepčevalnicah in barih, na zabavo pa se bo
najbolje odpeljati v 15 km oddaljeno mesto Kos, s katerim so dobre avtobusne povezave.

MASSOURI

Kalymnos

MASTICHARI

LAMBI
MARMARI

TIGAKI

MASTICHARI

Kos PSALIDI
AGIOS FOKAS

KARDAMENA
KEFALOS

Manjša ribiška vasica, ki se zadnja leta razvija v priljubljen turistični kraj. Glavna
zaposlitev tukajšnjih prebivalcev je ribištvo, zato si le privoščite sveže morske jedi
pa tudi druge lokalne jedi, po katerih slovi Mastichari in kamor se pogosto povabijo
domačini. Zvečer lahko s peščene plaže opazujete enega najlepših sončnih zahodov
na Kosu. Z mestom Kos so dobre avtobusne povezave, zato se ne boste počutili
odmaknjene od mestnega vrveža.
KARDAMENA
Nekoč majhna ribiška vasica na južni strani otoka, je danes živahno in sodobno turistično središče z majhnim pristaniščem, številnimi bari, tavernami in trgovinicami
pa tudi modernimi restavracijami. Še posebej pa je okolica poznana po naravni lepoti. Tekom poletja so tu organizirane mnoge kulturne prireditve (koncerti, razstave, narodni plesi) in tekmovanja (npr. v kolesarjenju, šahiranju).
AGIOS FOKAS

Letovišča: Psalidi, mesto Kos, Lambi, Tigaki, Marmari, Mastichari,
Kardamena, Kardamena, Agios Fokas, Kefalos
Povezani otoki (z ladjo): Kalymnos

Področje na skrajem severovzhodnem delu otoka je najbolj zanano po Termah. Istoimenska plaža je v glavnini peščeno prodnata in dobro oranizirana (ležalniki in
senčniki), na voljo pa je tudi nekaj tavern z odličnimi grškimi dobrotami. Od mesta
Kos je oddaljena le 8 km in z dobrimi prometnimi povezavami.

Letališče: Kos

KEFALOS

Čas leta: pribl. 2.15 ure

Mestece na jugozahodnem delu otoka je bila prvotna prestolnica otoka, preplet ozkih uličic in starih hiš pa še vedno dajejo pridih tradicionalnosti. Danes je dobro
turistično razvito, s številnimi manjšimi hoteli in priljubljena točka za windsurferje
in kajtarje. V bližini so tudi ene izmed najlepših plaž (Camel Beach, Paradise Beach,
Exotic Beach …).

Časovni zamik: + 1 ura
Dokumenti za pot: veljaven slovenski potni list ali osebna izkaznica (za
slovenske državljane)
ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana
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Kardamena, Atlantica Belvedere Resort & Spa ***** (ex. Helona Resort) 
Prvovrstno hotelsko naselje ob peščeni plaži,
do katere se zlagoma sprehodite skozi terasasto hotelsko naselje, približno 4 km od mesta Kardamena, 31 km od mesta Kos, 11 km od
letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; mediteranska
»a-la-carte«), okrepčevalnica, več barov; bazen, notranji bazen (v sklopu spa centra);
savna, turška kopel, masaže; trgovinice, brezžični internet; fitnes, aerobika, vodna gimnastika, tenis, namizni tenis, odbojka na plaži;
občasno živa glasba.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč in copati, telefon, brezžični internet, sat-tv, mini bar
(plačilo), sef, grelnik vode za kavo ali čaj, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Superior sobe: oprema kot deluxe, morska
stran. Možno dodatno ležišče.
Deluxe sobe s souporabo bazena: enaka
oprema kot deluxe, večje, za določeno število
sob na voljo posebni bazen. Možno dodatno
ležišče.
Superior sobe s souporabo bazena: oprema
kot deluxe, večje, za določeno število sob na
voljo posebni bazen, na morsko stran. Možno
dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
(ali pozni kontinentalni zajtrk) in večerja (1x v
času bivanja možnost brezplačne večerje v
»a-la-carte« restavraciji, pijača za plačilo,
predhodna rezervacija).
POVPREČNA OCENA • 4/5

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

www.atlanticahotels.com

NAŠI NAMIGI
priporočamo parom
za osebe nad 16 let
umirjeno vzdušje in osebni pristop

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Kardamena, Mitsis Family Village ***** 

Ponudba: restavracija, picerija, slaščičarna,
okrepčevalnice, več barov; bazen z morsko
vodo, otroški bazen, vodni park s tremi tobogani; wellness v Mitsis Blue Domes: savna,
masaže, notranji bazen; trgovinice in tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče, mini
in junior klub, mini disko; namizni tenis, tenis,
aerobika, pikado, odbojka na plaži; animacija,
diskoteka.

www.mitsishotels.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
priporočamo tudi družinam
možnost koriščenja vse vključeno
ponudbe v sestrskem hotelu Mitsis
Ramira v mestu Kos
vključen bar na plaži
veliko poudarka na jedeh

PARTNERSKI
OBJEKT

VODNI PARK

2+2

BREZPLAČNO

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe morska stran: klimatska
naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, mini bar (omejene količine,
polnjenje vsak drugi dan), sef, brezžični internet, balkon ali terasa, na morsko stran. Možno dodatno ležišče.
Sobe s souporabo bazena morska stran:
enaka oprema kot standardne, za določeno
število na voljo poseben bazen, morska stran.
Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva ločena prostora, morska stran. Možni
dve dodatni ležišči.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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ZA PARE

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
po programu 10.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni
kontinentalni zajtrk; prigrizki, sladoled v
kepicah, urica za čajanko;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji z vključeno
pijačo (določeni dnevi): 1x v času bivanja,
mediteranska, predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef,
brezžični internet.

Več na spletni strani: www.palma.si

Terasasto v hrib grajeno naselje, približno 500 m
od prodnate plažo (brezplačen hotelski minibus),
približno 5 km od kraja Kardamena, 32 km od mesta Kos, 11 km od letališča, avtobusna postaja pred
hotelom.

ŠPORT

ŠPORT

Wi-Fi

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• zgodnji kontinentalni zajtrk, samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja, prigrizki, sladoled v kepicah, čas za čajanko;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži), mini
bar (vsak drugi dan, omejene količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub (določene ure), junior klub (julij,
avgust), mini disko;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki; brezžični internet, sef;
• storitev vse vključeno v sestrskem hotelu Mitsis Ramira
Beach (v bližini mesta Kos, pokažete vse vključeno
zapestnico), minibus do plaže in nazaj.

grčija I otok kos
Kardamena, Hotel Mitsis Norida Beach *****
Ob peščeno prodnati plaži, približno 6 km od
mesta Kardamena (taksi, minibus) in 14 km od
letališča, avtobusna postaja nasproti hotela.
Ponudba: restavracije (glavna; samopostrežna žar; azijska in morska »a-la-carte«), več
okrepčevalnic, več barov; pet bazenov z
morsko vodo, otroški bazen, bazen s tremi
tobogani; masaže na plaži; wellness v sestrskem hotelu Blue Domes; trgovinice, dvigali v
glavni stavbi, tv kotiček, brezžični internet
(višja hitrost za plačilo); otroško igrišče, mini,
maksi in junior klub, tečaj plavanja; fitnes na
prostem, aerobika, vodna telovadba, biljard,
pikado, košarka, odbojka, tenis, namizni tenis,
vaterpolo, lokostrelstvo; diskoteka, animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, copati, telefon,
sat-tv, brezžični internet (višja hitrost za plačilo), grelnik vode za kavo ali čaj, mini bar
(omejene količine, polnjenje vsak drugi dan),
sef, balkon ali terasa, nekatere na morsko
stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Bungalovi: enaka oprema kot standardne,
morska stran. Možni dve dodatni ležišči za
otroka ali eno za odraslo osebo.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena s predelno steno,
morska stran. Možni dve dodatni ležišči.
Maisonette: enaka oprema kot standardne, v
dveh nadstropjih (brez vrat). Možna tri dodatna ležišča (največ 4 odrasli).

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

www.mitsishotels.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
priporočamo družinam
možnost nastanitve do 5 oseb
možnost koriščenja vse vključeno
ponudbe tudi v sestrskem hotelu
Ramira Beach v Psalidiju

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+3

BREZPLAČNO

Wi-Fi

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

TOBOGANI

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk z naravnim pomarančnim
sokom in več vrstami kave, kosilo in večerja (občasno
tematska), zgodnji in pozni kontinentalni zajtrk;
prigrizki (tudi iz bara na plaži in ob toboganih),
sladoled v kepicah, čas za čajanko, nočni
samopostrežni prigrizki;
• kosilo v samopostrežni žar restavraciji: neomejeno;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi):
žar, morska ali azijska, 1x tedensko - predhodna
rezervacija;

• določene uvožene in lokalne točene pijače (tudi iz
bara na plaži in ob toboganih), mini bar (omejene
količine, polnjenje vsak drugi dan);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, živa glasba, mini, maksi, junior klub
(julij-avgust, določeni dnevi, določene ure), tečaj
plavanja (4-8 let);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični
internet (standardna hitrost);
• koriščenje bazenov in programa »vse vključeno« v
sestrskem hotelu Mitsis Ramira Beach v Psalidiju.

Kardamena, Mitsis Blue Domes Resort & Spa ***** 
Ob peščeno prodnati plaži, do katere se zlagoma spustite po urejenih potkah, približno
7 km od Kardamene (taksi, minibus) in 13 km
od letališča, avtobusna postaja pred hotelom.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
azijska, grška in mehiška »a-la-carte«),okrepčevalnice, slaščičarna, več barov; bazen z
morsko vodo, otroški bazen, napihljiva igrala
v morju, tobogani v sestrskem hotelu Mitsis
Norida; notranji bazen (wellness), turška kopel, masaže, lepotilni salon; trgovinice, internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet
(najvišja hitrost za plačilo); otroško igrišče,
mini, maksi in junior klub; aerobika, gimnastika, namizni tenis, biljard, pikado, tenis, odbojka na plaži, vaterpolo, mini nogomet, tečaj
plavanja, fitnes; animacija, nočni klub, umetniški tečaji, kino na prostem, »escape room«,
živa glasba.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč
in copati, telefon, sat-tv, grelnik vode za kavo
ali čaj, kavni avtomat, mini bar (omejene količine, dnevno polnjenje), sef, brezžični internet (najvišja hitrost za plačilo), balkon,
morska stran. Možno dodatno ležišče.
Standardni bungalovi: enaka oprema kot
standardne, prostornejši, balkon ali terasa in
nekateri na morsko stran (doplačilo) ali s souporabo bazena (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.
Sobe z bazenom (souporaba): enaka oprema
kot standardne, za določeno število sob na
voljo poseben bazen. Možno dodatno ležišče.

ŠPORT

www.mitsishotels.com
NAŠI NAMIGI
bogat program vse vključeno
vključeni ležalniki, senčniki in bar na
plaži
priporočamo družinam in parom

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

BREZPLAČNO

Wi-Fi

ŠPORT

WELLNESS

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 10.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk z naravnim pomarančnim sokom in več vrstami kave,
kosilo in večerja, pozni kontinentalni zajtrk; prigrizki (tudi iz bara na plaži),
sladoled v kepicah, čas za čajanko;
• kosilo v italijanski »a-la-carte« restavraciji: 1x tedensko - predhodna
rezervacija;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah: 1x tedensko, italijanska, grška, azijska
ali mehiška - predhodna rezervacija;
• določene standardne uvožene in lokalne točene pijače (tudi iz bara na
plaži in v nočnem baru); mini bar (dnevno polnjenje, omejene količine),
kavne kapsule;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, umetniški tečaji, živa glasba, mini, maksi in junior klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki; sef; brezžični internet (določena hitrost).
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Kardamena, Hotel Sovereign Beach *****
Ob peščeno prodnati plaži (vmes obalna cesta), približno 2 km od Kardamene (brezplačni
hotelski minibus), 10 km od letališča in 400 m
od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen z ločenim delom za otroke; savna, turška kopel, masaže, lepotilni salon, različni
tretmaji; trgovinica, internetni (plačilo) in tv
kotiček, brezžični internet pri recepciji (plačilo); mini klub; fitnes, tenis, namizni tenis,
biljard, pikado, vaterpolo, odbojka, mini nogomet; animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava ali klimatizirane (določene ure), kopalnica z
wc -jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini hladilnik, sef
(plačilo), balkon ali terasa, glavna stavba ali
bungalovski del, nekatere na morsko stran
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.

www.sovereignbeachhotel.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
vključeni ležalniki, senčniki in bar na
plaži
veliko povratnih gostov
priporočamo družinam in parom

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

ŠPORT

WELLNESS

2+2

1. in 2. otrok do 14. leta

SUPER CENA

Večje standardne sobe: enaka oprema kot
standardne. Možni dve dodatni ležišči za otroka (raztegljiva zofa).
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše, glavna stavba. Možni dve
dodatni ležišči. V sobi morajo bivati 4 osebe.

POVPREČNA OCENA • 4/5

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladoled v kepicah;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na
plaži);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki.

Več na spletni strani: www.palma.si

Kardamena, Lagas Aegean Village ****
Terasasto grajeno naselje od peščeno skalnate plaže loči le obalna cesta (po naselju vozi
hotelski minibus 24 ur), približno 1.5 km od
Kardamene, 28 km od mesta Kos, 8 km od letališča in 50 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, taverna, dva bara; bazen, otroški bazen, notranji bazen (wellness),
jacuzzi; savna, masaže; trgovinice, tv kotiček,
brezžični internet; otroško igrišče, mini klub;
fitnes, biljard, namizni tenis, mini golf, tenis,
vodna aerobika, pikado, odbojka na plaži, mini
nogomet, vaterpolo; lahka animacija, 1x tedensko grški večer.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa,
večina na morsko stran. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati. Možni dve
dodatni ležišči za otroka. V sobi morajo bivati štiri osebe.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
(obogaten kontinetnalni) in večerja.
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www.aegeanvillage.com
NAŠI NAMIGI
sproščeno vzdušje
veliko povratnih gostov
prodajna uspešnica že več let

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

ŠPORT

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otok kos
Kardamena, Hotel Kris Mari ***
Manjši mestni hotel, približno 100 m od peščeno prodnate plaže, v Kardameni, 29 km od
mesta Kos in 6 km od letališča, v bližini trgovinic, tavern in barov.
Ponudba: zajtrkovalnica, okrepčevalnica, bar;
bazen, v sestrskem hotelu Cleopatra Superior
bazen z ločenim delom za otroke; masaže;
internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet; namizni tenis, biljard, v sestrskem
hotelu Cleopatra Superior; fitnes.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik,
sef (plačilo), balkon. Možno dodatno ležišče.
Superior sobe: enaka oprema kot standardne,
prostornejše. Možno dodatno ležišče.

www.cleopatrahotels.gr
NAŠI NAMIGI
v bližini plaže in središča mesta
zelo priljubljen hotel s povratnimi
gosti
odlično izhodišče za raziskovanje
otoka
možnost koriščenja določenih
storitev v sestrskih hotelih
Cleopatra Classic in Cleopatra
Superior

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

MESTNI
OBJEKT

BREZPLAČNO

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4/5
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Kardamena, Hotel Mammis Beach ***
Manjši prijeten hotel ob peščeno prodnati
plaži (vmes dovozna pot), približno 3.5 km od
Kardamene in 9 km od letališča, avtobusna
postaja pri hotelu.

mammisbeach.gr
NAŠI NAMIGI
za mirne počitnice
prijetno vzdušje

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica; bazen
z ločenim delom za otroke; tv kotiček, brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče;
biljard, pikado.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Kopalne brisače za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, grelnik
vode za kavo ali čaj, sef (plačilo), balkon ali
terasa. Dodatno ležišče ni možno.

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ZA PARE

Storitev polpenzion: samopostrežni obogateni kontinentalni zajtrk in strežena večerja.
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grčija I otok kos
Kefalos, Hotel Ikos Aria ***** 
Ob peščeno prodnati plaži, približno 1 km od
središča vasice Kefalos, 15 km od letališča, v
bližini najlepših plaž (Paradise, Magic, Exotic).
Ponudba: restavracije (glavna; dve grški, italijanska, orientalska, provansalska, španska
in mediteranska »a-la-carte«, »dine out« koncept – večerje v izbranih lokalnih tavernah na
otoku), sladoledarna, več barov; trije bazeni
(eden samo za goste deluxe sob), dva otroška
bazena, notranji bazeni (SPA, za osebe nad 16
let); parna kopel, savna, masaže, lepotilni
salon; trgovinica, brezžični internet; otroško
igrišče, mini klub, junior klub (glavna sezona);
fitnes (joga, pilates, body pump, cross in HIIT
vadba - nad 16 let), vodna telovadba, namizni
tenis, tenis, badminton, odbojka na plaži, košarka, nogomet, kolesarjenje, potapljanje;
animacija, živa glasba, nočni klub.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašči in
copati, telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj, kavni aparat Nespresso, mini bar (omejene količine brezplačno,
dnevno polnjenje), sef, balkon ali terasa, delna morska stran, nekatere na morsko stran
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Junior suite: enaka oprema kot standardne,
prostornejše, vrtna stran, nekatere na morsko
stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči za
dva otroka ali eno odraslo osebo in enega otroka.
Dvosobne suite: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati, morska stran.
Možna tri dodatna ležišča za otroke ali eno
odraslo osebo in dva otroka.
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www.ikosresorts.com
NAŠI NAMIGI
prvovrstno hotelsko naselje ob plaži
bližina najlepših plaž (Paradise,
Magic, Exotic)
hotelske »a-la-carte« restavracije
priznanih šefov
edinstven »dine out« koncept z
vključenimi večerjami v izbranih
lokalnih tavernah po otoku

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

ŠPORT

2+3

SURF / KITE

POTAPLJANJE

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja v glavni
restavraciji; prigrizki, sladoled v kepicah;
• zajtrk in kosilo v »a-la-carte« restavracijah (določeni
dnevi): neomejeno, dve grški ali italijanska predhodna rezervacija;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni
dnevi): neomejeno, dve grški, italijanska, azijska,
provansalska, španska, mediteranska - predhodna
rezervacija;
• »dine out« koncept (določeni dnevi): večerje v
izbranih lokalnih tavernah po otoku, neomejeno predhodna rezervacija;

• določene standardne uvožene in lokalne točene
pijače (tudi iz bara na plaži in v nočnem klubu); mini
bar (dnevno polnjenje, omejene količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub , v glavni sezoni junior klub
(določene ure in dnevi), 30 minut otroškega varstva
na plaži;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični
internet;
• najem mini avtomobila za 1 dan (predhodna
rezervacija), vstop v arheološki muzej v mestu Kos.

Kefalos, Hotel Eleni **
Približno 300 m od peščeno prodnate plaže,
v vasici Kefalos, 36 km od mesta Kos, 15 km od
letališča.
Ponudba: zajtrkovalnica, okrepčevalnica; bazen z ločenim delom za otroke; sef na recepciji (plačilo), internetni in tv kotiček, skupinska kuhinjska niša za souporabo, brezžični
internet.

www.elenihotel.gr
NAŠI NAMIGI
preprosto in po domače
za mirne počitnice
odlična lokacija – vse pri roki
bližina najlepših plaž na otoku
(Camel, Paradise)

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini hladilnik, balkon. V nekaterih možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: kontinentalni
zajtrk.

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA
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grčija I otok kos
Kefalos, Hotel Sacallis Inn Beach **
Ob peščeno prodnati plaži, v zalivu Kamari,
v kraju Kefalos, približno 18 km od letališča,
200 m od avtobusne postaje.
Ponudba: dve restavraciji (mednarodna,
azijska »a-la-carte«), dva bara; bazen, otroški bazen; internetni (plačilo) in tv kotiček,
brezžični internet; grški večer.

www.sacallis-inn.com
NAŠI NAMIGI
družinsko voden manjši hotel
veliko povratnih gostov
vse pri roki

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik (plačilo), grelnik vode za kavo ali čaj (plačilo), sef
(plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: kontinentalni
zajtrk.

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

Polpenzion (doplačilo): kontinentalni zajtrk
in strežena večerja (določen meni).

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA
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Kefalos, Studio Anthoulis **
Majhna apartmajska hiša, približno 150 m od
plaže, v kraju Kefalos, 17 km od letališča,
40 km od mesta Kos, v bližini trgovinic, barov
in restavracij.
Ponudba: brezžični internet.

NAŠI NAMIGI
družinsko voden majhen hotel
veliko povratnih gostov
lokacija tudi za surfarje

Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo. Lastna
kopalna brisača.
Studio: spalno bivalni prostor s kuhinjsko nišo
in hladilnikom, klimatska naprava (plačilo),
kopalnica z wc-jem, brezžični internet, sef
(plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.
Apartma: enaka oprema kot v studiih, ločena
spalnica in dnevno bivalni prostor. Možni dve
dodatni ležišči.

MESTNI
OBJEKT

2+2

Wi-Fi

BREZPLAČNO

SURF / KITE

Storitev najem.

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA
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grčija I otok kos
Kos, aparthotel Kosta Palace **** 
Mestni hotel, približno 200 m od peščeno
prodnate plaže, v mestu Kos, 25 km od letališča.

www.kosta-palace.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: zajtrkovalnica, dva bara; bazen,
otroški bazen; internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet; namizni tenis, biljard.

NAŠI NAMIGI
odlična lega vse roki
počitnice po lastni meri
priporočamo tudi družinam

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, balkon ali
terasa, nekatere s pogledom na pristanišče
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.

MESTNI
OBJEKT

Apartma za 2-4 osebe: enaka oprema kot v
standardnih, ločena spalnica in dnevno bivalni prostor, dodatno še kuhinjska niša.
Možni dve dodatni ležišči.

2+2

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev najem (apartmaji).
Storitev nočitev z zajtrkom (sobe): samopostrežni zajtrk.

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Kos, Aparthotel Alexandra ****
Približno 750 m od mestne plaže, v mestu Kos,
25 km od letališča, v bližini trgovinic, barov in
tavern.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen; savna;
dvigalo, internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet; fitnes.

www.alexandrahotels.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
priljubljen in sodoben mestni hotel
vse pri roki

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno in
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon
ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Studio: klimatska naprava, kopalnica z
wc -jem, sušilec za lase, spalno bivalni prostor
s kuhinjsko nišo in hladilnikom, telefon, sat-tv,
brezžični internet, sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Apartma: enaka oprema kot studii, ločena
spalnica in dnevno bivalni prostor. Možni dve
dodatni ležišči.
Storitev najem (studii in apartmaji).
Storitev nočitev z zajtrkom (sobe): samopostrežni obogaten kontinentalni zajtrk (doplačilo za studie in apartmaje).
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MESTNI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

grčija I otok kos
Kos, Hotel Triton Boutique ***
Mestni hotel, približno 450 m od mestne prodnate plaže (Peter's Beach), v mestu Kos,
30 km od letališča, avtobusna postaja pred
hotelom.
Ponudba: restavracija, bar; bazen; internetni
kotiček (plačilo), brezžični internet.

www.triton-hotel.gr
NAŠI NAMIGI
popolnoma prenovljen 2018
odlična lokacija
vse pri roki

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon, nekatere na morsko stran (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

Wi-Fi

MESTNI
OBJEKT

BREZPLAČNO

2+1

KUŽKOM
PRIJAZNO

Polpenzion (doplačilo): samopostrežni kontinentalni zajtrk in strežena večerja (določen
meni).
1 otrok do 7. leta

SUPER CENA
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Kos, Hotel Theonia **Sup. 
Mestni hotel, približno 350 m od mestne
peščeno prodnate plaže, 500 m od mesta Kos,
30 km od letališča in 50 m od avtobusne postaje.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; bazen; sef na
recepciji (plačilo), brezžični internet pri recepciji (predvidoma brezplačno).

www.theoniahotel.gr
NAŠI NAMIGI
domače vzdušje, družinsko voden
v bližini središča dogajanja
priporočamo parom
odlično izhodišče za raziskovanje
otoka

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini hladilnik, balkon. V nekaterih
možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.

Wi-Fi

MESTNI
OBJEKT

BREZPLAČNO

2+1

PREPROSTO
UGODNO

1 otrok do 7. leta

SUPER CENA
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grčija I otok kos
Kos, Hotel Olympia **
V mestu Kos, približno 350 m od pristanišča,
600 m od peščeno prodnate plaže, v bližini
trgovinic, barov in tavern.
Ponudba: zajtrkovalnica, bar; sef na recepciji (plačilo), tv kotiček, brezžični internet.
Ležalniki in senčniki na plaži za plačilo. Lastna
kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, tv,
brezžični internet, mini hladilnik, grelnik vode
za kavo ali čaj, sef (plačilo), balkon. V nekaterih možno dodatno ležišče za odraslo osebo.

www.olympiahotelkos.com
NAŠI NAMIGI
urejen manjši mestni hotel
odlična lokacija
vse pri roki
samo za osebe nad 12 let

MESTNI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogaten kontinentalni zajtrk.
ZA PARE
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Psalidi, Harmony Crest Resort ****
Sodoben, manjši hotel, približno 650 m od
peščene plaže, na privzdignjenem terenu, na
območju Psalidi, 20 km od mesta Kos, 28 km
od letališča in 200 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavraciji (glavna; italijanska
»a-la-carte«), okrepčevalnica, bar; bazen;
trgovinica, brezžični internet; namizni tenis,
pikado, večnamensko igrišče; parna kopel,
savna, masaže, lepotilni salon; občasno živa
glasba.
Kopalne brisače (varščlina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini hladilnik (plastenka vode ob prihodu
brezplačno, polnjenje za plačilo), sef (plačilo),
balkon ali terasa, nekatere na morsko stran
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.

www.harmonycrestresort.com
NAŠI NAMIGI
novejši hotel zgrajen 2018
lep razgled
samo za osebe nad 16 let
priporočamo najem avtomobila

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

WELLNESS

ZA PARE

Superior »swim up« sobe: enaka oprema kot
standardne, dodatno kopalni plašči in copati,
direktni dostop v bazen (souporaba), terasa z
ležalniki, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
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VSE VKLJUČENO po programu 10.30-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki,
urica za čajanko;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji (določeni
dnevi): italijanska, 1x v času bivanja - predhodna
rezervacija;
• določene lokalne točene pijače; plastenka vode
od prihodu;
• določene športne aktivnosti;
• občasno živa glasba;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki
ob bazenu, brezžični internet.

grčija I otok kos
Psalidi, Hotel Mitsis Ramira Beach ***** www.mitsishotels.com
Sredi lepo urejenega vrta, približno 50 m od
peščeno prodnate plaže (vmes lokalna majhna
cesta/promenada), v predelu Psalidi, 3.5 km
od mesta Kos (urejena kolesarska steza) in
27 km od letališča, avtobusna postaja pred
hotelom.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
kitajska »a-la-carte«), okrepčevalnice, slaščičarna, bar; trije bazeni (dva z morsko vodo,
eden z ločenim delom za otroke), otroški bazen, tobogani, jacuzzi; masaže; trgovinice,
internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični
internet (največja hitrost za plačilo); igrišče,
mini, maksi in junior klub, mini disko; fitnes
na prostem, tenis, biljard, pikado, namizni
tenis, gimnastika, aerobika, odbojka in nogomet na plaži, vaterpolo, lokostrelstvo, košarka, mini nogomet, tečaj plavanja in ribarjenja,
treking, kolesarnjenje, kajt in windsurf center;
animacija, 1x tedensko grški večer, umetniški
tečaji.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč
in copati, telefon, sat-tv, brezžični internet
(največja hitrost za plačilo), mini bar (omejene količine, polnjenje vsak drugi dan), grelnik
vode za kavo ali čaj, sef, balkon ali terasa, na
bazen, nekatere na morsko stran (doplačilo).
Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno za
odraslo osebo.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena s predelno steno,
nekatere na morsko stran (doplačilo). Možni
dve dodatni ležišči.
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NAŠI NAMIGI
odlično za družine in veliko povratnih
gostov
prodajna uspešnica že več let
vključeni ležalniki, senčniki in bar s
prigrizki na plaži
kolesarska steza do mesta
vse vključeno tudi v sestrskih hotelih
v mestu Kardamena

ŠPORT

BREZPLAČNO

2+2

SURF / KITE

TOBOGANI

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk z naravnim pomarančnim sokom, smoothiji in več vrstami kave, kosilo
in večerja; zgodnji in pozni kontinentalni zajtrk; prigrizki (tudi iz bara na plaži), čas za čajanko,
sladoled v kepicah, nočni prigrizki;
• brunch v italijanski »a-la-carte« restavraciji (določeni dnevi): neomejeno, predhodna rezervacija;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): neomejeno, italijanska in kitajska predhodna rezervacija;
• določene uvožene in lokalne točene pijače; mini bar (omejene količine, polnjenje vsak drugi
dan);
• koriščenje programa vse vključeno v sestrskih hotelih Mitsis Summer Palace in Norida Beach
v Kardameni, pokažete vse vključeno zapestnico;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, grški večer, umetniški tečaji, mini, maksi in junior klub (julij, avgust), mini disko;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki; sef, brezžični internet (določena hitrost).

Psalidi, Hotel Continental Palace **** 
Hotelski kompleks dveh trinadstropnih stavb,
približno 50 m od peščene plaže, 1 km od mesta Kos (taksi, avtobus), 28 km od letališča in
50 m od avtobusne postaje.

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

www.continentalpalace.com
NAŠI NAMIGI
odlična lega, vse pri roki
sredi zelenja

Ponudba: restavracija, taverna, okrepčevalnica, bar; bazen, otroški bazen; internetni
(plačilo) in tv kotiček, brezžični internet pri
recepciji; otroško igrišče; tenis, namizni tenis,
biljard; občasno posebni večeri.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef (plačilo), delna morska
stran, balkon. Možni dve dodatni ležišči za
otroka ali eno odraslo osebo (pograd).

2+2

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Enoposteljne sobe so v anex stavbi.
Storitev polpenzion: samopostrežna obogaten kontinentalni zajtrk in večerja.

1. otrok do 6. leta
in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA
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grčija I otok kos
Psalidi, Hotel Platanista ****
Približno 150 m od prodnate plaže, na območju
Psalidi, 2 km od mesta Kos, 27 km od letališča,
100 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavraciji (glavna; taverna »a-la-carte«), dva bara; bazen z ločenim delom za
otroke; turška kopel, savna, masaže, razni
tretmaji; trgovinica, tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče; namizni tenis, tenis,
minigolf, odbojka, odbojka na plaži, pikado,
aerobika, telovadba; občasno grški večer.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Kopalne brisače za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini bar (plačilo), sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

www.platanista.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija
veliko povratnih gostov

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ŠPORT

2+2

WELLNESS

Superior sobe: enaka oprema kot standardne,
dodatno sef (brezplačno). Možno dodatno
ležišče. Možno doplačilo za večje sobe »de
luxe«.

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dodatno sef (brezplačno). Možni dve
dodatni ležišči.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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Psalidi, Kipriotis Village Resort ****
Ob peščeno prodnati plaži (vmes manjša lokalna cesta / promenada), v predelu Psalidi,
približno 3 km od mesta Kos in 26 km od letališča, avtobusna postaja pred hotelom, kolesarska steza do mesta.
Ponudba: restavracije (glavna; tematske samopostrežne: žar, grška in italijanska), okrepčevalnica, dva bara; trije bazeni (eden s piratsko ladjo in dvema toboganoma, ločen del
za otroke; eden s tremi tobogani, ločen del za
otroke), otroški bazen, vodni park Kipriotis
Aqualand (plačilo, bazen s šestimi tobogani
in ločenim delom za otroke, otroški bazen;
približno 500 m od hotela, hotelski minibus),
notranji bazen (wellness); trgovinice, tv kotiček, brezžični internet; dve otroški igrišči, mini
klub, mini disko; tenis, namizni tenis, košarka,
odbojka, mini golf, mini nogomet, pikado,
aerobika, joga; animacija, grški večer, diskoteka.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatizirane (določene
ure, 15.6.-15.9.), kopalnica z wc-jem, sušilec
za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini
hladilnik (plastenka vode ob prihodu, polnjenje za plačilo), grelnik vode za kavo ali čaj, sef,
balkon ali terasa, nekatere na morsko stran
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Družinska junior suita: enaka oprema kot
standardne, prostornejše. Možni dve dodatni
ležišči za otroka ali eno za odraslo osebo in
enega otroka (raztegljiva zofa).
Družinske sobe »comfort«: enaka oprema
kot standardne, dva prostora ločena z vrati.
Možni dve dodatni ležišči.
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www.kipriotis.gr
NAŠI NAMIGI
vključen tudi bar na plaži
kolesarska steza do mesta
priporočamo družinam

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

2+2

VODNI PARK

ŠPORT

1. in 2. otrok do 14. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 10.00-22.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni kontinentalni zajtrk; prigrizki, sladoled v kepicah, urica za čajanko, nočni prigrizek;
• tradicionalni grški zajtrk v samopostrežni tematski restavraciji (določeni dnevi):
grška, 1x tedensko, predhodna rezervacija;
• večerja v tematskih samopostrežnih restavracijah: neomejeno, grška, italijanska,
z jedmi iz žara - predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži); plastenka vode ob prihodu;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih, sef, brezžični internet, mini bus do vodnega parka Kipriotis Aqualand.

grčija I otok kos
Agios Fokas, Michelangelo Resort & Spa *****
V hrib naslonjeno naselje se terasasto spušča proti prodnati plaži, v predelu Agios Fokas, približno
7 km od mesta Kos, 35 km od letališča, avtobusna
postaja pred hotelom.
Ponudba: restavracije (glavna; mediteranska,
tematska »a-la-carte«), več barov; trije bazeni,
otroški bazen, jacuzzi, notranji bazen (v sklopu spa
centra); nad 16 let: parna kopel, savna, masaže,
jacuzzi, različni tretmaji; trgovinice, tv kotiček,
brezžični internet; otroško igrišče, mini klub;
fitnes, aerobika, joga, pilates, tenis, namizni tenis,
košarka, mini nogomet; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih
in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč in copati,
telefon, sat-tv, mini hladilnik (polnjenje za plačilo),
grelnik vode za kavo ali čaj, sef, brezžični internet,
balkon ali terasa, nekatere na stransko morsko
stran (doplačilo), nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Premium sobe: oprema kot standardne, prva vrsta, morska stran. Možno dodatno ležišče.
Junior suite: oprema kot standardne, dva ločena
prostora, prva vrsta, glavna ali stranska stavba,
morska stran. Možno dodatno ležišče za odraslo
osebo ali dve za otroka.
Storitev polpenzion: samopostrežni zajtrk ali zgodnji kontinentalni samopostrežni zajtrk ali »a- la
carte« zajtrk s šampanjcem (predhodna rezervacija).
»Dine around« večerja: izbira med dvema samopostrežnima restavracijama (Michelangelo in
sestrski Dimitra Beach hotel) ali izbira med šestimi
»a-la-carte« restavracijami (Michelangelo in sestrski Dimitra Beach hotel, predhodna rezervacija).
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www.michelangelo.gr
NAŠI NAMIGI
priznan in odličen hotel
»dine around« program z
vključenimi restavracijami Dimitre
Beach
razvajanje in udobje

BREZPLAČNO

2+2

KUŽKOM
PRIJAZNO
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WELLNESS

ŠPORT

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO (doplačilo) po programu 10.00-01.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja (večerja tudi v sestrskem
hotelu Dimitra Beach), zgodnji kontinentalni samopostrežni zajtrk;
prigrizki, sladoled v kepicah, polnočni prigrizki;
• zajtrk s šampanjcem v »a-la-carte« restavraciji (določeni dnevi):
mediteranska, 1x v času bivanja, predhodna rezervacija;
• »dine around« večerja: izbira med šestimi »a-la-carte« restavracijami (Michelangelo in sestrski Dimitra Beach hotel, predhodna
rezervacija)
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara plaži);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub (4-12 let, določene ure);
• kopalne brisače, ležalniki, senčniki, sef, brezžični internet.

Agios Fokas, Hotel & Suites Dimitra Beach *****
Terasasto hotelsko naselje, nad peščeno prodnato plažo v zalivu Agios Fokas (do plaže stopnice), v predelu Psalidi, približno 7 km od
mesta Kos (taksi, minibus), 35 km od letališča,
avtobusna postaja pred hotelom.
Ponudba: restavracije (glavna; dve »a- la carte«), okrepčevalnica, več barov; trije bazeni,
trije otroški bazeni, jacuzzi; masaže, trgovinici,
dvigalo (glavna stavba), tv kotiček, brezžični
internet; otroško igrišče, mini klub; vodna telovadba, pikado, pilates, v sestrskem hotelu
Michelangelo: fitnes, tenis, mini nogomet, košarka; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč,
copati, telefon, sat-tv, mini hladilnik (voda ob
prihodu), grelnik vode za kavo ali čaj, sef, balkon, morska stran. Dodatno ležišče ni možno.
Standardni bungalov: oprema kot standardne,
nekateri na morsko stran (doplačilo), terasa.
Možno dodatno ležišče.
Junior deluxe suite: oprema kot standardne,
dva ločena prostora, dodatno še mini bar
(omejene količine), bungalovski del, balkon ali
terasa, morska stran. Možno dodatno ležišče
za odraslo osebo ali dve za otroka.
Storitev polpenzion: samopostrežni zajtrk ali
zgodnji kontinentalni samopostrežni zajtrk.
»Dine around« večerja: izbira med dvema samopostrežnima restavracijama (Dimitra Beach
in sestrski hotel Michelangelo) ali izbira med
šestimi »a-la-carte« restavracijami (Dimitra
Beach in sestrski Michelangelo hotel, predhodna rezervacija).

Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

www.dimitrabeachotel.gr
NAŠI NAMIGI
priznan in odličen hotel
»dine around« program z
vključenimi restavracijami hotela
Michelangelo
razvajanje in udobje

OBJEKT OB
OBALI

KUŽKOM
PRIJAZNO

ŠPORT

2+2

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO (doplačilo) po programu 10.00-01.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja (večerja tudi v sestrskem
hotelu Michelangelo), zgodnji kontinentalni samopostrežni zajtrk;
prigrizki, sladoled v kepicah, polnočni prigrizki;
• »dine around« večerja: izbira med šestimi »a-la-carte« restavracijami
(Dimitra Beach in sestrski hotel Michelangelo, predhodna rezervacija);
• določene lokalne točene pijače; mini bar (v suitah, omejene količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub (določeni dnevi, ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki; sef, brezžični internet.

grčija I otok kos
Lambi, Hotel Atlantis ****
Ob peščeni plaži, v predelu Lambi, približno
2 km od mesta Kos, v neposredni bližini trgovinic, tavern in barov in 26 km od letališča,
avtobusna postaja pred hotelom.
Ponudba: dve restavraciji (glavna; samopostrežna grško-mediteranska), okrepčevalnica, več barov; dva bazena, otroški bazen; trgovinice, internetni (plačilo) in tv kotiček,
brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče;
tenis, odbojka na plaži, namizni tenis, biljard,
aerobika, vodna telovadba; animacija.
Ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini hladilnik, sef,
balkon ali terasa, nekatere na morsko stran
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.

www.atlantishotel-kos.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
bližina mesta Kos

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati, nekatere s
kuhinjsko nišo. Možni dve dodatni ležišči.

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

*Gostje v ne morejo izbirati v katerem delu hotela bodo nastanjeni, hotel goste sam razporedi glede na razpoložljivost.
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VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki, sladoled v kepicah;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• ležalniki in senčniki ob bazenih (na
plaži samo za goste bungalov suit),
sef; brezžični internet pri recepciji in
v bungalov suitah.

Lambi, Hotel Aeolos Beach ****
Ob peščeno prodnati plaži, na območju Lambi,
približno 5 km od mesta Kos, 26 km od letališča, 150 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavraciji (glavna; »a-la-carte« z
jedmi z žara), okrepčevalnica, bar; dva bazena,
otroški bazen, jacuzzi; masaže, razni tretmaji;
trgovinici, internetni (plačilo) in tv kotiček,
brezžični internet; otroško igrišče; aerobika,
vaterpolo, namizni tenis, biljard, tenis, odbojka na plaži, košarka, mini nogomet, pikado,
mini golf; animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah, junij-september), kopalnica z wc-jem,
sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini hladilnik,
sef (plačilo), balkon ali terasa, glavna stavba.
Dodatno ležišče ni možno.
Standardni bungalovi: oprema kot standardne. Nekateri na delno morsko (brez dodatnega ležišča, doplačilo) ali morsko stran (brez
dodatnega ležišča, doplačilo). Možno dodatno
ležišče.
Večji bungalovi: prostornejši, oprema kot
standardne, stranska morska stran, nekateri
na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče za odraslo osebo ali dve za otroka.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
(tudi pozni samopostrežni kontinentalni) in
večerja.
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182

www.aeolosbeach.com
NAŠI NAMIGI
priporočamo parom in družinam
priznan hotel
za otroke do 7. leta je ponudba
»vse vključeno« BREZPLAČNA

Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

2+2

KUŽKOM
PRIJAZNO

WELLNESS

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
po programu 10.00-23.00 (v nizki sezoni
10.00-21.00).
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni samopostrežni kontinentalni
zajtrk; prigrizek, sladoled v kepicah;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in
senčniki, brezžični internet.

grčija I otok kos
Lambi, Hotel Apollon ****

www.apollonhotels.gr
NAŠI NAMIGI
priljubljen in poznan hotel
odlična lokacija
povratni gosti

Približno 200 m od peščeno prodnate plaže,
na območju Lambi, približno 5 km od mesta
Kos in 26 km od letališča, avtobusna postaja
pred hotelom.
Ponudba: restavracija, dva bara; bazen, otroški bazen; internetni (plačilo) in tv kotiček,
brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče,
mini disko; aerobika, telovadba, biljard; tenis,
košarka; animacija.
Ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno,
na plaži za plačilo. Kopalne brisače za plačilo.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini hladilnik, sef
(plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.

2+2

Superior sobe: enaka oprema kot standardne,
prostornejše, glavna stavba. Možno dodatno
ležišče.

1 otrok do 6. leta

Deluxe sobe: enaka oprema kot standardne,
prenovljene. Dodatno ležišče ni možno.

SUPER CENA

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše. Možni dve dodatni ležišči.
V sobi morajo bivati 4 osebe.
VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni obogaten kontinentalni
zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki, urica
za čajanko, sladoled v kepicah;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, občasno živa glasba in grški
večer;
• ležalniki in senčniki ob bazenih, brezžični internet pri recepciji.
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Lambi, Hotel Apollon Windmill ****
Popolnoma prenovljen hotel, približno 400 m
od peščeno prodnate plaže, na območju Lambi, 5 km od mesta Kos, 26 km od letališča in
200 m od sestrskega hotel Apollon Resort.
Ponudba: restavracija (v sestrskem hotelu
Apollon Resort), okrepčevalnica, bar; bazen;
tv kotiček, brezžični internet (plačilo); v sestrskem hotelu Apollon: otroško igrišče, tenis,
košarka in biljard; animacija.
Kopalne brisače (plačilo), ležalniki in senčniki
ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini hladilnik (polnjenje za plačilo), sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati. Možni dve
dodatni ležišči.

www.apollonwindmill.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
novejši hotel
odlična lokacija
koriščenje določenih storitev »vse
vključeno« v sestrskem hotelu
Apollon

PARTNERSKI
OBJEKT

2+2

1. otrok do 12. leta
in 2. otrok do 6. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk (obogaten kontinentalni), kosilo in večerja v restavraciji
hotela Apollon Resort; prigrizki, sladoled v kepicah, urica za čajanko;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti v sestrskem
hotelu Apollon;
• animacija v sestrskem hotelu Apollon;
• ležalniki in senčniki ob bazenu.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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grčija I otok kos
Lambi, Villa Ta Spitakia ****
Povsem nove vile na mirnem kraju, sredi urejenega vrta, približno 800 m od peščene plaže,
3 km od mesta Kos, 18 km od letališča.
Ponudba: brezžični internet.
Ležalniki in senčniki na vrtu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Villa: pritličje - spalno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in hladilnikom, klimatska naprava,
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, tv, brezžični internet, sef, terasa. Prvo nadstropje - spalnica. V vili morajo bivati najmanj tri osebe.
Možna nastanitev do pet oseb (največ štiri
odrasle osebe in en otrok).
Storitev najem.

www.taspitakia.com
NAŠI NAMIGI
za počitnice v svoji vili
priporočamo najem kolesa
nove vile sredi oljk in urejenih
nasadov

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+3

1 otrok do 17. leta

SUPER CENA
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Lambi, Hotel Costa Angela Sea Side ***
Ob peščeni plaži, v predelu Lambi, približno
4 km od mesta Kos, 22 km od letališča, avtobusna postaja pred hotelom. V bližini trgovinic,
barov in restavracij.
Ponudba: restavracija, dva bara; bazen z ločenim delom za otroke; tv kotiček, brezžični internet.

www.costaangelahotel.gr
NAŠI NAMIGI
domače vzdušje
družinsko voden
priporočamo parom

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo),
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, sef
(plačilo), balkon, nekatere na morsko stran
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni kontinentalni zajtrk in strežena večerja (določen
meni).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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OBJEKT OB
OBALI

2+1

Wi-Fi

BREZPLAČNO

grčija I otok kos
Tigaki, Labranda Marine Aquapark Resort ****
Zelo lepo urejeno naselje, ob kamnito peščeni
plaži, približno 5 km od vasice Tigaki, 6 km od
mesta Kos in 20 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; grška in italijanska »a-la-carte«), okrepčevalnica, več barov; dva bazena (eden z valovi), otroški bazen,
vodni park (določene ure); brezžični internet;
otroško igrišče, mini klub; fitnes, biljard, tenis,
košarka, namizni tenis; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih na plaži in brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik (dnevno plastenka vode), sef, balkon ali terasa, nekatere na
delno morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče za otroka.

www.labranda.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
priznana hotelska veriga
odlična lega ob plaži
vodni park
vključeni ležalniki in senčniki na
plaži

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

BREZPLAČNO

Družinske sobe (1 spalnica): enaka oprema
kot standardne, dva prostora ločena z vrati
(spalnica in predprostor), nekatere na delno
morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni
ležišči za otroka ali eno odraslo osebo in enega
otroka.
Družinske sobe (2 spalnici): enaka oprema
kot standardne, dve spalnici ločeni z vrati, nekatere na delno morsko stran (doplačilo). Možna tri dodatna ležišča (največ 4 odrasli).
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Wi-Fi

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
dva bazena, dva otroška bazena; trgovinice,
dvigalo (glavna stavba), tv kotiček, brezžični
internet; dve otroški igrišči; fitnes, tenis, namizni tenis, biljard, pikado, mini golf, nogomet, kolesarjenje.
Ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno,
na plaži za plačilo. Kopalne brisače za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo),
balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Apartma: oprema kot standardne, ločena
spalnica in dnevno bivalni prostor s kuhinjsko
nišo. Možna tri dodatna ležišča. Možna nastanitev do 5 oseb (največ 4 odrasli).

2+3

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, zgodnji in pozni
zajtrk; prigrizki, sladoled v kepicah, nočni prigrizek;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji (določeni dnevi): 1x v
času bivanja, grška - predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače; dnevno plastenka vode v
sobi;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub (določeni dnevi in ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet.

Tigaki, Aparthotel Corali ****
Na lepi zelenici, približno 450 m od peščene
plaže in 1 km od organizirane peščene plaže
Tigaki, 1.8 km od vasi Tigaki z bari, tavernami
in trgovinicami, 9 km od središča mesta Kos,
18 km od letališča, 400 m od avtobusne postaje.

VODNI PARK

www.coralikos.com
NAŠI NAMIGI
mirno naselje sredi zelenja
priporočamo družinam
za enega otroka do 14. leta in
ostale otroke do 7. leta je ponudba
»vse vključeno light« BREZPLAČNA

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ŠPORT

KUŽKOM
PRIJAZNO

2+3

1. otrok do 14. leta
in 2. otrok do 7. leta

SUPER CENA

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5

VSE VKLJUČENO »LIGHT« (doplačilo)
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; urica za čajanko in sladoled
v kepicah;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• ležalniki in senčniki ob bazenih, brezžični internet.

Več na spletni strani: www.palma.si

185

grčija I otok kos
Mastichari, Hotel Gaia Palace *****

www.gaia-hotels.com
NAŠI NAMIGI
živahno naselje
priporočamo tudi družinam

V prostranem vrtu, približno 600 m od zadnjega konca naselja do peščene plaže (hotelski
minibus), poleg Gaie Royal, 5 km od kraja
Mastichari z barčki, tavernami, trgovinicami,
18 km od mesta Kos, 8 km od letališča, 200 m
od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bara;
trije bazeni, trije otroški bazeni, notranji bazen; masaža, savna; trgovinica, tv kotiček,
brezžični internet ob bazenih in v glavni stavbi; igrišče, mini klub; fitnes, namizni tenis,
tenis, odbojka na plaži, košarka, mini golf
animacija.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Kopalne brisače (varščina, brezplačno v deluxe sobah), ležalniki in senčniki ob bazenih
brezplačno, na plaži za plačilo.

KUŽKOM
PRIJAZNO

2+3

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašči
in copati, telefon, brezžični internet, sat-tv,
grelnik vode za kavo ali čaj, mini bar (plačilo),
sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Deluxe sobe: oprema kot standardne,
prostornejše, dodatno še ležalniki in senčniki
na plaži. Dodatno ležišče ni možno.
Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati. Možna tri dodatna ležišča (največ 4 odrasli). V sobi morajo bivati
najmanj 3 osebe.

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki,
sladoled v kepicah za otroke, urica za čajanko;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub 4-12 let (določene ure in
dnevi), mini disko;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki
ob bazenih (na plaži za goste deluxe sob); sef,
brezžični internet (določena mesta).
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Mastichari, Hotel Gaia Royal ****
Počitniška vasica, približno 100 m od peščene
plaže, 5 km od središča kraja Mastichari z
barčki, tavernami, trgovinicami (taksi, bus),
10 km od letališča, 200 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, dva
bara; dva bazena, trije otroški bazeni (eden z
igrali); trgovinica, tv kotiček, brezžični internet
(plačilo); otroško igrišče, mini klub, mini disko; fitnes, biljard, aerobika, namizni tenis,
tenis, košarka, odbojka; animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini hladilnik, sef
(plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.
Superior sobe: prenovljene, oprema kot standardne, nekatere na stransko morsko stran
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Standardne družinske sobe: oprema kot
standardne, dva ločena prostora. Možna tri
dodatna ležišča. V sobi morajo bivati najmanj
3 osebe.
Superior družinske sobe: popolnoma prenovljene, oprema kot standardne, dva ločena
prostora, nekatere na stransko morsko stran
(doplačilo). Možna tri dodatna ležišča. V sobi
morajo bivati najmanj 3 osebe.
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www.gaia-hotels.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
odlična izbira tudi za družine
priljubljeno hotelsko naselje

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

KUŽKOM
PRIJAZNO

2+3

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki,
sladoled za otroke, urica za čajanko;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub (4-12 let, določene ure, 6 x
tedensko), mini disko;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki
ob bazenih.

grčija I otok kos
Tigaki, Hotel Gaia Village *** 
Sredi urejenih vrtov, približno 300 m od dolge
peščene plaže, 150 m od vasi Tigaki s trgovinicami, kavarnami in restavracijami ter avtobusne postaje, 12 km od mesta Kos, 15 km od
letališča.

www.gaia-village.gr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
odlična izbira za družine
priljubljen hotel
veliko povratnih gostov

Ponudba: restavracija, dva bara; bazen, otroški bazen, trgovinica, internetni (plačilo) in tv
kotiček, brezžični internet (plačilo); otroško
igrišče, igralnica; telovadba, mini nogomet in
košarka, biljard.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini hladilnik (na
vprašanje, plačilo), sef (plačilo), balkon ali
terasa. Možno dodatno ležišče.

2+3

Superior sobe: prenovljene, oprema kot standardne, dodatno mini hladilnik brezplačno.
Dodatno ležišče ni možno.

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Standardne družinske sobe: oprema kot
standardne, dva ločena prostora. Možna tri
dodatna ležišča. V sobi morajo bivati najmanj
tri osebe.
Superior družinske sobe: prenovljene, oprema kot standardne, dva ločena prostora, dodatno mini hladilnik brezplačno. Možni dve
dodatni ležišči. V sobi morajo bivati najmanj
tri osebe.

KUŽKOM
PRIJAZNO

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki, sladoled v kepicah za
otroke, urica za čajanko;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• ležalniki in senčniki ob bazenih.
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Tigaki, Hotel Aegean Pearl ***
Približno 700 m od peščene plaže, v kraju Tigaki, 16 km od letališča, v bližini trgovinic,
tavern in barov.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen; sef pri recepciji (plačilo), tv kotiček,
brezžični internet; namizni tenis, biljard.

NAŠI NAMIGI
popolnoma prenovljen manjši hotel
odlična lega – vse pri roki

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik,
balkon ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.
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ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-22.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; urica za čajanko;
• določene standardne lokalne točene
pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki
in senčniki ob bazenu, brezžični
internet.

grčija I otok kos
Tigaki, App Miros **
Približno 50 m od peščene plaže, na obrobju
kraja Tigaki z bari, tavernami in trgovinicami,
15 km od letališča Kos.
Ponudba: okrepčevalnica; bazen z ločenim
delom za otroke; sef na recepciji (plačilo),
brezžični internet.

www.miros-apartments.com
NAŠI NAMIGI
za neodvisne počitnice po svoje
zelo ugodna nastanitev tudi za
družine

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Studio: spalno bivalni prostor s kuhinjsko nišo
in hladilnikom, klimatska naprava (plačilo),
kopalnica z wc-jem, sat tv, balkon ali terasa.
Možni dve dodatni ležišči.

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev najem.
2+2

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA
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Tigaki, Hotel Blue Nest ***
Približno 200 m od peščene plaže, 2.7 km od
vasice Tigaki, 18 km od letališča in 150 m od
avtobusne postaje.
Ponudba: restavraciji (glavna; grška »a-la-carte«), okrepčevalnica, bar; bazen z ločenim
delom za otroke; savna; sef pri recepciji (plačilo), tv kotiček, brezžični internet.

www.bluenest.gr
NAŠI NAMIGI
odlično ocenjen hotel
za mirne počitnice
sredi zelenja

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, balkon. Možno dodatno ležišče za otroka.
Troposteljne sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše. Možno dodatno ležišče.
V sobi morajo bivati 3 osebe.
Bungalovi: enaka oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati. Možni dve dodatni
ležišči (zofa). V sobi morajo bivati najmanj 3
osebe.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
obogaten kontinentalni zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežni obogaten kontinentalni zajtrk in strežena večerja
(določen meni).
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2+2

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

grčija I otok kos
Marmari, Aparthotel Giakalis ***
Približno 550 m od plaže, 1.5 km od kraja Marmari, 15 km od mesta Kos, 500 m od avtobusne postaje, 9 km od letališča.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen, otroški bazen; sef na recepciji (plačilo), brezžični internet; otroško igrišče; tenis,
biljard, izposoja koles.

www.giakalis.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠIMIG
NAMIGI
NAŠ
manjši,lokacija
družinsko voden hotel
mirna
dobro
razmerje
med ceno
zelo
ugodna
nastanitev
tudii kvaliteto
za
vdružine
bližini ene izmed najlepših plaž na
otoku – Milos Beach
veliko število povratnih gostov

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava (plačilo), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase (izposoja na recepciji), telefon, sat-tv, brezžični
internet, mini hladilnik, balkon ali terasa.
Dodatno ležišče ni možno.

Wi-Fi

2+2

BREZPLAČNO

Apartma: oprema kot standardne, ločena
spalnica in dnevno bivalni prostor s kuhinjsko
nišo. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali
eno odraslo osebo (pograd).
1. in 2. otrok do 14. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO »LIGHT«
po programu 10.30- 22.00.
• samopostrežni (obogateni kontinentalni) zajtrk, kosilo in večerja;
• določene lokalne točene pijače;
• ležalniki in senčniki ob bazenu; brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
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Mastichari, Hotel Horizon Beach ****
Sredi bogatega vrta, ob peščeni plaži, približno
2.5 km od središča kraja Mastichari, 19 km od
mesta Kos, 7 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; samopostrežna
grška; taverna in z burgerji »a-la-carte«), okrepčevalnici, dva bara; štirje bazeni, otroški
bazeni; masaže, savna, turška kopel; trgovinice, tv kotiček, brezžični internet; otroški igrišči, mini klub; fitnes, tenis, aerobika, košarka,
odbojka, pikado, biljard, namizni tenis; animacija.
Ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno, na
plaži za plačilo. Kopalne brisače za plačilo.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
hladilnik, sef (plačilo), balkon, pritličje. Možno
dodatno ležišče.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa,
nekatere na stransko morsko stran (doplačilo),
morsko stran (doplačilo), z direktnim pogledom na morje (doplačilo). Možno dodatno
ležišče.
Superior sobe: prostornejše, oprema kot standardne. Možno dodatno ležišče.
Standardne družinske sobe: oprema kot standardne, dva ločena prostora. Možni dve dodatni ležišči. V sobi morajo bivati najmanj 3 osebe.
Superior družinske sobe: oprema kot standardne, dva ločena prostora. Možna tri dodatna ležišča. V sobi morajo bivati najmanj 3
osebe.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

www.horizonbeachresort.gr
NAŠI
NAMIGI
NAŠ MIG
manjši, družinsko
odlično
ocenjen hotel
voden hotel
dobro razmerje
odlična
lokacija med
ob plaži
ceno i kvaliteto
v bližini ene izmed najlepših plaž na
otoku – Milos Beach
veliko število povratnih gostov
Wi-Fi

BREZPLAČNO

WELLNESS

2+3

ŠPORT

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

PREMIUM PAKET (doplačilo):
• 3 x večerja v vinoteki Mosaico;
• 1 x masaža (hrbet in vrat);
• vključeni ležalniki in senčniki na plaži
in kopalne brisače.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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grčija I otok kos
Mastichari, Hotel Princess Of Kos ****
Ob peščeni plaži, približno 5 km od kraja
Mastichari, 8 km od letališča, 300 m od avtobusne postaje in 2 km od vodnega parka Lido.

www.princessofkos.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

Ponudba: restavracija, taverna, več okrepčevalnic; dva bazena, dva otroška bazena; trgovinice, tv kotiček, brezžični internet; dve
otroški igrišči, mini klub; fitnes, tenis, namizni tenis, odbojka na plaži, biljard.

NAŠIMIG
NAMIGI
NAŠ
manjši,
leta 2020
družinsko
prenovljen
voden
hotel
hotel
dobro
vključeni
razmerje
ležalnikimed
in senčniki
ceno i kvaliteto
na plaži
v bližini ene
vključene
pijače
izmed
in najlepših
prigrizki izplaž
barana
otoku
na
plaži
– Milos Beach
veliko število povratnih
priporočamo
družinam in
gostov
parom
v bližini vodnega parka Lido

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, copati, telefon,
sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik (plastenka vode; polnjenje za plačilo), sef, balkon
ali terasa. Možno dodatno ležišče, v nekaterih
dve za otroke (pograd, najmanj 3 osebe v
sobi).

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

TOBOGANI

Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati. Možni dve dodatni
ležišči.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1. otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 10.00 - 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
(občasno tematska); prigrizki, sladoled v
kepicah, lahki nočni prigrizek;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara
na plaži; plastenka vode ob prihodu);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub (določeni dnevi in ure);
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Mastichari, Hotel Eurovillage Achilleas ****
Do delno skalnate in peščeno prodnate plaže
se zlagoma spustite po manjši vzpetini, 2 km
od Masticharija z barčki, tavernami, trgovinicami, 6 km od letališča in 22 km od mesta Kos.
Ponudba: restavraciji (glavna; tematska),
okrepčevalnica, več barov; bazen, otroški
bazen; masaže; trgovinica, internetni (plačilo)
in tv kotiček, brezžični internet (plačilo); mini
klub, otroško igrišče; fitnes, pikado, namizni
tenis, tenis, mini golf, košarka, odbojka na
plaži; animacija, diskoteka, grški večer.

www.eurovillageachilleashotel.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI
NAMIGI
NAŠ MIG
manjši, družinsko
prijetno
hotelsko naselje
voden hotel
dobro razmerje
vključen
tudi barmed
na plaži
ceno i kvaliteto
v bližinipovratnih
veliko
ene izmed
gostov
najlepših plaž na
otoku – Milos Beach
veliko število povratnih gostov
Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

2+2

ŠPORT

WELLNESS

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Kopalne brisače za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik, sef, balkon ali terasa, nekatere
na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče.
Superior sobe: enaka oprema kot standardne, dodatno kopalni plašč in copati, grelnik
vode za kavo ali čaj, brezžični internet. Možno
dodatno ležišče (raztegljiva zofa).
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati. Možni dve
dodatni ležišči.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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1. in 2. otrok do 5. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 10.00 - 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki, sladoled v kepicah, urica za čajanko;
• samopostrežna večerja v tematski restavraciji (določeni
dnevi): neomejeno (glede na razpoložljivost) - predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• ležalniki in senčniki ob bazenu; sef, brezžični internet
pri recepciji in v superior sobah, 1x v času bivanja 15 minutni tretma v wellness centru (predhodna rezervacija).

Drugačen Kos

dodatni ogledi in izleti - za popoln oddih
BODRUM - TURČIJA

IZLET NA VULKANSKI OTOK NISSYROS

GRŠKI VEČER

IZLET Z LADJICO - TRIJE OTOKI

Bodrum je antično grško mesto, danes pa eno najbolj priljubljenih turških
letovišč, poznano po tržnici in dolgi marini. Plovba traja približno 45 minut
v eno smer. V mestu boste imeli dovolj časa za nakupe in kosilo (plačilo),
seveda pa tudi za oglede mestnih znamenitosti.
Najkasneje dan pred odhodom bomo potrebovali vaše natančne podatke
iz potnih listov.

Z avtobusom se boste odpeljali proti vasi Zia in v restavraciji poskusili
grške dobrote. Uživali boste v razgledu na otoka Kalymnos in Pserimos
ter turško obalo, okusili tipično hrano in domače vino. Uživali boste v
predstavi plesalcev ter tudi sami poizkusili zaplesati kot pravi »Zorba«.

OGLED MESTA

Zjutraj boste odpluli proti vulkanskemu otoku, ki ima izredno raznoliko
floro in favno, slovi pa tudi po enem najbolje ohranjenih kraterjev. Po prihodu na otok se boste odpeljali do vulkana in v bližino kraterja. Opazili
boste mnogo mest, kjer uhaja para in se sliši brbotanje. Na poti nazaj se
boste ustavili pri samostanu in občudovali razgled po otoku. V kraju Mandraki boste imeli čas za pohajkovanje in kosilo (plačilo). Občudovali boste
unikatno arhitekturo in spoznali prijaznost domačinov.

Iz pristanišča v mestu Kos boste zjutraj odpluli proti otoku Kalymnos, kjer
boste imeli uro časa za sprehod po majhnih ulicah okoli pristanišča ter za
obisk skladišča spužev, po katerih je otok poznan. Sledilo bo kosilo z žara,
ki ga bo posadka pripravila na ladji ali na plaži otoka Plati. Do kosila si
boste privoščili kopanje. Naslednji otok Pserimos je skalnat, z belo peščeno plažo in prijetnimi kavarnami.

Ogled mesta Kos, ki bo trajal približno tri ure, vas bo popeljal skozi bogato zgodovino.
Začeli boste z ogledom templja, posvečenega bogu zdravja, nadaljevali z ogledom rimskih javnih kopeli, bazilike, čudovitih mozaikov iz 3. stoletja p.n.š., rimskega gledališča. Po majhnih
ulicah se boste sprehodili do glavnega mestnega trga, ki je obkrožen z italijanskimi hišami in
skozi nekdanja vrata antičnega mesta do Hipokratove platane, najstarejšega drevesa v Evropi.
Nadaljevali boste pot do viteškega gradu, ki dominira nad pristaniščem ter trga Platanos, kjer je
tudi mošeja, ki spominja na turško zavzetje mesta.
Vstopnine niso vključene v ceno.

SONČNI ZAHOD - izlet z ladjico

Romantična plovba na leseni barkači do Kefalosa,
vasi na južnem delu otoka. Med plovbo in zvoki tipične grške glasbe, boste nazdravili z uzom in uživali v sončnem zahodu. Posadka bo pripravila večerjo na žaru, majhna plaža pa bo idealna za večerno
kopanje.

Aktivni na Kosu
WINDSURF klub je lociran na delu otoka, kjer v sezoni Meltemi piha vsak dan ter nudi popolno zadovoljstvo vsem
ljubiteljem vetra. Prijetno okolje vabi tako izkušene windsurferje, kot tudi tiste, ki bi radi samo uživali v senci in
s pogledom na ostale, ki uživajo na vodi. Poskrbljeno je
tako za dobro vzdušje, odlično opremo ter varnost (trije
reševalni čolni), prav tako pa tudi za brezplačen prevoz
od vašega hotela do spota. Za vas bomo z veseljem uredili najem windsurf opreme, shranjevanje lastne (prevoz na
povpraševanje) ali windsurf lekcije z angleško govorečim
inštruktorjem.
* Podrobnejše informacije in cene windsurf paketov na Kosu
najdete v katalogu Aktivni s Palmo.

Kos je eden od grških otokov, ki je med drugim izjemno priljubljen tudi med KOLESARJI. Za vas smo pripravili paket
treh različno zahtevnih kolesarskih tur, ki se po želji na destinaciji lahko tudi prilagajajo. Od kolesarjenja po gozdnih
poteh z minimalnimi vzponi, do malce zahtevnejše kombinacije kolesarjenja po gozdu in asvaltiranih cestah. V naravi otoka boste lahko uživali ob vodstvu izkušenega vodiča,
poskrbljeno bo tudi za najem koles, izposojo zaščitne čelade ter vodo. Izkušena kolesarska ekipa bo poskrbela, da
boste otok doživeli v popolnoma novi dimenziji.
* Podrobnejše informacije in cene kolesarjenja na Kosu najdete v
katalogu Aktivni s Palmo.

V sklopu windsurf centra se na Kosu nahaja tudi KAJT center, enako kot windsurf center opremljen s kajt opremo
blagovne znamke RRD. Od vseh kajt centrov na Kosu je
izbrani najbližje področju kjer se kajta, prav tako je zaradi
svoje lege center za kajtarje odlično izhodišče, saj konstanten veter piha že takoj ob plaži. S tremi čolni ter skrbnim nadzorom iz opazovalnega stolpa je poskrbljeno tudi
za varnost. V naši ponudbi najdete tako najem kajt opreme, kot tudi popolno storitev za tiste, ki bi želeli potovati
s svojo (na povpraševanje), po želji pa lahko uredimo tudi
kajt tečaje z angleško govorečim inštruktorjem.
* Podrobnejše informacije in cene windsurf paketov na Kosu
najdete v katalogu Aktivni s Palmo.
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Garancija

španija I costa brava

NAJNIŽJE
CENE
do 29.2.2020

Prepustite se španskemu življenjskemu ritmu in se nalezite ljubezni do rdeče barve, ki se zliva s špansko strastno dušo. Zaplešite! Sanjajte! Prepustite se zimzeleni španski filozofiji »mañana, mañana« in odložite na jutri,
kar ni nujno storiti danes …

Zakaj v Španijo?
Španci so narod, ki si je sposoben vsak večer izmisliti dober razlog za bučno fiesto. Dan najraje začnejo s paradižnikom in končajo s sangrio.
Samosvoji Katalonci so posebna španska zgodba. Na obali Katalonije, vas bo prevzela lepotna kraljica med mesti, pisana Barcelona. Gaudijevi arhitekturni presežki se tam ne zdijo več nori, dan se začne, ko pade noč in tapasi so božanski.
Rajske katalonske obale vabijo, da se naužijete sonca, intenzivnih barv in drznosti duha!
Bogata tradicija je ne glede na moderne tokove ohranila svoj značaj.
Španija je pionirka v modernistični arhitekturi (Gaudi) in avantgradni umetnosti (Dali, Miro, Picasso).

Namigi za doživetja
Barcelona je ena in edina. Posebni so njen temperament, barve, arhitektura in umetnost.
Lloret de Mar slovi po najboljših zabavah na Mediteranu. Tam so doživetja zvezdniška in pristna!
Romantiki boste uživali v sprehodu skozi katerega izmed čudovitih botaničnih vrtov med Lloret de Marom in Blanesom.
Ljubitelji zgodovine in golfa boste uživali v mondenem Sitgesu, ki je zaradi izvrstne železniške povezave tudi odlična lokacija za dnevne izlete v Barcelono.

TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
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JUN
23
22

JUL
27
24

AVG
26
26

SEP
24
24

OKT
19
22

LLORET DE MAR
Mnogi se vračate na Costa Bravo leto za letom. Vsem, ki se za ta počitniški raj odločate
prvič, pa dobrodošlica v mestu zabave, peščenih plaž in nepozabnih doživetij! Lloret de
Mar leži na južnem delu Costa Brave, 70 km severno od Barcelone in ima s svojimi petimi
plažami kar 7 km obalnega pasu. Costa Brava se lahko pohvali z »modro zastavo« za čistost morja in urejenost obale. Turistična ponudba je v vseh pogledih vrhunska in celovita. Lloret de Mar kliče po brezdelju in uživanju. Slovi kot turistično središče z najboljšim
nočnim utripom, največjo izbiro različnih športnih aktivnosti in bogato, pestro kulinariko.
Tukaj se sproščajo in nabirajo moči vse generacije. Zjutraj so na plaži prvi tisti, ki ponoči
počivajo, v popoldanskih urah na sonce kapljajo »nočne ptice« in ostajajo, dokler spet ne
začnejo vabiti temperamentne ulice, polni bari in odlične diskoteke.
BLANES
Priljubljeno in nekoliko mirnejše turistično letovišče. Priporočamo ga predvsem parom in
družinam, ki želijo poleg mirnih počitnic v enem od številnih zalivov z zlato peščeno plažo
odkrivati tudi bogate lokalne znamenitosti. Očaral vas bo stari del mesta z ozkimi uličicami, mogočni grad Sant Joan in pa botanični vrt z eno najzanimivejših zbirk v Evropi. Ne
manjkajo niti številne trgovinice ob obali in pa tradicionalni španski tapas bari. V kolikor
se boste odločili za počitnice konec meseca julija, boste lahko uživali v tradicionalnem
tekmovanju v ognjemetih v času festivala Santa Anna. Blanes ni priljubljen samo pri tujih
turistih ampak čedalje bolj tudi pri domačinih.
SANTA SUSANNA in MALGRAT DE MAR
Južno od Costa Brave se ob obali Costa Maresme vije dvokilometrska promenada s peščeno plažo in kristalno čistim morjem. V prijaznih in umirjenih počitniških mestecih Santa Susanna in Malgrat de Mar vlada prijetna in sproščujoča atmosfera. Tukaj boste našli
prvovrstne restavracije, kavarne, bare in zanimivo nakupovalno središče. Paradiž za družinske počitnice. Peščena plaža ponuja obilo zabave in vodnih športov. Santa Sussana vas
bo očarala s starim mestnim jedrom in pridihom mondenosti v številnih hotelih in zabaviščih. Do Barcelone je 58 km, v bližini sta 2 večja vodna zabaviščna parka Marine Land (5
km) in Water World (10 km). Če si boste želeli več zabave ponoči, je Lloret de Mar le 12 km
stran. Lokalne povezave so dobro urejene.
CALELLA
Nekdanja ribiška vasica je danes eno izmed najbolj popularnih turističnih letovišč na obali
Costa Brave. Njeni glavni znamenitosti sta dolga peščena plača in svetilnik, ki nudi čudovite razglede skozi celo leto.

BARCELONA

CALELLA

LLORET DE MAR
BLANES
SANTA SUSANNA/MALGRAT DE MAR
PINEDA DE MAR

PINEDA DE MAR
Mirno letovišče na obali Costa Mereseme, južno od Costa Brave, obkroženo z narodnim
parkom Montenegre. Priljubljeno je pri letovalcih, predvsem družinah, ki uživajo v dolgi,
zlato peščeni plaži, ki je bila za čistočo nagrajena z evropsko modro zastavo.
Mesto ima odličen izbor restavracij in tapas barov. Če ste ljubitelji morske hrane, boste tu
vsekakor prišli na svoj račun in po ugodnih cenah.

Letovišča: Santa Susanna, Malgrat de Mar, Calella, Blanes, Lloret
de Mar, Pineda de Mar, Barcelona
Letališči: Barcelona
Čas leta: pribl. 1.55 ure
Časovni zamik: /
Dokumenti za pot: veljaven slovenski potni list ali osebna izkaznica
(za slovenske državljane).
ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana
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španija I costa brava
Pineda De Mar, Golden Taurus Aquapark Resort **** www.goldenhotels.com
Razgiban hotelski kompleks ob promenadi,
približno 50 m od dolge peščene plaže, 900 m
od centra kraja Pineda de Mar, 73 km od letališča Barcelona, 900 m od železniške postaje.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, več
barov; dva bazena, dva otroška bazena, vodni
park s sedmimi tobogani (določene ure), notranji bazen, jacuzzi; trgovinice, tv kotiček,
brezžični internet; otroško igrišče, mini klub;
fitnes, tenis, večnamensko igrišče, odbojka na
plaži, biljard, aerobika, namizni tenis, lokostrelstvo, najem koles; animacija.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob promenadi in
plaži
vodni park
priporočamo družinam

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+3

VODNI PARK

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa, nekatere
na bazen in morsko stran (doplačilo). Možno
dodatno ležišče.
Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati, 2 kopalnici, pogled
bazen. Možna tri dodatna ležišča. V sobi morajo bivati najmanj 4 osebe.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

VSE VKLJUČENO (doplačilo):
po programu 10.00 - 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladoled v kepicah, urica za čajanko;
• določene standardne uvožene in lokalne točene
alkoholne in brezalkoholne pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub, vodni park (določene
ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob
bazenih, brezžični internet.

Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 8.3/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Pineda De Mar, Aqua Hotel Promenade **** www.aquahotel.com
Približno 50 m od peščene plaže (vmes cesta
in železniška proga), v centru kraja Pineda de
Mar, 73 km od letališča Barcelona, 200 m od
železniške postaje.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen, otroški bazen; masaže; tv kotiček,
brezžični internet; otroško igrišče, mini klub;
fitnes, biljard, namizni tenis; animacija.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Kopalne brisače v standardnih
sobah za plačilo, v premium in družinskih sobah brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo), sef (plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Premium sobe: oprema kot standardne,
morska stran. Možni dve dodatni ležišči.
Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati. Možni dve dodatni
ležišči. V sobi morajo bivati najmanj 3 osebe.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 8.8/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
v centru kraja in neposredni bližini
plaže
priznana hotelska veriga

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Wi-Fi

BREZPLAČNO

španija I costa brava
Santa Susanna, Hotel Alegria Mar Mediterrania ****sup. www.alegria-hotels.com
Ob peščeni plaži (vmes promenada), približno
1 km od središča letovišča Santa Susanna,
75 km od letališča Barcelona, 20 m od avtobusne postaje.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
samo za osebe nad 16 let

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen, notranji bazen, jacuzzi, savna, masaže;
internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet; fitnes; lahka animacija, občasno živa
glasba.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašči
in copati, telefon, sat-tv, brezžični internet,
mini bar (plačilo), sef (plačilo), balkon ali terasa, na morsko stran. Možno dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

VSE VKLJUČENO (doplačilo):
po programu 11.00-23.00
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• lahka animacija;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in
senčniki ob bazenu, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 9.3/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Santa Susanna, Aqua Hotel Onabrava & Spa ****sup.www.aquahotel.com
Priljubljen hotel, približno 100 m od peščene
plaže (vmes cesta in železniška proga), v letovišču Santa Susanna, 600 m od središča
mesta Malgrat de Mar, 74 km od letališča Barcelona, 10 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, dve okrepčevalnici,
bar; bazen, otroški bazen, notranji bazen, jacuzzi; parna kopel, savna, masaže, notranji
bazen (spa), lepotilni salon; internetni kotiček
(plačilo), brezžični internet; mini klub; fitnes,
namizni tenis in nogomet, biljard; animacija.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
znana hotelska veriga
udobje in razvajanje

PARTNERSKI
OBJEKT

WELLNESS

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo), sef (plačilo), balkon. Možni dve dodatni ležišči.
Premium sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef (plačilo),
balkon, pogled bazen ali morska stran. Možno
dodatno ležišče.

2+2

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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španija I costa brava
Santa Susanna, Aqua Hotel Aquamarina & Spa ****www.aquahotel.com
Približno 100 m od peščene plaže (vmes cesta
in železniška proga), v letovišču Santa Susanna, 500 m od središča mesta Malgrat de
Mar, 74 km od letališča Barcelona, 10 m od
avtobusne postaje, 300 m od železniške postaje.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavraciji (glavna; italijanska
»a-la-carte«), okrepčevalnica, več barov; bazen, otroški bazen, jacuzzi; notranji bazen
(spa), savna, masaže, lepotilni salon; trgovinice; internetni kotiček (plačilo), brezžični
internet pri recepciji; otroško igrišče, mini in
maksi klub; fitnes, tenis, košarka, odbojka,
nogomet, namizni tenis, biljard; animacija, 2x
tedensko živa glasba, kino.

NAŠI NAMIGI
priljubljen hotel naših gostov
priporočamo družinam

PARTNERSKI
OBJEKT

WELLNESS

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Kopalne brisače (plačilo in varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži
za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
sef (plačilo), balkon. Možni dve dodatni ležišči.

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Premium sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo), sef
(plačilo), balkon, pogled bazen ali morska
stran. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.
POVPREČNA OCENA • 8.4/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Santa Susanna, Aqua Hotel Silhouette Spa ****
Hotel za odrasle, približno 150 m od peščene
plaže in 500 m od središča letovišča Malgrat
de Mar, 82 km od letališča Barcelona.
Ponudba: restavracija, bar, okrepčevalnica;
trije bazeni, notranji bazen, savna, notranji
bazen (spa), parna kopel, masaže, lepotilni
salon; tv kotiček, brezžični internet; fitnes,
namizni tenis.
Kopalne brisače za plačilo, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef, balkon
ali terasa. Dodatno ležišče ni možno.
Premium sobe: enaka oprema kot standardne, z vključenimi kopalnimi brisačami, pogled bazen. Dodatno ležišče ni možno.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

VSE VKLJUČENO (doplačilo):
po programu 10.00 - 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• ležalniki in senčniki ob bazenu,
brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.aquahotel.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
hotel za osebe nad 18 let
prenovljen hotel
vse na dlani

PARTNERSKI
OBJEKT

ZA PARE

WELLNESS

Wi-Fi

BREZPLAČNO

španija I costa brava
Santa Susanna, Aqua Hotel Montagut ****sup. 
Približno 150 m od peščene plaže in 200 m od
središča letovišča Santa Susanna, 77 km od
letališča Barcelona, 100 m od avtobusne postaje in 400 m od železniške postaje.
Ponudba: restavracija, bar, okrepčevalnica;
bazen, otroški bazen; tv kotiček, sef na recepciji (plačilo), brezžični internet; otroško igrišče, mini klub; biljard, namizni tenis; animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne suite: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo), sef (plačilo), balkon ali terasa. Možni dve dodatni
ležišči.

www.aquahotel.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
priporočamo družinam
večje sobe

PARTNERSKI
OBJEKT

2+2

Premium suite: enaka oprema kot standardne, z vključenimi kopalnimi brisačami, pogled bazen. Možni dve dodatni ležišči.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

KUŽKOM
PRIJAZNO

1 otrok do 12. leta

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

SUPER CENA

Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 8.7/10

VSE VKLJUČENO (doplačilo):
po programu 10.00 – 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki
in senčniki ob bazenu, brezžični
internet.

Več na spletni strani: www.palma.si

Malgrat De Mar, Hotel Tropic Park ****
Približno 100 m od peščene plaže, 400 m od
centra kraja Malgrat de Mar, 81 km od letališča
Barcelona. V bližini trgovinic, barov in restavracij.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
dva bazena, otroški bazen, notranji bazen,
savna; brezžični internet pri recepciji (plačilo);
otroško igrišče, mini klub; fitnes, namizni tenis, biljard; animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini hladilnik, sef
(plačilo), balkon. Možni dve dodatni ležišči.

www.tropic-park.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija v neposredni bližini
plaže
bazen s panoramskim pogledom na
Malgrat

PARTNERSKI
OBJEKT

2+2

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

1 otrok do 11. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 8.1/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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španija I costa brava
Santa Susanna, Hotel Caprici ****

www.hotelcaprici.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži
priporočamo družinam
Palmina uspešnica

Ob peščeni plaži, približno 800 m od središča
Santa Susanne, 78 km od letališča Barcelona,
60 m od avtobusne postaje, 50 m od železniške postaje, v bližini trgovinic, barov in restavracij.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen, otroški bazen; savna; internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče, mini klub; fitnes, namizni
tenis, biljard; animacija, občasno živa glasba.
Kopalne brisače (plačilo), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
sef (plačilo), balkon. Možni dve dodatni ležišči.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

BREZPLAČNO

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

Wi-Fi

1 otrok do 12. leta

Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 8/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Santa Susanna, Aparthotel Odissea Park ****
Približno 100 m od peščene plaže, 500 m od
središča kraja Santa Susanna, 74 km od letališča Barcelona. V bližini trgovinic, barov in
restavracij.
Ponudba: zajtrkovalnica, okrepčevalnica, bar;
dva bazena, mini market, brezžični internet;
biljard.



www.odisseapark.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija – vse pri roki
priporočamo družinam in parom
v nekaterih apartmaji možnost
namestitve do 6 oseb

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za doplačilo.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik za kavo in čaj, mini bar
(plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Enosobni apartmaji: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, spalnica,
dnevno bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini
hladilnikom, telefon, sat-tv, brezžični internet,
sef, balkon ali terasa. Možni dve dodatni ležišči.
Dvosobni apartmaji: enaka oprema kot enosobni, 2 spalnici in dnevno bivalni prostor.
Možna 4 dodatna ležišča.
Storitev najem.
Nočitev z zajtrkom (doplačilo): samopostrežni zajtrk.

POVPREČNA OCENA • 9/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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PARTNERSKI
OBJEKT

2+4

Wi-Fi

BREZPLAČNO

španija I costa brava
Malgrat De Mar, Hotel Amaraigua ****
Ob peščeni plaži, približno 400 m od središča
Malgrat de Mar, 77 km od letališča Barcelona
in 450 m od železniške postaje.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen; savna; internetni (plačilo) in tv kotiček,
brezžični internet; fitnes, namizni tenis, biljard; animacija.

www.hotelamaraigua.net

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
hotel na plaži
hotel za osebe nad 16 let
vse pri roki

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, sef (plačilo), balkon ali
terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo).
Možni dve dodatni ležišči.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

ZA PARE

BREZPLAČNO

Wi-Fi

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 – 23.15.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, sladoled v kepicah
za otroke, urica za čaj in instantno
kavo;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• ležalniki in senčniki ob bazenu,
brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 8.4/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Malgrat De Mar, Hotel Riviera ****
Približno 100 m od peščene plaže, 350 m od
centra mesta Malgrat de Mar, 77 km od letališča Barcelona.
Ponudba: restavracija, bar; bazen, otroški
bazen, jacuzzi, masaže; internetni (plačilo)
in tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče, mini klub; fitnes, namizni tenis, biljard;
animacija.

www.hotelriviera.cat
NAŠI NAMIGI
vse pri roki
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

Ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Premium sobe: prenovljene, klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, sef, balkon ali terasa. Možni
dve dodatni ležišči.

Wi-Fi

2+1

BREZPLAČNO

WELLNESS

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 8.2/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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španija I costa brava
Malgrat De Mar, Hotel Rosa Nautica ***www.rosanautica.com
Nasproti peščene plaže (vmes cesta), 250 m
od središča letovišča Malgrat de Mar, 77 km
od letališča Barcelona.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen, otroški bazen; internetni (plačilo) in tv
kotiček, brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče, mini klub; fitnes, mini golf, biljard;
občasno animacija.

NAŠ NAMIG
odlična lokacija
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto
prenovljene sobe

Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo),
balkon. Možni dve dodatni ležišči.

2+2

BREZPLAČNO

Wi-Fi

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 8.9/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Calella, Hotel Mar Blau *** www.hotelmarblau.cat
Približno 400 m od peščene plaže, v kraju Calella, 70 km od letališča Barcelona, 200 m od
avtobusne postaje. V bližini trgovinic, barov
in restavracij.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen, otroški bazen, jacuzzi, savna; tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče, mini
klub; fitnes, namizni tenis, biljard; animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za doplačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik (plačilo), sef
(plačilo), balkon ali terasa, nekatere pogled
bazen (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 8.6/10
Več na spletni strani: www.palma.si

200

NAŠ NAMIG
priljubljen hotel naših gostov
dobro razmerje med kvaliteto in
ceno

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

1 otrok do 10. leta

SUPER CENA

španija I costa brava
Calella, Hotel Kaktus Playa ***** 
Modern hotel približno 200 od peščene plaže,
450 m od centra kraja Calella, 70 km od letališča Barcelona. V bližini trgovinic, barov in
restavracij.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen z ločenim delom za otroke, notranji bazen, turška kopel, savna, masaže; trgovinica,
tv kotiček, brezžični internet; fitnes;
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno na plaži za plačilo
(pri premium storitvi brezplačno).
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon. Dodatno ležišče ni možno.
Urban sobe: večje, oprema kot standardne,
pogled na mesto ali bazen. Možno dodatno
ležišče.

ww.hotelkaktusplaya.es

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
kvalitetne storitve, zadovoljni gostje
udobje in razvajanje
priporočamo parom in
mladoporočencem

PARTNERSKI
OBJEKT

2+1

Wi-Fi

BREZPLAČNO

WELLNESS

ZA PARE

Mediteranske sobe: večje, oprema kot standardne, pogled na bazen ali na morsko stran.
Možno dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
*Možnost doplačila za premium storitev: kopalne brisače, senčniki in ležalniki na plaži
brezplačno, 10% popust na hrano in pijačo v
hotelskem baru Bahari Club na plaži.

POVPREČNA OCENA • 9.1/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Blanes, Hotel Boix Mar ***
Približno 60 m od peščene plaže, v letovišču
Blanes, 87 km od letališča Barcelona. V bližini
trgovinic, barov in restavracij.
Ponudba: restavracija, bar; dva bazena (eden
z ločenim delom za otroke); jacuzzi; tv kotiček,
brezžični internet v baru; otroško igrišče; mini
golf, namizni tenis, biljard.
Ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na
plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
sef (plačilo), balkon. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo osebo.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

www.hotelboixmar.com
NAŠI NAMIGI
bližina plaže
vse pri roki
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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španija I costa brava
Lloret De Mar, Hotel Rosamar Garden Resort **** 
Priljubljen hotel med družinami, približno
300 m od peščene plaže, v mirnem predelu
kraja LLoret de Mar, 88 km od letališča Barcelona. V bližini trgovinic, barov in restavracij.

www.rosamarhotels.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen, otroški bazen s piratsko ladjo, vodni
park s štirimi tobogani za odrasle in otroke
(določene ure), notranji bazen, jacuzzi, turška kopel, savna; trgovinica, tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče, mini klub, junior klub; fitnes, večnamensko igrišče, tenis,
namizni tenis, mini golf, lokostrelstvo, pikado; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za doplačilo.

NAŠI NAMIGI
zabava za vso družino
vse pri roki
tobogani

PARTNERSKI
OBJEKT

VODNI PARK

2+2

WELLNESS

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik, sef (plačilo), balkon ali terasa. Možni dve dodatni ležišči za dva otroka ali eno odraslo osebo.

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

Apartma: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, spalnica, dnevno
bivalni prostor s kuhinjsko nišo in mini hladilnikom, telefon, sat-tv, brezžični internet,
sef (plačilo), balkon ali terasa. Možni dve
dodatni ležišči.

VSE VKLJUČENO (doplačilo):
po programu 10.00 - 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja,
pozni zajtrk; prigrizki, sladoled v kepicah,
urica za čajanko;
• določene lokalne točene alkoholne in
brezalkoholne pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini in junior klub; vstop v
vodni park (določene ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob
bazenih, brezžični internet.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

POVPREČNA OCENA • 8.3/10
Več na spletni strani: www.palma.si

Lloret De Mar, Aqua Hotel Bertran Park ****
Mestni hotel, približno 450 m od peščene plaže, v središču letovišča Lloret de Mar, 30 km
od letališča Girona in 78 km od letališča Barcelona, 350 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica; bazen;
internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet v baru; mini klub; fitnes, namizni tenis.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
sef (plačilo), balkon ali terasa. Možni dve dodatni ležišči.
Premium sobe: enaka oprema kot standardne, z vključenimi kopalnimi brisačami, pogled bazen. Dodatno ležišče ni možno.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežni
zajtrk, kosilo in večerja.

VSE VKLJUČENO (doplačilo):
po programu 10.00 - 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• ležalniki in senčniki ob bazenu,
brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 8.4/10
Več na spletni strani: www.palma.si
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Wi-Fi

BREZPLAČNO

www.aquahotel.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
znana hotelska veriga
vse pri roki
priljubljen hotel naših gostov

PARTNERSKI
OBJEKT

MESTNI
OBJEKT

2+2

ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Drugačna Costa Brava

dodatni ogledi in izleti - za popoln oddih
QUE VIVA BARCELONA
Celodnevni izlet v prestolnico Katalonije
V to mesto sanj se boste zaljubili na prvi pogled!
Barcelona prekipeva od barvitosti, življenja in
energije. Raj za svetovljane in boeme vas bo presenetil z edinstvenim prepletom starega in novega. V
prestolnici vznemirljivega in naprednega oblikovanja je bogato meščanstvo podpiralo drzne načrte
gibanja »modernisme«. Vendar boste le korak od
čudežnih arhitekturnih stvaritev našli ozek preplet
starodavnih uličic, kjer diši po svežem perilu in ribah. Čudoviti trgi in zeleni parki, nadrealistična in
nikoli dokončana katedrala Sagrada familia, zanimivi muzeji in vabljive trgovine, staro pristanišče
in olimpijski objekti: živahnost barcelonskih ulic in
prijaznost domačinov vas bosta osvojili za vedno!

SKRIVNOSTNI MONTSERRAT IN ŠPANSKA CAVA
Katalonska sveta gora
Izlet na nenavadno oblikovano pogorje, pomaknjeno v notranjost Katalonije. Montserrat je čudovit naravni park z bogatim rastlinskim in živalskim svetom. »Nazobčane gore« se vzpenjajo
do 1.220 m visoko. Za številne obiskovalce tega
romarskega kraja je še posebej privlačna bazilika
ob slikovitem benediktinskem samostanu, ki hrani
dragocen kipec črne Madone. Ogled ene najbolj
znanih španski kleti, kjer pridelujejo špansko penino. Ogled muzeja, pridelava penine in degustacija.

VITEŠKE IGRE
Pred nami se obeta razburljiv večer, v katerem
boste deležni čarovnije srednjeveškega časa. Ze en
večer boste po tradiciji postali grofje in baronese
v lastnem srednjeveškem gradu. Med tem, ko nam
bodo postregli z večerjo v turnirski sobani, boste
lahko priča razburljivim viteškim igram in bojem
pogumnih vitezov.
Po večerji se boste preselili v drugo sobano gradu,
kjer boste uživali v predstavi flamenko šova najboljše španske skupine.

ADRENALINSKA BOMBA – PORT AVENTURA
Opravite z napetostmi in sprostite adrenalin v najnovejšem in enem največjih evropskih zabavišč,
jugozahodno od Barcelone, ki so ga zgradili v stilu
francoskega Disneylanda!

MOKRA ZABAVA V MARINE LANDU
V zabaviščnem parku na obali se boste lahko načofotali do onemoglosti! Nepozaben bo obisk šova
z delfini in morskimi levi, nasmejali se boste ob
dresuri papig in se sprehodili skozi terarij. Adrenalin boste sprostili na vrtoglavih toboganih in
drsalnicah.

MOKRA ZABAVA V WATER WORLDU
Zabaviščni park v Lloret de Maru, kjer voda prši na
vse strani! Poslastica za vse ljubitelje vodnih norčij
in adrenalinskih spustov po številnih toboganih ali
drsalnicah.

FLAMENKO ŠOV
Kastanjete, kitare, skrivnostni pogledi izpod čela,
vranje črni lasje, rdeče ustnice in dolga, valovita
krila! Večera tradicionalnega španskega plesa
užitka in bolečine ne smete zamuditi. To bo noč
temperamenta in strasti. Flamenko glasba bo razburkala vašo kri in vas dvignila, da boste še sami
začeli zagreto udarjati s petami ob tla. Vstopnica
vključuje tudi konzumacijo pijače.

DALIJEVE NORČIJE
»Razlika med norci in mano je v tem, da jaz nisem
nor!« je nekoč grmel slikarski guru nadrealizma
Salvador Dali. Vabimo vas na ogled edinstvene galerije tega velikega umetnika, genija z zavitimi brki
in ostrim pogledom, ki ga je fasciniralo prefinjeno
polzenje časa.

»ŠPANSKI DUBROVNIK« - TOSSA DE MAR
V tem prikupnem letoviškem mestecu boste na ves
glas prepevali starogradske dalmatinske pesmi, še
preden se boste zavedali! Stari del mesta, ki se
razprostira na hribu nad morjem, obdaja srednjeveško obzidje. Znotraj boste našli slikovit preplet
ozkih uličic, mestni muzej in ljubko cerkvico. Romantičen razgled na Costa Bravo se vam bo za
vedno vtisnil v spomin.

203

Počivaj in odkrivaj I

Barcelona in počitnice na Costa Bravi

Odhodi vsak četrtek od 11. junij do 24. september (vsi odhodi zagotovljeni)
odlična kombinacija izletov in počitnic
na Costa Bravi
vključeni izleti v Barcelono in Montserrat
direktni leti iz Ljubljane
številne možnosti dodatnih izletov
izbor med hotelom 3* ali 4*
1. DAN
večerja, nočitev
SLOVENIJA - ŠPANIJA/COSTA BRAVA
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana in polet proti
Barceloni. Po pristanku sledi prevoz do hotela in nastanitev v enem od letovišč na Costa Bravi (Blanes, Lloret
de Mar ...). Večerja.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
COSTA BRAVA
Prvi dan za spoznavanje živahne Costa Brave. Priporočamo obisk plaže ali sprehod po vedno živahnem letovišču. V hotelu vas bo obiskal tudi vaš predstavnik, ki
vam bo na voljo za vsa vprašanja in informacije glede
vaših počitnic.
3. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
IZLET V BARCELONO
Z avtobusom se boste odpravili na celodnevno raziskovanje katalonske prestolnice Barcelone. Ogledali si
boste glavne znamenitosti (zunanji ogledi): znamenito
barcelonsko katedralo Sagrada Familia, najbolj znano
delo arhitekta Gaudija, ki jo gradijo že več kot 100 let,
zapeljali se boste mimo tipičnih Gaudijevih hiš Casa
Milo in Casa Batlo, se ustavili pri največjem evropskem stadionu Nou Camp (po želji ob doplačilu notranji ogled), se zapeljali čez grič Montjuich, kjer stojijo
olimpijski objekti Olimpijskih iger leta 1992 in od koder
so čudoviti razgledi na mesto, na konec pa se zapeljali
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tudi v staro mestno jedro. Tu se boste sprehodili po
znani ulici La Rambla, ki je polna uličnih umetnikov, se
ustavili pri spomeniku Krištofu Kolumbu, ter za konec
obiskali staro gotsko jedro Barrio Gotico s katedralo.
Nekaj prostega časa, nato povratek v hotel na Costa
Bravi in večerja.
4. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
SKRIVNOSTNI MONTSERRAT IN KLETI
Danes se bomo odpravili na izlet na nenavadno oblikovano pogorje Katalonije, kjer bomo podrobneje spoznali zgodovino Katalonije. Ogledali si bomo Marijino
svetišče, ki je zgrajeno čisto pod vrhom te nazobčane
gore in kjer se v tamkajšnjem benediktinskem samostanu nahaja kipec črne Marije. Postanek v eni izmed
številnih kleti katalonskega penečega vina Cava in
pokušina. Povratek na Costa Bravo.
5. - 7. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
POČITNICE NA COSTA BRAVI IN DODATNI IZLETI
Prosti dnevi, ki jih boste lahko preživeli ob sproščanju
na plažah Costa Brave. Po želji se boste lahko dodatno
odločili še za katerega izmed dodatnih izletov (doplačilo). Odpravite se lahko v adrenalinski park Portaventura, kjer boste lahko raziskovali tematske parke s
celega sveta, v vodni park Waterworld na adrenalinske
vodne tobogane ali na šov z delfini v park Marine Land.
Zvečer ste vabljeni na noč flamenka, kjer boste spoznali ta temperamenten španski ples ali pa na Viteške
igre, kjer boste navijali za svojega viteza.
8. DAN
COSTA BRAVA - SLOVENIJA
Prosto do prevoza na letališče v Barceloni, od koder
boste poleteli proti Sloveniji.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana-Barcelona-Ljubljana, letališče in varnostne pristojbine, 7x
polpenzion v dvoposteljnih sobah v hotelu 3* na Costa Bravi, izleta v Barcelono in Montserrat, vse zunanje
oglede po programu, slovenskega predstavnika na destinaciji, organizacijo potovanja.
DOPLAČILO na licu mesta: turistična taksa v hotelu.
DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba, doplačilo
za hotel 4*.
OPOMBA: Razpored izletov in ogledov po dnevih se
lahko spremeni (končna informacija na destinaciji pri
predstavniku). Na Costa Bravi potnike sprejme Palmin
predstavnik in poskrbi za informacije in vodenje izletov. Poleti so predvideni v Barcelono (razpored poletov
bo objavljen na spletni strani www.palma.si).

Drugačna Španija I

Barcelona, Bilbao in Bordeaux



Odhodi: 27.* marec, 21. maj, 4., 25. junij, 23. julij, 27. avgust, 24. september, 28. oktober 2020 ali po želji zaključene skupine
vinska prestolnica Bordeaux
dve romarski središči: Lurd in Montserrat
slikovita Andora
razigrana Barcelona
1. DAN
zajtrk, nočitev
SLOVENIJA - BARCELONA – MONTSERRAT –
ANDORA
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana ali na bližnjem
letališču (Benetke/Trst– odvisno od datuma odhoda)
in polet v Barcelono/Girono. Po pristanku sledi vožnja
na Montserrat, na katalonsko sveto goro, kjer stoji samostan s čudovitimi razgledi na pokrajino, tu pa hranijo kipec črne Marije. Ogled cerkve benediktinskega
samostana. Vožnja v državico Andoro, »ukleščeno« v
žepek vzhodnih Pirenejev med Francijo in Španijo. Od
nekdaj so znali izkoristiti strateški položaj na trgovinski
poti čez gore. Prestolnica Andore, Andorra la Vella, z
nadmorsko višino 1.023 metrov velja za najvišje ležeče
glavno mesto v Evropi in je dobro izhodišče za smučarske užitke na okoliških vršacih. Pričakovali bi zaspano
mestece, a resnica je vse prej kot to. Nad polji tobaka
se dvigajo futuristične stavbe iz jekla, aluminija in betona in hitro dobimo občutek, da smo v Monacu sredi
Pirinejev. Še posebej izstopa stavba v obliki mogočne
steklene piramide, kjer so uredili ene največjih evropskih termalnih zdravilišč. Sprehod po mestnem središču in nastanitev.
2. DAN 
zajtrk, nočitev
ANDORA – LURD - BORDEAUX
Potovanje bomo nadaljevali preko visokega prelaza
Pas de la Case. Spektakularna vožnja po cesti obdani
z visokimi vršaci Pirenejev, nas bo v zgodnjih popoldanskih urah pripeljala v romarski Lurd, ki je od leta
1858, ko se je Marija prikazala Bernardki, postal kraj
številnih čudežev in upanja. Do danes so v Lurdu našteli že preko 200 milijonov obiskovalcev. Sprehod do
osrednjega lurškega trga Esplanade in votline, kjer se
je Marija prvič prikazala pastirički Bernardki leta 1858.
Ogled zgornje in spodnje bazilike ter ostalih zanimivosti. Po ogledu nadaljevanje vožnje v Bordeaux, eno najlepših francoskih mest in biser evropske arhitekture.
Bordeaux z več kot 2000–letno zgodovino in središče
trgovanja, je pod Unescovo zaščito.
3.DAN 
zajtrk, nočitev
BORDEAUX-SAINT EMILION-BAYONNE-SAN
SEBASTIAN
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). Vožnja v Saint Emilion, lepo ohranjeno srednjeveško na desnem bregu reke Garone,
kar pomeni, da v vinih prevladuje merlot. Postanek v
eni od vinskih kleti in pokušina (doplačilo). Po ogledu

nadaljevanje vožnje v okolico mesta Biarritz. Tamkajšnja plaža je od nekdaj privabljala francosko plemstvo,
obiskovali pa so jo tudi zvezdniki kot sta Gary Cooper
ali Frank Sinatra. Ogled mesta Bayonne, ki se nahaja
na najsevernejši točki francoske Baskije in mu pravijo
baskovski Amsterdam. Postanek za ogled in vožnja do
francosko–španske meje in prenočevanje na poti v San
Sebastian.
4. DAN 
zajtrk, nočitev
SAN SEBASTIAN-BILBAO
Obiskali bomo mondeni San Sebastián, najlepše mesto Baskije. Nahaja se ob zaokroženem zalivu, prav na
sredini pa leži otoček Santa Clara. Sprehod mimo glavnih mestnih zanimivosti: skulpture Peine del Vento,
čudovite plaže Concha, palače Miramar, sprehodili
se bomo tudi po starem delu Casco Viejo. Nadaljevanje v Bilbao, danes najbolj modno mesto v Španiji.
Navdušila nas bo glavna mestna znamenitost, muzej
Guggenheim, izjemno delo arhitekta F.O. Gehry-ja.
Mojstrovina iz stekla in titanija privablja množice ljubiteljev umetnosti in arhitekture. Ob doplačilu obisk
muzeja. Nato si bomo ogledali stari del mesta, Casco
Viejo s katedralo, trgom Nueva, tržnico in slikovitimi,
pisanimi zgradbami ob reki.
5. DAN
zajtrk, nočitev
BILBAO (IZLET PO BASKIJI)
Prost dan za samostojno raziskovanje. Ob doplačilu
izlet po Baskiji. Najprej bomo obiskali mesto Gernika,
ki so jo Nemci leta 1937 bombardirali in je Picasso naslikal svoje največje delo. Gernika je tudi eden izmed
štirih svetih krajev, kjer so španski monarhi prisegali,
da bodo spoštovali pravice Baskov. Sprehod po mestu, ogled hrasta, pod katerim so potekala zasedanja,
ogled ene izmed kopij Picassove Guernice. Nato se
bomo peljali ob divji in razčlenjeni kantabrijski obali
s številnimi zalivi in vasicami. Postanek za ogled ene
najbolj slikovitih in največkrat fotografiranih točk severne Španije: otočka Gaztelugatxe, na katerem stoji
samoten samostan San Juan in do katerega vodi eno
najlepših svetovnih stopnišč na prostem. Ustavili se
bomo tudi v ribiški vasici Bermeo, ki se ponaša z več
kot 75% vseh svetovnih ribiških ladij namenjenih lovu
tune. Sprehod in nekaj prostega časa v slikovitem pristanišču. Popoldne povratek v Bilbao.

7. DAN 
nočitev
ZARAGOZA - BARCELONA
Vožnja v Barcelono, prestolnico Katalonije. Avtobusna
panoramska vožnja in ogled glavnih mestnih znamenitosti. Čez trg Plaza Espana se bomo povzpeli na grič
Montjuich, prizorišče poletnih olimpijskih iger leta
1992. Popeljali se bomo mimo znanih meščanskih hiš
Case Batllo in La Pedrere, del arhitekta Gaudija ter do
parka Guell (zunanji ogled) ter mimo starega pristanišča Port Vell in mestne marine Port Olimpic. Sprehodili
se bomo po znameniti ulici La Rambla, s številnimi lokali in uličnimi umetniki, od Katalonskega trga do spomenika Krištofu Kolumbu. Obiskali bomo staro gotsko
četrt (Barrio Gotico) in katedralo, poiskali skrite trge
in si privoščili postanek na enem izmed njih. Sprehod
ne bo minil brez obiska ene najlepših evropskih tržnic,
La Boqueria.
8. DAN 
zajtrk, nočitev
BARCELONA -SLOVENIJA
Vožnja na letališče pri Barceloni ali Gironi in polet v
Ljubljano ali bližnje letališče (Benetke/ Trst – odvisno
od datuma odhoda).
POPUST: otroci 2 - 12 let na dodatnem ležišču: -10%
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, prevozi po programu, sedem nočitev z zajtrki v hotelu 3*,
spremstvo in organizacijo potovanja.
DOPLAČILA PO ŽELJI, ob prijavi: enoposteljna soba,
povratni prevoz na letališče, enosmerni prevoz na letališče, Muzej Cite du Vin, obisk kleti in pokušina 3 vrst
vina, Muzej Guggenheim z rezervacijo, izlet po Baskiji.
DOPLAČILA na licu mesta: turistična pristojbina v
hotelu.
DOPLAČILA na poti: mestna turistična pristojbina v
Kataloniji (plačilo v recepciji hotela), 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 ogledov po dnevih
se lahko spremeni.

6. DAN 
zajtrk, nočitev
BILBAO – VITTORIA - PAMPLONA -ZARAGOZA
Vožnja v Vitorio, prestolnico Baskije. Krajši postanek in
nadaljevanje poti v Pamplono. Pamplonsko praznovanje s tekom bikov po ulicah prirejajo vsako leto v juliju
v čast mestnega zavetnika San Fermina. Ogled starega mestnega središča, obdanega z obzidjem in gotske
stolnice, mestne hiše, cerkve San Saturnio z dvema
zvonikoma. Vožnja v Zaragozo. Sledi ogled mestnih
znamenitosti: Bazilika de Nuestra Senora del Pilar, Trg
Pilar z rimskim Forumom, cerkvijo La Seo, La Lonjo,
mestno hišo in Aljaferio (največji ostanek muslimanov
izven Andaluzije).
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turčija

Garancija

NAJNIŽJE
CENE
do 29.2.2020

Na križišču Evrope in Azije, pod mogočnim gorovjem Taurus, leži turški počitniški paradiž. Tam poletje traja od zgodnje
pomladi do pozne jeseni, plaže so prodnate in morje turkizno, notranjost pa skriva naravne in kulturne poslastice. Gost
je v Turčiji kralj, od boga poslan. Zanj so si vedno iznajdljivi Turki izmislili tudi koncept »vse vključeno« in to po tem, ko so
nekajkrat zbudili kuharje, da bi lahko ustregli gostom, ki so si na recepciji zaželeli polnočnega prigrizka.

Zakaj v Turčijo?
Turčija je domovina ponudbe »vse vključeno«, kjer vam klubi in hoteli visokih kategorij postrežejo s pisano paleto počitniških užitkov. V enem dnevu je mogoče doživeti hitrostni spust po toboganu v hotelskem vodnem parku, plesati na večernem koncertu in se prepustiti popoldanski hotelski
animaciji.
Bogata arheološka in kulturna dediščina je posledica prepleta mnogih civilizacij, ki so živele na turških tleh. Stari Rimljani in Grki, Bizantinci in
Otomani, vsi imajo svoj delež v turškem kulturnem bazarju.
Turčija je raj za barantanje! Barvni živ žav na turških bazarjih je svet zase. Usnje, nakit, preproge, začimbe in druge dobrine so na prodaj po izvrstnih
cenah, še posebej po barantanju.
Turška kuhinja je med desetimi najboljšimi na svetu.
Antalya je moderno glavno mesto turške riviere, kamor z valovi prihajajo zgodbe iz antike.

Namigi za doživetja
Podajte se na izlet na bombažni grad Pamukkale z izviri termalne vode in snežno belimi kalcitnimi ponvicami, ki se kot iz pravljice dvigujejo nad
zeleno pokrajino.
Prave Turčije ne boste spoznali brez obiska znamenitega turškega hamama, kjer vas bodo po parni savni in kopeli še pošteno zdrgnili s tkanino.
Odigrajte partijo golfa na enem izmed mnogih golf igrišč v zelenem Beleku.
Poskusite tri slavne pijače za tri priložnosti; raki vam da moč, jogurtni »ayran« vas osveži, čaj pa je najboljša pijača za druženje na blazinah.

TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
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APR
22
21

MAJ
22
21

JUN
25
25

JUL
29
28

AVG
28
29

SEP
25
27

OKT
23
25

ALANYA
134 km vzhodno od Antalye najdemo slikovito letovišče Alanya, obdano z dolgimi peščenimi
plažami in prijetno klimo. Zgodovina mesta sega še v obdobje rimskega imperija, ko je tu
stala znana piratska utrdba. V Alanyi pot iz spodnjega mesta vozi skozi cel zaliv, kjer ni
mogoče spregledati znane trdnjave z Rdečim stolpom (Kizi Kule) in mestnega pristana. Iz
stare seldžuške trdnjave je krasen razgled na gorovje Taurus. Obiščite jamo Damlataş, ki
je bila po naključju odkrita leta 1948, ko so pričeli z gradnjo pristanišča. Vsekakor ne spreglejte čudovite Kleopatrine plaže. Zahvaljujoč čistim plažam, mirni klimi in prelepi naravi je
Alanya postalo eno izmed najbolj obiskanih središč v Turčiji. Zaradi živahnega in nemirnega
nočnega življenja je Alanya iskana predvsem med mladimi.
BELEK
Obmorsko letovišče Belek je 35 km oddaljeno od Antalye. Belek je znan po dolgih peščenih
plažah in še zlasti po velikih golf igriščih, ki jih radi obiskujejo ljubitelji športa. Belek je
med evropskimi golfisti najbolj priljubljena destinacija, saj se v njegovi okolici na manj kot
20 kilometrih nahaja kar 20 golf igrišč ter številni hoteli najvišjega ranga. Plaže, na katerih rastejo evkaliptusova drevesa, so skoraj kot nalašč za romantične večerne sprehode.
Hoteli slovijo po svoji lepi arhitekturi, udobju in raznolikih storitvah. V bližini Beleka se nahajajo ostanki antičnega mesta Perge, ki je bilo nekoč pod rimsko nadvlado. Tukaj si lahko
ogledate gledališče Aspendos, stadion in terme. Pravijo, da je Belek nov obraz turškega
turizma.

ANTALYA

ANTALYA
Je moderno glavno mesto turške riviere in eno izmed najbolj priljubljenih letovišč v Turčiji.
Čudovite obale, naravne lepote in številni arhitekturni spomeniki iz leta v leto privabljajo
nove obiskovalce tega mesta. Magnet pa je prav gotovo staro mestno jedro Kaleiçi, obdano
z rimskim obzidjem. Ena od najbolje ohranjenih kulturnih dediščin so tudi Hadrianova vrata, ki so bila zgrajena leta 130 pr.n.št. in se nahajajo v neposredni bližini Aspendosa – starogrško-rimskega mesta, ki slovi po gledališču (gledališče s kapaciteto 15.000 gledalcev je
eno od najbolje ohranjenih objektov te vrste na svetu). Center starega dela mesta je rimsko
pristanišče, sedaj preurejeno v marino, okoli nje pa ozke tlakovane uličice polne kavarn,
trgovinic s spominki in majhnih hotelov, vse v hišah iz otomanskih časov. Številne restavracije, čajnice in vinske kleti ponujajo priročno mesto za počitek ter razkrivajo skrivnosti
turške kuhinje. Človek, ki pride v Antalyo zlahka dobi občutek, da se nahaja na sanjskem
»bazarju«, kakršne poznajo na vzhodu. Tam je mogoče dobiti dragocena darila iz kovanega
bakra in rumene kovine, okusno vino in vse vrste orientalskih začimb.
BELEK
SIDE

KEMER

ALANYA

Letovišča: Antalya, Belek, Side, Alanya, Kemer
Letališče: Antalya
Čas leta: pribl. 2.20 ure
Časovni zamik: +1 ura
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski potni list
(za slovenske državljane)
ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana

SIDE
Letovišče s čudovitimi, dolgimi peščenimi plažami. Mestece, ki se nahaja na polotoku in je
obogateno z rimskimi ruševinami, ponuja svojim obiskovalcem popoln mir. Obiskovalci Sid
dobijo občutek, da se vračajo 2000 let nazaj. Začutili bodo mir in harmonijo, kot so to čutili
naši predniki. Side imajo dve glavni plaži, vzhodno in zahodno plažo. Plaža na vzhodu je
varna in plitva, zato je priljubljena in primerna za družine z malimi otročki. Na robu mesta
boste opazili dobro ohranjen rimski akvadukt, ki je nekoč dovajal vodo iz oddaljenih hribov
(32 km). V okolici Sid teče reka Manavgat z osvežujočimi slapovi, ki so tudi najbolj znani v
Turčiji.
KEMER
Zahvaljujoč svoji naravni lepoti je Kemer ena izmed najlepših lokacij turške riviere. Mesto
Kemer, obdano s kamnitim zidom, je bilo zgrajeno leta 1910 po močnem poplavljanju hudournika. Mesto se je nekoč imenovalo Idyros in je bilo najrazvitejše likijsko mesto. Nekoč
mala ribiška vas je zdaj postala priljubljeno turistično središče, ki ponujav vse vrste sprostitve in zabave. Kemer je odlično izhodišče za vse, ki si želijo ogledali pokrajino Likijo.
Mesto se je pričelo razvijati in prilagajati potrebam turizma 20 let nazaj. Od Antalye je
oddaljeno 43 km, ima moderno marino ter 52 km dolgo peščeno-prodnato obalo in plažo z
zvenečim imenom Moonlight Beach. Mesto je polno restavracij in kavarn ter nešteto trgovin z oblačili, usnjenimi izdelki, spominki in zlatnino.
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turčija
Alanya, Hotel Delphin De Luxe *****www.delphinhotel.com
Ob peščeno prodnati plaži s pomolom, na
območju Okurcalar, približno 32 km od kraja
Side, 5 km od Alanye in 90 km od letališča
Antalya.
Ponudba: restavracije (glavna; turška, mehiška, morska, italijanska, kitajska, japonska,
in grška »a-la-carte«), okrepčevalnica, slaščičarna, več barov; pet bazenov, vodni park
s štirimi tobogani (določene ure); otroški
bazen, notranji bazen, notranji otroški bazen;
turška in parna kopel, savna, masaže, lepotilni salon; trgovinice, internetni (plačilo)
kotiček, brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče, mini klub, lunapark; fitnes, tenis,
namizni tenis, vodna gimnastika, aerobika,
biljard, pikado, odbojka na plaži; diskoteka,
animacija.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
zelo poznan in priznan hotel
veliko povratnih gostov
priporočamo družinam

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

VODNI PARK

2+3

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik
vode za kavo ali čaj, mini bar (brezplačno,
omejene količine, dnevno polnjenje), sef,
balkon, nekatere na delno morsko stran (doplačilo) in morsko stran (doplačilo). Možni
dve dodatni ležišči za otroka ali eno odraslo
osebo in enega otroka.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati. Možna tri
dodatna ležišča (največ 4 odrasli v sobi).

POVPREČNA OCENA • 5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1. otrok do 10. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni zajtrk;
prigrizki, sladoled v kepicah, slaščice, nočni prigrizek;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi):
1x v času bivanja turška, mehiška, morska, italijanska,
kitajska, japonska ali grška - predhodna rezervacija;
• določene standardne uvožene in lokalne točene
pijače; mini bar (dnevno polnjenje, omejene količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub, mini disko, luna park;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični
internet.

Alanya, Azura Deluxe Resort & Spa *****www.azuradeluxe.com
Ob peščeni plaži s pomolom, v predelu Avsallar, približno 22 km od Alanye, 42 km od
Sid, 98 km od letališča Antalya.
Ponudba: restavracije (glavna; turška, italijanska »a-la-carte«), okrepčevalnice, slaščičarna, več barov; dva bazena (eden s štirimi
tobogani, določene ure), otroški bazen s
toboganom, notranji bazen; savna, turška in
parna kopel, masaže, različni tretmaji; trgovinice, tv kotiček, brezžični internet; mini
klub, otroško igrišče; pikado, namizni tenis,
vodna aerobika; animacija, diskoteka.

NAŠI NAMIGI
izredno zadovoljni gosti
odlična lega ob plaži
priporočamo parom in družinam

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

VODNI PARK

2+3

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatizirane (določene ure),
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, copati,
telefon, brezžični internet, sat-tv, sef, grelnik
vode za kavo ali čaj, mini bar (omejene količine ob prihodu, dnevno plastenka vode),
balkon, nekatere na delno morsko (doplačilo). Možno dodatno ležišče za odraslo osebo
in enega otroka ali dve za otroka.
Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati, nekatere na delno
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče za odraslo osebo in enega otroka ali
dve za otroka.
V nekaterih možnost nastanitve do 5 oseb
(doplačilo).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Wi-Fi

BREZPLAČNO

1. otrok do 13. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur
oz. 10.00-2.00 (1.5.-30.9.).
• samopostrežni zajtrk, pozni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladoled, slaščice, nočna juha;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi,
1.5.-30.9.): 1x v času bivanja, ali italijanska ali turška;
• določene lokalne točene pijače; mini bar (omejene
količine ob prihodu, dnevno plastenka vode);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub (določene ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki; sef, brezžični
internet.

turčija
Alanya, Mukarnas Spa & Resort *****www.mukarnashotel.com
Ob lastni 200 m dolgi peščeno prodnati plaži
s pomolom, približno 30 km od Sid in 35 km
od Alanye, 90 km od letališča Antalya.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
morska, vzhodnjaška »a-la-carte«), okrepčevalnice, slaščičarna, več barov; bazen, otroški
bazen, vodni park (določene ure), notranji
bazen z jacuzzijem in z ločenim delom za otroke; turška in parna kopel, savna, masaže;
trgovinice, tv kotiček, brezžični internet (najvišja hitrost za plačilo); otroško igrišče, mini
klub, mini disko; fitnes, bowling, biljard, tenis,
mini golf, vodna telovadba, pikado, košarka,
odbojka na plaži, tenis, mini nogomet, namizni tenis; animacija, diskoteka, 1x tedensko živa
glasba.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (določene
ure), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (najvišja hitrost za plačilo), mini bar (omejene količine,
dnevno polnjenje), grelnik vode za kavo ali čaj,
sef, balkon, nekatere na delno morsko (doplačilo) in morsko stran (doplačilo). Možni dve
dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo
osebo.
Možnost rezervacije promo standardnih sob z
enim dodatnim ležiščem. Možnost rezervacije
standardne sobe » large« za dve odrasli osebi in dva otroka.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
odlična lega ob plaži
udobje in razvajanje
vključen bar s prigrizki in pijačo na
plaži

PARTNERSKI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

VODNI PARK

2+3

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati. Možni dve
dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo
osebo (pograd). V nekaterih možnost nastanitve do 5 oseb (doplačilo).
*Gostje ne morejo izbirati v katerem delu hotela bodo nastanjeni. Hotel goste razporedi
glede na razpoložljivost.

ULTRA VSE VKLJUČENO
po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja, pozni zajtrk; prigrizki (tudi
iz bara na plaži), slaščice, sladoled v
kepicah, nočni lahki prigrizki in juha;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah
(določeni dnevi, plačilo rezervacije):
neomejeno, italijanska, morska
in vzhodnjaška - predhodna
rezervacija;
• določene standardne uvožene
in lokalne točene pijače (tudi iz
bara na plaži in v diskoteki), mini
bar (dnevno polnjenje, omejene
količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, živa glasba, mini klub,
mini disko;
• ležalniki in senčniki, kopalne
brisače, sef, brezžični internet
(določena hitrost).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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turčija
Alanya, Hotel Kemal Bay *****www.kemalbayhotel.com
Ob peščeno prodati in delno skalnati plaži,
približno 3 km od kraja Konakli, približno 8 km
od Alanye (taksi, minibus), 112 km od letališča
Antalya.
Ponudba: restavracija, več barov; bazen z
dvema toboganoma (določene ure) in ločenim delom za otroke; turška kopel, savna,
masaže; trgovinice, tv kotiček, brezžični internet pri bazenu; otroško igrišče, mini klub;
fitnes, odbojka na plaži, pikado; animacija.
Kopalne brisače (menjava za plačilo), ležalniki in senčniki na bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo, dnevno plastenka vode
brezplačno), sef (plačilo), balkon, nekatere
na stransko morsko stran (doplačilo). Možno
dodatno ležišče za odraslo osebo in enega
otroka ali dve za otroka.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
odlična lega ob plaži
tobogani
priporočamo tudi družinam

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

WELLNESS

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1. otrok do 12. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu
10.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
lahki prigrizki;
• določene lokalne točene pijače (tudi
iz bara na plaži); dnevno plastenka
vode v sobi;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub (določene ure);
• kopalne brisače (menjava za plačilo),
ležalniki in senčniki, brezžični internet
pri bazenu.

Alanya, Hotel Palmeras Beach *****www.palmerasbeachhotel.com
Ob peščeni plaži, v kraju Konakli, približno
13 km od Alanye (taksi, minibus), 109 km od
letališča Antalya, v bližini trgovinic oz. nakupovalnih središč.
Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), okrepčevalnica, slaščičarna,
bari; bazen z dvema toboganoma (določene
ure), otroški bazen; turška kopel, savna, masaže, lepotilni salon; otroško igrišče, mini
klub; trgovinice, tv kotiček, brezžični internet
pri recepciji; fitnes, tenis, košarka, odbojka,
pikado, vaterpolo; animacija, diskoteka.

NAŠI NAMIGI
odlična lega ob plaži
tobogani
veliko povratnih gostov

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

2+2

WELLNESS

TOBOGANI

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki na bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (omejene
količine ob prihodu brezplačno, dnevno platenka vode brezplačno), sef, balkon. Možno
dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati. Možni dve
dodatni ležišči za otroka ali eno odraslo osebo
in enega otroka. V nekaterih možna nastanitev
4 odraslih oseb.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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1. otrok do 13. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 10.00-2.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni zajtrk;
prigrizki, sladoled v kepicah, čas za čajanko, nočna juha;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji (določeni dnevi): 1x v času
bivanja, mednarodna, predhodna rezervacija;
• določene standardne lokalne pijače (tudi iz bara v
diskoteki); mini bar (omejene količine ob prihodu, plastenka
vode dnevno);
• vstop v savno in turško kopel;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub (določene ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet
pri recepciji.

turčija
Alanya, Hotel Eftalia Ocean *****



www.eftaliahotels.com

poletnica

Sodoben hotel nasproti lastne peščene plaže
(vmes obalna cesta; podhod), približno 4 km
od kraja Konakli, 18 km od Alanye (taksi, minibus), 100 km od letališča Antalya in 150 m
od avtobusne postaje.

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

Ponudba: restavracije (glavna; italijanska, z
jedmi z žara »a-la-carte«), okrepčevalnice,
slaščičarna, več barov; dva bazena (eden s
sedmimi tobogani), dva otroška bazena (eden
s petimi tobogani), Eftalia Island vodni park s
skupno dvanajstimi tobogani, notranji bazen
z ločenim delom za otroke (glede na vremenske razmere); turška in parna kopel, savna,
masaže; trgovinice, tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče, mini klub; fitnes. Eftalia
Island: namizni tenis, pikado, odbojka na plaži, aerobika, nogomet, animacija, diskoteka.

NAŠI NAMIGI
novejši sodoben hotel
odlična izbira za družine
vodni park, mini klub, hrana in pijača
na plaži Eftalia Island

PARTNERSKI
OBJEKT

ŠPORT

WELLNESS

BREZPLAČNO

VODNI PARK

Wi-Fi

2+4

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (omejene količine,
ponjenje 1x tedensko); grelnik vode za kavo ali
čaj, sef, balkon. Možno dodatno ležišče.
Superior sobe: enaka oprema kot standardne,
prostornejše. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno odraslo osebo in enega otroka.
Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati. Možna namestitev do
6 oseb (največ 4 odrasli).

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

1. in 2. otrok do 15. leta

SUPER CENA

EFTALIA ISLAND
(za goste hotelov Eftalia Ocean in Eftalia Village)
Ponudba: od 10.00-23.00 ure; več bazenov, štirje
otroški bazeni (dva z igrali), vodni park s tobogani;
štiri »a-la-carte« restavracije (italijanska, turška,
azijska in žar, predhodna rezervacija in plačilo 5 €/
odraslo os.), več okrepčevalnic, več barov; otroško
igrišče, mini klub (4-12 let); wellness, trgovinice.
Zabava: animacija, diskoteka.
Športne aktivnosti: odbojka na plaži, pikado, aerobika, namizni tenis, možnost vodnih športov.

Alanya, Hotelsko Naselje Eftalia Village *****
Kot vasica zgrajeno hotelsko naselje, približno
150 m od peščeno prodnate plaže (nadhod in
podhod pod cesto), na območju Incekum, 4 km
od kraja Konakli, 18 km od Alanye (taksi, minibus), 110 km od letališča Antalya in 100 m od
avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnici, slaščičarna, več barov; dva bazena, otroški bazen,
vodni park s tobogani, Eftalia Island vodni park
s skupno dvanajstimi tobogani (določene ure),
turška in parna kopel, savna, masaže, trgovinice, tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče, mini klub; fitnes, tenis, namizni tenis, biljard, košarka, odbojka na plaži, pikado,
aerobika.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik (plastenka
vode dnevno), sef (plačilo), balkon ali terasa.
Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno za
odraslo osebo.
Družinske sobe (dve spalnici): enaka oprema
kot standardne, dva prostora ločena z vrati.
Možni dve dodatni ležišči. Minimalno 3 osebe v
sobi.
Družinske sobe (tri spalnice): enaka oprema
kot standardne, trije prostori ločeni z vrati.
Možnost nastanitve do 6 oseb. Minimalno 4
osebe v sobi.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

STORITEV ULTRA VSE VKLJUČENO + PLAŽA EFTALIA ISLAND
po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; pozni zajtrk,
prigrizki, pozni prigrizek;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji (določeni dnevi): 1x v času
bivanja - predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži); mini
bar (omejene količine, ponjenje 1x tedensko);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki, sef,
brezžični internet.


poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

www.eftaliahotels.com
NAŠI NAMIGI
živahno naselje in dobra izbira za
družine
vodni park, mini klub, hrana in pijača
na plaži Eftalia Island

PARTNERSKI
OBJEKT

ŠPORT

WELLNESS

BREZPLAČNO

VODNI PARK

Wi-Fi

2+4

1. in 2. otrok do 15. leta

SUPER CENA

EFTALIA ISLAND (za goste hotelov Eftalia Ocean in Eftalia Village)
Ponudba: od 10.00-23.00 ure; več bazenov, štirje otroški bazeni (dva z
igrali), vodni park s tobogani; štiri »a-la-carte« restavracije (italijanska,
turška, azijska in žar, predhodna rezervacija in plačilo 5 €/odraslo os.),
več okrepčevalnic, več barov; otroško igrišče, mini klub (4-12 let); wellness, trgovinice.
Zabava: animacija, diskoteka.
Športne aktivnosti: odbojka na plaži, pikado, aerobika, namizni tenis,
možnost vodnih športov.

VSE VKLJUČENO + PLAŽA
EFTALIA ISLAND
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladoled v kepicah;
• določene lokalne točene pijače (tudi v
baru na plaži); dnevno plastenka vode
v sobi;
• določene športne aktivnosti;
• Eftalia Island: animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in
senčniki, brezžični internet.
211

turčija
Alanya, Hotel Haydarpasha Palace *****www.haydarpashapalace.com
Udoben hotel, nasproti peščene plaže (vmes
cesta – podhod), na območju Konakli, približno
25 km od mesta Alanya (taksi, minibus), 100 km
od letališča Antalya.
Ponudba: restavracije (glavna; turška, italijanska, morska in vzhodnjaška »a-la-carte«), slaščičarna, okrepčevalnice, več barov; dva bazena (eden samo za odrasle 18+), dva otroška
bazena s tobogani in igrali, jacuzzi, vodni park
z osmimi tobogani (določene ure), notranji bazen in notranji otroški bazen; turška kopel,
savna, masaže, lepotilni salon; trgovinice, brezžični internet; otroško igrišče, mini klub; fitnes,
aerobika, vaterpolo, pikado, namizni tenis,
odbojka na plaži, plesni tečaji, biljard, bowling;
animacija, diskoteka.
Kopalne brisače (menjava v istem dnevu za
plačilo), ležalniki in senčniki ob bazenih in na
plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
copati, telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj, mini bar (omejene
količine, dnevno polnjenje), sef, balkon, nekatere na bazen ali delno morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Superior sobe: oprema kot standardne, večje.
Možno dodatno ležišče za odraslo osebo in
enega otroka ali dve za otroka.
Družinske sobe, tip A: oprema kot standardne,
večje, dva prostora ločena z vrati. Možno dodatno ležišče za odraslo osebo in enega otroka
ali dve za otroka.
Družinske sobe, tip B: oprema kot standardne,
večje, dva prostora ločena z vrati. Možna tri
dodatna ležišča (največ 4 odrasli v sobi).

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

Ponudba: restavracije (glavna; trška, mediteranska »a-la-carte«), okrepčevalnice, dva
bara; bazen z morsko vodo, dva otroška bazena (eden z morsko vodo), vodni park (določene ure), notranji bazen (SPA); turška kopel,
savna, masaže, lepotilni salon; trgovinice,
brezžični internet; otroško igrišče, mini klub,
mini disko; fitnes, pilates, gimnastika, aerobika, pikado, vodna telovadba, odbojka na
plaži, namizni tenis, tenis; animacija, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
copati, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), grelnik vode za kavo ali čaj, mini bar
(brezplačno, omejene količine ob prihodu,
plastenka vode dnevno), sef (plačilo), balkon.
Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: oprema kot standardne,
prostornejše. Možni dve dodatni ležišči za otroke (pograd).
Večje družinske sobe: oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati. Možni dve
dodatni ležišči.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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OBJEKT OB
OBALI

2+3

WELLNESS

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1 otrok do 12. leta

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni
zajtrk; prigrizki (tudi iz bara na plaži), sladoled v
kepicah, urica za čajanko, nočni prigrizki;
• določene standardne uvožene in lokalne točene
pijače (tudi iz bara na plaži in v diskoteki); mini bar
(dnevno polnjenje, omejene količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, občasno živa glasba, mini klub
(določene ure), mini disko;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični
internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5

Nasproti peščene plaže (vmes cesta – podhod), približno 26 km od mesta Side, 39 km od
Alanye, 86 km od letališča Antalya.

PARTNERSKI
OBJEKT

SUPER CENA

Več na spletni strani: www.palma.si

Alanya, Hotel Master Family Club *****

NAŠI NAMIGI
priljubljen hotel
bogat program »vse vključeno«
vključen tudi bar na plaži (pijača in
prigrizki)
priporočamo družinam (možnost
nastanitve do 5 oseb)

www.masterfamilyclub.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
prijetno hotelsko naselje
bungalovskega tipa
v celoti prenovljeno 2019
odlična lokacija nasproti peščene
plaže
vključeni prigrizki in pijača iz bara na
plaži

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+2

VSE VKLJUČENO po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni zajtrk; prigrizki
(tudi iz bara na plaži), sladoled v kepicah, nočna juha;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): 1x v času
bivanja, turška ali mediteranska, predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži in v
diskoteki); mini bar (omejene količine ob prihodu, plastenka
vode dnevno);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub, mini disko;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, brezžični internet pri
recepciji.

turčija
Alanya, Hotel Titan Select ***** 

www.titanhotels.com
NAŠI NAMIGI
znana hotelska veriga
priljubljen hotel
vključen bar na plaži
tobogana v sestrskem hotelu Titan
Garden

Približno 250 m od lastne peščeno prodnate
plaže, 800 m od kraja Konakli, 12 km od Alanye
(taksi, minibus), 110 km od letališča Antalya
in 100 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracije (glavna; turška in
morska »a-la-carte«), okrepčevalnica, dva
bara; bazen, dva otroška bazena, dva tobogana pri sestrskem hotelu Titan Garden, notranji
bazen; turška kopel, savna, jacuzzi, masaže;
trgovinice, internetni kotiček (plačilo), brezžični internet pri recepciji; mini klub, igrišče;
fitnes, biljard, vodna gimnastika, aerobika,
pikado, namizni tenis, odbojka na plaži; animacija, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

PARTNERSKI
OBJEKT

ŠPORT

WELLNESS

BREZPLAČNO

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo,
dnevno plastenka vode brezplačno), sef (plačilo), balkon. Možno dodatno ležišče.

1 otrok do 13. leta

VSE VKLJUČENO po programu 10.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk, pozni zajtrk, kosilo, večerja,
prigrizki (tudi iz bara na plaži), urica za čajanko, nočni
prigrizek/juha;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi):
1x v času bivanja, turška ali morska - predhodna
rezervacija;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži);
mini bar (plastenka vode vsak dan);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, brezžični internet
pri recepciji; tobogana v sestrskem hotelu Titan Garden.

POVPREČNA OCENA • 4/5

Do lastne kamnito peščene plaže vodi podhod
pod cesto, 3 km od Kizilota, 23 km od kraja
Side, 18 km od Manavgata, 95 km od Antalye
in 90 km od letališča Antalya.
Ponudba: restavracije (glavna; morska in turška »a-la-carte«), okrepčevalnica, dva bara;
bazen, bazen z dvema toboganoma (določene
ure), otroški bazen, notranji bazen; turška
kopel, savna, masaže, lepotilni salon; trgovinica, internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče,
mini klub; fitnes, tenis, aerobika, namizni
tenis, telovadba, odbojka na plaži, pikado,
biljard, bowling; animacija, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (določene
ure), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini
hladilnik (polnjenje za plačilo), sef (plačilo),
balkon. Možno dodatno ležišče.
Sobe »family accommodation«: enaka oprema kot standardne. Možni dve dodatni ležišči
za otroka (pograd). V sobi morajo bivati 4
osebe.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše. Možni dve dodatni ležišči
za otroka (pograd). V sobi morajo bivati 4
osebe.
Družinske sobe z ločenimi prostori: enaka
oprema kot standardne, dva prostora ločena
z vrati. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali
eno odraslo osebo in enega otroka. V nekaterih možnost nastanitve za 5 oseb (doplačilo).
POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

2+1

SUPER CENA

Več na spletni strani: www.palma.si

Side, Cenger Beach Resort & Spa *****

Wi-Fi



www.cengerbeach.com
NAŠI NAMIGI
vključen bar na plaži (prigrizki in
pijača)
tobogana
počitnice za vsak žep

WELLNESS

TOBOGAN

2+3

BREZPLAČNO

Wi-Fi

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA
VSE VKLJUČENO po programu 10.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk, pozni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki (tudi iz bara na plaži), urica za čajanko;
sladoled v kepicah, nočna juha;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji (določeni dnevi): 1x v
času bivanja, ribja in turška - predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, brezžični internet
pri recepciji.
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turčija
Alanya, Hotel Lonicera World ****
Ob peščeni plaži, v zalivu Fuğla, približno
22 km od Alanye, 98 km od letališča, v bližini
trgovinic.
Ponudba: restavracije (dve glavni, ena na plaži; turška, morska »a-la-carte«), okrepčevalnica, slaščičarna, več barov; štirje bazeni,
štirje otroški bazeni, vodni park in vodna igrala (določene ure, 15.4.-15.10.), jacuzzi; masaže,
savna, parna in turška kopel; otroško igrišče,
mini klub, mini disko; trgovinice, tv kotiček,
brezžični internet; fitnes, tenis, mamizni tenis,
biljard, pikado, vodna aerobika, vaterpolo,
odbojka na plaži, košarka; animacija 6x tedensko, turški večer 1x tedensko, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno, paviljoni na plaži za plačilo.

www.lonicera.com.tr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
ob plaži in sredi zelenja
tobogani
odlična izbira za družine
souporaba določenih storitev v
sestrskem hotelu Lonicera Resort
po mnenju mnogih gostov za 5*

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+3

BREZPLAČNO

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, brezžični internet, sat-tv, minibar (omejene količine ob prihod u brezplačno, dnevno
plastenka vode brezplačno), sef (plačilo),
balkon. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati. Možni dve dodatni
ležišči za otroka ali eno odraslo osebo in enega otroka. V nekaterih možna tri dodatna ležišča.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Wi-Fi

1 otrok do 14. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki, sladoled v kepicah, čas
za čajanko; v sestrskem hotelu Lonicera Resort: pozna večerja, nočni
prigrizki;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah s plačilom rezervacije 5 €/os. (15.5.15.10.): 1x v času bivanja, turška ali morska, predhodna rezervacija;
• določene standardne uvožene in lokalne pijače (tudi iz bara v diskoteki);
mini bar (omejene količine ob prihodu, dnevno plastenka vode);
• vstop v savno, turško in parno kopel;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, turški večer, mini klub, mini disko;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, brezžični internet; souporaba
določenih storitev v sestrskem hotelu Lonicera Resort.

Alanya, Lonicera Resort **** 
Ob peščeni plaži, v zalivu Fuğla, v področju
Inecekum, približno 22 km od Alanye (taksi,
bus), 98 km od letališča Antalya, v bližini trgovinic. Hotel je povezan s sestrskim hotelom
Lonicera World.
Ponudba: restavracije (dve glavni; turška,
morska »a-la-carte« (15.5.-15.10), slaščičarna,
okrepčevalnica, kavarna, več barov; štirje bazeni, štirje otroški bazeni, vodni park in vodna
igrala (določene ure, 15.5.-15.10), jacuzziji;
turška kopel, savna, masaže; trgovinice, tv
kotiček, brezžični internet, otroško igrišče,
mini klub; fitnes (nad 16 let), tenis, namizni
tenis, biljard, vodna aerobika, vaterpolo, odbojka na plaži, košarka; animacija, diskoteka
(Lonicera World hotel).

VODNI PARK

www.lonicera.com.tr
NAŠI NAMIGI
po mnenju mnogih gostov za 5*
novejši hotel
odlična izbira za družine
souporaba določenih storitev v
sestrskem hotelu Lonicera World

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

2+3

BREZPLAČNO

VODNI PARK

Wi-Fi

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (omejene količine
ob prihodu, dnevno plastenka vode), sef (plačilo), balkon. Možno dodatno ležišče za odraslo osebo ali dve za otroka.
Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati. Možni dve dodatni
ležišči za otroka ali eno odraslo osebo in enega otroka. V nekaterih možna tri dodatna ležišča (doplačilo). V sobi morajo bivati najmanj
4 osebe.
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1 otrok do 14. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki,
sladoled (Lonicera World hotel), pozna večerja,
nočni prigrizki;
• določene standardne uvožene in lokalne točene
pijače (tudi v diskoteki); mini bar (omejene
količine ob prihodu, dnevno plastenka vode);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub, mini disko;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, brezžični
internet; souporaba določenih storitev v
sestrskem hotelu Lonicera World.

turčija
Alanya, Hotel Kleopatra Royal Palm ****
Mestni hotel približno 50 m od lastnega dela
na peščeni Kleopatrini plaži (vmes cesta),
1 km od središča Alanye (taksi, minibus),
118 km od letališča Antalya in 20 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
dva bazena (eden z ločenim delom za otroke,
eden z dvema toboganoma); turška kopel,
savna, masaže, lepotilni salon; internetni
(plačilo) in tv kotiček, brezžični internet;
otroško igrišče, mini klub; fitnes, namizni
tenis, pikado, biljard, odbojka, fitnes; animacija.
Ležalniki in senčniki ob bazenih brezplačno,
na plaži za plačilo. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo), sef (plačilo), balkon, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

www.feriahotels.com
NAŠI NAMIGI
v neposredni bližini Kleopatrine
plaže
tobogana
vse pri roki

MESTNI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

WELLNESS

2+2

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati, možni dve
dodatni ležišči. V sobi morajo bivati najmanj
3 osebe.
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VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, urica za čajanko;
• določene lokalne točene pijače
določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• ležalniki in senčniki ob bazenih,
brezžični internet.

Več na spletni strani: www.palma.si

Alanya, kleopatra life ****
Približno 50 m od peščene Kleopatrine plaže,
1 km od središča Alanye, 120 km od letališča
Antalya, avtobusna postaja pred hotelom, v
bližini trgovinic, barov in restavracij.

www.kleopatralife.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija
vse na dosegu rok

Ponudba: restavracija, bar; bazen z ločenim
delom za otroke; turška kopel, savna, masa
že; brezžični internet; fitnes, odbojka na
plaži.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu brezplačno, na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
grelnik vode za kavo ali čaj, mini hladilnik
(dnevno plastenka vode brezplačno), sef
(plačilo), balkon. Možno dodatno ležišče za
otroka.
Economy sobe: lahko slabša oprema, lokacija/pogled. Možno dodatno ležišče za otroka.
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MESTNI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

WELLNESS

2+1

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; urica za čajanko, nočna juha;
• določene lokalne točene pijače;
dnevno plastenka vode v sobi;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki
ob bazenu, brezžični internet pri
recepciji.

Več na spletni strani: www.palma.si
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turčija
Alanya, Hotel Muz ***



Manjši hotel, prav na znani peščeni Kleopatrini plaži, približno 2 km od Alanye (taksi,
avtobus) in 125 km od letališča Antalya.
Ponudba: restavracija, bar; bazen z ločenim
delom za otroke; turška kopel; brezžični internet; namizni tenis, pikado.
Ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži
brezplačno. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, mini hladilnik,
sef (plačilo), balkon, delna morska stran.
Možno dodatno ležišče.

www.muzhotel.com
NAŠI NAMIGI
majhen družinsko voden hotel
odlična lokacija prav na Kleopatrini
plaži
vključeni ležalniki in senčniki na
plaži

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+1

BREZPLAČNO

Wi-Fi

1 otrok do 13. leta

VSE VKLJUČENO »LIGHT«
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, čas za čajanko;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• ležalniki in senčniki, brezžični
internet pri recepciji.

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
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Alanya, Hotel Oba Time ***
Približno 250 m od peščeno kamnite plaže, v
priljubljenem predelu Oba, 3.5 km od Alanye
(taksi, minibus), 130 km od letališča Antalya.
Ponudba: restavraciji (glavna; »a-la-carte«),
dva bara; bazen z ločenim delom za otroke;
turška kopel, savna, masaže; tv kotiček,
brezžični internet; pikado, odbojka,vodna
telovadba; animacija.

www.obatimehotel.com
NAŠI NAMIGI
počitnice za vsak žep
priporočamo željnim bližine
dogajanja
vključeni tudi ležalniki in senčniki na
plaži

Ležalniki in senčniki bazenu in na plaži brezplačno. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat- tv,
mini hladilnik (plastenka vode ob prihodu),
sef (plačilo), brezžični internet, balkon. Možno dodatno ležišče.

MESTNI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

VSE VKLJUČENO »LIGHT«
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; urica za čajanko, polnočna
juha;
• določene lokalne točene pijače;
plastenka vode ob prihodu;
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• ležalniki in senčniki, brezžični
internet.
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1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

turčija
Side, Hotel Club Magic Life Jacaranda Imperial *****
Ob peščeno prodnati plaži, približno 3 km od
predela Čolakli, 10 km od mesta Side (taksi,
minibus) in 65 km od letališča Antalya, avtobusna postaja pred hotelom.
Ponudba: restavracije (glavna; žar, turška,
ribja, italijanska, mednarodna in japonska
»a-la-carte«), okrepčevalnice, slaščičarna,
več barov; dva bazena, dva otroška bazena,
vodni park s šestimi tobogani, notranji bazen;
savna, turška kopel, masaže; trgovinice, internetni kotiček, brezžični internet pri recepciji; mini, maksi in junior klub, kotiček pri
večerji; fitnes, tenis, namizni tenis, biljard,
košarka, mini nogomet, odbojka na plaži, vodna gimnastika, aerobika, pilates, pikado, lokostrelstvo; animacija, diskoteka.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

www.jacaranda-hotels.com
NAŠI NAMIGI
največ vključenih športnih aktivnosti
prodajna uspešnica 2019
najbolj priljubljen hotel naših gostov

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

ŠPORT

BREZPLAČNO

Wi-Fi

VODNI PARK

WELLNESS

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (omejene količine
ob prihodu), sef, grelnik vode za kavo ali čaj,
glavna stavba, nekatere na delno morsko
stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči za
otroka ali eno za odraslo osebo.

2+2

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

Sobe »family accommodation«: enaka oprema kot standardne. Možni dve dodatni ležišči
za otroka. V sobi morajo bivati 4 osebe.
Možnost rezeracije družinskih sob in sob z
direktnim dostopom v bazen.

ULTRA VSE VKLJUČENO
po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja, pozni zajtrk; prigrizki (tudi
iz bara na plaži), čajanka, sladoled v
kepicah, nočni prigrizki (tudi iz bara
na plaži);
• večerja v »a-la-carte« restavracijah
(določeni dnevi): 1x tedensko,
turška ali ribja ali italijanska ali
mednarodna ali žar - predhodna
rezervacija;
• določene lokalne točene pijače
(tudi v diskoteki); mini bar (omejene
količine ob prihodu);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini, maksi in junior klub;
• kopalne brisače, ležalniki in
senčniki, sef, brezžični internet,
internetni kotiček.
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turčija
Side, Seaden Valentine Resort & Spa *****
Novejši hotel, približno 200 m od hotelske
peščene plaže, na področju Kumkoy, 3 km od
mesta Side (taksi, minibus), 7 km od kraja Manavgat, 64 km od letališča Antalya, 60 km od
Antalye, 100 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracije (glavna; azijska, turška,
italijanska »a-la-carte«), okrepčevalnica, slaščičarna, več barov; dva bazena, notranji bazen; turška kopel, savna, masaže, razni tretmaji; trgovinice, tv kotiček, brezžični internet;
fitness, aerobika, vodna aerobika, pikado,
telovadba, biljard, namizni tenis, odbojka na
plaži; animacija, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, brezžični internet, sat-tv, mini bar (omejene količine, dnevno polnjenje), grelnik vode za kavo
ali čaj, sef (plačilo), balkon, nekatere na bazen
(doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.

www.seadenhotels.com
NAŠI NAMIGI
za osebe nad 16 let
ena lepših plaž
odlična lokacija
novejši hotel
miren in eleganten

ZA PARE

WELLNESS

ŠPORT

BREZPLAČNO

Wi-Fi

Sobe »swim up«: oprema kot standardne, z
direktnim dostopom v bazen, terasa z ležalnikoma in senčnikom. Dodatno ležišče ni možno.

POVPREČNA OCENA • 4/5
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ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni zajtrk; prigrizki,
sladice, čas za sladoled, polnočni prigrizek;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi):
1x tedensko, turška in azijska in italijanska, predhodna
rezervacija;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži in v
diskoteki); mini bar (omejene količine, dnevno polnjenje);
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, brezžični internet.

Side, Side Alegria Hotel & Spa *****
Sodoben hotel, približno 200 m od hotelske
peščene plaže, na področju Kumkoy, 4 km od
mesta Side (taksi, minibus), 8 km od kraja
Manavgat, 55 km od letališča Antalya, 60 km
od Antalye in 50 m od avtobusne postaje (nasproti hotela).

NAŠI NAMIGI
ena lepših plaž
dobro razmerje med ceno in kvaliteto
hotel za osebe nad 18 let

Ponudba: restavracije (glavna; turška in italijanska »a-la-carte«), okrepčevalnica, slaščičarna, več barov; dva bazena (eden s toboganoma, določene ure), turška kopel, savna,
masaže, jacuzzi, lepotilni tretmaji; trgovinica,
tv kotiček, brezžični internet; telovadba, biljard, tenis; animacija, diskoteka.

PARTNERSKI
OBJEKT

WELLNESS

Kopalne brisače (za plačilo), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

ZA PARE

BREZPLAČNO

Wi-Fi

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik (plastenka
vode ob prihodu; polnjenje za plačilo), sef
(plačilo), balkon, nekatere na morsko stran
(doplačilo), glavna stavba. Možno dodatno
ležišče.
Možnost rezervacije ugodnejše sobe v annex
stavbi.
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VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00, mini zajtrk 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni zajtrk;
prigrizki, čajanka, polnočna juha, mini zajtrk (24.0007.00);
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži);
v sobi plastenka voda ob prihodu;
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• ležalniki in senčniki, brezžični internet.

turčija
Side, Water Side Resort & Spa *****
Približno 250 m od lastne peščene plaže, na
izredno zanimivi lokaciji med reko Manavgat
in morjem, 7 km od kraja Side (taksi, minibus),
70 km od letališča Antalya.
Ponudba: več restavracij (glavna; turška, italijanska, ribja »a-la-carte«), več okrepčevalnic, slaščičarna, več barov; bazen, otroški
bazen, vodni park s štirimi tobogani (določene ure), notranji bazen, notranji otroški bazen;
turška kopel, savna, masaže, različni tretmaji; trgovinice, brezžični internet; otroško igrišče, mini klub; fitnes, mini golf, pikado, namizni tenis, tenis, odbojka na plaži, vodna
gimnastika; animacija, diskoteka.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

www.watersideresorthotel.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 15. 1. 2020

NAŠI NAMIGI
odlični pogoji tudi za družine
bogat program ultra vse vključeno
za športno aktivne

ŠPORT

WELLNESS

2+2

BREZPLAČNO

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, copati, telefon,
sat-tv, brezžični internet, mini bar (omejene
količine, dnevno polnjenje), grelnik vode za
kavo ali čaj, sef, balkon, nekatere na stransko
morsko (doplačilo) ali morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Sobe »family accommodation«: oprema kot
standardne. Možni dve dodatni ležišči za otroka. V sobi morajo bivati štiri osebe.
Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati. Možni dve dodatni
ležišči za otroka ali eno odraslo osebo in enega otroka. V sobi morajo bivati 4 osebe.
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Wi-Fi

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, pozni zajtrk, kosilo, večerja in nočni
prigrizek, prigrizki čez dan, sladice, sladoled, nočni prigrizek;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): 1x
tedensko, turška in italijanska in ribja, predhodna rezervacija;
• določene standardne uvožene in lokalne točene pijače (tudi
iz bara na plaži in v diskoteki); mini bar (dnevno polnjenje,
omejene količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki, brezžični
internet.

Side, Seaden Sea World Resort *****
Ob lastni peščeno prodnati plaži s pomolom,
na območju Manavgat, približno 15 km od
mesta Side, 70 km od letališča Antalya, avtobusna postaja pred hotelom.
Ponudba: restavracije (glavna; turška, italijanska, azijska »a-la-carte«), okrepčevalnice,
slaščičarna, več barov; trije bazeni (eden s
štirimi tobogani, določene ure), otroški bazen,
notranji bazen, notranji otroški bazen; turška
in parna kopel, savna, masaže, različni tretmaji; trgovinice, brezžični internet; otroško
igrišče, mini in najstniški klub; fitnes, odbojka
na plaži, aerobika, telovadba, pikado, namizni tenis, lokostrelstvo, mini golf, mini nogomet, nogomet, tenis; animacija, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini bar (omejene količine ob prihodu, dnevno plastenka vode), sef, balkon, nekatere na
delno morsko stran (doplačilo) ali na morsko
stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Economy sobe: lahko slabša oprema, lokacija ali pogled, brez balkona. Možno dodatno
ležišče.
Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati, nekatere na morsko
stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči za
otroka ali eno odraslo osebo in enega otroka.
V nekaterih možnost nastanitve za 4 odrasle
osebe (doplačilo).
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VODNI PARK

www.seadenhotels.com
NAŠI NAMIGI
odlična lega ob plaži
priljubljen hotel sredi zelenja
priporočamo družinam

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

VODNI PARK

ŠPORT

BREZPLAČNO

Wi-Fi

2+2

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni zajtrk; prigrizki,
sladice, sladoled v kepicah, nočni prigrizki;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): 1x v
času bivanja, turška ali italijanska ali azijska, predhodna
rezervacija;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži); mini bar
(omejene količine ob prihodu, dnevno plastenka vode)
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini in najstniški klub (določene ure), mini disko;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet.
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turčija
Side, Hotel Hane Garden ****
Približno 250 m od peščene plaže, na območju
Colakli, 8 km od Sid, 60 km od letališča Antalya.
Ponudba: restavraciji (glavna; italijanska
»a-la-carte«), okrepčevalnica, več barov; bazen, vodni park (določene ure), notranji bazen; turška kopel, savna, masaže; trgovinice,
tv kotiček, brezžični internet; otroško igrišče,
mini, maksi in junior klub, mini disko; fitnes,
aerobika, namizni tenis, pikado, biljard, odbojka na plaži, mini golf; animacija, diskoteka.

www.hanehotels.com
NAŠI NAMIGI
urejen in priljubljen hotel
vključen bar na plaži (prigrizki in
pijača)
priporočamo družinam

ŠPORT

WELLNESS

2+2

BREZPLAČNO

VODNI PARK

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki na plaži
in ob bazenu brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode
za kavo ali čaj, mini hladilnik (dnevno plastenka vode brezplačno), sef (plačilo), balkon.
Možni dve dodatni ležišči za dva otroka ali eno
odraslo osebo in enega otroka.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Wi-Fi

1 otrok do 15. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 10.00-23.30.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja v glavni restavraciji;
pozni kontinentalni zajtrk; prigrizki (tudi iz bara na plaži),
sladoled v kepicah, urica za čajanko, nočni prigrizek;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji s plačilom 3 €/os. (določeni
dnevi): 1x v času bivanja, italijanska, predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži); dnevno
plastenka vode v sobi;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini, maksi in junior klub, mini disko;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki; brezžični internet.

Side, Hotel Hane Sun *****www.hanehotels.com
Manjši hotel, približno 400 m od lastne
peščene plaže, na območju Colakli, 8 km od
Sid, 60 km od Antalye, 55 km od letališča Antalya.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnice; dva
bara; dva bazena; (od tega eden z dvema
toboganoma), otroški bazen, turška kopel,
savna, masaže; trgovinice, tv kotiček, brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče,
mini klub; fitnes, aerobika, namizni tenis,
mini nogomet, odbojka na plaži, pikado, mini
golf; animacija, diskoteka.

NAŠI NAMIGI
vključen bar na (prigrizki in pijača)
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

Wi-Fi

BREZPLAČNO

ŠPORT

2+2

TOBOGAN

Ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži
brezplačno. Kopalne brisače za plačilo.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plastenka vode dnevno), sef (plačilo), balkon. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše. Možni dve dodatni ležišči
primerni za dva otroka (pograd). V sobi morajo bivati 4 osebe.
Večje družinske sobe: enaka oprema kot
standardne, dva prostora ločena z vrati. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno odraslo osebo in enega otroka. V nekaterih
možna nastanitev 4 odraslih oseb (doplačilo).
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1. in 2. otrok do 15. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 10.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, mini
pozni zajtrk; prigrizki (tudi iz bara na plaži),
sladoled v kepicah, čas za čajanko, nočni
prigrizek;
• določene lokalne pijače (tudi iz bara na plaži);
dnevno plastenka vode v sobi;
• določene športne dejavnosti;
• animacija, mini klub;
• ležalniki in senčniki, brezžični internet pri
recepciji.

turčija
Side, Hotel Nova Park *****

novapark.com.tr
NAŠI NAMIGI
vse sobe prenovljene leta 2019
po mnenju gostov za 4*sup
vključen bar na plaži

Približno 200 m od peščene plaže (hotelski
minibus), na območju Kumköy, 4 km od mesta Side, 64 km od letališča Antalya.
Ponudba: restavracije (glavna; turška, ribja,
italijanska »a-la-carte«), okrepčevalnica, slaščičarna, več barov; dva bazena (eden z dvema toboganoma; določene ure), otroški bazen, notranji bazen z ločenim delom za otroke;
turška kopel, savna, masaže; trgovinice, knjižnica, internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet; igrišče, mini klub; fitnes, odbojka na plaži, pikado, biljard, namizni tenis;
animacija, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki na plaži
in ob bazenih brezplačno.

WELLNESS

VODNI PARK

2+3

BREZPLAČNO

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
grelnik vode za kavo ali čaj, mini hladilnik
(plastenka vode dnevno), sef (plačilo), balkon, glavna stavba, nekatere na delno morsko
stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče za
eno odraslo osebo in enega otroka ali dve za
otroka.
Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati. Možni dve dodatni
ležišči za dva otroka ali eno odraslo osebo in
enega otroka. V nekaterih možna nastanitev
do 5 oseb (največ 4 odrasle osebe).

POVPREČNA OCENA • 4/5
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Wi-Fi

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni zajtrk; prigrizki,
sladoled v kepicah pri večerji, čajanka, polnočna juha;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): 1x v času
bivanja, turška ali ribja ali italijanska; predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži in v
diskoteki); plastenka vode v sobi dnevno;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub (določene ure in dnevi), mini disko;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, brezžični internet;
hotelski minibus do plaže.

Side, Hotel Nova Beach ***www.novabeach.com
Prijetno bungalovsko naselje majhnih hišic,
nasproti peščene plaže (vmes manjša promenada), v Sidah, približno 850 m od starega
mestnega jedra, 64 km od letališča Antalya.
Ponudba: restavraciji (glavna; »a-la-carte«);
tv kotiček, brezžični internet pri recepciji;
otroško igrišče.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
prijetno bungalovsko naselje
odlična lokacija nasproti plaže
bližina starega mestnega jedra Sid
vse pri roki, preprosto in po domače

Ležalniki in senčniki na plaži brezplačno.
Lastna kopalna brisača.
Standardni bungalovi: klimatska naprava,
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, mini hladilnik (plastenka vode ob prihodu brezplačno, polnjenje za plačilo), sef
(plačilo). Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

1 otrok do 7. leta

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja,
pozni zajtrk; urica za sladoled v
kepicah, urica za čajanko, polnočna
juha;
• določene lokalne točene pijače;
plastenka vode ob prihodu;
• ležalniki in senčniki na plaži, brezžični
internet pri recepciji.

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4/5
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turčija
Belek, Hotel Waterworld Belek By MP Hotels ***** (Ex Magic Life Waterworld)
Ob lastni peščeni plaži, približno 2 km od Beleka, 35 km od letališča Antalya, 45 km od
Antalye (taksi, bus).
Ponudba: restavracije (glavna; turška, italijanska, azijska, morska »a-la-carte«), okrepčevalnica, več barov; več bazenov, otroški
bazen z igrali, vodni park, notranji bazen;
turška kopel, savna, masaže, različni tretmaji; trgovinica, brezžični internet; otroško igrišče, mini in najstniški klub; fitnes, pikado,
lokostrelstvo, namizni tenis, odbojka na plaži,
tenis; animacija, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki na plaži
in ob bazenih brezplačno.
Standardne sobe »village«: klimatizirane (ob
določenih urah), kopalnica z wc-jem, sušilec
za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini
bar (omejene količine, dnevno polnjenje), sef,
balkon ali terasa, vrtni del. Možno dodatno
ležišče.
Standardne sobe glavna stavba: prostornejše, oprema kot standardne »village«, balkon.
Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe »village«: oprema kot standardne »village«, dva prostora ločena z vrati,
vrtni del. Možno dodatno ležišče za odraslo
osebo ali dve za otroka. V sobi morajo bivati
najmanj tri osebe.
Družinske sobe »village« superior: prostornejše, oprema kot standardne »village«, dva
prostora ločena z vrati, vrtni del. Možno dodatno ležišče za odraslo osebo ali dve za otroka. V sobi morajo bivati najmanj tri osebe.
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poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
počitniška zabava
veliko vodnih površin
odličen izbor jedi

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

BREZPLAČNO

Wi-Fi

WELLNESS

VODNI PARK

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 10.00-2.00.
• samopostrežni zajtrk, pozni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki,
urica za čajanko, nočni prigrizek;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji (določeni dnevi): 1x v času
bivanja, turška, italijanska, azijska, morska, predhodna
rezervacija;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži in v
diskoteki); mini bar (omejene količine, dnevno polnjenje);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub, najstniški klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet.

Belek, Hotel Limak Atlantis *****www.limakhotels.com
Ob lastni peščeni plaži, približno 7 km od
Beleka, 45 km od Antalye (taksi, mini bus) in
35 km od letališča Antalya.
Ponudba: restavracije (glavna; turška, italijanska, mehiška, vzhodnjaška in morska
»a-la-carte«), okreščevalnici, slaščičarna,
več barov; pet bazenov (eden z ločenim delom za otroke), jacuzzi, vodni park (določene
ure), notranji bazen; turška in parna kopel,
savna, masaže; trgovinice, internetni kotiček
(plačilo), brezžični internet; otroško igrišče;
mini klub; fitnes, biljard, bowling, tenis; golf
v bližini; animacija, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(omejene količine, dnevno polnjenje), sef,
balkon, glavna stavba. Možni dve dodatni
ležišči za otroka ali eno odraslo osebo in enega otroka.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati. Možna tri
dodatna ležišča za otroke. V nekaterih možna
nastanitev do 4 odrasle osebe (doplačilo).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

222

NAŠI NAMIGI
priznana hotelska veriga
bazeni in tobogani
bogat program vse vključeno
golf hotel

OBJEKT OB
OBALI

GOLF

2+3

BREZPLAČNO

Wi-Fi

WELLNESS

VODNI PARK

1. otrok do 15. leta
in 2. otrok do 7. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni zajtrk; prigrizki
(tudi iz bara na plaži), sladoled v kepicah, čas za čajanko, nočni
prigrizek;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah s plačilom rezervacije 12 €/
os. (določeni dnevi): 1x v času bivanja, turška in vzhodnjaška:
neomejeno in s plačilom rezervacije, mehiška in italijanska in
morska - predhodna rezervacija;
• določene standardne uvožene in lokalne točene pijače; mini
bar (dnevno polnjenje, omejene količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub, junior klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet.

turčija
Belek, Hotel Club Asteria *****www.asteriahotels.com
Živahno hotelsko naselje, ob lastni peščeno
prodnati plaži s pomolom, na območju Belek,
približno 33 km od Antalye, 24 km od letališča
Antalya, v bližini golf igrišč.
Ponudba: restavracije (glavna; kitajska, italijanska, turška in morska »a-la-carte«), okrepčevalnice, več barov; trije bazeni (eden z
dvema toboganoma, določene ure), dva
otroška bazena; turška kopel, savna, masaže, lepotilni salon; trgovinice, brezžični internet; otroško igrišče, mini in junior klub;
fitnes, aerobika, gimnastika, tenis, biljard,
pikado, mini nogomet, namizni tenis,
snorkljanje, bližina golf igrišč; animacija, živa
glasba, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo),
mini bar (brezplačno, omejene količine,
dnevno polnjenje), sef, balkon ali terasa,
bungalovski del. Možno dodatno ležišče. V
nekaterih možni dve dodatni ležišči za dva
otroka (pograd).
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati. Možni dve
dodatni ležišči za otroka ali eno odraslo osebo in enega otroka. V nekaterih možnost
nastanitve do 5 oseb (doplačilo).
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NAŠI NAMIGI
prijetno naselje sredi zelenja
odlična lega ob peščeni plaži
odlična izbira za družine

OBJEKT OB
OBALI

TOBOGANA

2+3

BREZPLAČNO

Wi-Fi

WELLNESS

GOLF

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni zajtrk; prigrizki,
sladoled v kepicah, nočni prigrizki;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): 1x v času
bivanja, kitajska, italijanska, turška ali morska - predhodna
rezervacija;
• določene standardne uvožene in lokalne točene pijače (tudi
iz bara na plaži in v diskoteki); mini bar (dnevno polnjenje,
omejene količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, živa glasba, mini klub, junior klub, mini disko;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet.

Belek, Hotel Kempinski The Dome *****www.kempinski.com
Prvovrsten hotel ob lastni peščeni plaži s
pomolom, približno 5 km od vasice Kadriye,
10 km od Beleka, 30 km od Antalye in 25 km
od letališča Antalya, 500 m od avtobusne
postaje.
Ponudba: restavracije (glavna; žar, azijska
in italijanska »a-la-carte«), okrepčevalnica,
kavarna, več barov; bazen, otroški bazen,
notranji bazen (spa); turška in parna kopel,
savna, masaže, jacuzzi, talaso terapije, lepotni tretmaji; trgovinice, internetni kotiček,
brezžični internet; otroško igrišče, mini klub;
fitnes, nogomet, namizni tenis, tenis; živa
glasba.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatizirane (določene ure),
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, copati in
kopalni plašč, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (omejene količine, dnevno polnjenje), grelnik vode za kavo ali čaj, sef, balkon, nekatere proti golf igrišču (doplačilo),
na delno morsko stran (doplačilo), na morsko
stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Golf: Antalya golf klub, golf igrišči z 18 igralnimi polji, Sultan in Pasha.
Možno igranje tudi na drugih golf igriščih:
Cornelia, Sueno, National, Gloria in Nobilis.
Možnost rezervacije že pred odhodom na počitnice, potrebovali bomo vaš handicap, točno ime, želene dneve in ure igranja.
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NAŠI NAMIGI
za Turčijo eden manjših in izredno
prijetnih hotelov
za golfiste
priznana hotelska veriga

OBJEKT OB
OBALI

GOLF

2+1

BREZPLAČNO

WELLNESS

Wi-Fi

1 otrok do 7. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 9.00-24.00.
• samopostrežni zajtk z naravnim pomarančnim
sokom, kosilo in večerja (kotiček za otroke),
prigrizki, sladoled v kepicah, čas za čajanko;
• določene standardne uvožene in lokalne točene
pijače; mini bar (dnevno polnjenje, omejene
količine);
• določene športne aktivnosti;
• živa glasba, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični
internet, internetni kotiček, dnevni časopis.
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turčija
Belek, Hotel Belconti *****www.belconti.com
Ob peščeno prodnati plaži, približno 1 km od
Beleka, 30 km od letališča Antalya, 35 km od
Antalye (taksi, bus).
Ponudba: restavracije (glavna; morska, turška,
italijanska »a-la-carte«), okrepčevalnice, bari;
bazena (4 tobogani), otroška bazena, notranji
bazen, jacuzzi; turška kopel, savna, masaže;
trgovinice, brezžični internet; otroško igrišče,
mini in najstniški klub; fitnes, mini golf, namizni tenis, odbojka na plaži, košarka, tenis, vodna gimnastika, telovadba; animacija, diskoteka
na prostem.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki na plaži
in ob bazenih brezplačno.
Sobe »club room«: klimatizirane (ob določenih
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (omejene količine, dnevno polnjenje), sef, balkon ali
terasa, bungalovski del. Možno dodatno ležišče.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (omejene količine, dnevno polnjenje), sef, balkon ali
terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo),
glavna stavba. Možno dodatno ležišče za odraslo osebo in enega otroka ali dve za otroka.
Deluxe sobe: oprema kot standardne, jacuzzi,
nekatere na morsko stran (doplačilo), glavna
stavba. Možno dodatno ležišče.
Sobe »family accommodation«: oprema kot
standardne, stranska stavba. Možni dve dodatni ležišči za otroka. V sobi morajo bivati 4 osebe.
Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati, glavna stavba. Možni
dve dodatni ležišči. V sobi morajo bivati najmanj 3 osebe. Možna rezervacija družinskih sob
za 5 oseb (doplačilo).

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
za športno aktivne
odlična izbira tudi za družine
bogata ponudba

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK

2+3

BREZPLAČNO

Wi-Fi

WELLNESS

ŠPORT

1. in 2. otrok do 13.leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO
po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja,
pozni zajtrk, prigrizki, čas za čajanko,
nočni prigrizek;
• določene standardne uvožene in lokalne
točene pijače (tudi v diskoteki); mini bar
(omejene količine, dnevno polnjenje);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub, najstniški klub
(julij in avgust);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Belek, Aydinbey Famous Resort *****www.aydinbeyhotels.com.tr
Ob lastni peščeno kamniti plaži, približno
1 km od vasice Bogazkent, 11 km od Beleka
(taksi, minibus), 40 km od letališča Antalya
in 50 m od avtobusne postaje, v bližini golf
igrišč.
Ponudba: restavracije (glavna; ribja in žar
»a-la-carte«), dve okrepčevalnici, več barov;
bazen, otroški bazen, bazen s tremi tobogani (določene ure), notranji bazen (tudi otroški); turška kopel, savna, masaže, različni
tretmaji; trgovinice, internetni kotiček (plačilo), brezžični internet pri recepciji; mini
klub, otroško igrišče; fitnes, telovadba, pikado, aerobika, vaterpolo; animacija, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (omejene količine, dnevno polnjenje), sef, balkon. Možni dve dodatni ležišči za
otroka ali eno za odraslo osebo.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati. Možna tri
dodatna ležišča (največ trije odrasli v sobi).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
veliko povratnih gostov
v novejšem predelu območja Belek

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK

2+3

BREZPLAČNO

Wi-Fi

WELLNESS

GOLF

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 10.00-02.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja (otroški kotiček), pozni
zajtrk; prigrizki, urica za čajanko in sladoled v kepicah za
otroke, polnočni prigrizek;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi, 01.06.15.09.): 1x tedensko, ribja ali žar - predhodna rezervacija;
• določene standardne uvožene in lokalne točene pijače (tudi
iz bara v diskoteki); mini bar (omejene količine, dnevno
polnjenje);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub, mini disko;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet pri
recepciji.

turčija
Antalya, Hotel Sherwood Exclusive Lara ***** (Ex. Sherwood Breezes)
Prvovrstni hotel na temo Robin Hooda, ob
lastni 160 m dolgi peščeni plaži, na območju
Kundu, približno 20 km od Antalye (taksi, minibus), 13 km od letališča Antalya in 100 m od
avtobusne postaje, v bližini nakupovalnih centrov oz. nakupovalne »promenade«, ki se nahaja pred hoteli.
Ponudba: restavracije (glavna; turška, italijanska, mongolska in morska »a-la-carte«),
okrepčevalnice, slaščičarna, več barov; pet
bazenov, otroški bazen, velik vodni park s
skupno devetimi tobogani (določene ure),
notranji bazen z ločenim delom za otroke; turška kopel, savna, masaže, lepotilni salon; trgovinice, internetni kotiček (plačilo), brezžični internet; otroško igrišče, mini in junior klub;
fitnes, aerobika, zumba, vodna telovadba,
odbojka na plaži, lokostrelstvo, pikado, košarka, mini nogomet, mini golf, namizni tenis,
tenis, biljard, kegljanje; animacija, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno, paviljoni na plaži za plačilo.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(dnevno polnjenje, omejene količine), grelnik
vode za kavo ali čaj, sef, balkon, nekatere delno na morsko stran (doplačilo) ali morsko
stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči za
otroka ali eno za odraslo osebo.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati. Možni dve
dodatni ležišči za otroka ali eno odraslo osebo
in enega otroka.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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www.sherwoodhotels.com.tr
NAŠI NAMIGI
tematski hotel v stilu Robin Hooda,
izredno priljubljen med našimi gosti
veliko povratnih gostov
hrana in pijača na voljo 24 ur

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

VODNI PARK

Wi-Fi

2+2

ŠPORT

BREZPLAČNO

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, zgodnji in pozni zajtrk;
prigrizki (tudi iz bara na plaži in pri toboganih), sladoled v
kepicah, nočni prigrizki;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): 1x tedensko,
turška ali italijanska ali mongolska - predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži, pri
toboganih in v diskoteki); mini bar (dnevno polnjenje, omejene
količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub, junior klub, mini disko;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, brezžični interent, sef.

Antalya, Hotel Delphin Palace *****www.delphinhotel.com
Sredi bujnega zelenega vrta, ob peščeno prodnati plaži s pomolom, približno 15 km od Antalye (taksi, minibus), 13.5 km od letališča Antalya, avtobusne postaja pred hotelom, v
bližini nakupovalnih centrov oz. nakupovalne
»promenade«, ki se nahaja za hoteli.
Ponudba: restavracije (glavna; turška, morska,
italijanska, kitajska, japonska, mehiška, grška
»a-la-carte«), okrepčevalnica, kavarna, več
barov; dva bazena (od tega eden samo za osebe nad 14 let), otroški bazen z igrali, vodni park
(določene ure); turška in parna kopel, savna,
masaže, jacuzzi; trgovinice, dvigala, internetni
kotiček (plačilo), brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče, mini klub, lunapark; fitnes,
tenis, namizni tenis, pikado, biljard, kegljanje,
aerobika, vodna telovadba; animacija, občasno
živa glasba, kino, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode za
kavo ali čaj, mini bar (brezplačno, omejene
količine, dnevno polnjenje), sef, balkon, nekatere na delno morsko stran (doplačilo) in
morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni
ležišči za otroka ali eno odraslo osebo in enega
otroka.
Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati, delna morska stran.
Možna tri dodatna ležišča (največ 4 odrasle
osebe).
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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NAŠI NAMIGI
odlična lega ob plaži
priljubljen hotel
veliko povratnih gostov

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

VODNI PARK

2+3

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1. otrok do 10. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programi 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; pozni zajtrk; prigrizki,
sladoled v kepicah, urica za čajanko, nočni prigrizek;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): 1x v
času bivanja, turška, morska, italijanska, kitajska, japonska,
mehiška in grška, predhodna rezervacija;
• določene standardne uvožene in lokalne alkoholne in
brezalkoholne pijače (tudi iz bara v diskoteki), mini bar
(dnevno polnjenje, omejene količine);
• vstop v savno, turško in parno kopel;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, živa glasba, kino, mini klub, mini disko, lunapark;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet.
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turčija
Antalya, Hotel Limak Lara De Luxe *****
Ob lastni peščeni plaži, na območju Kundu,
približno 25 km od Antalye (taksi, minibus) in
13 km od letališča Antalya, ob nakupovalni
»promenadi«, ki je nastala pred hoteli.
Ponudba: restavracije (glavna; turška samopostrežna; italijanska, azijska in mehiška
»a-la-carte«), okrepčevalnici, več barov; trije
bazeni, dva otroška bazena, vodni park (določene ure), jacuzzi, notranji bazen z dvema
toboganoma; savna, turška kopel, masaže;
trgovinice, internetni kotiček (plačilo), brezžični internet; otroško igrišče, mini in junior
klub; fitnes, biljard, tenis, squash, kegljanje;
animacija, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.



www.limakhotels.com
NAŠI NAMIGI
tematski hotel v japonskem slogu
izredno priljubljen med našimi gosti
vključen bar na plaži (prigrizki in
pijača)

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK

2+2

BREZPLAČNO

Economy sobe: klimatizirane (ob določenih
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet ali internetni
priključek, mini bar (omejene količine, dnevno polnjenje), sef, balkon, morska stran. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno odraslo osebo in enega otroka.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet ali internetni
priključek, mini bar (omejene količine, dnevno polnjenje), sef, balkon, morska stran. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno odraslo osebo in enega otroka.
Možnost rezervacije maisonette z dvema ločenima prostoroma v dveh etažah (doplačilo).
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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Wi-Fi

1. otrok do 15. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, zgodnji in pozni zajtrk; prigrizki
(tudi iz bara na plaži), sladoled v kepicah, čas za čajanko, nočni prigrizek;
• večerja v turški samopostrežni restavraciji (določeni dnevi, od 15.5.): 1x v
času bivanja - predhodna rezervacija;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (plačilo rezervacije 12 €/os., določeni
dnevi): neomejeno, italijanska in azijska in mehiška - predhodna
rezervacija;
• določene lokalne in standardne uvožene točene pijače (tudi iz bara na
plaži in v diskoteki); mini bar (dnevno polnjenje, omejene količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini in junior klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, likanje dveh kosov na osebo,
brezžični internet, sef.

Antalya, Boutique Hotel Alp Paša **** 
Hotel v otomanskem slogu, v središču starega
dela Antalye, v zaščitenem predelu Kaleiči,
približno 100 m od Hadrijanovih vrat, 400 m
od mestne plaže Mermerli, kamor se spustite
po klančku (majhna plaža pod pečinami, z
lepim razgledom, vstopnina) in 10 km od letališča Antalya.
Ponudba: restavracije (glavna; turška, mediteranska in italijanska »a-la-carte«), bar; dva
manjša bazena; turška kopel, masaža; brezžični internet.

www.alppasa.com
NAŠI NAMIGI
za vse, ki ne želite hotelske klasike
odlično izhodišče za potepanje po
mestu
v turistično popolnoma netipičnem
okolju se boste počutili kot
obiskovalec udobnega sultanovega
doma

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, copati, telefon,
sat-tv, mini hladilnik, sef (plačilo). Možno dodatno ležišče.
Deluxe sobe: enaka oprema kot standardne,
prostornejše, dodatno jacuzzi v kopalnici, nekatere na delno morsko stran (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
VSE VLJUČENO »LIGHT« (doplačilo)
po programo 8.00-23.00.
• samopostrežna zajtrk in večerja
(od novembra do marca strežena) v
glavni restavraciji, streženo kosilo v
»a-la-carte« restavraciji; pozni zajtrk,
čajanka;
• določene standardne lokalne točene
alkoholne in brezalkoholne pijače;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki
ob bazenu, brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 4/5
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WELLNESS

PARTNERSKI
OBJEKT

MESTNI
OBJEKT

2+1

ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

turčija
Kemer, Hotelsko Naselje Champion Holiday Village ***** 
Poznano hotelsko naselje sredi zelenja in ob
peščeno prodnati plaži, približno 14 km od
Kemra (taksi, minibus) in 45 km od letališča
Antalya, avtobusna postaja pred hotelom.
Ponudba: restavracije (glavna; turška in
morska »a-la-carte«), okrepčevalnica, več
barov; trije bazeni (eden z dvema toboganoma, določene ure), otroški bazen, turška in
parna kopel, savna, masaže, lepotilni salon;
trgovinica, brezžični internet (plačilo); otroško
igrišče, mini klub; fitnes (nad 15 let), aerobika,
odbojka na plaži, tenis, namizni tenis, pikado,
biljard, mini nogomet, vaterpolo; animacija,
diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

www.championholiday.com.tr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
družinam prijazno
tobogana
sredi urejenih nasadov
možna nastanitev za 5 oseb

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

ŠPORT

2+2

WELLNESS

TOBOGAN

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik (dnevno plastenka vode), grelnik vode za kavo ali čaj, sef (plačilo), balkon.
Možno dodatno ležišče.

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše. Možni dve dodatni ležišči
za otroka (pograd).
Družinske sobe z ločenimi prostori: enaka
oprema kot standardne, dva prostora ločena
z vrati. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali
eno odraslo osebo in enega otroka. V nekaterih sobah možna nastanitev 4 odraslih oseb
(doplačilo).

POVPREČNA OCENA • 4/5
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VSE VKLJUČENO po programu 10.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk, pozni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, urica za čajanko, polnočni
prigrizek;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni
dnevi): 1x v času bivanja, turška ali morska predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače; dnevno
plastenka vode v sobi;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki.

Kemer, Hotel Doubletree By Hilton *****
Prenovljen hotel ob lastni 100 m dolgi prodnati plaži s pomolom, približno 950 m od Kemra,
57 km od letališča Antalya, avtobusna postaja
pred hotelom.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
arabska, morska, žar, suši »a-la-carte«), več
okrepčevalnic, slaščičarna, sladoledarna, kavarna, pivnica, več barov; bazen s štirimi tobogani, otroški bazen, notranji bazen z jacuzzijem; turška kopel, savna, masaže, lepotilni
salon; trgovinice, brezžični internet; otroško
igrišče, mini klub, mini disko; fitnes, tenis,
košarka, joga, vaterpolo, pikado, aerobika,
namizni tenis; animacija, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki na plaži
in ob bazenu brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode
za kavo ali čaj, mini bar (omejene količine,
dnevno polnjenje), sef, balkon, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Maisonette: enaka oprema kot standardne, v
dveh nadstropjih. Možni dve dodatni ležišči za
dva otroka ali eno odraslo osebo in enega otroka. V nekaterih možnost nastanitve do 5
oseb (doplačilo).

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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doubletree3.hilton.com
NAŠI NAMIGI
priznana hotelska veriga
odlična lokacija – vse pri roki
bogat program vse vključeno

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

2+3

BREZPLAČNO

TOBOGAN

Wi-Fi

1 otrok do 8. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk z naravnim pomarančnim sokom, kosilo in večerja, pozni
zajtrk; prigrizki, sladoled v kepicah, slaščice, nočni prigrizki;
• zajtrk v »a-la-carte« restavraciji samo za odrasle (določeni dnevi): neomejeno,
italijanska, predhodna rezervacija;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (plačilo rezervacije 10 €/os., določeni dnevi):
neomejeno, arabska, italijanska, morska, žar, suši; predhodna rezervacija;
• določene standardne uvožene in lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži in v
diskoteki), svež pomarančni sok; mini bar (omejene količine, dnevno polnjenje);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub , mini disko;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet.
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turčija
Kemer, Limak Limra Resort ***** 
Sredi urejenega vrta, ob lastni prodnati plaži
s pomolom, v kraju Kiriš, približno 8 km od
Kemra (taksi, mini bus), 60 km od Antalye in
70 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; kitajska, italijanska, z jedmi z žara, turška, morska »a la
carte«), okrepčevalnice, več barov; štirje bazeni z ločenim delom za otroke, vodni park s
šestimi tobogani, notranji bazen; turška in
parna kopel, savna, masaže, različni tretmaji;
trgovinice, brezžični internet; otroško igrišče,
mini klub; fitnes, tenis, squash, košarka, odbojka na plaži, biljard; diskoteka, animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki na plaži
in ob bazenu brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, brezžični internet, sat-tv, mini bar
(dnevno polnjenje, omejene količine), sef,
balkon, v vrtnem delu, nekatere na bazen (doplačilo). Možno dodatno ležišče za odraslo
osebo ali dve za otroka.
Sobe na morsko stran: enaka oprema kot
standardne, glavna stavba, možno dodatno
ležišče za odraslo osebo ali dve za otroka.
Economy sobe: lahko slabša oprema, pogled/
lokacija, čez cesto v zgradbi Limra Park.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati, vrtni del.
Možni dve dodatni ležišči. V sobi morajo bivati štiri osebe.
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www.limakhotels.com
NAŠI NAMIGI
vrtne sobe sredi zelenih nasadov
priporočamo parom in družinam
bogata ponudba aktivnosti tudi za
otroke

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK

2+2

WELLNESS

1. otrok do 15. leta
in 2. otrok do 7. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni zajtrk, prigrizki,
čajanka, sladoled v kepicah, nočni prigrizek;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah: določeni dnevi, 1 x tedensko
kitajska, italijanska, z jedmi z žara, turška, morska; večina odprta
od 15.05. do 31.10.; predhodna rezervacija, večina s plačilom
rezervacije;
• določene lokalne in standardne uvožene točene pijače, diskoteka
(23.00-2.00); mini bar (dnevno polnjenje, omejene količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• ležalniki in senčniki ter kopalne brisače, brezžični internet, sef,
likanje dveh kosov obleke.

Kemer, Crystal De Luxe Resort & Spa ***** 
Približno 100 m od lastne prodnate plaže
(vmes parkirišče oz. lokalna cesta), v središču
kraja Kemer, 45 km od Antalye, 60 km od letališča Antalya.
Ponudba: restavracije (glavna; mehiška, italijanska, turška »a-la-carte«), okrepčevalnice,
več barov; dva bazena (eden s tremi tobogani),
otroški bazen, notranji bazen, notranji otroški
bazen (ogrevana 31.10.-1.4.); turška kopel, savna, parna kopel, masaža, lepotilni tretmaji;
trgovinice, brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče, mini klub, mini disko; fitnes, tenis,
pikado, košarka, aerobika, vodna aerobika,
namizni tenis; animacija, kino, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki na plaži
in ob bazenu brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(omejene količine brezplačno, dnevno polnjenje), sef, balkon, nekatere na delno morsko
stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: oprema kot standardne, dva
prostora ločena z vrati. Možni dve dodatni
ležišči za dva otroka ali eno odraslo osebo in
enega otroka. V nekaterih možna nastnitev 4
odraslih oseb (doplačilo).
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ŠPORT

www.crystalhotels.com.tr
NAŠI NAMIGI
priznana hotelska veriga
v bližini dogajanja in hkrati z vsem
udobjem
tobogani

MESTNI
OBJEKT

2+2

WELLNESS

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja (kotiček za otroke); pozni
kontinentalni zajtrk, pozna večerja; prigrizki (tudi iz bara na plaži),
sladoled v kepicah;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): 1x v času bivanja,
italijanska ali turška, predhodna rezervacija;
• določene uvožene in lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži in v
diskoteki), mini bar (dnevno polnjenje, omejene količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, kino, mini klub, mini disko;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet;

turčija
Kemer, Hotel Sailor’s Beach Club ***** 

www.sailorsbeachclub.com

poletnica

Kot ribiška vasica zgrajeno hotelsko naselje,
ob peščeno prodnati plaži, na območju Kiriš,
približno 7 km od Kemra (taksi, minibus) in
65 km od letališča Antalya, avtobusna postaja pred hotelom.

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
popolnoma prenovljeno hotelsko
naselje
veliko povratnih gostov
vključeni prigrizki in pijača iz bara
na plaži

Ponudba: restavracije (glavna; italijanska in
turška »a-la-carte«), okrepčevalnica, slaščičarna, več barov; dva bazena (eden z dvema
toboganoma, določene ure, 1.5.-31.10.), otroški bazen, notranji bazen, notranji otroški
bazen; jacuzzi, turška in parna kopel, savna,
masaže, lepotilni salon; trgovinice, brezžični
internet; otroško igrišče, mini klub; fitnes,
tenis, namizni tenis, košarka, mini nogomet,
biljard, vodna gimnastika, odbojka, pikado,
aerobika; animacija, diskoteka.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

2+2

BREZPLAČNO

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, copati, telefon,
sat-tv, brezžični internet, mini bar (brezplačno, omejene količine, dnevno poljenje), sef,
balkon. Možno dodatno ležišče.

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, mini pozni
zajtrk; prigrizki (tudi iz bara na plaži), sladoled v
kepicah, čajanka, nočni prigrizek;
• določene lokalne in uvožene točene pijače (tudi
iz bara na plaži in v diskoteki); mini bar (omejene
količine, dnevno poljenje);
• določene športne aktivnosti; 20% popusta na 1
izbrano masažo;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki,
brezžični internet, sef.
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www.pinehousehotel.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto
vključen bar na plaži

Ponudba: restavracija, dva bara, okrepčevalnica; dva bazena (eden s tremi tobogani, določene ure), otroški bazen; turška kopel, savna, masaže; brezžični internet, otroško igrišče,
mini klub; fitnes, biljard, namizni tenis, odbojka na plaži, izposoja koles; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki na plaži
in ob bazenu brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (ob dol.
urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, tv, brezžični internet, mini hladilnik
(polnjenje za plačilo), sef, balkon, nekatere
na bazen (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

VODNI PARK

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

1 otrok do 7. leta

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja, pozni zajtrk, prigrizki, urica
za čajanko;
• dol. lokalne točene pijače (tudi iz
bara na plaži);
• določene športne aktivnosti;
• animacija; mini klub (določene ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki;
sef, brezžični internet.
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1 otrok do 12. leta
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Približno 200 m od lastne peščeno prodnate
plaže (vmes cesta), 500 m od kraja Camyuva,
5 km od Phaselisa, 7 km od Kemra, 50 km od
Antalye (taksi, mini bus), 65 km od letališča
Antalya.

Wi-Fi

SUPER CENA

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, prostornejše. Možni dve dodatni ležišči
za otroka ali eno odraslo osebo in enega otroka (pograd). V sobi morajo bivati štiri osebe.

Kemer, Hotel Pine House ****

TOBOGAN

SUPER CENA

Garancija

NAJNIŽJE
CENE

severni ciper

do 29.2.2020

Na obali Cipra se je po zločinu iz strasti iz morske pene rodila boginja lepote in ljubezni Afrodita. Še danes bdi nad gradom,
vklesanim v skalo na razgledni točki utrdbe Saint Hilarion. Ta prizor je Walta Disneya tako navdihnil, da je po njegovi podobi narisal domovanje Sneguljčice, novodobne Afrodite s pristriženimi lasmi. Z dolgimi peščenimi plažami, romantičnimi
bizantinskimi mesti in vasicami, izvrstno hrano in domoljubnimi domačini ima Ciper sijaj sredozemskega bisera.

Zakaj na Severni Ciper?
Hoşgeldiniz (dobrodošli)! Gostoljubnost je nedvomno ena izmed sestavin ciprskega značaja. Prijaznost, hudomušnost in velika ljubezen do družine
spadajo zraven.
Dolge peščene plaže, turkizno morje in prijetne temperature so del počitniškega razvajanja na Cipru. Na eni izmed plaž se iz morja dviga Afroditina
skala. Pravijo, da plavanje okoli nje prikliče nazaj mladost, ki se pokaže v duhu in telesu.
Prijetne majhne gostilnice, odlična mediteranska kuhinja in glasni, veseli klepeti spadajo med nujne popoldanske opravke.
Nikozija je edina prestolnica na svetu, ki je razdeljena. Z zeleno črto ločen južni del prestolnice pripada modro-beli zastavi Grčije.

Namigi za doživetja
Ciper ima bogato zgodovino. Zapuščino arheoloških zakladov starih Grkov, Feničanov, Egipčanov, Perzijcev in drugih velikih civilizacij si lahko ogledate v mnogih muzejih.
Sprehodite se z divjimi oslički po edinem narodnem parku severnega Cipra na polotoku Karpas.
Podajte se skozi enega izmed petih mejnih prehodov v Nikoziji in spoznajte zgodbe Južnega Cipra.

TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
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APR
21
21

MAJ
21
21

JUN
24
24

JUL
27
27

AVG
28
28

SEP
25
26

OKT
23
24

KIRENIJA
Romantično mestece na severni obali otoka, znano po mogočnem bizantinskem gradu s spektakularnim pogledom na staro pristanišče. Zaradi lege pod Kirenijskim hribovjem ima mesto tudi poleti prijetne temperature, ki vabijo na raziskovanje mestnih
ulic s številnimi trgovinicami in restavracijami ali k poležavanju na neokrnjenih plažah.
FAMAGUSTA
Čarobno srednjeveško mesto z obzidjem, ki ga krasijo Othellov stolp, palače in veličastna katedrala, je bilo nekoč eno najbogatejših pristanišč v Sredozemlju. Danes
območje severnega Cipra velja za eno najbolj obiskanih na otoku. Obiskovalca osvoji
z dolgimi peščenimi plažami in kristalno čistim morjem.

KIRENIJA
FAMAGUSTA

Letovišča: Famagusta, Kirenija
Letališče: Ercan
Čas leta: 4.20 ure (tehnični postanek v Antalyi)
Časovni zamik: +1 ura
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski potni list (za
slovenske državljane).
ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana
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severni ciper
Famagusta, Noah’s Ark Hotel & Casino ***** 
Prvovrstno hotelsko naselje ob lastni peščeni plaži s pomolom, na območju Bafra, približno 6 km od vasice Mehmetcik, 42 km od
središča Famaguste in 65 km od letališča
Ercan in Kirenije.
Ponudba: restavraciji (glavna; turška »a-la-carte«), slaščičarna, okrepčevalnica, več
barov; bazen, otroški bazen, vodni park (določene ure, 1.5.-31.10.), notranji bazen; turška
in parna kopel, savna, masaže, lepotilni salon; otroško igrišče, mini klub; trgovinica,
brezžični internet; fitnes, tenis, namizni tenis, biljard, odbojka, nogomet, košarka; animacija, živa glasba, posebni tematski večeri,
diskoteka (določeni dnevi), kazino.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

www.noahsark.com.tr

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
ena najlepših peščenih plaž na
Severnem Cipru
udobje in razvajanje
brezplačni ležalniki in senčniki na
plaži

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK

2+2

BREZPLAČNO

Standardne vrtne sobe (holiday village): v
stranskih stavbah, klimatizirane (določene
ure), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini
bar (dnevno, omejene količine), sef, balkon.
Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno za
odraslo osebo (raztegljiva zofa).
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Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
turška, azijska »a-la-carte«), okrepčevalnica,
slaščičarna, čajnica, več barov; trije bazeni,
trije otroški bazeni, vodni park (določene ure,
maj-november), notranji bazen; turška kopel,
savna, masaže, lepotilni salon; trgovinice,
internetni kotiček (plačilo), brezžični internet; otroško igrišče, mini, junior, najstniški
klub; fitnes, tenis, biljard; animacija, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (določene
ure), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(dnevno, omejene količine), sef, balkon. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno za
odraslo osebo.
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Wi-Fi

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO (aprila in novembra
polpenzion) po programu 10.00-24.00 (hrana do
1.30).
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni
zajtrk; prigrizki, lahek polnočni prigrizek;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara
na plaži), mini bar (dnevno polnjenje, omejene
količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef,
brezžični internet pri recepciji.

Famagusta, Limak Cyprus De Luxe *****
Popolnoma nov hotel, ob lastni peščeni plaži, na območju Bafra, približno 25 km od kraja Iskele, 40 km od Famaguste, 65 km od letališča Ercan in 85 km od Kirenije.

WELLNESS

www.limakhotels.com
NAŠI NAMIGI
ena najlepših peščenih plaž na
Severnem Cipru
udobje in razvajanje
novejši hotel

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK

2+2

BREZPLAČNO

WELLNESS

Wi-Fi

1. otrok do 12. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 10.00-02.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; pozen streženi zajtrk, prigrizki,
sladoled v kepicah, lahek polnočni prigrizek;
• večerja v »a-la-carte« restavracijah: določeni dnevi, 1 x tedensko
azijska, italijanska, turška; večina odprta od 15.05. do 31.10. - predhodna
rezervacija (plačilo rezervacije);
• določene lokalne in standardne uvožene točene pijače (tudi iz bara na
plaži); mini bar (dnevno polnjenje, omejene količine);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini, junior in najstniški klub (julij in avgust);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični internet.

severni ciper
Famagusta, Salamis Bay Conti Resort Hotel & Casino ***** 
Priljubljen hotelski kompleks ob lastni peščeni plaži, približno 8 km od središča Famaguste
(taksi, hotelski minibus za plačilo) in 45 km od
letališča Ercan.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
azijska, »a-la-carte«), okrepčevalnica, slaščičarna, več barov; dva bazena, otroški bazen,
vodni park (določene ure, 1.5.-31.10.); notranji
bazen, turška in parna kopel, savna, masaže;
trgovinica; brezžični internet; otroško igrišče,
mini klub; fitnes, tenis, namizni tenis, pikado,
vodna telovadba, aerobika, zumba, odbojka
na plaži, nogomet, košarka, lokostrelstvo;
animacija, diskoteka, kazino.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (določene
ure), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašči in copati, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (omejene količine ob
prihodu, plastenka vode dnevno), sef, balkon.
Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno za
odraslo osebo.
*Gosti ne morejo izbirati v katerem delu hotela bodo nastanjeni. Hotel razporedi goste
glede na razpoložljivost.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

www.salamisbayconti.com
NAŠI NAMIGI
prodajna uspešnica že več let
vključen bar na plaži
v nekaterih sobah možnost
nastanitve do 6 oseb

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

BREZPLAČNO

Wi-Fi

WELLNESS

VODNI PARK

1. otrok do 12. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; pozni zajtrk, prigrizki, urica
za čajanko, nočni prigrizki;
• določene lokalne točene pijače (tudi
iz bara na plaži in v diskoteki); mini
bar (omejene količine ob prihodu,
dnevno plastenka vode);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, živa glasba, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
brezžični internet, sef.
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severni ciper
Famagusta, Hotel Long Beach ***

www.longbeachcyprus.com
NAŠI NAMIGI
za umirjene počitnice
večkrat pohvaljene jedi
prijetno vzdušje in osebni pristop

Manjše bungalovsko naselje ob lastni peščeno prodnati in delno kamniti plaži, v predelu
Iskele, približno 20 km od središča Famaguste (taksi, minibus za plačilo), 45 km od
letališča Ercan in 1 km od prvih trgovinic in
restavracij.
Ponudba: restavracija, bar; bazen z ločenim
delom za otroke; trgovinica, sef pri recepciji; internetni in tv kotiček, brezžični internet;
otroško igrišče; občasno živa glasba.

OBJEKT OB
OBALI

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardni bungalovi: klimatska naprava,
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, mini bar (plačilo), balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.

2+1

Bungalovi ob morju (»beach front«): oprema kot standardni, ob morju. Možno dodatno
ležišče.

1 otrok do 7. leta

SUPER CENA

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.
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Famagusta, Hotel Sea Life ***
Manjši hotel ob peščeni plaži (vmes cesta),
na območju Iskele, približno 30 km od Famaguste in 60 km od letališča Ercan.
Ponudba: restavracija, bar; bazen, otroški
bazen; savna, masaže, različni tretmaji; brezžični internet; fitnes.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.12.2019

NAŠI NAMIGI
prijeten, manjši hotel
za mirne počitnice

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali
čaj, mini bar (plačilo), sef, večina z balkonom. Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.

Wi-Fi

BREZPLAČNO

WELLNESS

2+1

1 otrok do 7. leta

SUPER CENA
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severni ciper
Famagusta, Hotelsko Naselje Merit Cyprus Garden *****
Sredi botaničnega vrta, ob lastni 1 km dolgi
peščeni plaži, približno 15 km od središča
Famaguste (taksi, minibus) in 40 km od letališča Ercan, v bližini trgovinic, barov in restavracij.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

www.merithotels.com
NAŠI NAMIGI
poznana hotelska veriga
za mirne počitnice
ena lepših plaž

Ponudba: restavracija, dva bara; bazen,
otroški bazen; trgovinica, internetni kotiček,
brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče; tenis, košarka, odbojka, nogomet, pikado; kazino, občasno živa glasba.
OBJEKT OB
OBALI

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži in brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini hladilnik (plastenka
vode dnevno), sef, balkon ali terasa. Možni
dve dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo osebo.

Wi-Fi

2+2

BREZPLAČNO

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO »LIGHT«
po programu 10.00-1.00.
• samopostrežni zajtrk, pozni zajtrk,
kosilo in večerja; slaščice;
• določene lokalne točene pijače;
dnevno plastenka vode v sobi;
• določene športne aktivnosti;
• občasno živa glasba;
• kopalne brisače, ležalniki in
senčniki, sef, brezžični internet,
internetni kotiček.
POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Kirenija, Acapulco Resort Convention & Spa *****
Ob lastni peščeno prodnati plaži, približno
12 km od središča Kirenije (hotelski minibus
za plačilo) in 28 km od letališča Ercan.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, več
barov; bazen s petimi tobogani (določene
ure), dva otroška bazena, vodni park (določene ure, maj-november); notranji bazen,
jacuzzi, turška in parna kopel, savna, masaže, lepotilni salon; trgovinice; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet; otroško
igrišče, mini klub, lunapark (določene ure);
fitnes, tenis, namizni tenis, biljard, pikado,
odbojka, nogomet, vodna gimnastika, golf
(približno 10 km od golf igrišča Korineum Golf
& Cuntry Club); animacija, diskoteka, kazino.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardni bungalovi: klimatska naprava,
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, mini hladilnik (polnjenje za plačilo),
sef, brez balkona ali terase. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo osebo.
Standardne sobe: enaka oprema kot bungalovi, klimatizirane (določene ure), dodatno
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
balkon, glavna ali stranska stavba. Možni dve
dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo
osebo.

POVPREČNA OCENA • 4/5

www.acapulco-cyprus.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
odlična lega
zelo dobre povratne informacije
hotelsko naselje z vsem udobjem
velik vodni park

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

BREZPLAČNO

Wi-Fi

VODNI PARK

WELLNESS

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO “LIGHT”
(aprila polpenzion)
po programu 10.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
urica za čajanko;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
brezžični internet, sef.

Več na spletni strani: www.palma.si

235

severni ciper
Kirenija, Hotel Malpas *****



www.malpashotel.com
NAŠI NAMIGI
brezplačni minibus do plaže in
središča Kirenije
vključeni ležalniki in senčniki na
plaži

Približno 2 km od lastne skalnate plaže Cornaro s pomolom (dostop po stopnicah;
brezplačni hotelski minibus), 7 km od Kirenije (brezplačni hotelski minibus) in 25 km od
letališča Ercan.
Ponudba: restavracije (glavna; žar »a-la-carte«, morska »a-la-carte« na plaži), slaščičarna, bar; bazen, otroški bazen; turška in parna kopel, savna, masaže, lepotilni salon,
jacuzzi; trgovinica, internetni kotiček, brezžični internet (plačilo); otroško igrišče; biljard; kazino.

OBJEKT OB
OBALI

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo),
mini bar (plačilo), sef, balkon, glavna stavba.
Možno dodatno ležišče.

WELLNESS

2+1

1 otrok do 7. leta

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4/5
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Kirenija, Hotel Vuni Palace ***** 
Ob manjši peščeno prodnati plaži s platformo, približno 1.5 km od središča Kirenije (hotelski minibus) in 40 km od letališča Ercan, v
bližini trgovinic, barov in restavracij.
Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), okrepčevalnica, bari; bazen z
ločenim delom za otroke, bazeni in tobogani
v sosednjem sestrskem hotelu Oscar Resort;
notranji bazen, turška in parna kopel, savna,
masaže, jacuzzi, različni tretmaji; brezžični
internet pri recepciji; otroško igrišče, mini
klub, lunapark; namizni tenis, mini golf, biljard; animacija.

www.vunipalacehotel.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija, kjer je vse pri roki
brezplačni hotelski minibus do
Kirenije
bazeni in tobogani tudi v sosednjem
sestrskem hotelu Oscar Resort

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

2+2

BREZPLAČNO

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (določene
ure), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(plačilo), sef (plačilo), balkon. Možni dve
dodatni ležišči za otroka.
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Wi-Fi

1. otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00-24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozni zajtrk;
urica za sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti, uporaba bazenov in
toboganov v sosednjem sestrskem hotelu Oscar
Resort;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki,
brezžični internet, hotelski minibus do središča
Kirenije.

severni ciper
Kirenija, Hotel Lord’s Palace *****
V Kireniji, približno 160 m od marine, 37 km
od letališča Ercan, v bližini trgovinic, barov
in restavracij.
Ponudba: restavracije (glavna; morska, žar
»a-la-carte«), okrepčevalnici, kavarna, več
barov; dva bazena, otroški bazen, notranji
bazen z jacuzzijem; trgovinice, internetni
(plačilo) in tv kotiček, brezžični internet;
otroško igrišče, mini klub; fitnes, turška kopel, masaže; dve diskoteki, kazino.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno, kabane za plačilo.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih urah), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
kopani plašči in copati, telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini bar (plastenka vode dnevno brezplačno), sef, francoski balkon, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče.

www.lordspalace.com
NAŠI NAMIGI
prijeten mestni hotel z odlično
lokacijo
ob morju in hkrati z mestom na
dosegu rok

OBJEKT OB
OBALI

2+2

MESTNI
OBJEKT

WELLNESS

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1. otrok do 12. leta

SUPER CENA

Polni penzion plus:
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja v
glavni restavraciji;
• določene standardne lokalne točene pijače ob glavnih obrokih; dnevno plastenka vode v sobi;
• vstop v turško kopel in savno; fitnes;
• mini klub (določene ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef,
brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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Kirenija, Korineum Golf & Beach Resort *****
V lepem okolju, približno 1.5 km od izredno
lepe peščeno prodnate plaže s platformo
(hotelski minibus večkrat na dan), 12 km od
Kirenije (hotelski minibus 3x dnevno) in 35 km
od letališča Ercan.
Ponudba: restavraciji (glavna; turška »a-la-carte«), okrepčevalnici, več barov; bazen,
otroški bazen; savna, masaže, lepotilni salon;
internetni kotiček, brezžični internet; otroško
igrišče; manjši fitnes, tenis, namizni tenis,
biljard, pikado; občasno posebni večeri.

www.korineumgolf.com
NAŠI NAMIGI
brezplačen hotelski minibus do
plaže in središča Kirenije
privlačna plaža z okrepčevalnico
vključene brisače, ležalniki in
senčniki tudi na plaži
POSEBNI GOLF PAKETI

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

GOLF

WELLNESS

Standardne sobe (»residence«): klimatizirane (ob določenih urah), kopalnica z wc-jem,
sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, francoski balkon, nekatere na morsko stran (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.

2+1

BREZPLAČNO

Elite sobe: enaka oprema kot standardne,
večje, balkon, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

1 otrok do 6. leta

SUPER CENA

Golf: v sklopu hotela se nahaja golf igrišče z
18 igralnimi polji. Ob predhodni potrditvi in
plačilu vam lahko rezerviramo igranje golfa.
Potrebovali bomo vaš hendicap in želene
štartne čase.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.
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severni ciper
Kirenija, Hotel Cratos Premium Port & Spa *****
Ob peščeni plaži, približno 5 km od središča
Kirenije (taksi, minibus), 32 km od letališča
Ercan, ob zabavišču Port Cratos, 100 m od
avtobusne postaje in 200 m od prvih trgovinic, barov in restavracij.
Ponudba: restavracije (glavna; libanonska,
kitajska »a-la-carte«), slaščičarna, več barov; bazen, otroški bazen, notranji bazen;
turška in parna kopel, jacuzzi, savna, masaže, lepotilni salon, različni tretmaji; trgovinice, internetni kotiček, brezžični internet; mini
klub; fitnes, namizni tenis, biljard, pikado;
kazino, živa glasba, poleg zabavišča Port
Cratos z odprto diskoteko, baroma in restavracijami.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

www.cratospremium.com
NAŠI NAMIGI
odlična izbira za pare in
mladoporočence
možna rezervacija za Cratos Maldive
Villas
veliko hotelsko zabavno središče
Port Cratos

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

2+2

BREZPLAČNO

Standardne sobe: klimatizirane (določene
ure), kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč in copati, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), grelnik vode za
kavo ali čaj (plačilo), sef, francoski balkon,
glavna stavba. Možni dve dodatni ležišči za
otroka ali eno za odraslo osebo.
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Wi-Fi

1 otrok do 7. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO »LIGHT«:
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja;
• določene lokalne točene pijače ob
glavnih obrokih;
• določene športne aktivnosti, vstop v
turško in parno kopel ter savno;
• mini klub (določene ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, internetni kotiček, brezžični
internet.

Več na spletni strani: www.palma.si

Kirenija, Hotelsko Naselje Le Chateau Lambousa ****
Razgiban hotelski kompleks, en del ob plaži
(Celebrity), drugi del (glavna stavba in bungalovski del) približno 110 m od peščene plaže s pomolom (vmes cesta), na območju
Lapte, 17 km od središča Kirenije (taksi) in
56 km od letališče Ercan.
Ponudba: restavraciji (glavna; turška »a-la-carte«), okrepčevalnica, bar; bazen z ločenim delom za otroke; jacuzzi, savna, turška
in parna kopel, masaže, lepotilni salon; brezžični internet; otroško igrišče; fitnes, tenis,
namizni tenis; občasno živa glasba.

www.lambousahotel.com / www.celebrityhotelcyprus.com
NAŠI NAMIGI
odlična lega ob plaži
vse pri roki
vključeni ležalniki in senčniki na
plaži

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

2+2

BREZPLAČNO

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe bungalov: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar
(plačilo), sef, balkon. Možno dodatno ležišče
za odraslo osebo ali dve za otroka.
Možna rezervacija sob v glavni stavbi (doplačilo).
Standardne sobe Celebrity: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, grelnik vode za kavo ali čaj,
brezžični internet, mini bar (plačilo), sef,
balkon, morska stran. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo osebo.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.
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Wi-Fi

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

severni ciper
Kirenija, Oscar Resort ****
Ob lastni peščeni plaži s pomolom, približno
1.5 km od središča Kirenije (brezplačni vlakec)
in 35 km od letališča Ercan, v bližini trgovinic,
barov in restavracij.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnici, bar;
trije bazeni (eden z dvema ločenima deloma
za otroke, eden z dvema toboganoma, eden
z valovi), notranji bazen; jacuzzi, turška in
parna kopel, savna, masaže, različni tretmaji;
brezžični internet (plačilo); otroško igrišče,
mini klub; tenis, namizni tenis, biljard, pikado,
vaterpolo; animacija, 1x tedensko živa glasba,
občasno posebni večeri.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

www.oscarresort.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob peščeni plaži
brezplačni vlakec do središča mesta
dva tobogana

OBJEKT OB
OBALI

TOBOGAN

WELLNESS

2+2

Standardne sobe: glavna stavba, klimatska
naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo),
mini bar (plačilo), sef (plačilo), balkon, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možni dve
dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo
osebo.

1. in 2. otrok do 5. leta

SUPER CENA

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Kirenija, Hotel Merit Aphrodite ***
Manjše hotelsko naselje, približno 300 m od
peščene plaže, 2 km od kraja Lapta, 9 km od
Kirenije in 45 km od letališča Ercan, v bližini
trgovinic, barov in restavracij.
Ponudba: restavracija, bar; bazen z ločenim
delom za otroke; tv kotiček, internetni kotiček, brezžični internet.

www.letonaphrodite.com
NAŠI NAMIGI
novejši hotel
vse pri roki
vključeni ležalniki in senčniki na
plaži
priporočamo parom

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane (ob določenih
urah) ali klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), grelnik vode za
kavo ali čaj, sef (plačilo), nekatere z balkonom. Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

2+1

BREZPLAČNO

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
1 otrok do 7. leta

SUPER CENA
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severni ciper
Kirenija, L.a. Hotel & Resort ****



www.la-hotel-cyprus.com

poletnica

Od peščeno prodnate plaže ga loči le cesta
(podhod), v bližini vasice Lapta, približno
14 km od središča Kirenije (taksi, minibus) in
42 km od letališča Ercan. Avtobusna postaja
pred hotelom, v bližini trgovinic, barov in
restavracij.

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, dva
bara; dva bazena (eden z ločenim delom za
otroke, drugi na plaži); jacuzzi, savna, masaže; sef na recepciji; internetni in tv kotiček,
brezžični internet; otroško igrišče; biljard,
tenis, namizni tenis; občasno živa glasba.

NAŠI NAMIGI
odlična lokacija neposredno ob
peščeni plaži
priljubljen hotel

OBJEKT OB
OBALI

ŠPORT

2+1

BREZPLAČNO

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

Wi-Fi

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali
čaj, mini bar (plačilo), balkon, nekatere na
bazen (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

1 otrok do 6. leta

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.

SUPER CENA

Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežna
zajtrk in večerja, streženo kosilo.

POVPREČNA OCENA • 4/5
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HOTEL RIVERSIDE
Kirenija,
RiversideGARDEN
Garden Resort
RESORT
****
****
Približno 2 km od plaže Riverise Beach
(brezplačni hotelski minibus vsaki 2 uri), 2 km
od peščene plaže Golden Bay, 8 km od središča
Kirenije (hotelski minibus, taksi) in 45 km od
letališča Ercan, 500 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), dva bara; trije bazeni (eden z
ločenim delom za otroke, eden samo za odrasle), vodni park (določene ure, 1.5.-31.10.);
savna, masaže, turška in parna kopel, trgovinica, sef na recepciji (plačilo); internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični internet (za plačilo, brezplačno v Ranch baru); otroško
igrišče; tenis, namizni tenis, košarka, odbojka;
občasno posebni večeri.
Kopalne brisače (plačilo), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Premium sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični
internet (plačilo), grelnik vode za kavo ali čaj, mini
hladilnik, balkon. Možno dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

VSE VKLJUČENO »LIGHT« (doplačilo):
po programu 10.00-22.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• ležalniki in senčniki; hotelski minibus do
plaže, brezžični internet v Ranch baru.
POVPREČNA OCENA • 3/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.riversideholidayvillage.com
NAŠI NAMIGI
v nekaterih sobah možnost
nastanitve do 6 oseb
brezplačni hotelski minibus do plaže
brezplačni senčniki in ležalniki na
plaži

PARTNERSKI
OBJEKT

VODNI PARK

2+1

WELLNESS

1 otrok do 7. leta

SUPER CENA

severni ciper
Kirenija, Riviera Beach Bungalows ***
Majhno bungalovsko naselje ob lastni peščeno kamniti plaži s pomolom, približno 3 km od
središča Kirenije (taksi, minibus), 45 km od
letališča Ercan, 150 m od avtobusne postaje,
400 m od prvih trgovinic, barov in restavracij.

www.rivierahotel-northcyprus.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavracija, bar; bazen z ločenim
delom za otroke; masaže; sef pri recepciji
(plačilo), internetni in tv kotiček, brezžični
internet pri recepciji (plačilo); otroško igrišče;
namizni tenis, pikado.
Ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži
brezplačno. Lastna kopalna brisača.

NAŠI NAMIGI
skrbno vodeno majhno hotelsko
naselje
sredi zelenja in z domačim vzdušjem
zelo dobre povratne informacije

OBJEKT OB
OBALI

Standardni bungalovi: klimatska naprava,
kopalnica z wc-jem, telefon, tv, mini bar (plačilo in na vprašanje), grelnik vode za kavo ali
čaj, balkon. Možno dodatno ležišče.

2+1

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.
Glede na število gostov je lahko večerja tudi
strežena.

1 otrok do 6. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Kirenija, Hotel Sempati ***
Približno 150 m od peščeno prodnate plaže
(vmes manjša cesta in nekaj stopnic do plaže), 13 km od središča Kirenije (hotelski minibus za plačilo), 57 km od letališča Ercan,
200 m od prvih trgovinic, barov in restavracij
in 150 m od avtobusne postaje.
Ponudba: restavracija, bar; bazen z ločenim
delom za otroke; tv kotiček, brezžični internet
pri recepciji; biljard, pikado, namizni tenis;
občasno živa glasba.
Ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži
brezplačno. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), grelnik vode za kavo ali čaj
(plačilo), sef (plačilo), balkon (nekatere s
francoskim balkonom). Možno dodatno ležišče.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni
zajtrk.
Polpenzion (doplačilo): samopostrežna zajtrk in večerja.

www.hotelsempati.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
počitnice za vsak žep
prijazno vzdušje, družinsko voden

PREPROSTO
UGODNO

Wi-Fi

BREZPLAČNO

2+1

1. in 2. otrok do 7. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

241

Drugačen Ciper I

CIPER - OTOK LJUBEZNI IN BOGOV

Odhodi: 25. april, 2.maj in vsak torek od 16. junija do 22. septembra ter 24. oktober (vsi odhodi zagotovljeni)
nočitve na Severnem Cipru
vse vstopnine vključene
izleti tako na severni kot južni del
ogled Afroditine skale
obisk nedotaknjenega polotoka Karpas
1. DAN
SLOVENIJA - CIPER
Nočitev
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana predvidoma v
popoldanskih urah in polet preko Antalye do Ercana.
Pristanek predviden v večernih urah. Nastanitev v hotelu v letoviškem predelu Kyrenia na Severnem Cipru.
2. DAN
POČITNICE
Zajtrk, večerja, nočitev
Dan bo namenjen prvemu spoznavanju hotela in okolice. Priložnost bo tudi za prvi obisk katere izmed okoliških plaž. Obiskal vas bo slovenski predstavnik, ki
vam bo na voljo za vsa vprašanja.
3. DAN
NIKOZIJA
Zajtrk, večerja, nočitev
Ves dan namenjen ogledu glavnega mesta Nikozije,
razdeljenega na turški in grški del, ki ga obdaja mogočno obzidje. Najprej ogled znamenitosti turškega dela,
kjer kraljuje nenavadna gotska katedrala Sv. Sofije, ki
je danes mošeja Selimiye. Sprehod po bazarju, nato pa
še nekaj prostega časa. Povratek v hotel in popoldne
nekaj prostega časa za sproščanje.
4. DAN
FAMAGUSTA IN SALAMINA Zajtrk, večerja, nočitev
Zjutraj odhod proti Famagusti, mestu s številnimi mošejami in gradom, ki naj bi s svojo znamenito
preteklostjo navdihnil dramo Othello. Mesto je bilo
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nekoč znano kot mesto cerkva, od katerih pa so danes
ohranjene le redke. Katedrala Sv. Nikolaja je danes
spremenjena v mošejo Lala Mustafa Pasha, ki se nahaja v središču starega mesta in predstavlja največjo
znamenitost, pred katero stoji tudi več kot 700 let
star »Ficus Sycomorus«. Sprehod skozi mesto, nato pa
nadaljevanje do Salamine, najpomembnejšega arheološkega najdišča na otoku. Ogledali si bomo ostanke
antičnega gledališča in amfiteatra ter term. Ogled
samostana Svetega Barnabe, ki velja za ustanovitelja
Ciprske ortodoksne cerkve, ene najstarejših vzhodnih
pravoslavnih Cerkva. Povratek v hotel.
5. DAN
POLOTOK KARPAS
Zajtrk, večerja, nočitev
Karpas velja za enega najlepših in najbolj neokrnjenih
delov otoka. Postanek v vasici Bogaz za kavo. Nadaljevanje vožnje do Dipkarpaza, ki je eden redkih krajev
na otoku, kjer grški in turški Ciprčani živijo v sožitju.
Ogled samostana apostola Andreja z izvirom svete
vode. Sledi obisk ene izmed tamkajšnjih plaž. Kratek
premor s kosilom v lokalni taverni, kjer nam bodo postregli z lokalnimi specialitetami.
6. DAN
POČITNICE (IZLET NA JUŽNI DEL CIPRA: AFRODITINA SKALA – PAPHOS)
Zajtrk, večerja, nočitev
Prosto za samostojno raziskovanje otoka. Po želji ob
doplačilu bo organiziran izlet na južni del otoka. Pot
vas bo vodila mimo mesta Limassol, gospodarskega
središča južnega dela vse do Afroditine skale, kraja, kjer
naj bi iz morske pene vstala boginja Afrodita in ki velja za eno največkrat fotografiranih točk otoka. Po krajšem postanku nadaljevanje do mesta Paphos, središča
Afroditinega kulta in nekdaj pomembnega antičnega
mesta, ki je danes živahno turistično središče. Ogledali si boste tamkajšnji arheološki park, ki spada tudi na
Unescov seznam, predvsem zaradi čudovitih in dobro

ohranjenih antičnih mozaikov. Še nekaj prostega časa
in nato povratek v hotel, kamor se vračamo v večernih
urah.
7. DAN
POČITNICE (KYRENIA)
Zajtrk, večerja, nočitev
Zadnji dan bo namenjen uživanju na eni od okoliških
plaž in samostojnemu raziskovanju otoka. Po želji se
lahko odpravite v mesto Kyrenia, turistično središče
severnega dela otoka, ki ga krasi čudovita marina z
mnogimi lokali in restavracijami, in zanimiv grad z
ladijskim muzejem, kjer stoji najstarejša iz morskih
globin potegnjena antična trgovska ladja.
8. DAN
CIPER - SLOVENIJA
Zajtrk
Prosto do odhoda na letališče in povratek preko Antalye v Ljubljano.
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Ciper Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, avtobusni prevoz letališče - hotel - letališče, sedem polpenzionov v hotelu 3*, izlete po programu, slovenskega
spremljevalca in organizacijo potovanja.
POPUSTI: otroci 2-12 let na dodatnem ležišču.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: enoposteljna soba,
hotel 4*.
MOŽNA DOPLAČILA na poti: vstopnine po želji, izlet
na južni del Cipra (min. 25 potnikov).
OPOMBA: v primeru poznega prihoda letala ali zgodnjega odhoda letala, bo organiziran hladen prigrizek.

Drugačen Ciper

dodatni ogledi in izleti - za popoln oddih
NIKOZIJA - EDINA RAZDELJENA PRESTOLNICA NA SVETU

GURMANSKO MORSKI POTEP PO POLOTOKU KARPAS

Poldnevni izlet v mesto, ki ponuja pogled v dvoje različnih kultur, v dvoje
starih, mogočnih cesarstev. S svojo edinstveno lepoto in značajem obiskovalcu odkriva cerkve, po razdelitvi otoka preoblikovane v mošeje, živahne
bazarje, vedno polne kavarnice in številne taverne s slastno lokalno hrano.
Po ogledu mestnih znamenitosti se boste lahko v prostem času odpravili do
meje – zelene črte, ki mesto deli na grški in turški del. V ceno izleta so vključene vstopnine v muzeje.

Polotok velja za najlepši košček severnega dela otoka. Obiskali boste ribiško
vasico Bogaz in spoznali zgodbo o sv. Filonu, ki je v 4. stoletju prebivalce Karpasa spreobrnil v kristjane. V lokalni taverni vam bodo postregli z odličnimi
specialitetami. Po kosilu se boste odpeljali do vasice Dipkarpaz, kjer grški
in turški Ciprčani živijo v sožitju. Ustavili se boste v samostanu apostola Andreja in si privoščili še kopanje na eni izmed čudovitih plaž. Morda ujamete
pogled na divje osličke! V ceno celodnevnega izleta so vključene vstopnine
v muzeje in kosilo.

V DUHU ZGODOVINE - FAMAGUSTA

CIPRŠKA NOČ

MINI KRIŽARJENJE

Uživanje v Famagusti, mestu za mogočnim beneškim obzidjem. Obiskali boste Othellov stolp iz 12. stoletja in katedralo sv. Nikolaja, preoblikovano v mošejo, in spoznali,
zakaj Famagusto imenujejo Mesto duhov. Nato se boste
odpravili do bližjega arheološkega parka Salamis, ki je bil
v antičnih časih trgovsko najbolj pomemebna kraljevina
na otoku. V ceno celodnevnega izleta so vključene vstopnine v muzeje in kosilo.

Ooooooooopa! Odpravili se boste do vasice
Bellapais, kjer vas bodo v lokalni restavraciji
razvajali z dobrotami. Glasba v živo in nastop trebušne plesalke bodo dodatno razgreli poletno ozračje.

Drugačno odkrivanje Kirenijske obale: od
njenega zahodnega dela s plažo Escape do
vzhodnega dela obale Acapulco. Vmes se
boste ustavili za osvežitev v morju in si privoščili kosilo. Dan, ki obljublja veliko sprostitve in dobrega druženja. V ceno izleta je
vključeno kosilo.

Zamahnite v zeleno
Na Severni Ciper odpotuje veliko ljubiteljev golfa.
Kvalitetna nastanitev (priporočamo hotel Korineum Golf & Beach Resort) in priljubljeno golf igrišče
so odlična izbira tako za golfiste kot tudi družinske
počitnice.
Rezerviramo vam lahko igranje golfa na Korineum
Golf igrišču z 18 igralnimi polji (za goste hotela Korineum Golf ali pa za zunanje goste v obliki raznovrstnih golf paketov). Za rezervacijo bomo potrebovali
željene dneve in ure, točna imena ter handicap.

Standardna ponudba golf igrišča:
• klubska hiša;
• najem golf opreme, golf vozil;
• igrišče za vadbo;
• učenje za posameznike in skupine, začetni in nadaljevalni tečaji;
Klubska hiša:
• profesionalna trgovina z opremo za igranje golfa;
• sobe za preoblačenje s prho;
• bar/restavracija;
• shramba opreme.
•
•
KORINEUM GOLF RESORT			
www.korineumgolf.com
Golf igrišče: 18 igralnih polj, dolžina 6.232 m, par 72
Handicap: moški 28, ženske 36
Arhitektura: David Hemstock
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Garancija

NAJNIŽJE
CENE

egipt I hurgada

do 29.2.2020

Še pred nekaj leti miren in lagoden kraj ob Rdečem morju, je sedaj največji in najbolje obiskan na obali. 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 še bi lahko naštevali.

Zakaj v Hurgado?
Orient je Palmina specialiteta! V deželi velikega kontrasta med Nilom in puščavo, smo Palmovci v mnogih letih stkali najtrdnejše partnerske in prijateljske vezi. Za vedno - ko te Egipčani enkrat vzamejo za svojega, si njihov.
Rdeče morje je tu znano po izjemno bogatem podvodnem svetu, ki ga boste lahko raziskovali med potapljanjem, snorkljanjem ali samo s prijetnim
sprehodom ob vodi.
Morje v Hurgadi ima celo leto kopalno temperaturo, plaže so dolge in kar vabijo, da nanje položite pisano brisačo.

Namigi za doživetja
Mehke sipine, ki se razprostirajo za strnjenimi naselji, obljubljajo nepozabno puščavsko doživetje. Najlepše je, ko se sonce počasi spusti za obzorje
in ga zamenja z zvezdami posuto puščavsko nebo.
Po ležerne užitke na plaži se odpravite v bližnji Makadi Bay. Poleg čistega morja in dolgih peščenih plaž, zaliv krasi pisan koralni greben, ki obljublja
nepozabne poglede skozi okence maske.
Ljubitelji golfa naredite zamah na enem najbolj osupljivih golf igrišč Cascades, ki leži v Soma Bayu. Je prvo igrišče, ki je bilo odprto na zahodni obali
Rdečega morja, v knjigi Top golf igrišč pa so ga opredelili kot »Zaklad Rdečega morja«.

TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
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MAJ
27
24

JUN
29
26

JUL
30
28

AVG
30
28

SEP
28
27

OKT
25
26

HURGADA
Še pred nekaj leti miren in lagoden kraj ob Rdečem morju, je sedaj največji in najbolje obiskan na obali. 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 še bi lahko naštevali. Kot
feniksi se iz puščavskega pepela bliskovito dvigujejo novi hoteli vseh kategorij in v
kratkem času se je mesto razpotegnilo na 35 km in še več, konca razvoja pa še kar ni
videti. Rdeče morje je tu znano po izjemno bogatem podvodnem svetu, ki ga boste
lahko raziskovali med potapljanjem, snorkljanjem (opazovanjem pod vodo z masko
in dihalko) ali samo s prijetnim sprehodom ob vodi. Najbolj razveseljivo je, da ima
morje v Hurgadi celo leto kopalno temperaturo. Za strnjenim naseljem se svetijo
mehke sipine. Sončni zahodi in spogledovanje z zvezdnatim nebom bodo poskrbeli
za nepozabna puščavska doživetja.
MAKADI BAY
Čudovit zaliv s kristalno čistim morjem in čudovitimi plažami se nahaja 30 km južno
od Hurgade. Počitnice v Makadi Bay-u so primerne za vse, ki ne želijo bivati v centru, temveč si želijo predvsem dolgih, lepih plaž in čistega morja. Zaliv Makadi Bay
bogati koralni greben, ki se ob večini hotelov razteza tik ob obali.

EL GOUNA
MAKADI BAY

HURGADA
SAHL HASHEESH
SOMA BAY

EL QUESIR
PORT GHALIB
MARSA ALAM

Letovišča: Hurgada, El Gouna, Makadi Bay, Sahl Hasheesh, Soma Bay,
Safaga, Port Ghalib, El Quesir, Marsa Alam, križarjenja po Nilu
Letališče: Hurgada
Čas leta: pribl. 3.50 ure
Časovni zamik: +1 ura
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski potni list in vizum,
ki se uredi ob prijavi (za slovenske državljane). Strošek vizuma z asistenco
lokalnega partnerja znaša 30 €/osebo (tudi otroci).

SOMA BAY
Čudovit zaliv s kristalno modrim morjem in čudovitimi plažami se nahaja približno
40 km južno od Hurgade. Počitnice v Soma Bay-u so primerne predvsem za tiste, ki
ne želijo bivati v centru, temveč si želijo predvsem dolgih lepih plaž in čistega morja. Hotelski centri nudijo ponudbo vodnih športov: potapljaški klubi, surfanje in
kajtanje, Soma Bay je s priznanim golf igriščem Cascades tudi izjemno priljubljena
golf destinacija. Za vse, ki si želite mirnih in/ali aktivnih počitnic v dobrih hotelih je
Soma Bay prava izbira.
OBMOČJE MARSA ALAM
Še nedolgo nazaj turistom nekoliko odmaknjeno področje se je v zadnjih letih začelo izredno hitro razvijati. Ponaša se s skoraj neokrnjenimi koralnimi grebeni kot
je npr. Abu Dabbab, prelepimi peščenimi plažami, otočki in kristalno čistim morjem. Območje je idealno za potapljače in za družine, saj mešanica eksotike in miru
obljubljata popolno sprostitev. Tudi na kopnem so številne privlačne točke kot je
Smaragdni rudnik, El Shalateen (največja kamelja tržnica v Afriki). Hurgada je oddaljena približno 270 km, mesto El Quesir pa 125 km.
SAHL HASHEESH
Novejše letovišče ob obali Rdečega morja z modernim središčem in številnimi priznanimi hoteli se nahaja 20 km južno od Hurgade. Sprehodite se lahko po živahni
promenadi s trgovinicami, bari in restavracijami. Kraj je zaradi koralnih grebenov
priljubljen tudi pri potapljačih.
EL GOUNA
Trenutno eno najbolj ekskluzivnih in mondenih turističnih mest na obali Rdečega
morja velja za arhitekturno posebnost, saj se razteza preko več otočkov na 10 km
obale in tako ustvarja prepletene lagune. Tukaj imajo svoja počitniška stanovanja
in razkošne vile najbogatejši Egipčani, svoje hotele pa so zgradile številne svetovne
hotelske verige. V mestu vlada prijetna klima skozi vse leto. Uživali boste v potapljanju, jadranju in še posebej ob igranju golfa.

ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana
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egipt I hurgada
Makadi Bay, Sunrise Royal Makadi Aqua Resort *****
Hotel priljubljen pri parih in družinah, ob dolgi peščeni plaži v predelu Makadi Bay, približno 37 km od Hurgade in 32 km od letališča.
Ponudba: restavracije (dve glavni; italijanska,
azijska, mediteranska, mehiška, steak, arabska, dietna, fusion »a-la-carte«), več barov;
sedem bazenov, vodni park z desetimi tobogani in brzicami, mini vodni park za najmlajše
(določene ure), otroški bazen; jacuzzi, savna,
parna kopel, masaže, lepotilni salon; trgovinice, menjalnica, bankomat; internetni kotiček
(plačilo), brezžični internet; otroško igrišče,
mini klub, mini disco; fitnes, tenis, namizni
tenis, biljard, aerobika, joga, Tai Chi, košarka,
nogomet, odbojka na plaži, lokostrelstvo, tekaške steze, mini golf, surfanje, potapljaški
center, vodni športi; diskoteka, animacija,
občasno živa glasba.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

www.sunrisehotels-egypt.com
NAŠI NAMIGI
na plaži
vodni park
več »a-la-carte« restavracij že
vključenih v storitev vse vključeno
največje število povratnih gostov
ugodno za enostarševske in večje
družine
priznana veriga Sunrise

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

SNORKLJANJE

VODNI PARK

BREZPLAČNO

2+3

1+1

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (ob prihodu napolnjen
z vodo in sokovi), grelnik vode za kavo ali čaj,
sef, balkon ali terasa. Možni dve dodatni ležišči. Slabša lega, brez razgleda in manjša površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (ob prihodu napolnjen z vodo in sokovi), grelnik vode za kavo
ali čaj, sef, balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni
ležišči.
Standardne sobe s pogradom: enaka oprema
kot standardne in s pogradom. Možnost dveh
dodatnih ležišč za otroka.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možna tri dodatna ležišča.

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo
in večerja; prigrizki, sladice,
sladoled;
• večerje v določenih »a-la-carte«
restavracijah: neomejeno predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
dnevno plastenka vode v mini
baru in ob prihodu brezalkoholne
pijače (polnjenje 1x tedensko);
• določene športne aktivnosti;
savna, jacuzzi (1x tedensko);
• animacija, mini klub; vodni park
(določene ure);
• kopalne brisače, ležalniki in
senčniki, sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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1. in 2. otrok do 14. leta
ter 3. otrok do 7. leta

SUPER CENA

Wi-Fi

egipt I hurgada
Hurgada, Sunrise Crystal Bay Resort ***** Deluxewww.sunrisehotels-egypt.com
Ob peščeni plaži v laguni, približno 19 km od
centra Hurgade in 15 km od letališča.

poletnica

Ponudba: restavracije (glavna; indijska, mediteranska, grška, egipčanska in ribja »a-la-carte«), več barov; dva bazena, otroški bazen; jacuzzi, savna, masaže, parna kopel,
lepotilni salon; trgovinica; internetni kotiček
(plačilo), brezžični internet; mini klub; fitnes,
tenis, namizni tenis, aerobika, joga, Tai Chi,
meditacija, biljard, balinanje, pikado, nogomet, odbojka, potapljaški center, vodni športi na plaži; amfiteater, animacija, občasno živa
glasba.

Popusti za prijave do 31.1.2020

ultra first minute

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

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

ŠPORT

2+3

1+1

BREZPLAČNO

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (ob prihodu napolnjen
z vodo in sokovi), grelnik vode čaj in kavo, sef,
balkon ali terasa. Možni dve dodatni ležišči.
Deluxe sobe: enaka oprema kot superior, večje in prostornejše. Možni dve dodatni ležišči

Wi-Fi

1. in 2. otrok do 14. leta
ter 3. otrok do 7. leta

SUPER CENA

Družinske sobe: enaka oprema kot superior,
večje in z ločenim spalnim delom za otroke.
Možna tri dodatna ležišča.

VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled;
• večerje v določenih »a-la-carte«
restavracijah: predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
ustekleničena voda; dnevno plastenka
vode v mini baru in ob prihodu
brezalkoholne pijače (polnjenje 1x
tedensko);
• določene športne aktivnosti; savna,
parna kopel, jacuzzi;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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egipt I hurgada
Hurgada, Sunrise Garden Beach Resort *****
Ob 400 m dolgi peščeni plaži, približno 19 km
od centra Hurgade in 15 km od letališča.

poletnica

Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
mednarodna in orientalska »a-la-carte«), več
barov; trije bazeni, vodni park z osmimi tobogani (določene ure), otroški bazen; notranji
bazen, jacuzzi, savna, parna kopel, masaže,
lepotilni salon; trgovinice, menjalnica, bankomat; brezžični internet; otroško igrišče, mini
klub; fitnes, tenis, namizni tenis, biljard, aerobika, pikado, nogometno igrišče, odbojka
na mivki, potapljaški center, surf center; diskoteka, amfiteater, animacija. Hotel omogoča
koriščenje določenih storitev v sosednjem/
sestrskem hotelu Sentido Mamlouk Palace.

Popusti za prijave do 31.1.2020

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (ob prihodu napolnjen
z vodo in sokovi), grelnik vode za kavo ali čaj,
sef, balkon ali terasa. Možni dve dodatni ležišči. Slabša lega, brez razgleda in manjša površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (ob prihodu napolnjen z vodo in sokovi), grelnik vode za kavo
ali čaj, sef, balkon ali terasa, nekatere na
stransko morsko stran ali morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možna tri dodatna ležišča.

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, sladice, sladoled;
• večerje v »a-la-carte« restavracijah:
predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
dnevno plastenka vode v mini baru
in ob prihodu brezalkoholne pijače
(polnjenje 1x tedensko);
• določene športne aktivnosti; savna,
parna kopel, jacuzzi;
• animacija, mini klub; vodni park
(določene ure);
• določene storitve v sosednjem
sestrskem hotelu Sentido Mamlouk
Palace;
• kopalne brisače, ležalniki in
senčniki, sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.sunrisehotels-egypt.com

ultra first minute

NAŠI NAMIGI
možnost koriščenja storitev dveh
hotelov
vodni park
ugodno za enostarševske in večje
družine

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK

2+3

1+1

BREZPLAČNO

1. in 2. otrok do 14. leta
ter 3. otrok do 7. leta

SUPER CENA

Wi-Fi

egipt I hurgada
Hurgada, Sentido Mamlouk Palace Resort *****
Ob 400 m dolgi peščeni plaži, približno 19 km
od centra Hurgade in 15 km od letališča. V
bližini se nahaja Senzo nakupovalni center.
Ponudba: restavracije (glavna; azijska, mehiška, španska in žar »a-la-carte«); več barov; dva bazena, dva tobogana, vodni park v
sosednjem/sestrskem hotelu Sunrise Garden
Beach, otroški bazen; notranji bazen, jacuzzi, savna, parna kopel, masaže; trgovinice,
menjalnica, bankomat; internetni kotiček
(plačilo), brezžični internet; otroško igrišče,
mini klub; fitnes, tenis, namizni tenis, biljard,
aerobika, nogomet, odbojka na plaži, vodni
športi; animacija. Hotel omogoča koriščenje
določenih storitev v sosednjem/sestrskem
hotelu Sunrise Garden Beach.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (ob prihodu napolnjen z vodo in sokovi), grelnik vode za
kavo ali čaj, sef, balkon ali terasa. Možni dve
dodatni ležišči. Slabša lega, brez razgleda in
manjša površina.

www.sentidohotels.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
možnost koriščenja storitev dveh
hotelov
ugodno za enostarševske in večje
družine

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

Wi-Fi

BREZPLAČNO

TOBOGAN

2+3

1+1

1. in 2. otrok do 14. leta
ter 3. otrok do 7. leta

SUPER CENA

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (ob prihodu napolnjen z vodo in sokovi), grelnik vode za
kavo ali čaj, sef, balkon ali terasa, nekatere
na stransko morsko stran ali morsko stran
(doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.
Standardne sobe s pogradom: enaka oprema kot standardne in s pogradom. Možnost
dveh dodatnih ležišč za otroka.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za
otroke. Možna tri dodatna ležišča.
VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled;
• večerje v »a-la-carte« restavracijah
(azijska in mehiška): predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače; dnevno plastenka vode v mini baru in ob
prihodu brezalkoholne pijače;
• določene športne aktivnosti; savna,
parna kopel, jacuzzi;
• animacija, mini klub;
• določene storitve v sosednjem sestrskem hotelu Sunrise Garden Beach;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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egipt I hurgada
Hurgada, Hotel Sunrise Meraki **** 
V letu 2018 popolnoma prenovljen hotel ponuja posebno »clubbing« doživetje, kjer bo
poskrbljeno za glasbo, hrano in zabavo, ob
2 km dolgi peščeni plaži, približno 3 km od
Hurgade in 13 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
azijska, arabska, grška, morska in burger
»a-la-carte«), več barov, pet klubov; trije bazeni; savna, parna kopel, jacuzzi, masaže,
frizer, lepotilni salon; trgovinice; internetni
kotiček (plačilo), brezžični internet; fitnes,
tenis, namizni tenis, biljard, joga, pilates, aerobika, košarka, nogomet, odbojka na plaži,
tekaške steze, surfanje, potapljaški center,
vodni športi; diskoteka, amfiteater, animacija,
živa glasba.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
ob dolgi peščeni plaži
»clubbing« hotel na obali Rdečega
morja
odlična izbira za mlade
več bazenov
različni DJ-i
samo za osebe nad 18 let
priznana veriga Sunrise

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

PARTNERSKI
OBJEKT

ŠPORT

Double trouble sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, brezžični internet, mini bar (ob prihodu
napolnjen z vodo in sokovi), sef, balkon ali
terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.

ZA PARE

BREZPLAČNO

Gypster sobe: enaka oprema kot double trouble, modernejša oprema, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni
možno.

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled;
• večerje v izbranih »a-la-carte«
restavracijah: arabska, azijska, grška predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
dnevno plastenka vode v mini baru
in ob prihodu brezalkoholne pijače
(polnjenje 1x tedensko);
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.sunrisehotels-egypt.com

Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

ZA MLADE

egipt I hurgada
Hurgada, Sunrise Holidays Resort *****

www.sunrisehotels-egypt.com

Ob peščeni plaži, 500 m od centra mesta in
9 km od letališča.

poletnica

Ponudba: restavracije (dve glavni; arabska in
mediteranska »a-la-carte«), več barov; bazen;
jacuzzi, savna, parna kopel, masaže, lepotilni
salon; trgovinice, menjalnica; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet; fitnes, namizni tenis, odbojka na plaži, biljard, balinanje,
aerobika, joga, Tai Chi, meditacija, potapljaški center, center z vodnimi športi; diskoteka,
animacija, živa glasba.

Popusti za prijave do 31.1.2020

ultra first minute

NAŠI NAMIGI
v neposredni bližini centra Hurgade
ob plaži
hotel za osebe nad 16 let

PARTNERSKI
OBJEKT

MESTNI
OBJEKT

SNORKLJANJE

ŠPORT

ZA PARE

BREZPLAČNO

OBJEKT OB
OBALI

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (ob prihodu napolnjen z vodo in sokovi), grelnik vode za kavo
ali čaj, sef, balkon ali terasa, morska stran.
Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
dnevno plastenka vode v mini baru
in ob prihodu, brezalkoholne pijače
(polnjenje 1x tedensko);
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Hurgada, Sunrise Aqua Joy Resort **** 
Popolnoma prenovljen hotel ob 300 m dolgi
peščeni plaži, približno 6 km od središča Hurgada, 5 km od letališča in v neposredni bližini
v bližini trgovinic, barov in restavracij.
Ponudba: restavracije (glavna; egipčanska,
grška, azijska, italijanska, burger in morska
»a-la-carte«), več barov; dva bazena, otroški
bazen, vodni park s tobogani (določene ure);
jacuzzi, savna, parna kopel, masaže; trgovinice, brezžični internet; otroško igrišče, mini
klub; fitnes, odbojka na plaži, mini golf, namizni tenis, biljard, pikado, aerobika, joga,
vodni športi na plaži, potapljaški center; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naparava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini bar (ob prihodu napolnjen z vodo in sokovi), sef, balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni
ležišči. Slabša lega, brez razgleda in manjša
površina.
Standardne sobe: klimatska naparava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj,
mini bar (ob prihodu napolnjen z vodo in sokovi), sef, balkon ali terasa, nekatere na
morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni
ležišči.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, dva prostora ločena z vrati. Možni dve
dodatni ležišči.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

www.sunrise-resorts.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
priznana hotelska veriga
ob plaži in promenadi
popolnoma prenovljen hotel

PARTNERSKI
OBJEKT

2+2

OBJEKT OB
OBALI

SNORKLJANJE

VODNI PARK

BREZPLAČNO

Wi-Fi

1. in 2. otrok do 14. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 10.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki,
sladice, sladoled;
• večerje v določenih »a-la-carte« restavracijah:
predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače; ustekleničena voda;
dnevno plastenka vode v mini baru in ob prihodu
brezalkoholne pijače (polnjenje 1x tedensko);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični
internet.
251

egipt I hurgada
Hurgada, Steigenberger Al Dau Beach Resort ***** deluxe
Ob 400 m dolgi peščeni plaži, v neposredni
bližini promenadne ulice Esplanade, približno
5 km od centra Hurgade in 6 km od letališča.

www.steigenbergeraldaubeach.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavracije (glavna; mednarodna
in azijska »a-la-carte«), več barov; bazen,
otroški bazen, lena reka, slap; notranji bazen
z morsko vodo, jacuzzi, savna, turška kopel,
masaže, lepotilni salon; trgovinice, menjalnica; internetni (plačilo) in tv kotiček, brezžični
internet; otroško igrišče, mini klub; fitnes,
tenis, steza za tek, telovadba, biljard, balinanje, potapljaški center in center z vodnimi
športi; pivnica/diskoteka, animacija.

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
ob promenadi Esplanade
igranje golfa vključeno v storitev vse
vključeno
sobe na morsko stran

OBJEKT OB
OBALI

GOLF

2+2

BREZPLAČNO

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Deluxe sobe: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar (plačilo), sef, brezžični internet, balkon
ali terasa, morska stran. Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

Družinske sobe: enaka oprema kot deluxe,
večje. Možni dve dodatni ležišči.
Golf: v sklopu hotela se nahaja golf igrišče z
9 luknjami. Ob predhodni potrditvi in plačilu
vam lahko rezerviramo igranje golfa. Potrebovali bomo vaš handicap in želene štartne čase.

POVPREČNA OCENA •5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Hurgada, Steigenberger Pure Lifestyle ***** deluxe
V letu 2019 odprt butični hotel ob 400 m dolgi peščeni plaži, obkrožen z golf igriščem
sestrskega hotela Steigenberger Al Dau Beach,
v neposredni bližini promenadne ulice Esplanade, 5 km od centra Hurgade in 6 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; osem »a-la-carte« restavracij), več barov; velik bazenski
kompleks; brezžični internet; fitnes, vodni
športi na plaži, potapljaški center; animacija,
občasno živa glasba.
Kopalne brisače, senčniki in ležalniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Jacuzzi suite: klimatska naprava, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, sef, mini bar (polnjenje za plačilo), grelnik vode za kavo ali čaj, jacuzzi,
balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Swim up suite: enaka oprema kot jacuzzi suite; večje in prostornejše. Direktni vstop v
bazen s terase.
VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• koriščenje določenih storitev
v sosednjem sestrskem hotelu
Steigenberger Al Dau Beach;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.
POVPREČNA OCENA •5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

252

WELLNESS

VSE VKLJUČENO po programu 10.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki, sladice,
sladoled;
• določene lokalne točene pijače; mini bar (dnevno
polnjenje);
• določene športne aktivnosti; neomejeno igranje golfa
med 7.30 – 18.00 (izposoja golf palic brezplačno,
žogice za plačilo); vstop v vodni park sestrskega hotela
Steigenberger Aquamagic;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični
internet.
www.steigenbergeraldauresort.com
NAŠI NAMIGI
samo za osebe nad 18 let
visoka kvaliteta storitev
popolnoma nov hotel
priporočamo ljubiteljem igranja
golfa

OBJEKT OB
OBALI

GOLF

ZA PARE

BREZPLAČNO

Wi-Fi

WELLNESS

egipt I hurgada
Hurgada, Hotel Albatros White Beach *****

www.pickalbatros.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija ob plaži in blizu
dogajanja
visoka kvaliteta storitev
velik bazenski kompleks z gusarsko
ladjo in gradom s tobogani

Hotel znan po visoki kvaliteti storitev, ob peščeni plaži, v neposredni bližini restavracij in barov,
približno 4 km od centra Hurgade in 4 km od
letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska in
azijska »a-la-carte«), več barov; dva bazena,
štirje otroški bazeni s tobogani (gusarska ladja, grad, bazen za najmlajše); jacuzzi, savna,
masaže, parna kopel; menjalnica; tv kotiček,
brezžični internet; otroško igrišče, mini klub;
fitnes, mini golf, odbojka, nogomet, namizni
tenis, biljard, vodni športi na plaži, potapljaški center; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK

SNORKLJANJE

BREZPLAČNO

WELLNESS

Wi-Fi

2+1

1 otrok do 14. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled za otroke;
kava, čaj;
• večerje v »a-la-carte« restavracijah
(italijanska in azijska) – predhodna
rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Hurgada, Hotel Titanic Royal ***** 
Novejši hotel odprt leta 2019, ob 180 m dolgi
peščeni plaži, 17 km od centra Hurgade in 10 km
od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska, žar,
mongolska in kitajska »a-la-carte«), več barov,
šiša kotiček; pet bazenov, enajst toboganov
(določene ure), piratska ladja, otroški bazen,
možnost koriščenja vodnega parka sestrskih
hotelov Titanic Palace/Beach; jacuzzi, savna,
masaže, lepotilni salon; trgovinice; brezžični
internet; otroško igrišče, soba z igrami, mini
klub, mini disko; fitnes, namizni tenis, odbojka
na mivki, bowling, bilijard, vodni športi na plaži; animacija, občasno živa glasba.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih
in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (polnjenje za plačilo),
sef, balkon ali terasa, pogled bazen. Možni dve
dodatni ležišči. Slabša lega, brez razgleda in
manjša površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (polnjenje za plačilo), sef, balkon ali terasa, pogled bazen. Možni
dve dodatni ležišči.
Bazen (»swim up«) sobe: enaka oprema kot
standardne, v pritličju in z neposrednim vstopom v bazen s terase. Dodatna ležišča niso
možna (minimalna starost za nastanitev 16 let).
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne,
večje in z ločenim spalnim delom za otroke.
Možna tri dodatna ležišča.
POVPREČNA OCENA • 4.5/5

www.titanic-royal.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
popolnoma nov hotel na plaži
odlična izbira za družine
vodni park

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK

2+3

ŠPORT

WELLNESS

1., 2. in 3. otrok do 13. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 7:00 – 23:00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti; uporaba
vodnega parka v sestrskem hotelu
Titanic Palace/Beach;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

Več na spletni strani: www.palma.si
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egipt I hurgada
Hurgada, Hotel Titanic Beach & Spa Aquapark *****

www.titanic-beach.com
NAŠI NAMIGI
v bližini koralni greben
ocena po mnenju gostov 4*sup.
možnost koriščenja določenih
storitev v sestrskem hotelu Titanic
Palace

Ob peščeni plaži s pomolom (dostop do morja preko pomola, približno 300 m od plaže se
nahaja koralni greben), 14 km od centra Hurgade in 13 km od letališča.
Ponudba: restavracije (dve glavni;kitajska,
žar, libanonska, mongolska in italijanska »a-la-carte«), več barov; velik bazenski kompleks,
otroški bazen, vodni park s tobogani (določeni tobogani imajo starostne omejitve), gusarsko ladjo, divjo reko in bazen z valovi; jacuzzi,
savna, parna kopel, masaže, lepotilni salon;
trgovinice, menjalnica; internetni kotiček (plačilo); otroško igrišče, otroški kino, mini klub;
fitnes, tenis, namizni tenis, biljard, aerobika,
playstation, kegljanje, mini golf, potapljaški
center; diskoteka, animacija. Hotel omogoča
koriščenje določenih storitev v sosednjem/
sestrskem hotelu Titanic Palace.

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK

2+2

1+1

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možni dve
dodatni ležišči. Slabša lega, brez razgleda in
manjša površina.

VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki,
sladice, sladoled;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji: 1x v času
bivanja - predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub, vodni park (določene ure);
• določene storitve v sestrskem hotelu Titanic
Palace;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef.

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možni
dve dodatni ležišči.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možni dve dodatni ležišči.
POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Hurgada, Hotel Titanic Palace *****
Ob peščeni plaži s pomolom (dostop do morja
preko pomola, približno 300m od plaže se nahaja koralni greben), 14 km od centra Hurgade
in 13 km od letališča.
Ponudba: restavracije (dve glavni; kitajska/
japonska, indijska, mehiška, mongolska in italijanska »a-la-carte«), več barov; velik bazenski
kompleks, dva otroška bazena, vodni park s
tobogani (določeni tobogani imajo starostne
omejitve); jacuzzi, savna, parna kopel, masaže,
lepotilni salon; trgovinice, menjalnica; internetni kotiček (plačilo); otroško igrišče, mini klub;
fitnes, tenis, namizni tenis, biljard, aerobika,
playstation, kegljanje, mini golf, potapljaški
center; diskoteka, animacija. Hotel omogoča
koriščenje določenih storitev v sosednjem/
sestrskem hotelu Titanic Beach Spa & Aquapark.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče. Slabša lega, brez razgleda in
manjša površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možni
dve dodatni ležišči.
Bazen (»swim-up«) sobe: enaka oprema kot
standardne, v pritličju in z neposrednim vstopom v bazen s terase. Dodatna ležišča niso
možna (minimalna starost za nastanitev 16 let).
Družinske/superior sobe: enaka oprema kot
standardne, večje in z ločenim spalnim delom
za otroke. Možna tri dodatna ležišča.
POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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WELLNESS

www.titanicpalace.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
velik vodni park
odlična izbira za družine
možnost koriščenja določenih
storitev v sestrskem hotelu Titanic
Beach & Spa Aquapark

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK

2+3

1+1

WELLNESS

1., 2. in 3. otrok do 13. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki,
sladice, sladoled;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji: 1x v času
bivanja - predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub, vodni park (določene ure);
• določene storitve v sestrskem hotelu Titanic
Beach & Spa Aquapark;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef.

egipt I hurgada
Hurgada, Hotel Amc Royal *****
Ob peščeni plaži, približno 17 km od letališča
in 11 km od Hurgade.
Ponudba: restavracije (glavna; mednarodna
in italijanska »a-la-carte«), več barov; bazen,
otroški bazen, trije tobogani (določene ure);
savna, jacuzzi, fitnes, masaže; brezžični internet pri recepciji; trgovinice; mini klub; namizni tenis, biljard, pikado, balinanje, odbojka na
plaži, vodni športi; animacija, diskoteka.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

www.amcroyalhotel.info
NAŠI NAMIGI
mirna lokacija ob plaži
ugodno za vsak žep
zadovoljni gostje

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT
OB OBALI

ŠPORT

BREZPLAČNO

TOBOGANI

Wi-Fi

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 – 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti, tobogani
(določene ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

2+1

1 otrok do 14. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Hurgada, Hotel Jasmine Palace *****
Ob dolgi peščeni plaži, približno 16 km od
centra Hurgade in 13 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; azijska in
orientalska »a-la-carte«), več barov; večji
bazenski kompleks s tremi tobogani (določene ure), otroški bazen; jacuzzi, savna, parna kopel, masaže; trgovinice, menjalnica;
internetni kotiček (plačilo); otroško igrišče,
mini klub; fitnes, namizni tenis, biljard, aerobika, nogomet, odbojka na plaži, potapljaški center, vodni športi; diskoteka, animacija.

www.jasminepalaceresort.com
NAŠI NAMIGI
priljubljen hotel naših gostov
mirna lokacija
ocena po mnenju gostov 4*sup.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

2+3

ŠPORT

TOBOGANI

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa, pogled bazen, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za
otroke. Možna tri dodatna ležišča.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

1. in 2. otrok do 14. leta
ter 3. otrok do 7. leta

SUPER CENA
VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled;
• večerja v orientalski »a-la-carte«
restavraciji: 1x tedensko - predhodna
rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.
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egipt I hurgada
Hurgada, Nubia Aqua Beach Resort ***** 
Ob široki peščeni plaži, približno 10 km od
centra Hurgade in 15 km letališča. Vstop v
morje je urejen preko pomola.

www.nubia-resort.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavracije (glavna; kitajska, italijanska, ruska, morska, libanonska in žar »a-la-carte«), več barov; pet zunanjih bazenov,
vodni park s tobogani, jacuzzi; trgovinice;
brezžični internet (plačilo); otroško igrišče,
mini klub; tenis, namizni tenis, biljard, vodni
športi na plaži, potapljaški center; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
sef, mini hladilnik, terasa, balkon ali francoski
balkon, nekatere s pogledom na bazen (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.

NAŠI NAMIGI
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto
po našem mnenju hotel za 4*sup.

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK

2+3

ŠPORT

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možna tri dodatna ležišča.

1. in 2. otrok do 14. leta
ter 3. otrok do 7. leta

SUPER CENA
VSE VKLJUČENO
po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, kava, čaj;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti; vodni
park (določene ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Hurgada, Mirage Bay Resort & Aquapark **** 
Hotel bungalovskega tipa, ob 800 m dolgi
peščeni plaži v laguni, 15 km od letališča in 2
km od nakupovalnega središča Senzo.
Ponudba: restavracije (glavna; brazilska in
italijanska »a-la-carte«), več barov; trije bazeni, vodni park s tobogani (določene ure),
otroški bazeni; lepotilni salon; brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče, mini klub;
fitnes, tenis, odbojka na mivki, bowling, vodni športi na plaži, potapljaški center; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možni dve
dodatni ležišči. Slabša lega, brez razgleda in
manjša površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možni
dve dodatni ležišči.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možna tri dodatna ležišča.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.mirage-bay.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
bungalovi
ob dolgi peščeni plaži v laguni
preprosto ugodno

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+3

BREZPLAČNO

VODNI PARK

Wi-Fi

1. in 2. otrok do 15. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, kava, čaj, sladoled;
• določene lokalne točene pijače,
dnevno plastenka vode v sobi;
• določene športne aktivnosti; vodni
park (določene ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

egipt I hurgada
Hurgada, Long Beach Resort **** 

www.longbeachhurghada.com
NAŠI NAMIGI
ob dolgi peščeni plaži
večji in razgiban hotelski kompleks
velik bazenski kompleks z vodnim
parkom

Večji hotelski kompleks ob približno 1 km dolgi peščeni plaži, približno 14 km od letališča
in 20 km od centra Hurgade. V neposredni
bližini je koralni greben.
Ponudba: restavracije (dve glavni; morska in
mednarodna »a-la-carte«), več barov; šest
bazenov, vodni park s petimi tobogani (določene ure), dva otroška bazena; jacuzzi, parna
kopel, lepotilni salon, masaže; trgovinice,
menjalnica; otroško igrišče, mini klub; fitnes,
tenis, namizni tenis, squash, odbojka, vodni
športi na plaži, potapljaški center; animacija.

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (polnjenje za plačilo), balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

2+1

1 otrok do 14. leta

SUPER CENA
VSE VKLJUČENO
po programu 11.00 - 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti; vodni
park (določene ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Hurgada, Sunny Days Resort Spa & Aquapark ****
Večji hotelski kompleks iz več stavb (vmes
tudi cesta) ob peščeni plaži z urejeno laguno
in v bližini koralnega grebena, približno 4 km
od centra Hurgade in 10 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
orientalska in ribja »a-la-carte«), več barov;
bazen, vodni park s tobogani (določene ure);
savna, masaže, hamam, frizer; internetni
kotiček (plačilo), brezžični internet pri recepciji, trgovinice; mini klub, otroško igrišče;
fitnes, namizni tenis, nogomet, odbojka, biljard, snorkljanje, potapljanje, razni vodni
športi; animacija, diskoteka.

www.sunnydaysegypt.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
ob plaži
blizu mesta
preprosto ugodno

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK

2+2

ŠPORT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (dve plastenki vode dnevno vključeni, ostalo za plačilo), sef, balkon ali terasa,
pogled bazen ali morska stran. Možni dve
dodatni ležišči. Slabša lega, brez razgleda,
in manjša površina.
Standardne sobe (palacio): klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, mini bar (dve plastenki vode
dnevno vključeni, ostalo za plačilo), sef, balkon ali terasa, nekatere na morsko stran
(doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.

POVPREČNA OCENA • 4/5
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1 otrok do 14. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti; vodni
park (določene ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
animacija, brezžični internet pri
recepciji.
257

egipt I hurgada
Hurgada, Grand Seas Resort Hostmark ****

www.grandseas-hostmark.com
NAŠI NAMIGI
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto
v bližini koralni greben
široka peščena plaža v zalivu

Ob dolgi peščeni plaži, približno 10 km od letališča in 15 km od Hurgade (hotelski minibus
predvidoma 1x na dan brezplačno, predhodna
rezervacija). V neposredni bližini je koralni
greben.
Ponudba: restavraciji (glavna; italijanska
»a-la-carte«), dva bara; bazen, otroški bazen;
parna kopel, jacuzzi, lepotilni salon, masaže;
trgovinice, konferenčna dvorana, sef na recepciji (brezplačno); otroško igrišče, mini
klub; tenis, namizni tenis, odbojka, biljard,
pikado, potapljaški in Aqua center (surfanje,
kajtanje, snorkljanje, potapljanje); diskoteka,
animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

1+1

Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc - jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar (polnjenje za plačilo), balkon ali terasa.
Slabša lega, brez razgleda in manjša površina.
Možno dodatno ležišče.

SNORKLJANJE

1. in 2. otrok do 14. leta

SUPER CENA

Standardne sobe: enaka oprema kot economy, večje, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in prostornejše. Možni dve dodatni
ležišči.

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki; sladoled za otroke;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• 1x v času bivanja 15 minut masaže
v spa centru (potrebna predhodna
rezervacija);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki.
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Hurgada, Panorama Bungalows Aqua Park Resort Hurgada ****
V letu 2019 deloma prenovljen hotel, ob peščeni plaži, 16 km od centra Hurgade in 22 km
od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
morska in mongolska »a-la-carte«), več barov,
šiša kotiček; trije bazeni, otroški bazen, manjši vodni park; jacuzzi, savna, parna kopel,
masaže; brezžični internet pri recepciji; trgovinice; otroško igrišče, mini klub; namizni
tenis, biljard, potapljaški center, vodni športi
na plaži; animacija..
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, sat-tv, mini
hladilnik, sef, balkon ali terasa, pogled bazen,
nekatere na morsko stran ali v bungalovih
(doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in prostornejše, ločeni spalnici.
Možna tri dodatna ležišča.
VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• 1x v času bivanja večerja v eni izmed
»a-la-carte« restavracij – predhodna
rezervacija;
• določene točene lokalne pijače;
• mini klub, animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.
POVPREČNA OCENA • 4/5
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poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

www.panorama-resorts.com
NAŠI NAMIGI
ob plaži
manjši vodni park
deloma prenovljen hotel

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK,

2+3

WELLNESS

BREZPLAČNO

Wi-Fi

1., 2. in 3. otrok do 14. leta

SUPER CENA

egipt I hurgada
El Gouna, Mövenpick Resort El Gouna ***** 
Ob peščeni plaži, ki se razteza v dolgo naravno
laguno, 1 km od središča El Goune (minibus za
plačilo) in približno 35 km od Hurgade in letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; orientalska,
morska, mediteranska in tajska »a-la-carte«),
več barov; štirje bazeni, trije otroški bazeni;
savna, parna kopel, jacuzzi, masaže, lepotilni
salon; trgovinici, internetni kotiček (plačilo),
brezžični internet; mini klub, otroško igrišče;
tenis, squash, telovadnica, najem koles, kajtanje, potapljanje in snorkljanje, v bližini PGA
igrišče z 18 luknjami; animacija.

www.movenpick.com
NAŠI NAMIGI
velike in prostorne sobe
veliko različnih restavracij
vodni športi z edinstveno kite plažo

OBJEKT OB
OBALI

ŠPORT

GOLF

2+2

SURF / KITE

BREZPLAČNO

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne/classic sobe: klimatska naprava,
kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon,
sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo),
balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.

Wi-Fi

1. in 2. otrok do 12. leta

SUPER CENA

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in prostornejše. Možni dve dodatni
ležišči.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Golf: v bližini hotela se nahaja golf igrišče z 18
luknjami. Ob predhodni potrditvi in plačilu
vam lahko rezerviramo igranje golfa. Potrebovali bomo vaš handicap in želene štartne čase.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5

VSE VKLJUČENO (doplačilo)
po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.

Več na spletni strani: www.palma.si

El Gouna, Three Corners Rihana Resort ****Sup.
Ob obali lagune (peščena plaža), do odprte
obale/plaže Mangroovy (kite center in tudi
koralni grebeni) vozi hotelski minibus, 350 m
od El Goune in 25 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; morska in
italijanska »a-la-carte«), več barov; trije bazeni, dva otroška bazena - eden s tobogani,
savna, jacuzzi, parne kopeli, masaže; brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče;
odbojka na plaži, namizni tenis, biljard, pikado, snorkljanje, kajak, najem koles, vaterpolo; potapljaški center in surf center;
animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, telefon, sat-tv, mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno
ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči.
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www.threecorners.com
NAŠI NAMIGI
ob obali lagune
za ljubitelje kajtanja
bar na plaži vključuje brezplačne
osvežilne napitke in prigrizke
manjši tobogani za otroke

OBJEKT OB
OBALI

ŠPORT

2+2

BREZPLAČNO

Wi-Fi

SURF / KITE

SNORKLJANJE

1. in 2. otrok do 14. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
popoldanski čaj, pecivo, prigrizki;
• 1x v času bivanja možnost večerje v
»a-la-carte« restavraciji po izbiri predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

Več na spletni strani: www.palma.si
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egipt I hurgada
Sahl Hasheesh, Sunrise Romance Resort ***** 
Ob peščeni plaži (vmes promenada), v centru
mesta Sahl Hasheesh, 21 km od Hurgade in
26 km od letališča.

www.sunrise-resorts.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
azijska, indijska in libanonska »a-la-carte«),
okrepčevalnica, več barov; dva bazena; savna,
parna kopel, jacuzzi, masaže, frizer; trgovinice, brezžični internet; fitnes, namizni tenis,
pikado, biljard, vodni športi na plaži; občasno
živa glasba.

NAŠI NAMIGI
hotel za osebe nad 16 let
priznana hotelska veriga
bogat program storitve vse
vključeno
visoka kvaliteta storitev
mir in udobje

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč in
copati, telefon, sat-tv, brezžični internet, grelnik vode za kavo ali čaj, mini bar (ob prihodu
napolnjen z vodo in sokovi), sef, balkon. Možno dodatno ležišče.
Deluxe sobe: enaka oprema kot standardne,
prostornejše, morska stran ali pogled bazen.
Možno dodatno ležišče.
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PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

ZA PARE

BREZPLAČNO

Wi-Fi

VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, pozna zajtrk in večerja; prigrizki, čaj, sladoled v kepicah;
• večerje v »a-la-carte« restavracijah (določeni dnevi): neomejeno - predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače (tudi iz bara na plaži), dnevno plastenka vode v minibaru in ob prihodu brezalkoholne pijače (polnjenje 1x tedensko);
• določene športne aktivnosti; vstop v savno in parno
kopel (predhodna rezervacija);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični
internet.

Sahl Hasheesh, Sensimar Premiere Le Reve Hotel & Spa ***** deluxe
Ob dolgi peščeni plaži s koralnim grebenom
(za vstop v morje priporočamo obutev, v morje je speljan pomol), 25 km od Hurgade in
22 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; sushi, italijanska, kitajska/japonska in morska »a-la-carte«), več barov; bazen s sladko vodo, bazen z
morsko vodo; notranji bazen, jacuzzi, savna,
parna kopel, masaže; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet pri recepciji; fitnes,
namizni tenis, aerobika, nogomet, odbojka na
plaži, biljard, šah, pikado; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
grelnik vode za čaj in kavo, sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče. Slabša lega, brez
razgleda in manjša površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
grelnik vode za čaj in kavo, sef, balkon ali terasa, nekatere na bazen, stransko morsko
stran ali morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
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WELLNESS

www.plereve.com
NAŠI NAMIGI
ob plaži s koralnim grebenom
visoka kvaliteta storitev
hotel za osebe nad 18 let
mirne počitnice

Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

WELLNESS

ZA PARE

ŠPORT

SNORKLJANJE

ULTRA VSE VKLJUČENO
po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• večerja v »a-la-carte« restavraciji: 1x v
času bivanja - predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

egipt I hurgada
Soma Bay, Hotel Palm Royale Soma Bay *****www.palmroyaleresort.com
Hotel priljubljen pri parih in družinah, ob peščeni plaži, približno 50 km od Hurgade in
45 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
libanonska, azijska in grška »a-la-carte«), več
barov; večji bazenski kompleks, otroški bazen;
notranji bazen, savna, parna kopel, masaže,
lepotilni salon; trgovinice, menjalnica; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet;
otroško igrišče, mini klub; surf in kite center
(najem opreme, tečaji), tenis, namizni tenis,
odbojka, nogomet, vodna aerobika, biljard,
različni vodni športi; diskoteka, animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
grelnik vode za kavo in čaj, sef, balkon ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot superior,
prostornejše in z ločenim spalnim delom za
otroke, vrtna stran. Možni dve dodatni ležišči.
Golf: približno 5 km od golf igrišča Cascades
z 18 luknjami. Ob predhodni potrditvi in plačilu vam lahko rezerviramo igranje golfa. Potrebovali bomo vaš handicap in želene štartne
čase.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

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

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

SNORKLJANJE

GOLF

2+2

1+1

BREZPLAČNO

SURF / KITE

Wi-Fi

1. otrok do 14. leta
in 2. otrok do 7. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 12.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in
senčniki, sef.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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egipt I hurgada
Soma Bay, Kempinski Soma Bay *****deluxe 
Ob peščeni plaži in neposredno ob golf igrišču
z 18 luknjami, približno 45 km od Hurgade in
40 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; tematska kuhinja, štirje kotički »show cooking-a«, kjer
hrano pripravljajo pred gosti; azijska in mednarodna »a-la-carte«), več barov; velik bazenski kompleks velikosti 7.000 m2 (4 bazeni, 2
otroška bazena); savna, parna kopel, jacuzzi,
masaže; internetni kotiček (plačilo), brezžični
internet pri recepciji (plačilo); mini klub, otroško igrišče; fitnes, tenis, odbojka, squash,
vodni športi, kajtanje, jadranje ter potapljanje,
snorkljanje, steze za tek; animacija, občasno
živa glasba.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Lagoon view sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
internetna povezava (plačilo), mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa, nekatere na stransko morsko stran ali morsko stran (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Polni penzion (doplačilo): samopostrežna
zajtrk in večerja ter streženo kosilo.
Golf: v neposredni bližini se nahaja golf igrišče
Cascades z 18 luknjami. Ob predhodni potrditvi in plačilu vam lahko rezerviramo igranje
golfa. Potrebovali bomo vaš handicap in želene štartne čase.

www.kempinski.com
NAŠI NAMIGI
ob eni najlepših plaž na obali
Rdečega morja
visoka kvaliteta storitev
golf igrišče ob hotelu
mirne počitnice

OBJEKT OB
OBALI

GOLF

2+1

ŠPORT

WELLNESS

1 otrok do 7. leta

SUPER CENA
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Soma Bay, Sheraton Soma Bay *****
Ob 700 m dolgi peščeni plaži, približno 45 km
od Hurgade in 40 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska in
žar »a-la-carte«), več barov; večji bazenski
kompleks, otroški bazen; jacuzzi, savna, masaže, lepotilni salon; trgovinice, menjalnica;
internetni kotiček (plačilo), brezžični internet
pri recepciji (plačilo); otroško igrišče, mini
klub; fitnes, tenis, namizni tenis, squash, odbojka na mivki, nogomet, bilijard, pikado,
surfanje, potapljanje, snorkljanje, vodni športi; diskoteka, animacija.

www.sheraton-somabay.com
NAŠI NAMIGI
ob eni izmed najlepših plaž v Egiptu
visoka kvaliteta storitev
dobra hrana
veliko povratnih gostov

OBJEKT OB
OBALI

SNORKLJANJE

WELLNESS

2+1

ZA PARE

GOLF

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč,
telefon, sat-tv, brezžični internet (na vprašanje
in za plačilo), mini bar (plačilo), sef, balkon
ali terasa, nekatere stranska morska stran ali
na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno
ležišče.

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Golf: v neposredni bližini se nahaja golf igrišče
Cascades z 18 luknjami. Ob predhodni potrditvi in plačilu vam lahko rezerviramo igranje
golfa. Potrebovali bomo vaš handicap in želene štartne čase.
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VSE VKLJUČENO (doplačilo):
po programu 12.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.

egipt I hurgada
Soma Bay, The Cascades Golf Resort Spa & Thalasso ***** 

www.thecascadeshotel.com
NAŠI NAMIGI
odlična izbira za ljubitelje golfa
najboljši wellness center v regiji
visoka kvaliteta storitev

Hotel znan po visoki kvaliteti storitev in golf
igriščem se nahaja na polotoku Soma Bay, 200
m od dolge peščene plaže (hotelski mini bus)
in 45 km od letališča.
Ponudba: restavracija, okrepčevalnica, bar;
bazen; notranji thalasso bazen, savne, masaže, različni tretmaji z morsko vodo, antistresni
programi; brezžični internet; tenis, squash,
vodni športi na plaži, potapljaški center.
Ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži
brezplačno. Kopalne brisače (varščina).
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar, sef, balkon ali
terasa, delna morska stran. Možno dodatno
ležišče.
Deluxe sobe: enaka oprema kot standardne,
morska stran in pogled na golf igrišče. Možno
dodatno ležišče.

PARTNERSKI
OBJEKT

WELLNESS

2+1

GOLF

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

Golf: v okviru bližini se nahaja golf igrišče Cascades z 18 luknjami. Ob predhodni potrditvi
in plačilu vam lahko rezerviramo igranje golfa.
Potrebovali bomo vaš handicap in želene štartne čase.

VSE VKLJUČENO
po programu 12.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki in
senčniki, sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Drugačen Egipt

Dodatni Ogledi In Izleti - Za Popoln Oddih
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 kljubujejo zobu časa. Največja od treh
piramid je Keopsova; 146 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 Sfinga, varuh piramid v Gizi,
svetovno znana figura 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
neverjetne zaklade. Na tisoče najdb iz grobov, številne velike in manjše kipe, dragocenosti iz groba
mladega faraona Tutankamona in še bi lahko naštevali. Za najbolj radovedne pa vsekakor priporočamo
še ogled dvorane mumij. Doživite utrip metropole,
ki ima svojevrsten in neponovljiv čar! Prepustite se
arabski vročici na bazarju in se čudite najbolj kaotičnemu prometu na svetu!

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 terasastega templja Hačepsut stojita Memnonova kolosa, ki sta znana tudi kot varuha Doline kraljev.
V Dolini kraljev vas pričakajo trije od triinšestdesetih grobov
s čudovitimi stenskimi poslikavami. Grob slavnega mladega faraona Tutankamona boste lahko obiskali ob doplačilu,
vendar je večina zakladov iz te grobnice shranjenih v Egipčanskem muzeju v Kairu.
Sprehod med templji v Karnaku vas bo popeljal v daljno
preteklost, občudovali boste izjemno znanje takratnih arhitektov. Tudi Stebrna dvorana s svojimi 129 stebri (uredil jo je
Ramses II.) je čudež tehnike. Tam boste našli dva obeliska
in ogromen Skarabe. Če ga boste sedemkrat obkrožili, vam
zagotovo prinese srečo… Insh Allah!
Za lažje razumevanje takratne umetnosti obiščemo še alabaster delavnico in papirus institut. Papirus še danes – tako
kot pred tisoč leti – izdelujejo 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, občudovali 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 najlepših in najbolje prodajanih, zato ga vsekakor ne smete zamuditi.
V ceno je vključena tudi izposoja maske in plavutk! Glu-glu, gremo pod gladino!

PUŠČAVSKA AVANTURA
Jeep-safari z beduini
Nepozabne ure v puščavi, kjer se boste z jeep vozili odpravili najprej na ogled
puščavskega fenomena »fatamorgane«!
Nato sledi nepozabna vožnja in tudi nekaj vzpona peš (priporočamo primerno
obutev) do enega izmed vrhov, od koder
boste občudovali peščene sipine. Nadaljevali boste do vasice, kjer vas bodo
pozdravili prebivalci puščave – beduini.
Ogled vasice, ki ima, ne boste verjeli, svojo domačo puščavsko lekarno, pekarno,
džamijo, predilnico in sredi ničesar tudi
vodnjak, ki je pogoj za tukajšnje 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 nepozabnih 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 cerkev, se sprehodili do marine ter se z ladjico podali po kanalih mondenega
mesta. Na poti v Hurgado boste obiskali še mošejo in akvarij.
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Počitnice v Hurgadi in križarjenje po Nilu

Odhodi: vsako soboto; aktualni datumi in cene na spletni strani www.palma.si
preverjeni hoteli in ladje
potovanje v majhnih skupinah
odlična kombinacija kratkih počitnic
in ogledov naravnih, kulturnih in
arheoloških presežkov Egipta
1. DAN 
vse vključeno
LJUBLJANA - HURGADA
Zbor na letališču JP Ljubljana. Polet v Hurgado in prevoz do hotela izbrane kategorije.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
HURGADA - ASUAN
Dopoldne doživimo zanimivo vožnjo čez puščavo do
Asuana, znanega po prijaznih Nubijcih, množici jader
tradicionalnih plovil feluk in po visokem jezu. Po prihodu si ogledamo Nedokončani obelisk in Asuanski
visoki jez, od koder je pogled na največje zajezitveno
jezero na svetu - Naserjevo jezero.
3. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
ASUAN (ABU SIMBEL) - KOM OMBO
V zelo zgodnjih jutranjih urah možnost dodatnega izleta do svetišča Abu Simbel (doplačilo), kar je za mnoge
vrhunec potovanja. Enega najlepših svetišč v Egiptu
z dvojnim templjem je dal v 13. st.pr.n.št. zgraditi faraon Ramzes II., ljubljenec boga Amona. Tempelj je
posvetil sebi, svoji lepi ženi, bogovom in veliki zmagi
pri Kadeshu v današnji Siriji, kjer je premagal Hetite. V
60. letih 20. stoletja so sprožili iniciativo za ohranjanje
teh nubijskih spomenikov, saj so narasle vode Nila po
gradnji Asuanskega jezu resno ogrozile templje. Tako
so svetišče razstavili in ga ponovno postavili 65 m višje, varno nad sedanjo gladino Naserjevega jezera. Fascinanten je pogled na pročelje, kjer so v fasadi štirje
20 m visoki kipi sedečega Ramzesa. Če se ne odločite
za ta ogled, predlagamo izlet v Nubijsko vasico (doplačilo), kjer spoznate življenje prebivalcev Zgornjega
Egipta in njihove slikovite hiše. Popoldan se s feluko,
tradicionalnim plovilom, popeljemo mimo zelenega
otoka Elefantina in mavzoleja Age-Khana. Pričetek
plovbe proti Kom Ombu, kjer je na griču zgrajenih več
ptolomejskih templjev, posvečenih različnim božanstvom. Tu spoznamo Sobeka, boga s krokodiljo glavo,
ki so ga Stari Egipčani častili med plovbo, da jih ne bi
napadli krokodili.
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4. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
EDFU - ESNA - LUXOR
V Edfuju si ogledamo najbolje ohranjeni tempelj boga
Horusa, zgrajen v 2. in 1. st. pr. n. št., ko je vladala
zadnja egiptovska faraonka Kleopatra. Horus je eno
najstarejših božanstev. Upodabljali so ga s sokolovo
glavo in ga povezovali s faraoni za časa njihovega življenja in vladanja, saj je bil sin boga smrti in posmrtnega življenja Ozirisa. Povratek na ladjo in nadaljevanje
križarjenja po Nilu, ki je s počasno plovbo za mnoge
najlepši del potovanja. Vmes prečkamo zapornico na
Nilu – Esno, kjer moramo včasih nekoliko počakati na
dvig. Zvečer prispemo v Luxor.
5. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
LUXOR
Dopoldne začnemo spoznavati Luxor oz. nekdanjo
prestolnico Tebe v času slavne 18. dinastije faraonov.
Doživimo sloviti Karnak, največje svetišče starega
sveta. Stari Egipčani so mu rekli Ipet-isut ali izbranec
med kraji. Karnak je bil glavno svetišče boga Amona.
Po ogledih se ustavimo še v tovarni papirusa. Zvečer
ogled templja v Luxorju, ki osvetljen deluje še bolj
skrivnostno in mogočno. Prav tu naj bi bilo veličastno
prizorišče festivala Opet, kamor naj bi kipe Amona,
boga sonca, in Mut, boginje matere, prepeljali po Nilu
iz Karnaka ter praznovali plodnost, ponovno rojstvo in
kult kraljevih duš.
6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
LUXOR - HURGADA
Ta dan se zapeljemo na levi breg Nila, kjer so si faraoni
v času 18. dinastije gradili grobnice v dolinah Tebanskega gričevja. V Dolini kraljev in kraljic tako najdemo
spektakularne ostanke egiptovske civilizacije ob Nilu.
Ogledamo si tempelj kraljice Hačepsut ali Sijaj vseh
sijajev. Hačepsut je bila najuspešnejša ženska faraonka Starega Egipta, ki je takratnemu Egiptu prinesla
bogastvo in ugled. Blestela je v mednarodni trgovini in
zgradila mojstrovine, ki jim menda še naslednjih 1000
let nihče ni bil kos. Še postanek pri Memnonovih kolosih, ki bdita nad Nilom v spomin na faraona Amenhotepa III., nato pa v eno izmed številnih tovarn alabastra. Popoldan vožnja čez puščavo v Hurgado, kamor
prispemo v večernih urah.

7. DAN
vse vključeno
HURGADA
Dan za užitke in sprostitev ob Rdečem morju, ki ima
celo leto kopalno temperaturo. Iz nekoč majhne ribiške vasice je zraslo živahno letovišče s številnimi
hoteli, bogato ponudbo, wellness in športnimi centri.
Za ljubitelje morja priporočamo izlet z ladjo na koralni
greben, kjer občudujete živo pisani podvodni svet in
sanjske plaže na otoku Giftun. Morda vas zamika pustolovščina z jeepi med puščavskimi sipinami, ki skrivajo gostoljubne beduinske tabore.
8. DAN
vse vključeno
HURGADA - LJUBLJANA
Prosto do prevoza na letališče in vrnitev v Slovenijo.
CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Hurgada - Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine,
križarjenje z ladjo po Nilu (ladja 5* s storitvijo polni
penzion), hotelsko gostinske storitve po programu
potovanja (hotel 4* na osnovi vse vključeno v Hurgadi
– hotel 5* za doplačilo), vse prevoze in oglede po programu vključno z vstopninami, spremstvo lokalnega in
slovenskega vodnika, organizacijo potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: vizum z asistenco
lokalnega partnerja, hotel 5* v Hurgadi, enoposteljna
soba/kabina (hotel in ladja).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Abu Simbel, Nubijska
vasica, koralni greben Giftun.
DOPLAČILA na poti: osnovne napitnine (tudi otroci).
POPUST: otroci 2-12 let v sobi z dvema odraslima osebama 20 %.

Drugačen Egipt I

HURGADA, KRIŽARJENJE PO NILU IN KAIRO

Odhodi: vsako soboto; aktualni datumi in cene na spletni strani www.palma.si
udoben direkten polet
preverjeni hoteli in ladje
potovanje v majhnih skupinah
odlična kombinacija kratkih počitnic
in ogledov naravnih, kulturnih in
arheoloških presežkov Egipta
1. DAN 
večerja
LJUBLJANA - HURGADA
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana. Polet v Hurgado in prevoz do hotela.
2. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
HURGADA - ASUAN
Dopoldne doživimo zanimivo vožnjo čez puščavo do
Asuana, znanega po prijaznih Nubijcih, tradicionalnih
plovilih felukah in po visokem jezu. Po prihodu si ogledamo Nedokončani obelisk in Asuanski visoki jez, od
koder je pogled na največje zajezitveno jezero na svetu
- Naserjevo jezero.
3. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
ASUAN (ABU SIMBEL) - KOM OMBO
V zelo zgodnjih jutranjih urah možnost dodanega izleta do svetišča Abu Simbel, kar je za mnoge vrhunec
potovanja. Enega najlepših svetišč v Egiptu z dvojnim
templjem je dal v 13. st.pr.n.št. zgraditi faraon Ramzesa II., ljubljen od boga Amona. Tempelj je posvetil sebi,
svoji lepi ženi, bogovom in veliki zmagi pri Kadeshu v
današnji Siriji, kjer je premagal Hetite. V 60. letih 20.
st. so sprožili iniciativo za ohranjanje teh Nubijskih
spomenikov, saj so narasle vode Nila po gradnji Asuanskega jezu resno ogrozile templje. Tako so svetišče
razstavili in ga ponovno postavili 65 m višje, varno nad
sedanjo gladino Naserjevega jezera. Fascinanten je
pogled na pročelje, kjer so v fasadi štirje 20 m visoki
kipi sedečega Ramzesa. Če se ne odločite za ta ogled,
predlagamo izlet v Nubijsko vasico, kjer spoznate življenje prebivalcev Zgornjega Egipta in njihove slikovite
hiše. Popoldan se s feluko, tradicionalnim plovilom,
popeljemo mimo zelenega otoka Elefantina in mavzoleja Age-Khana. Pričetek plovbe proti Kom Ombu, kjer
je na griču zgrajenih več ptolomejskih templjev, posvečenih različnim božanstvom. Tu spoznamo Sobeka,
boga s krokodiljo glavo, ki so ga Stari Egipčani častili
med plovbo, da jih ne bi napadli krokodili.

4. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
EDFU - ESNA - LUXOR
V Edfuju si ogledamo najbolje ohranjeni tempelj boga
Horusa, zgrajen v 2. in 1. st. pr. n. št., ko je vladala
zadnja egiptovska faraonka Kleopatra. Horus je eno
najstarejših božanstev. Upodabljali so ga s sokolovo
glavo in ga povezovali s faraoni za časa njihovega življenja in vladanja, saj je bil sin boga smrti in posmrtnega življenja Ozirisa. Povratek na ladjo in nadaljevanje
križarjenja po Nilu, ki je s počasno plovbo za mnoge
najlepši del potovanja. Vmes prečkamo zapornico na
Nilu - Esno, kjer moramo včasih nekoliko počakati na
dvig, in zvečer prispemo v Luxor.

čuda starega sveta, ki je edino do danes ostalo skoraj v
celoti ohranjeno. Keops je bil drugi faraon IV. dinastije
v tretjem tisočletju pr.n.št. Nasledil ga je Kefren, zato
si ogledamo tudi njegovo piramido, drugo največjo.
Najmanjša pripada faraonu Mikerinu. Sfinga, varuhinja, ki v obliki faraonove glave in levjega telesa varuje
dolino, nas vedno čisto prevzame. Nadaljujemo do Nacionalnega muzeja v Kairu, ki preseneča z velikostjo,
zgodovinsko pestrostjo in bogatimi najdbami. Sprehod
po muzeju je informativen. Zakladi iz groba mladega
faraona Tutankamona so najbolj želena atrakcija, za
posebej radovedne pa priporočamo ogled dvorane
mumij (posebno doplačilo).

5. DAN
zajtrk, kosilo, večerja, nočitev
LUXOR
Dopoldne začnemo spoznavati Luxor, nekdanjo prestolnico Tebe v času slavne 18. dinastije faraonov. Doživimo sloviti Karnak, največje svetišče starega sveta.
Karnak je bil glavno svetišče boga Amona. Po ogledih
se ustavimo še v tovarni papirusa, sledi vrnitev na ladjo in kosilo. Zvečer ogled templja v Luxorju, ki osvetljen
deluje še bolj skrivnostno in mogočno. Prav tu naj bi
bilo veličastno prizorišče festivala Opet, kamor naj
bi kipe Amona, boga sonca, in Mut, boginje matere,
prepeljali po Nilu iz Karnaka ter praznovali plodnost,
ponovno rojstvo in kult kraljevih duš.

8. DAN
zajtrk
KAIRO - HURGADA - LJUBLJANA
Prevoz z avtobusom v Hurgado in vrnitev v Slovenijo.

6. DAN
zajtrk, večerja, nočitev
LUXOR – KAIRO
Ta dan se zapeljemo na levi breg Nila, kjer so si faraoni
v času 18. dinastije gradili grobnice v dolinah Tebanskega gričevja. V Dolinah kraljev in kraljic tako najdemo spektakularne ostanke egiptovske civilizacije ob
Nilu. Ogledamo si tempelj kraljice Hačepsut ali Sijaj
vseh sijajev. Hačepsut je bila najuspešnejša ženska faraonka Starega Egipta, ki je takratnemu Egiptu prinesla
bogastvo in ugled. Blestela je v mednarodni trgovini in
zgradila mojstrovine, ki jim menda še naslednjih 1000
let nihče ni bil kos. Še postanek pri Memnonovih kolosih, ki bdita nad Nilom v spomin na faraona Amenhotepa III., nato pa v eno izmed številnih tovarn alabastra.
Zvečer se vkrcamo na vlak, nastanitev v dvoposteljnih
kabinah in nočno potovanje v Kairo.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Hurgada
- Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, križarjenje z ladjo po Nilu (ladja 5* s storitvijo polni penzion),
hotelsko gostinske storitve po programu potovanja
(hotel 5* na osnovi vse vključeno in hotel 4*+ na osnovi
polpenziona v Kairu), vlak spalnik Luxor – Kairo, vse
prevoze in oglede po programu vključno z vstopninami
(razen notranjosti piramid in dvorane mumij v Nacionalnem muzeju), spremstvo lokalnega in slovenskega
vodnika, organizacijo potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA ob prijavi: vizum z asistenco lokalnega partnerja, enoposteljna soba/kabina (hotel in
ladja), enoposteljni spalnik/kupe (vlak).
MOŽNA DOPLAČILA na poti: Abu Simbel, Nubijska
vasica, koralni greben Giftun.
DOPLAČILA na poti: osnovne napitnine (tudi otroci).
POPUST: otrok 2-12 let na dodatnem ležišču 20%.

7. DAN
zajtrk, kosilo, nočitev
KAIRO
Egipčani mu pogosto rečejo Misr, kar v egiptovski
arabščini pomeni Egipt. Najbolj težko pričakovan je
obisk velike Keopsove piramide v Gizi, najstarejšega
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egipt I hurgada
Marsa Alam, Sunrise Marina Port Ghalib *****
Ob morju v marini, 200 m od peščene plaže
(brezplačni hotelski mini bus), 5 km od letališča Marsa Alam in 250 km od letališča v Hurgadi.

www.sunrisehotels-egypt.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavracija, več barov, šiša kotiček;
dva bazena, otroški bazen, manjši vodni park
s tobogani; otroški kotiček; brezžični internet
pri recepciji; trgovinice; biljard, pikado, namizni tenis, odbojka na mivki, snorklanje,
potapljanje; diskoteka, animacija.

NAŠI NAMIGI
obnovljen hotel
mir in udobje

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

VODNI PARK

SNORKLJANJE

2+2

1+1

MESTNI
OBJEKT

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, sef,
mini bar (plačilo), balkon ali terasa. Možni dve
dodatni ležišči. Slabša lega, brez razgleda in
manjša površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
sef, mini bar (plačilo), balkon ali terasa. Možni
dve dodatni ležišči.

POVPREČNA OCENA • 5/5

Wi-Fi

BREZPLAČNO

1 otrok do 14. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače, tudi v
baru na plaži;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

Več na spletni strani: www.palma.si

Port Ghalib, Steigenberger Coraya Beach Resort *****
Razgibano hotelsko naselje v zalivu Coraya
Bay, ob 800 m dolgi peščeni plaži (del plaže s
koralnim grebenom - priporočamo posebno
obutev za v vodo), 4 km od mesta Marsa Alam
in 210 km od letališča v Hurgadi.
Ponudba: restavracije (glavna; mednarodna,
italijanska in orientalska »a-la-carte«), trije
bari, orientalska kavarna; trije bazeni; savne,
masaže, lepotilni salon; brezžični internet;
fitnes, potapljaški center.

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

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

OBJEKT OB
OBALI

Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar (plačilo), sef, brezžični internet, balkon
ali terasa, vrtna stran, nekatere s pogledom
na bazen ali na morsko stran (doplačilo). Dodatno ležišče ni možno.

BREZPLAČNO

ZA PARE

SNORKLJANJE

Wi-Fi

Deluxe sobe: enaka oprema kot superior, večje in prostornejše. Možno dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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VSE VKLJUČENO (doplačilo) po programu 10.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki, sladice;
• sadje v sobi ob prihodu, plastenka vode na dan;
• večerja v eni izmed »a-la-carte« restavracij: 1x v času
bivanja –predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični
internet.

egipt I hurgada
El Quesir, Radisson Blu Resort El Quesir ***** www.radissonblu.com
NAŠI NAMIGI
na plaži z bogatim koralnim
grebenom
mirne počitnice
visoka kvaliteta storitev

Ob dolgi peščeni plaži s koralnim grebenom
(vstop v vodo preko pomola - priporočamo
posebno obutev), 5 km od centra mesta El
Quesir in 140 km od letališča v Hurgadi.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska in
orientalska »a-la-carte«), trije bari; dva bazena, otroški bazen; jacuzzi, savna, parna kopel,
masaže, lepotilni salon; trgovinice, menjalnica; brezžični internet; otroško igrišče, mini
klub; fitnes, tenis, namizni tenis, aerobika,
biljard, pikado, odbojka na plaži, nogomet,
potapljaški center; dnevna in večerna animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon
ali terasa. Možno dodatno ležišče. Slabša lega,
brez razgleda in manjša površina.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+3

BREZPLAČNO

SNORKLJANJE

Wi-Fi

1., 2. in 3. otrok do 14. leta

SUPER CENA

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet, mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možna tri dodatna ležišča.

VSE VKLJUČENO (doplačilo):
po programu 10.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Marsa Alam, Jaz Grand Marsa *****www.jazhotels.com
Ob peščeni plaži s koralnim grebenom, približno 60 km od mesta Marsa Alam in 200 km
od letališča v Hurgadi.
Ponudba: restavracije (glavna; mediteranska,
azijska in žar »a-la-carte«), več barov; dva
bazena, otroški bazen; savna, masaže; trgovinice; internetni kotiček (plačilo), brezžični
internet pri recepciji (plačilo); otroško igrišče,
mini klub; fitnes, potapljaški center, snorkljanje, tenis, namizni tenis, biljard, odbojka na
plaži; animacija.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

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

PARTNERSKI
OBJEKT

ŠPORT

2+2

1+1

SNORKLJANJE

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči.
1 otrok do 14. leta

SUPER CENA
VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
v glavni restavraciji; prigrizki, sladice,
sladoled;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.
POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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egipt I hurgada
El Quesir, Rohanou Beach Resort & Ecolodge ****
Ob peščeni plaži s koralnim grebenom (za
vstop v morje priporočamo obutev), približno
10 km od mesteca El Quesir in 150 km od letališča.

www.rohanou.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

Ponudba: restavracije (glavna; morska in mediteranska »a-la-carte«); več barov, šiša kotiček; bazen, otroški bazen; savna, masaže; tv
kotiček in soba z video igrami, brezžični internet, trgovinice; mini klub; potapljaški center
in center za vodne športe.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet in internetna povezava, mini
bar (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno
dodatno ležišče.

NAŠI NAMIGI
potapljaški center
hotel uporablja za delovanje
obnovljive vire energije

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

1+1

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči.
1. in 2. otrok do 14. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; popoldanski čaj in prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Port Ghalib, Hotel Marina Lodge At Port Ghalib ****
V neposredni bližini marine Port Ghalib, 60 km
od mesta Marsa Alam in 250 km od letališča v
Hurgadi.
Ponudba: restavracija, več barov, šiša kotiček; dva bazena; masaže, savna; brezžični
internet (plačilo); otroško igrišče, video igrice,
playstation; fitnes, namizni tenis, pikado, biljard.
Kopalne brisače, senčniki in ležalniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (plačilo),
sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje. Možni dve dodatni ležišči.

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 – 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki.
Opomba: pri večerji so za moške
obvezne dolge hlače in zaprti čevlji.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.portghalib.com
NAŠI NAMIGI
dobro razmerje med ceno in kvaliteto
odlična lega ob marini Port Ghalib

OBJEKT OB
OBALI

2+2

SNORKLJANJE

1+1

1. in 2. otrok do 14. leta

SUPER CENA

Aktivni v Hurgadi, Soma Bayu, El Gouni
in Marsa Alamu!

GOLF

Tudi Hurgada in njena okolica veljajo za priljubljene destinacije med
golfisti. Vrhunska igrišča z 18 igralnimi polji vas čakajo v Soma Bayu
ter v El Gouni. Cascades v Soma Bayu je golf igrišče, ki velja za najbolj osupljivih golf igrišč v objemu puščave. Je prvo igrišče, ki je bilo
odprto na zahodni obali Rdečega morja, v knjigi Top golf igrišč so
ga opredelili kot »Zaklad Rdečega morja«, prav tako pa je bil pred
kratkim označen kot prvo golf igrišče v svetu izven Evrope (bralci
Golf Journala). El Gouna golf je malce manj ekskluzivno, a še vedno
odlično golf igrišče z 18 igralnimi polji, izpostaviti pa velja tedensko
Golf 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.
* Podrobnejše informacije in cene golf paketov v Soma Bayu in El Gouni najdete v katalogu Aktivni s Palmo.

WINDSURF

Egipt med windsurferji 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.
* Podrobnejše informacije in cene windsurf paketov v okolici Hurgade najdete v katalogu Aktivni s Palmo.

POTAPLJANJE

El Gouna, Marsa Alam in Hurgada so lokacije, ki na tej strani 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 razbitine, 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 potapljaško 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.
* Podrobnejše informacije in cene potapljanja v Hurgadi in okolici najdete
v katalogu Aktivni s Palmo.
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egipt I sharm el sheikh

Garancija

NAJNIŽJE
CENE
do 29.2.2020

SHARM EL SHEIKH
Sharm El Sheikh se je iz majhnega ribiškega kraja prelevil
v najbolj priljubljen počitniški kraj na Sinajskem polotoku.
Kaj vas čaka tam? Turkizno morje, peščene plaže, udobje
sončnih žarkov, topel pesek pod nogami, luksuzni hoteli,
zabava, ležerna razvajanja, oblaki vodne pipe … Hkrati
je Sharm El Sheikh nedvomno eno najboljših potapljaških
središč v svetovnem merilu. Pod vodo se skrivajo najlepši koralni grebeni na svetu. Odstrite turistično kuliso
in obiščite Old Sharm. Začutite arabski živžav ob obisku
bazarja in barantanju z domačini med nakupi. 15 minut
vožnje od Old Sharma je priljubljen letoviški kraj Naama
Bay oz. »Egipčanski Las Vegas«. Obiščete lahko tudi Abu
Galum, enega izmed najbolj slikovitih zaščitenih območij v Egiptu. Spektakularne granitne gore, ki se odsekano
spajajo z obalno ravnino, izviri sladke vode, sipine, fosili
in »snorklanje« v znameniti Modri jami burijo domišljijo še
dolgo po zmenku.
DAHAB
Iz beduinske naselbine v Akabskem zalivu se je razvilo mestece, ki še zmeraj ni povsem v rokah turistov. Njegovo ime
pomeni zlato, »zlate« barve je namreč njegova obala. Obdano s sinajskimi gorami, se ponaša s čudovitim zalivom s
plažo, primerno tudi za otroke, kjer med umirjenimi počitnicami resnično lahko pozabite na tako drugačen vsakdan.
Mestece je razdeljeno na tri območja: Asalah - prijazno
beduinsko naselje, El Mašrabo in Masbat, kjer je ob morju promenada s številnimi restavracijami in trgovinicami
s spominki. Zaradi ugodnega vetra je Dahab priljubljeno
zbirališče deskarjev z vsega sveta, nad bivanjem v mestecu
pa so več kot navdušeni gosti, ki si želijo tako udobja kot
nekoliko več originalnosti in miru ter skupine potapljačev.
Manj pridejo na račun gosti željni mestne zabave. Dahab je
od Sharm El Sheikha oddaljen približno 80 km, uro in pol
vožnje z avtobusom.

Sharm El Sheikh se je iz majhnega ribiškega kraja prelevil v najbolj priljubljen počitniški kraj na Sinajskem polotoku. Tam vas čakajo turkizno
morje, peščene plaže, koralni grebeni, udobje sončnih žarkov, topel
pesek pod nogami, luksuzni hoteli, zabava, ležerna razvajanja in dišeči
oblaki iz vodne pipe.

Zakaj v Sharm El Sheikh?
Sharm El Sheikh je eden največjih potapljaških rajev na svetu, veliko hotelov ima tam kar svoj »hišni
koralni greben«, ki vabi na potapljanje in snorkljanje.
Od Sharm El Sheikha dobro uro vožnje oddaljeni Dahab je med Slovenci dobro poznana windsurferska
destinacija. Vzdušje je dopolnjeno s pristnostjo bližnjega mesteca, ki vabi, da po odličnem vetrovnem
dnevu počijemo v katerem od lokalov.

DAHAB

Ras Mohammed je nacionalni morski park v bližini Sharm El Sheikha na stičišču Akabskega in Sueškega
zaliva. Eni najlepših koralnih grebenov na svetu so v popolnem nasprotju s puščavo.

SHARM EL SHEIKH

Sharm El Sheikh je poznan po odličnih golf igriščih. Tu lahko golfisti uživate v nepozabnih igrah, vpetih
med morje, gore in puščavo.

Namigi za doživetja
Sharm El Sheikh buri domišljijo! Obiščite Abu Galum, enega izmed najbolj slikovitih zaščitenih območij v
Egiptu. Spektakularne granitne gore, ki se odsekano spajajo z obalno ravnino, izviri sladke vode, sipine,
fosili in »snorklanje« v znameniti Modri jami bodo v vaših mislih še dolgo po obisku.
Začutite arabski živžav ob obisku bazarja in barantanju z domačini. Slednje je pravo doživetje, ki se zna
zavleči pozno v večer. Uspeh pri določanju končne cene pa je odvisen predvsem od vaših pogajalskih
veščin.
15 minut vožnje od Old Sharma je priljubljen letoviški kraj Naama Bay, ki mu pravijo tudi »Egipčanski Las
Vegas«. Vrzite kocko in stisnite pesti!
TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
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MAJ
29
25

JUN
32
26

JUL
33
28

AVG
33
29

SEP
31
28

OKT
27
27

Letovišča: Sharm El Sheikh, Dahab
Letališče: Sharm El Sheikh
Čas leta: pribl. 3.45 ure
Časovni zamik: +1 ura
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven
slovenski potni list in vizum, ki se uredi ob prijavi
(za slovenske državljane). Strošek vizuma z
asistenco lokalnega partnerja znaša 30 €/osebo
(tudi otroci).
ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana

egipt I sharm el sheikh
Ras Um El Sid, Sunrise Diamond Beach Resort *****
Ob peščeni plaži s koralnim grebenom (za
vstop v morje priporočamo obutev, v morje je
speljan pomol - na nekaterih delih je možen
tudi normalen vstop v vodo, vendar plavanje
ni možno), 7 km od Naama Bay-a in 17 km od
letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
egipčanska, dietna in indijska »a-la-carte«),
okrepčevalnici, več barov, šiša kotiček; trije
bazeni, dva otroška bazena, vodni park s tobogani (določene ure); jacuzzi, turška kopel,
savna, masaže, frizer; trgovinice, menjalnica;
brezžični internet; mini klub; fitnes, tenis, namizni tenis, biljard, odbojka, pikado, aerobika,
joga, potapljaški center; animacija, občasno
živa glasba.

www.sunrisehotels-egypt.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
na plaži
priljubljen objekt Palminih gostov
ugodno za enostarševske in večje
družine
dobra lokacija: bližina centrov Il
Mercato, Alf leila
več različnih restavracij
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto
priznana veriga Sunrise

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar (določene brezalkoholne pijače), grelnik
vode za kavo ali čaj, sef, brezžični internet,
balkon ali terasa. Možni dve dodatni ležišči.
Slabša lega, brez razgleda in manjša površina.

2+3

BREZPLAČNO

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (določene brezalkoholne pijače),
grelnik vode za kavo ali čaj, sef,brezžični internet, balkon ali terasa, nekatere na morsko
stran ali v prvi vrsti ob morju (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.

Wi-Fi

VODNI PARK

SNORKLJANJE

1. in 2. otrok do 14. leta

SUPER CENA

Standardne sobe s pogradom: enaka oprema
kot standardne in s pogradom. Možnost dveh
dodatnih ležišč za otroka.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možna tri dodatna ležišča.

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, sladice, sladoled;
• večerje v »a-la-carte« restavracijah:
1x tedensko - predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar (določene brezalkoholne pijače polnjenje 1x tedensko);
• določene športne aktivnosti; savna,
parne kopeli, fitnes;
• animacija, mini klub; vodni park;
• kopalne brisače, ležalniki in
senčniki, sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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egipt I sharm el sheikh
Hadaba, Sunrise Arabian Beach Resort *****deluxe 
Ob peščeni plaži s koralnim grebenom (za
vstop v morje priporočamo obutev, v morje je
speljan pomol), 6 km od Naama Bay-a, 12 km
od Old Sharm-a in 8 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; grška, arabska, indijska, tajska, mongolska, italijanska,
morska in francoska »a-la-carte«), več barov;
večji bazenski kompleks, dva tobogana, otroški bazen; parna kopel, savna, masaže, frizer,
lepotilni salon; trgovinice, menjalnica; brezžični internet; otroško igrišče, mini klub;
fitnes, tenis, namizni tenis, aerobika, joga, Tai
Chi, biljard, odbojka na plaži, vodni športi,
potapljaški center; diskoteka, animacija.

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

www.sunrisehotels-egypt.com
NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
velik bazenski kompleks, dva
tobogana
več »a-la-carte« restavracij že
vključenih v storitev vse vključeno
novejši hotel
priznana veriga Sunrise

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

2+3

TOBOGANI

WELLNESS

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč, copati, telefon, sat-tv, mini bar (določene brezalkoholne pijače), grelnik vode za čaj ali kavo,
sef, brezžični internet, balkon ali terasa, nekatere na bazen ali stransko morsko stran
(doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možna tri dodatna ležišča.

VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, sladice, sladoled;
• večerje v določenih »a-la-carte«
restavracijah: neomejeno predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
ustekleničena voda; mini bar
(določene brezalkoholne pijače
- polnjenje 1x tedensko), dnevno
plastenka vode na osebo;
• določene športne aktivnosti; savna,
parna kopel;
• animacija, mini klub; tobogana;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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1. in 2. otrok do 14. leta
ter 3. otrok do 7. leta

SUPER CENA

egipt I sharm el sheikh
Hadaba, Sunrise Montemare Resort *****deluxe 
Hotel znan po visoki kvaliteti storitev, ob
400 m dolgi peščeni plaži s koralnim grebenom (za vstop v morje priporočamo obutev),
7 km od Naama Bay-a in 22 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
azijska, dietna, egipčanska in morska »a-la-carte«); več barov, šiša kotiček; štirje bazeni;
savna, parna kopel, masaže, jacuzzi, lepotilni
salon; trgovinice, menjalnica; brezžični internet; fitnes, tenis, aerobika, odbojka, vodni
športi, potapljaški center; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč, copati, telefon, sat-tv, mini bar (določene brezalkoholne pijače), grelnik vode za čaj ali kavo,
sef, brezžični internet, balkon ali terasa, nekatere na stransko morsko stran (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.

www.sunrisehotels-egypt.com
NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
več bazenov
priznana veriga Sunrise
hotel za osebe nad 16 let

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

WELLNESS

ZA PARE

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Deluxe sobe: enaka oprema kot superior,
morska stran. Možno dodatno ležišče.

VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice, sladoled;
• večerje v določenih »a-la-carte«
restavracijah: predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
ustekleničena voda; mini bar
(določene brezalkoholne pijače
- polnjenje 1x tedensko), dnevno
plastenka vode na osebo;
• določene športne aktivnosti; savna,
parna kopel, jacuzzi;
• animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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egipt I sharm el sheikh
Nabq Bay, Hotel Rixos *****deluxe
Ob peščeni plaži s koralnim grebenom (za
vstop v morje priporočamo obutev, v morje je
speljan pomol), 400 m od središča Nabq Bay,
22 km od Naama Bay-a in 8 km od letališča.
Ponudba: restavracije (dve glavni; italijanska,
japonska, arabska, egipčanska, turška, indijska in morska »a-la-carte«), več barov, šiša
kotiček; sedem bazenov, trije tobogani, štirje
otroški bazeni; savna, parna kopel, masaže,
jacuzzi, frizer, lepotilni salon; trgovinice, menjalnica; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet; otroško igrišče, mini klub, mini
disco, mini kino, igralnica, otroška plaža;
fitnes, tenis, namizni tenis, odbojka, košarka,
biljard, pikado, potapljaški center; diskoteka, animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč,
copati, telefon, sat-tv, brezžični internet,
mini bar (dnevno polnjenje), grelnik vode za
čaj ali kavo, sef, balkon ali terasa. Možno
dodatno ležišče.
Deluxe sobe: enaka oprema kot superior,
večje z dnevnim prostorom s kavčem. Možno
dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot superior,
večje in prostornejše, dve ločeni spalnici z
vmesnimi vrati. Možna nastanitev 4 oseb.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

www.sharmelsheikh.rixos.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
visoka kvaliteta storitev
velik bazenski kompleks, tobogani
več »a-la-carte« restavracij že
vključenih v storitev ultra vse
vključeno
odličen program za najmlajše

BREZPLAČNO

2+2

TOBOGANI

Ponudba: restavracije (glavna, italijanska,
egipčanska, morska, indijska in žar »a-la-carte«), več barov, šiša kotiček; dva bazena, jacuzzi, otroški bazen; savna, parna kopel, masaže, lepotilni salon; brezžični internet;
menjalnica, trgovinice; otroško igrišče, mini
klub, mini disko; fitnes, tenis, namizni tenis,
pikado, odbojka na plaži, telovadnica, vodna
gimnastika, steza za tek, potapljaški center,
vodni športi na plaži; animacija, občasno živa
glasba.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Superior sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč, copati, telefon, sat-tv, mini bar (dnevno polnjenje),
grelnik vode za kavo ali čaj, sef, balkon, balkon ali terasa, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
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WELLNESS

1. in 2. otrok do 13. leta

SUPER CENA

ULTRA VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki,
sladice, sladoled;
• večerje v določenih »a-la-carte« restavracijah:
predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače; mini bar (dnevno
polnjenje);
• določene športne aktivnosti; savna, parna kopel,
jacuzzi;
• animacija, mini klub; tobogani;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični
internet pri recepciji.

Ras Nosrani, Baron Resort *****deluxe 
Hotel znan po visoki kvalitetistoritev ob več
kot 600m dolgi peščeni plaži (za vstop v morje priporočamo obutev, v morje je speljan
pomol), ob bogatem koralnem grebenu, 7km
od letališča in 15km od Naama Baya (brezplačni hotelski minibus).

Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

www.baronhotels.com
NAŠI NAMIGI
na plaži s koralnim grebenom
mirna lokacija
visoka kvaliteta storitev

Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

ZA PARE

WELLNESS

2+1

1 otrok do 13. leta

SUPER CENA

PREMIUM VSE VKLJUČENO
po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, kava, čaj, sladoled;
• določene lokalne točene pijače; mini
bar (dnevno polnjenje);
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

egipt I sharm el sheikh
Ras Um El Sid, Hotel Hilton Sharm Waterfalls *****

www3.hilton.com
NAŠI NAMIGI
več bazenov
več »a-la-carte« restavracij že
vključenih v storitev vse vključeno
dobra hrana
priznana veriga Hilton

Ob peščeni plaži s koralnim grebenom in dvema pomoloma (za vstop v morje priporočamo
obutev), približno 7 km od Naama Bay-a in
22 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska,
arabska, beduinska in mednarodna »a-la-carte«), več barov; pet bazenov, dva otroška bazena; notranji bazen (ogrevan), jacuzzi, parna
kopel, savna, masaže, lepotilni salon, frizer;
trgovinice, menjalnica; konferenčna dvorana;
internetni kotiče, brezžični internet pri recepciji (plačilo); otroško igrišče, mini klub,
mini disko; fitnes, tenis, namizni tenis, biljard, pikado, nogomet, vaterpolo, vodna
telovadba, odbojka, odbojka na plaži, potapljaški center, vodni športi na plaži; animacija, živa glasba.

OBJEKT OB
OBALI

2+2

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
brezžični internet (plačilo), mini bar (dnevno
polnjenje - omejene količine), grelnik vode za
kavo ali čaj, sef, balkon ali terasa, nekatere na
bazen ali morsko stran (doplačilo). Možni dve
dodatni ležišči.

1. in 2. otrok do 7. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 24 ur.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki,
sladoled;
• večerje v »a-la-carte« restavracijah: 1x v času
bivanja italijanska; beduinska in arabska:
neomejeno - predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače; mini bar (3
plastenke vode, dnevno polnjenje);
• določene športne aktivnosti;
• animacija, živa glasba, mini klub, mini disko;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Ras Um El Sid, Reef Oasis Beach Resort ***** 
Ob peščeni plaži s koralnim grebenom (za
vstop v morje priporočamo obutev - vstop
možen preko pomola ali normalno takoj od
obale), 2 km od Old Sharm-a, 7 km od Naama
Bay-a in 14 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; mednarodna,
žar, italijanska in morska »a-la-carte«), več
barov; več bazenov, otroški bazen, vodni park
s tobogani v sklopu sestrskega hotel Sentido
(določene ure); savna, masaže, lepotilni salon, frizer; trgovinice; internetni kotiček (plačilo), brezžični internet pri recepciji, konferenčne dvorane; mini klub; fitnes, tenis,
namizni tenis, odbojka, biljard, potapljaški
center, vodni športi; diskoteka, animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Preffered sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, internetna povezava (plačilo), mini bar (plačilo),
sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Superior sobe: enaka oprema kot preffered,
večje in prostornejše, nekatere na bazen ali
morsko stran (doplačilo). Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot preffered,
večje in z ločenim spalnim delom za otroke.
Možni dve dodatni ležišči.
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ŠPORT

www.reefoasisresorts.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
vodni park
mirna lokacija
večji hotelski kompleks z več
restavracijami
dobra hrana

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

2+2

ŠPORT

SNORKLJANJE

1. in 2. otrok do 15. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače; voda
in brezalkoholne pijače v mini baru
(polnjenje večkrat tedensko);
• določene športne aktivnosti; savna,
zunanji jacuzzi;
• animacija, mini klub; vodni park v hotelu
Sentido;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.
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egipt I sharm el sheikh
Naama Bay, Stella Di Mare Beach Resort ***** 
Ob peščeni plaži s koralnim grebenom (za
vstop v morje priporočamo obutev, v morje
je speljan pomol), 800 m od centra Naama
Bay-a in 17 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; mediteranska
in azijska »a-la-carte«), več barov; dva bazena, otroški bazen; jacuzzi, savna, masaže,
turška kopel, lepotilni salon; trgovinice, menjalnica; brezžični internet pri recepciji; mini
klub; fitnes, tenis, namizni tenis, odbojka na
mivki, potapljaški center, vodni športi na plaži; animacija, občasno živa glasba.

www.stelladimare.com
NAŠI NAMIGI
odlična lokacija blizu Naama Bay-a
visoka kvaliteta storitev
dobra hrana

Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

GOLF

2+1

WELLNESS

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Comfort sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, kopalni plašč, copati, telefon, sat-tv, internetna povezava (plačilo), mini bar (plačilo), grelnik vode za kavo ali
čaj, sef, francoski balkon. Možno dodatno
ležišče.

1 otrok do 14. leta

Deluxe sobe: enaka oprema kot comfort, večje in prostornejše, morska stran, balkon ali
terasa. Možno dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in
večerja.
Golf: v sklopu hotela se nahaja manjše golf
igrišče z 9 luknjami. Ob predhodni potrditvi in
plačilu vam lahko rezerviramo igranje golfa.
Potrebovali bomo vaš handicap in želene štartne čase.

POVPREČNA OCENA • 5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO (doplačilo):
po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki,
sladice;
• 25 % popust v »a-la-carte« restavraciji: 1x tedensko
- predhodna rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti, fitnes, savna;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef, brezžični
internet pri recepciji.

Shark’s Bay, Jollie Ville Golf & Resort *****
Hotel z lastnim golf igriščem, 300 m od peščene plaže (za vstop v morje priporočamo
obutev, v morje je speljan pomol), 7 km od
Naama Bay-a in 5 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; kitajska in libanonska »a-la-carte«), več barov, šiša kotiček; več bazenov z manjšim vodnim parkom
in počasno reko, otroški bazen; parna kopel,
savna, masaže; trgovinice, menjalnica; konferenčna dvorana; brezžični internet pri recepciji (plačilo); otroško igrišče, mini klub; fitnes,
tenis, namizni tenis, odbojka na plaži, potapljaški center; diskoteka, animacija.

NAŠI NAMIGI
PGA golf igrišče z 18 luknjami v
okviru hotela
visoka kvaliteta storitev
manjši vodni park

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

GOLF

VODNI PARK

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, balkon ali terasa, nekatere na bazen ali morsko stran (doplačilo).
Možno dodatno ležišče.
Royal wing sobe: bungalovi, drugače enaka
oprema kot standardne, bližje golf igrišču.
Možni dve dodatni ležišči.
Golf: v sklopu hotela se nahaja PGA golf igrišče z 18 luknjami. Ob predhodni potrditvi in
plačilu vam lahko rezerviramo igranje golfa.
Potrebovali bomo vaš handicap in želene štartne čase.
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1. otrok do 12. leta
in 2. otrok do 6. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef.

egipt I sharm el sheikh
Nabq Bay, Amwaj Oyoun Resort *****

www.amwaj.aahotelsegypt.com
NAŠI NAMIGI
na plaži
manjši vodni park
laguna s plitvo vodo primerna za
otroke

Ob peščeni plaži (v morje je speljan pomol do razdalje približno 300 m je voda plitva, kjer
ni možno plavati), 20 km od Naama Bay-a,
26 km od Old Sharm-a in 9 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; italijanska in
ribja »a-la-carte«), več barov; večji bazenski
kompleks, manjši vodni park (za otroke nad 12
let – določene ure), otroški bazen; savna, masaže, parna kopel; trgovinice, menjalnica;
internetni kotiček (plačilo), brezžični internet
pri recepciji; otroško igrišče, mini klub; fitnes,
tenis, namizni tenis, biljard, odbojka na plaži,
potapljaški center; animacija.

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

2+2

ŠPORT

VODNI PARK

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
hladilnik (plačilo), sef, balkon ali terasa, v
annex stavbi. Možno dodatno ležišče. Slabša
lega, brez razgleda in manjša površina.

1. in 2. otrok do 14. leta

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik (plačilo), sef, balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.

SUPER CENA

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za otroke. Možni dve dodatni ležišči.

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub, vodni park;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

POVPREČNA OCENA • 4/5
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Nabq Bay, Aurora Oriental Resort *****
Ob morju in 200 m od peščene plaže (vstop v
vodo preko pomola), v zalivu Nabq Bay, 500
m od trgovinic in nakupovalnih središč (Soho
square).
Ponudba: restavraciji (glavna; italijanska
»a-la-carte«), več barov; trije bazeni, otroški
bazen, manjši tobogani; jacuzzi, savne, hamam, masaže; brezžični internet pri recepciji;
otroško igrišče, mini klub; knjižnica, trgovinice; fitnes tenis, namizni tenis, pikado, squash,
odbojka na mivki, biljard, nogomet, košarka,
vodni športi na plaži, potapljanje, snorklanje;
diskoteka, animacija.

www.amwaj.aahotelsegypt.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
odlična lega - vse pri roki
priljubljen hotel pri družinah

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

2+2

ŠPORT

TOBOGANI

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
bar (polnjenje za plačilo), sef, balkon ali terasa. Slabša lega brez razgleda in manjša površina. Možni dve dodatni ležišči.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (polnjenje za plačilo), sef, balkon ali
terasa, stranska morska stran. Možni dve dodatni ležišči.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5

1. in 2. otrok do 15. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; pozni zajtrk, prigrizki,
sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti; mini
klub, animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

Več na spletni strani: www.palma.si
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egipt I sharm el sheikh
Shark’s Bay, Coral Beach Tiran Resort **** 
Ob peščeni plaži s koralnim grebenom (za
vstop v morje priporočamo posebno obutev,
v morje je speljan pomol), 6 km od Naama
Bay-a in 8 km od letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; morska »a-la-carte«), več barov; trije bazeni, otroški bazen;
jacuzzi, savna, parna kopel, masaže; trgovinice, menjalnica; brezžični internet pri recepciji; otroško igrišče, mini klub; fitnes, tenis,
namizni tenis, pikado, potapljaški center,
vodni športi na plaži; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
hladilnik (plačilo), sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče. Slabša lega, brez razgleda
in manjša površina.

www.coral-beach-resort-tiran.sharm-el-sheikh-hotels-eg.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
priljubljen hotel Palminih gostov
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto
ugodno za enostarševske družine

Wi-Fi

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

2+1

1+1

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik (plačilo), sef, balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.

POTAPLJANJE

1 otrok do 14. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti; savna,
jacuzzi, parna kopel;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.
POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Nabq Bay, Sea Beach Resort & Aquapark **** 
V zalivu Nabq Bay, ob 250 m dolgi peščeni
plaži s koralnim grebenom (za vstop v morje
priporočamo posebno obutev, dostop v morje preko pomola), 22 km od Naama Bay-a in
8 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; libanonska,
kitajska in italijanska »a-la-carte«); bari; dva
bazena, dva otroška bazena, vodni park s številnimi tobogani (tudi za manjše otroke), vodnimi atrakcijami in počasno reko (določene
ure); fitnes, masaže, savna, parna kopel; brezžični internet pri recepciji; menjalnica; trgovinice; otroško igrišče, mini klub; nogomet,
odbojka, namizni tenis, pikado, biljard, vodni
športi, snorkljanje in potapljanje; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar, sef, balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne; večje in prostornejše. Možna tri dodatna
ležišča.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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www.seabeachaquaparkssh.com
NAŠI NAMIGI
odlična izbira za družine
vodni park
hotel ob plaži

Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

BREZPLAČNO

2+3

ŠPORT

VODNI PARK

1. in 2. otrok do 15. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• 1x v času bivanja večerja v izbrani
»a-la-carte« restavraciji – predhodna
rezervacija;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub; vodni park;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
brezžični internet pri recepciji.

egipt I sharm el sheikh
Nabq Bay, Hotel Parrotel Aqua Park ****
V zalivu Nabq Bay, do 200 m dolge peščene
plaže s pogledom na otok Tiran vozi hotelski
mini bus, 20 km od Naama Bay-a in 9 km od
letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; libanonska
»a-la-carte«), picerija, več barov, šiša kotiček;
dva bazena, otroški bazen, počasna reka, vodni park s petimi bazeni, 25 tobogani, bazenom
z valovi in s posebnim predelom za manjše
otroke (določene ure); jacuzzi, savne, parne
kopeli, masaže, lepotilni salon; otroško igrišče, mini klub, kotiček za otroke v restavraciji; fitnes, namizni tenis, pikado, potapljaški
center.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.

www.parrotelresorts.com

poletnica

ultra first minute
Popusti za prijave do 31.1.2020

NAŠI NAMIGI
vodni park
idealna izbira za družine
hotelski mini bus do plaže

PARTNERSKI
OBJEKT

1. in 2. otrok do 14. leta

SUPER CENA

Superior sobe: enaka oprema kot standardne,
v višjem nadstropju. Možni dve dodatni ležišči za otroka ali eno za odraslo osebo.

POVPREČNA OCENA • 4/5

VODNI PARK

2+2

Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, brezžični internet, balkon ali terasa. Možni dve dodatni ležišči za
otroka ali eno za odraslo osebo.

Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, ločena spalnica in dnevni prostor, dve
kopalnici. Možni dve dodatni ležišči za otroka
(raztegljiva zofa v dnevnem prostoru).

Wi-Fi

BREZPLAČNO

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 22.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače;
• animacija, mini klub, vodni park
(določene ure);
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet.

Več na spletni strani: www.palma.si

Naama Bay, Hotel Oriental Rivoli ****
V centru Naama Bay-a, 300 m od plaže in
12 km od letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), dva bara, šiša kotiček; dva bazena, dva otroška bazena; brezžični internet
pri recepciji; animacija.

www.orientalrivoli.com
NAŠ NAMIG
manjši hotel
odlična lokacija v središču Naama
Baya

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef, francoski balkon. Možno dodatno ležišče.

MESTNI
OBJEKT

Wi-Fi

BREZPLAČNO

Superior sobe: enaka oprema kot standardne,
balkon ali terasa. Možno dodatno ležišče.
2+1

VSE VKLJUČENO
po programu 10.00 - 22.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki, sladice;
• določene lokalne točene pijače (na
plaži za plačilo);
• animacija;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki,
sef, brezžični internet pri recepciji.

1 otrok do 14. leta

SUPER CENA

POVPREČNA OCENA • 4/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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egipt I sharm el sheikh
Dahab, Tropitel Dahab Oasis Hotel ****
Ob peščeni plaži s koralnim grebenom (v
morje je speljan pomol), 6 km od središča
Dahaba in 100 km od letališča.
Ponudba: restavraciji (glavna; morska »a-la-carte«), več barov; bazen, otroški bazen;
savna, parna kopel, masaže; trgovinica, menjalnica, sef na recepciji; otroško igrišče;
fitnes, namizni tenis, odbojka, biljard, potapljaški center; animacija.
Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini hladilnik (plačilo), balkon ali terasa.
Možno dodatno ležišče.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.

www.tropitelhotels.com
NAŠI NAMIGI
na plaži s koralnim grebenom
športno aktivne počitnice
za ljubitelje surfanja

OBJEKT OB
OBALI

POTAPLJANJE

2+1

SURF / KITE

1 otrok do 14. leta

SUPER CENA
VSE VKLJUČENO (doplačilo):
po programu 10.00 – 24.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki, sef
na recepciji.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Dahab, Happy Life Village Dahab **** 
Ob peščeni plaži s koralnim grebenom (za
vstop v morje priporočamo obutev, v morje
je speljan pomol), 6 km od središča Dahaba
(hotelski mini bus) in 85 km od letališča
Sharm el Sheikh.
Ponudba: restavracija, več barov, šiša kotiček; trije bazeni - eden s tobogani; jacuzzi,
savna, parna kopel, masaže; trgovinica, menjalnica; otroško igrišče, mini klub; namizni
tenis, odbojka na mivki, biljard, pikado, potapljaški center, snorkljanje; diskoteka, animacija.

www.happylifehotel.com
NAŠI NAMIGI
na plaži s koralnim grebenom
mirna lokacija
priljubljen hotel pri družinah in
potapljačih

PARTNERSKI
OBJEKT

OBJEKT OB
OBALI

2+2

TOBOGANI

POTAPLJANJE

Kopalne brisače, ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Economy sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef (plačilo), balkon ali
terasa. Možno dodatno ležišče. Slabša lega,
brez razgleda in manjša površina.
Standardne sobe: klimatska naprava, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv,
mini bar (plačilo), sef (plačilo), balkon ali
terasa. Možno dodatno ležišče.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in z ločenim spalnim delom za
otroke. Možni dve dodatni ležišči.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk
in večerja.

POVPREČNA OCENA • 4.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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1. in 2. otrok do 14. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO (doplačilo):
po programu 10.00 – 23.00.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• kopalne brisače, ležalniki in senčniki.

Drugačen Sharm El Sheikh

Dodatni Ogledi In Izleti - Za Popoln Oddih
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 kljubujejo
zobu časa. Največja od treh piramid je Keopsova; 146 m visoko stvaritev je po novi francoski teoriji od znotraj navzven gradilo 100.000 ljudi, ki so porabili več kot dva milijona kamnitih
kvadrov. En blok tehta v povprečju 2 toni. Tudi Sfinga, varuh
piramid v Gizi, svetovno znana figura 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 neverjetne zaklade. Na tisoče najdb iz grobov, številni veliki in manjši kipi, dragocenosti iz
groba mladega faraona Tutankamona. Za najbolj radovedne pa
vsekakor priporočamo še ogled dvorane mumij. Doživite utrip
metropole, ki ima svojevrsten in neponovljiv šarm!
OBVEZNA OPREMA: potni list, primerna obleka in obutev.

BEDUINSKA VEČERJA
V poznih popoldanskih urah se boste odpravili na
večerjo v puščavo. Beduini vas bodo na kamelah
vodili (približno pol ure ježe) za puščavsko goro,
kjer vas bo čakala večerja ob svetlobi sveč in beduinski glasbi. Po večerji boste ugasnili sveče in občudovali zvezdnato nebo. Če boste imeli srečo, boste
zagledali zvezdni utrinek. Ne pozabite si zaželeti kaj
lepega in kdo ve …
OBVEZNA OPREMA: potni list, dobra volja.

JEEP-SAFARI, ABU GALUM IN DAHAB
Tri v enem
Nepozabne ure v puščavi, kjer se s terenskimi
vozili najprej podate na adrenalinsko safari
vožnjo, v smeri proti Dahabu. Sledi postanek
v puščavi in kratek vpogled v zgodovino in
življenje beduinov, nadaljevanje po asfaltni
poti do obale mesteca Dahab. Na kameljih
hrbtih se boste 2 km daleč odpravili proti drugem narodnem parku Abu Galum ali »modi
luknji«, ob pogledu na azurno morje nas bodo
postregli s kosilom in po okrepitvi sledi 1 ura
prostega časa za snorkljanje po tem čudovitem, drugem največjem koralnem grebenu v
Rdečem morju. Zaključek pa v romantičnem
Dahabu. Resnično noro doživetje.
OBVEZNA OPREMA: potni list, primerna obleka in obutev.

POBEG V PISAN PODVODNI SVET
Ras Mohamed s kosilom
Z ladjico se boste podali v narodni park Ras Mohamed in odkrivali bogat podvodni svet, občudovali korale in pisane ribice, snorkljali (možen najem
maske in plavuti za približno 10 USD) in uživali v
kristalno čistem morju. Vključeno tudi lahko kosilo.
Glu-glu, gremo pod gladino!
OBVEZNA OPREMA: vse za kopanje ter zaščito pred
soncem.

MOJZESOVA GORA IN SAMOSTAN SVETE
KATARINE
Sinajski polotok na dlani
Da boste doživeli tisto najlepše, se boste
podali na pot že v poznih večernih urah. Po
prihodu pod vznožje gore Sinaj - Mojzesove gore, se boste podali na približno 3 ure
trajajoči vzpon proti vrhu te 2.260 m visoke
puščavske gore in pričakali sončni vzhod, zamaknjeni od občudovanja divje lepote. Nato
se boste spustili do samostana svete Katarine
in po krajšem postanku sledi dremava vrnitev
v Sharm El Sheikh. Nepozaben izlet, poln dramatične in divje lepote!
OBVEZNA OPREMA: potni list, kondicija, primerna, udobna in topla obleka in obutev.

BARVNI KANJONI
Lepote puščave
Nepozabne ure v puščavi, kjer se s 4x4 jeepi podate
na 240 km dolgo pot proti in preko puščave, v smeri
kraja Nuweiba. Opazujte puščavsko divjino, Sinajske gore, beduinska naselja ter štirinožne prebivalce, kot so rdeče lisičke; sledi krajši safari in nato
spuščanje v čudovite barvne kanjone (približno 2
uri hoje), kjer je igra barv nepozabna. Sledi kosilo in
ob povratku postanek v boemskem mestu Dahab,
čas za nakupe.
OBVEZNA OPREMA: potni list, kondicija, primerna
obleka in obutev.

Aktivni v Sharm el Sheikhu
GOLF
Sharm el Sheikh je poznan po svojem odličnem igrišču - prvem
in edinem golf igrišču na južnem Sinaju. Tu lahko golfisti uživate
v nepozabnih igrah, vpetih med morje, gore in puščavo. Igrišče
Jollie Ville ima 18 igralnih polj, na njem je posajenih 1.250 eksotičnih dreves, čudovito atmosfero pa ustvarja okoli 35 različnih vrst
naseljenih ptic. Za vas bomo uredili vse potrebno - od rezervacije
green feejev do najema golf opreme vkolikor ne potujete s svojo,
oziroma poskrbeli za prevoz vaše.
* Podrobnejše informacije in cene golf paketov v Sharm el Sheikhu
najdete v katalogu Aktivni s Palmo.

WINDSURF
Od Sharm el Sheikha dobro uro vožnje oddaljeni Dahab je med
Slovenci dobro poznana windsurferska destinacija. Pravo windsurfersko vzdušje je dopolnjeno s pristnostjo bližnjega mesteca,
ki vabi, da po odličnem vetrovnem dnevu počijemo v katerem od
lokalov. Zaliv, kjer najdemo neskončno dolgo vrsto windsurf centrov, nudi odlično zavetje začetnikom v windsurfanju, bolj izkušeni
pa bodo na svoj račun prišli malce ven iz zaliva, kjer so za različne
nivoje znanja na voljo različni spoti. Za vas smo izbrali vrhunski
windsurf center v katerem vam bomo uredili najem opreme, po
potrebi poskrbeli za shranjevanje vaše (prevoz na povpraševanje),
ali vam rezervirali inštruktorja (angleško govorečega), ki vas bo
vpeljal v windsurf svet.
* Podrobnejše informacije in cene windsurf paketov v
Dahabu najdete v katalogu Aktivni s Palmo.
POTAPLJANJE
Tako Sharm el Sheikh kot tudi Dahab veljata za priljubljeni potapljaški destinaciji. Prvi je poznan po nekaj znamenitih potopljenih
razbitinah (npr. Thistlegorm, uvrščen na seznam top 10 potopov
na svetu) ter po neposredni bližini podvodnega naravnega parka
Ras Mohamed, drugi po svetovno znani Blue hole. Ne glede na
to, ali ste že izkušeni potapljači, ali pa bi morda šele radi spoznali
čudoviti podvodni svet in opravili katerega od potapljaških izpitov
z mednarodno licenco: na obeh lokacijah bomo poskrbeli za vas.
Uredili bomo vodene potope, potope iz čolna ali na domačem reefu (možno v Dahabu), potapljaški safari, ali za vas organizirali
potapljaški tečaj po mednarodni licenci Padi. Potapljaški tečaji z
najboljšimi slovenskimi
inštruktorji bodo organizirani enkrat na leto.
* Podrobnejše informacije in cene potapljanja v Sharm el
Sheikhu ali Dahabu najdete v katalogu Aktivni s Palmo.

V primeru udeležbe na dodatnih izletih obvezno potrebujete vizum za Egipt, ki skladno s splošnimi pogoji velja za doplačilo ob prijavi.
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tunizija

Tunizijci radi pripovedujejo o sebi in svoji tradiciji. Ob skodelici čaja vam bodo zaupali, da je družina za njih zdaleč najpomembnejša in da dišeči jasmin simbolizira srečo v njihovih življenjih. Njihova dežela je prekrita s peščenimi sipinami in
plažami, idiličnimi nasadi pomaranč, limonovcev in oljk in oazami datljevih palm. Starodavna mesta na prepihu civilizacij
vas vabijo, da jim prisluhnete. Potopite se v mistiko Tisoč in ene noči in tisočere zvezde na nočnem nebu vam ne bodo nikoli
bližje

Zakaj v Tunizijo?
V Tuniziji se pletejo čudovita nasprotja. Dopoldan lahko preživite na dolgih in uživaških peščenih plažah, po kosilu se zapodite v živahen ritem starih
mest s privlačnimi medinami (tržnicami in starimi mestnimi jedri), zvečer lahko štejete zvezde na puščavskem nebu.
Mešanica različnih vladavin skozi zgodovino je naredila Tunizijo posebno, močno in ponosno deželo, ki že od začetka samostojne poti velja za eno
najbolj naprednih arabskih držav današnjega časa.
Tunizijska mesta so znana po unikatni arhitekturi. Glavno mesto Tunis očara s preprostimi hišami s čudovitimi modro belimi okni in vrati.
Ksari ali utrjene vasi so spektakularna dediščina Berberov, prvotnih prebivalcev Tunizije. Ksar Haddada, eno izmed starih bivališč osamljenih jezdecev je še malo bolj posebno - uporabili so ga namreč za snemanje četrtega dela filma Vojna zvezd.

Namigi za doživetja
V puščavi se prepustite nepozabnim dogodivščinam v objemu prostranih sipin; na hrbtih kamel med prijaznimi beduini, ki pripravijo najboljši kuskus
s koščki jagnjetine; za posladek naj bo noč pod milim nebom.
Ko bo sonce nizko na nebu, se odpravite med ozke ulice obzidanega starega mestnega jedra – medine, kjer mrgoli glasnih trgovcev. Spijte čaj poprove
mete, izberite fantastičen spominek in se lotite barantanja. Ugotovili boste, da je v primerjavi z arabskim svetom nakupovanje v Evropi živi dolgčas.
Oblikovanje keramike je ena izmed tradicionalnih tunizijskih obrti - vzemite si čas in obiščite prodajalne, kjer mojstri izdelujejo lonce, vrče, skodelice,
svečnike in luči.

TEMPERATURNA LESTVICA (°C):
Povprečna dnevna temp.
Povprečna temp. morja
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MAJ
21
20

JUN
25
23

JUL
28
25

AVG
29
27

SEP
27
26

OKT
23
24

YASMINE HAMMAMET
Turistično naselje Yasmine je bilo zgrajeno leta 2000 in je od Hammameta oddaljeno
samo nekaj kilometrov. Ime je dobilo po nežno belem jasminu, ki je v Tuniziji simbol
življenja in sreče, šopek jasmina pa predstavlja dobrodošlico in gostoljubje. Dolga promenada je ravno pravšnja za večerne sprehode, luna park Dežela Kartagine in nočno
življenje bosta zadovoljila stare in mlade, ponos naselja pa je Medina Yasmine. Biser
arhitekture, kjer vam nikoli ne bo dolgčas. Po napornem barantanju zavijte v restavracijo, iz katere se vijejo vonjave po odličnih lokalnih specialitetah in se pustite razvajati.
PORT EL KANTAOUI
Port El Kantaoui, moderno turistično naselje je bilo zgrajeno z enim samim namenom
- zadovoljiti svoje goste. Središče dogajanja je marina s številnimi trgovinicami, butiki,
lokali in restavracijami. Igralci golfa boste navdušeni nad igriščem s 36 igralnimi polji,
za ostale športnike pa je tu pestra ponudba vodnih in drugih športov. Če imate raje
mirnejši oddih, boste uživali v poležavanju na čudovitih plažah in kopanju v kristalno
modrem morju. Sousse, tretje največje tunizijsko mesto, imenovano tudi »biser Sahela«
ponuja številne restavracije, lokale, trgovinice in možnosti zabave.

YASMINE HAMMAMET
PORT EL KANTAOUI
SKANES
MONASTIR
MAHDIA

DJERBA
Dobrih 500 km2 velik otok, že v rimskih časih priljubljeno letovišče, je otok s posebno
klimo, ki domuje le tam. Peščene obale, milo podnebje z lahnim vetrcem peščenih obal
in tudi pozimi milega podnebja. S svojo živahnostjo izstopata Midoun in otoška prestolnica Houmt Souk. Središče slednjega je prepredeno s prodajalnami spominkov, malimi
penzioni in številnimi restavracijami, kjer lahko v prijetnem okolju, obdanem s dišečimi
vonjavami, okušate tradicionalne tunizijske jedi. Bele hiše starega dela mesta, tako kot
drugod po Tuniziji, krasijo svetlo modra okna in vrata. Bela barva pomeni mir, modra
pa naj bi simbolizirala nebesa. Menda pa naj bi modra barva odganjala tudi nadležne
komarje.
MAHDIA
Nekdanja ribiška vasica se je danes razvila v eno izmed pomembnejših turističnih središč in z eno izmed najlepših peščenih plaž. Mesto se ponaša tudi z bogato zgodovino,
najbolj pa je znano po tem, da je bilo v preteklosti tudi piratsko zatočišče.

DJERBA

Letovišča: Port El Kantaoui, Mahdia, Yasmine Hammamet, Skanes,
otok Djerba
Letališča: Monastir, Enfidha, Skanes, otok Djerba
Čas leta: pribl. 2.10 ure
Časovni zamik: /
Dokumenti za pot: vsaj 6 mesecev veljaven slovenski potni list (za
slovenske državljane)
ODHODNO LETALIŠČE: Ljubljana
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tunizija I celinska tunizija
Port El Kantaoui, Hotel El Mouradi Palace *****
Ob peščeni plaži, 2 km od mesta Port El Kantaoui, 30 km od letališča Enfidha in 35 km od letališča Monastir.
Ponudba: restavracije (glavna; tunizijska, italijanska in maroška »a-la-carte«), več barov,
mavrska kavarna; bazen, otroški bazen; notranji bazen z jacuzzijem, masaže, hamam, savna;
brezžični internet pri recepciji; mini klub; fitnes,
tenis, kegljanje, lokostrelstvo, mini golf, biljard,
odbojka na plaži, vodni športi (plačilo); animacija, nočni klub.

www.elmouradi.com
NAŠI NAMIGI
ob široki peščeni plaži
v neposredni bližini dogajanja
ocena po mnenju gostov 4*

OBJEKT OB
OBALI

ZA PARE

2+2

BREZPLAČNO

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini
hladilnik, sef, terasa ali balkon, nekatere na
delno morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.
Golf: golf igrišče El Kantaoui s 36 luknjami, oddaljeno 1 km. Ob predhodni potrditvi in plačilu
vam lahko rezerviramo igranje golfa. Potrebovali bomo vaš hendicap in želene štartne čase.

Wi-Fi

GOLF

WELLNESS

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO:
po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja,
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki
in senčniki, sef, brezžični internet pri
recepciji.
POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Port El Kantaoui, Hotel El Mouradi Port El Kantaoui ****
Ob peščeni plaži, 2.5 km od centra mesta Port
El Kantaoui, 10 km od mesta Sousse, 30 km od
letališča Enfidha in 35 km od letališča Monastir.
Ponudba: restavracije (glavna in več »a-la-carte« restavracij), več barov; dva zunanja
bazena z ločenim delom za otroke; notranji
bazen z jacuzzijem, masaže, savne, hamam;
brezžični internet pri recepciji; sef na recepciji (plačilo); mini klub; fitnes, namizni tenis,
biljard, mini golf, odbojka na plaži in lokostrelstvo; animacija, mavrska kavarna in diskoteka.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.

www.elmouradi.com
NAŠI NAMIGI
ob dolgi in široki peščeni plaži
blizu dogajanja
ocena po mnenju gostov 3*

OBJEKT OB
OBALI

ZA PARE

2+3

BREZPLAČNO

Wi-Fi

GOLF

WELLNESS

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z
wc-jem, telefon, sat-tv, mini hladilnik, terasa
ali balkon, nekatere na morsko stran (doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in prostornejše. Možna tri dodatna
ležišča.
Golf: golf igrišče El Kantaoui s 36 luknjami se
nahaja nasproti hotela. Ob predhodni potrditvi in plačilu vam lahko rezerviramo igranje
golfa. Potrebovali bomo vaš hendicap in želene štartne čase.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki (kava, čaj, pecivo);
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti,
animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki
in senčniki, brezžični internet pri
recepciji.

tunizija I celinska tunizija

Port El Kantaoui, Hotel El Mouradi Club Selima ***
Ob dolgi peščeni plaži, 2.5 km od centra letovišča Port El Kantaoui in marine, 10 km od
mesta Sousse, 30 km od letališča Enfidha in
35 km od letališča Monastir.
Ponudba: restavracija, picerija, več barov,
mavrska kavarna; dva bazena, otroški bazen;
brezžični internet pri recepciji; sef na recepciji (plačilo); mini klub, mini disko, klub za
najstnike; tenis, namizni tenis, mini golf, biljard, odbojka, lokostrelstvo, košarka, vodni
športi; diskoteka, animacija.

www.elmouradi.com
NAŠI NAMIGI
veliko animacije in aktivnosti
nastanitev v bungalovih
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

OBJEKT OB
OBALI

ŠPORT

2+2

BREZPLAČNO

Ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži
brezplačno. Lastna kopalna brisača.
Standardne sobe/bungalovi: klimatizirane,
kopalnica z wc-jem, telefon, sat-tv, balkon,
nekatere s teraso. Možni dve dodatni ležišči.

Wi-Fi

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja;
prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• ležalniki in senčniki, brezžični internet
pri recepciji.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Yasmine Hammamet, Hotel El Mouradi Hammamet ****
V centru letovišča Yasmine Hammamet, ob
peščeni plaži (vmes cesta), 8 km od mesta
Hammamet, 35 minut vožnje od letališča Enfidha in približno 1,5 ure od letališča Monastir. V neposredni bližini hotela se nahajajo
tematski park Carthage Land, drsališče ter
casino.
Ponudba: restavracije (glavna; tunizijska,
italijanska in turška »a-la-carte«), več barov,
mavrska kavarna; bazen, otroški bazen, dva
tobogana; notranji bazen z jacuzzijem, hamam, masaže, savna; menjalnica, brezžični
internet pri recepciji, trgovinice s spominki;
mini klub, mini disko; fitnes, tenis, namizni
tenis, biljard, pikado, mini golf, video igrice,
kanu, vodni športi; diskoteka, animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, brezžični internet v večini sob (plačilo), mini hladilnik, sef, balkon, nekatere na morsko stran
(doplačilo). Možni dve dodatni ležišči.
Golf: 6 km od hotela golf igrišči Yasmine Golf
(27 igralnih polj) in Citrus Golf (45 igralnih
polj). Ob predhodni potrditvi in plačilu vam
lahko rezerviramo igranje golfa. Potrebovali
bomo vaš hendicap in želene štartne čase.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

www.elmouradi.com
NAŠ NAMIG
v neposredni bližini medine in
tematskega parka Carthage Land

OBJEKT OB
OBALI

ZA PARE

2+2

BREZPLAČNO

Wi-Fi

GOLF

WELLNESS

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO: po hotelskem
programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja; prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki
in senčniki, sef, brezžični internet pri
recepciji.
285

tunizija I celinska tunizija in djerba

Mahdia, Hotel El Mouradi Cap Mahdia ***
Manjši hotel, ob peščeni plaži in v neposredni
bližini mesta Mahdia, približno 1 ura vožnje od
letališča Monastir in 2 uri vožnje od letališča
Enfidha.
Ponudba: restavraciji (glavna; mednarodna
»a-la-carte«), bar, mavrska kavarna; bazen;
sef na recepciji (plačilo), brezžični internet pri
recepciji; mini klub, mini disko; tenis, namizni tenis, košarka, odbojka, lokostrelstvo, biljard, mini golf, razni vodni športi; gledališče,
diskoteka, animacija.
Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenu in na plaži brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z
wc-jem, telefon, sat-tv, balkon. Možni dve
dodatni ležišči.

www.elmouradi.com
NAŠI NAMIGI
preprostejši hotel
ob eni izmed najlepših plaž
dobro razmerje med ceno in
kvaliteto

OBJEKT OB
OBALI

PREPROSTO
UGODNO

2+2

BREZPLAČNO

Wi-Fi

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA
VSE VKLJUČENO
po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina), ležalniki
in senčniki, brezžični internet pri
recepciji.

POVPREČNA OCENA • .5/5
Več na spletni strani: www.palma.si

Djerba, Hotel El Mouradi Djerba Menzel ****
Največji hotelski kompleks na otoku se razprostira na 33 hektarjih površine, ob peščeni
plaži, 6 km od Midouna, 10 km od casinoja in
33 km od letališča.
Ponudba: restavracije (glavna; tri »a-la-carte«); več barov, mavrska kavarna; trije bazeni,
dva otroška bazena, dva tobogana; notranji
bazen z jacuzzijem, hamam, masaže, savna;
kongresna dvorana, brezžični internet pri recepciji; mini klub; fitnes, tenis, namizni tenis,
nogomet, odbojka, košarka, mini golf, biljard,
lokostrelstvo, pikado, vodni športi; diskoteka,
animacija.

www.elmouradi.com
NAŠI NAMIGI
velik hotelski resort
ocena po mnenju gostov 3*
veliko zadovoljnih gostov

OBJEKT OB
OBALI

ZA PARE

2+3

BREZPLAČNO

Kopalne brisače (varščina), ležalniki in senčniki ob bazenih in na plaži brezplačno.
Standardne sobe/bungalovi: v bungalovih z
novejšo opremo ali v glavni zgradbi; klimatizirane, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase,
telefon, sat-tv, mini hladilnik, sef, balkon ali
terasa. Možni dve dodatni ležišči.
Družinske sobe: enaka oprema kot standardne, večje in prostornejše. Možna tri dodatna
ležišča.
Golf: golf igrišče (Djerba Golf Club) oddaljeno
7 km. Ob predhodni potrditvi in plačilu vam
lahko rezerviramo igranje golfa. Potrebovali
bomo vaš hendicap in želene štartne čase.

POVPREČNA OCENA • 3.5/5
Več na spletni strani: www.palma.si
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Wi-Fi

PREPROSTO
UGODNO

GOLF

1 otrok do 12. leta

SUPER CENA

VSE VKLJUČENO
po hotelskem programu.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in
večerja; prigrizki;
• določene lokalne točene pijače;
• določene športne aktivnosti;
• animacija, mini klub;
• kopalne brisače (varščina),
ležalniki in senčniki, brezžični
internet pri recepciji.

ta palma I SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE
Splošni in posebni pogoji ter določila so sestavni del vseh Palminih aranžmajev in so sestavni
del pogodbe/voucherja, ki jo skleneta Palma d.o.o. (v nadaljevanju TA Palma) oziroma pooblaščena agencija s potnikom, ki prijavlja naročilo za določen turistični aranžma. Kot priloga so
objavljeni v katalogih, cenikih, ter kot javno dostopni podatki v njeni zadnji verziji na www.
palma.si. Potnik s podpisom pogodbe potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji in navodili
in z njimi nepreklicno soglaša.
Za veljavno verzijo se šteje verzija, objavljena na www.palma.si, v njeni zadnji verziji, ali najkasneje v času prijave potnika.
Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Ta Palma, razen v kolikor je
izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da
je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih
pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedena v programu.
Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. V primeru
telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh
Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični
aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.
palma.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali
druge storitve Ta Palma d.o.o. in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje. Za določene programe in kataloge veljajo poleg splošnih pogojev tudi posebni pogoji
(objavljeni spodaj pod splošnimi pogoji, spletni strani ali v katalogih).
TA Palma nima vpliva na splošne pogoje poslovanja in poslovne odločitve partnerjev, za katere
veljajo posebni pogoji poslovanja. Še posebej opozarjamo, da so le-ti lahko drugačni od SPP
ki veljajo v R Sloveniji in EU.
Potnik se s prijavo na tovrstne aranžmaje eksplicitno strinja s temi pogoji, ter uveljavlja vse
svoje zahtevke pri organizatorju teh potovanj.
Splošni pogoji se v delu, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov nanašajo tudi na uporabnike spletne strani www.palma.si in člane kluba Moja Palma.
POSEBNI POGOJI ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE
Posebni pogoji za turistične aranžmaje so sestavni del splošnih pogojev in so vam na voljo v
spodnjih rubrikah: INDIVIDUALNE POČITNICE (FIT- FREE INDEPENDENT TRAVELLER), Potovanja
po KATALOGU SVET in ARABESKE, KRIŽARJENJA, POČITNICE Z LETALOM, PALMA ZA MLADE/
PALMIJADA, za aranžmaje KJER PALMA NI ORGANIZATOR.
POSEBNI POGOJI ZA VODENA POTOVANJA
Cene v katalogih so izračunane po osebi in pogojih veljavnih na dan izdaje kataloga in so označene z zvezdico in »od«, saj je končna cena preračun na dejansko število potnikov ter datum
odhoda, ki je označen na odhodih z zvezdico /kadar je več datumov/.
V primeru manjšega števila udeležencev se obračuna doplačilo 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.
Glede na dinamično spreminjanje cen vseh ponudnikov /prevozne, hotelske, storitve ogledov
in vstopnin ter druge storitve/, se končna cena potovanja lahko brez predhodne najave spremeni. Aktualne cene bodo tako vedno objavljene v našem spletnem ceniku pri posameznem
produktu. Predlagamo zgodnjo prijavo, saj se cena potovanja pred odhodom običajno viša in
ne niža.
POMEMBNO: prijave sprejemamo glede na zasedenost prostih kapacitet, ki se nanašajo na
število sedežev v avtobusu, prosta mesta na letalu, število sob v hotelu; Glede na navedeno 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 prodaja 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 možna 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 posameznem avtobusu. Na takšnih potovanjih je možnih več programov 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 potovanja, letalskega prevoznika in so vedno lahko podvržene spremembam.
Zato posebej opozarjamo, da sta prvi in zadnji dan potovanja načeloma namenjena prihodu in
odhodu z destinacije. Polni dnevi so tisti dnevi, kjer napravimo večino 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 reklamacij ali napačnih interpretacij. Zaradi prihoda in odhoda z
destinacije, velja tako za avtobusne, letalske ali ladijske prihode, 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 povečanega 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 programa 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 rezervacijski 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 vsemu 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 opozarjamo, 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.
PRIJAVE
Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Ta Palma, v katerikoli Palmini
poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi Ta Palma in potnik skleneta pogodbo, ki je
hkrati tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o turističnem aranžmaju na katerega se je
potnik prijavil ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je
potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja
ter plačati prijavnino in stroške akontacije za prijavo.
Skladno s cenikom, ki je objavljen na vidnem mestu v Palminih poslovalnicah, Ta Palma za
svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo
ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 9,00 € na prijavnico pri enodnevnih potovanjih in 18,00 € na prijavnico (voucher) za vse ostale turistične aranžmaje, oziroma 30,00 €
pri potovanjih, pripravljenih po naročilu.
Posebej pa je opredeljen cenik pri prodaji letalskih vozovnic. Strošek je odvisen od vrste le-

talske vozovnice: enosmerna letalska vozovnica 15€, povratna 30€, vozovnica s tremi in več
segmenti 45€, nizkocenovni prevoznik 20€, medcelinski leti – 65€, medcelinski leti v poslovnem razredu 120€, ESTA (kadar je karta kupljena drugje 40€) in karta kupljena v TA Palma 20€.
Prijava je za potnika zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave
oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki
vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave
ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje
katerega koli izmed navedenih podatkov. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih
podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Če v katalogu in na spletu ne najdete želenega kraja ali objekta, vam bomo z veseljem
posredovali rezervacijo po vaši želji. Pri rezervaciji po vaši želji je potrebno položiti 25,00 € (za
rezervacijo do 10 dni pred odhodom pa 30% predvidene vrednosti aranžmaja), kot garancijo
za izvedbo rezervacije. V primeru vaše potrditve se vam vplačan znesek upošteva v dobro pri
dokončnem plačilu, v primeru pa, da si premislite in ne potrdite rezervacije, denar zadržimo
kot strošek izvedbe rezervacije.
V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija
ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali ustavljene prodaje (»stop bookinga«). Ob
rezervaciji na poizvedbo (RQ – request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice
stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, in ki ni nižja
od 42,00 €. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane
vse, kar je navedeno v teh pogojih, oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo po poizvedbi potrdi. Posebni akcijski darilni boni in ponudbe, ki jih podarja TA Palma, so
unovčljivi samo ob nakupu novih aranžmajev in se ne priznavajo za že opravljene rezervacije.
PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici Ta Palma ali pri pooblaščeni
agenciji oz. ko TA Palma prejme plačilo na transakcijski račun Ta Palma d.o.o. Prijavnina in
stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znašajo 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot
je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom
potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja
potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh splošnih pogojev
in navodil za turistične aranžmaje.
Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod
pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, oziroma pod
pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto
mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan
predložiti dokument o plačanem aranžmaju (pogodbo/napotnico/voucher ali/in potrdilo o
vplačilu); v nasprotnem primeru lahko odgovorni na potovanju potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.
Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji
poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne
kartice, maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve Ta Palma, v primeru vračila
plačila Ta Palma v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, če je do njega upravičen. Kadar za
potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te
točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.
Možnost plačila na obroke. Za več informacij se obrnite na naša prodajna mesta ali na
naš klicni center.
Na naših prodajnih mestih vas bodo seznanili z vsemi možnostmi obročnih odplačevanj ter
vam po želji pripravili informativni izračun.
CENE
Cene letovanj so določene po pogojih veljavnih na dan 3.12.2019 in so določene s programom
in cenikom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa doplačila (letališke, luške, varnostne
pristojbine, vizume, doplačila za gorivo, ipd.), ki se, v kolikor že niso všteta v osnovno ceno
aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja
ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju
predstavljajo končno obveznost potnika.
Ta Palma si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem valutnem
tečaju, povišanju stroškov prevoza, vključno s stroški goriva ali sprememb v pristojbinah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in
predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Povišanje cene se obračuna z enakim odstotkom,
kot je prišlo do povečanja predhodno obstoječih cen, ki so bile upoštevane v kalkulaciji.
O morebitni spremembi cene potovanja Ta Palma potnika obvesti 20 dni pred odhodom. Če
zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, ima potnik pravico razdreti pogodbo po obligacijskem zakoniku, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru organizator potniku povrne vplačan znesek aranžmaja, ne povrnemo pa stroškov vizumov, cepljenj in podobno. Tako določilo v
nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja.
Ta Palma lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko
cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni-ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in
nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V
primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih
obvestili teden dni pred odhodom.
Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je
predvidenih več popustov, si lahko potnik ob prijavi zbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Izračuni za letalske aranžmaje so izračunani na min. 25 potnikov, za izvedbo potovanja
zasnovanega na posebnem letalskem prevozu na 140 potnikov in za avtobusne aranžmaje
pa min. 45 potnikov na avtobusu, kjer ni drugače navedeno. Avtobusni odhod, ki je označen z
zvezdico pa pomeni, da mora biti prijavljeno najmanj 15 potnikov za odhod iz istega mesta.
Ta Palma lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na potovanju,
na kraju samem. V tem primeru Ta Palma ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak
zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do
izvajalca storitve na kraju samem.
Za postopek rezervacije kart preko sistema Eventim obračunavamo obdelavo v višini 1,50€
Cene doplačil so informativne narave in se lahko spremenijo.
STORITVE VŠTETE V CENO ARANŽMAJA
Če program ne navaja drugače, cena aranžmaja vključuje prevozne, hotelske in gostinske
storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacijo potovanja, DDV in osnovno
nezgodno zavarovanje (velja samo za države EU). Če program ne določa drugače, veljajo cene
posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah, brez
zagotovila razgledov, balkonov ipd. in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja
po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni
vedno enakovredno osnovnemu ležišču, vendar cena aranžmaja ostane enaka. Potniku tako
omogočimo, da se izogne doplačilu za enoposteljno sobo. V kolikor so posebnosti, so navedene
v ceniku pri posamezni državi. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih
turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji oz. državami so
različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam. Organizator ob
vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik dobil
na posredniškem prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja za informacije, ki so o posameznih
objektih napisane na spletnih straneh znanega objekta, saj so tudi te informacije lokalnega
značaja in ocene.
Podatki o brezžični internetni povezavi so povzeti z uradnih strani h hotela, na dan izida kataloga. Organizator potovanja ne odgovarja za počasno ali moteno delovanje povezav v primeru
preobremenjenosti ali drugih izpadov sistema.
DODATNE STORITVE
Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (opcijski dodatni

izleti v organizaciji lokalnih agencij, vstopnine, posebna prehrana ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (enoposteljna soba, vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik
plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu
aranžmaju razpisane dodatne storitve (posebne kategorije sob, razgledi sob, enoposteljna
soba ipd.), potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi in jih doplača k ceni aranžmaja.
Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh
storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača dodatne storitve vodji potovanja ali predstavniku Ta Palma v kraju, kjer
se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po
ceni, veljavni na kraju samem.
Ta Palma lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (fakultativni izleti, najem športne opreme, najem vozila ipd.), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Ta Palma ne
nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. Potnik plača storitev
direktno ponudniku in odgovornemu organizatorju v kraju samem. V tem primeru uveljavlja
potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju
samem.
ODGOVORNOST ORGANIZATORJA PAKETNIH POTOVANJ
Organizator potovanja odgovarja za izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju, ne glede na to
ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje. Naslovi drugih izvajalcev storitev so na voljo v TA Palma ali pri Palminem predstavniku ali vodji potovanja. V primeru
drugih organizatorjev potovanj nastopa Ta Palma kot posrednik.
V primeru trenutne nelikvidnosti organizatorja potovanja, vam Palma d.o.o. kot organizator,
skladno z veljavno zakonodajo, posreduje osnovne informacije o veljavnem Garantnem pismu
za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane
potovalne aranžmaje.
ODGOVORNOST ORGANIZATORJA IN PRAVICA POTNIKA
V primeru insolventnosti, vam Palma d.o.o. kot organizator, skladno z zakonodajo in zakonom o varstvu potrošnikov, posreduje osnovne informacije o veljavnem Garantnem pismu za
zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane
potovalne aranžmaje:
Številka garantnega pisma in datum izdaje: TK49901460369
Izdajatelj jamstva (garant): Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana
Predmet zavarovalnega jamstva: jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani
potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi
likvidnostnih težav organizatorja potovanj. V navedenem primeru potrošnik pozove organizatorja potovanj, da v roku 48 ur zagotovi izpolnitev pogodbenih obveznosti in za to predloži
ustrezno dokazilo. V kolikor po poteku navedenega roka obveznosti niso izpolnjene, potrošnik
kontaktira asistenčni center, ki v nadaljnjih 72 urah zagotovi povračilo stroškov, skladno z jamstvom po veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav.
Kontaktni naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d. Dunajska cesta 22, Enota za odnose s strankami,
Asistenčno – storitveni center Telefonska številka: 080 2864
POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA TER OSTALE POTNIKOVE PRAVICE
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil in to obvezno
v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Ta Palma pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila
stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma,
je dolžan Ta Palma povrniti stroške prijavnine v višini 18,00 € na pogodbo. Višina povračila
stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v
katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:
LESTVICA ODPOVEDI
-do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja,
-29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja,
-21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja,
-14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja,
-7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja,
Neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.
Lestvica odpovedi v primerih, ko Palma ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja najmanj naslednji
pogoji:
-do 45 dni – 10% cene aranžmaja,
-44 do 35 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja,
-34 dni do vključno dneva pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.
Lestvica odpovedi za individualne rezervacije (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER):
-do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja,
-45 do 26 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 55% cene aranžmaja,
-25 do 11 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja,
-10 do 0 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.
Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek katerih
koli letalskih vozovnic, ki znašajo, v kolikor ni drugače zavedene, 100% ceno vozovnice/ vključno z rezervacijskim stroški / in velja tako letalske vozovnice na charter
poletih in rednih letih/. Prav tako zgoraj naveden lestvice odpovedi ne veljajo za
storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli,
najem avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni prevozi, vizumi… Za vsako tako storitev je strošek odpovedi 100% stroškov odpovedi že na dan nakupa.
Posebej velja določilo za nizkocenovne prevoznike in sicer: rezervacije v teh primerih izvedemo izključno na željo potnika in na potnikovo odgovornost; morebitna naknadna doplačila
(tudi v povratku) in spremembe gredo v celoti na riziko in račun potnika. Posebne pogoji so
praviloma navedeni ob prijavi ali ob potrditvi ponudbe (na pogodbi), zato se v primeru potnikove odpovedi FIT aranžmaja te storitve obravnavajo ločeno od klasične lestvice odpovednih
stroškov, navedenih zgoraj. Taki posebni pogoji so velikokrat določeni, ko se kupuje storitev
po nižji ali znižani ceni z rezervacijskih sistemov za zgoraj navedene storitve in ne dopuščajo
sprememb ali odpovedi. Posebni pogoji za individualna potovanja in počitnice najdete pod
rubriko: POSEBNI POGOJI ZA INDIVIDUALNE POČITNICE IN POTOVANJA (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER).
h primerih, ko je predmet pogodbe ali del paketne ponudbe tudi nakup letalskih vozovnic, ima
Ta Palma poleg 100% stroškov odpovedi (v kolikor ni drugače določeno v pogojih posameznega letalskega prevoznika) in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske
pristojbine (TSC).
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov
ali kupnine ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni
program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s Ta Palma, se šteje, da je
potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in
škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje
sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Ta Palma zaradi nepravilno opravljene storitve,
potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.
Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru, da je
sprememba brez odpovedi možna, zaračuna Ta Palma potniku administrativne stroške v višini
18,00 €. Če sprememba brez odpovedi ni možna je višina stroškov spremembe aranžmaja
znotraj 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve lahko enaka stroškom odpovedi kot
navedeno v tej točki. V primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z
letalom in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev pa Ta Palma
zahteva povrnitev dejanskih stroškov, ki pa so lahko tudi višji od zgoraj navedenih.
BREZPLAČNA ODPOVED – ODSTOPNINA
Kako lahko brezplačno odpovem vplačano potovanje ? Ob prijavi lahko sklenete odstopnino/
zavarovanje rizika odpovedi za primer, da se zaradi določenih nepredvidljivih okoliščin potovanja ne bi mogli udeležili. Ob izpolnitvi pogojev lahko uveljavljate vračilo vplačane kupnine
za vaš rezervirani aranžma do pričetka potovanja. Odstopnina/zavarovanje rizika odpovedi

velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti
v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša 5% cene celotnega aranžmaja in zajema zavarovanje stroška odpovedi
turističnega aranžmaja in administrativne stroške.
Za zavarovanje veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja in so na voljo v vseh Palminih
poslovalnicah.
Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob potrditvi rezervacije. S programom se lahko
posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
Goste, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, prijazno opozarjamo, da
ob odpovedi potovanja lahko nastanejo visoki stroški. Višina je določena v splošnih pogojih
organizatorja potovanja.
Palma ima v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih
stroškov v višini 18,00 € na prijavnico in zneska odpovednega rizika, v primeru, ko je predmet
pogodbe nakup letalske vozovnice, pa tudi rezervacijsko pristojbino (TSC), iz česar sledi, da se
potniku povrne znesek pogodbenega aranžmaja, zmanjšan za TSC, administrativne stroške in
odpovedni riziko. Palma ne odgovarja za morebitne dodatne stroške (vizumi, cepljenja…)
Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni obliki, v 24 urah od
nastanka enega od vzrokov odpovedi, oziroma najkasneje 2 uri pred odhodom na potovanja iz razloga, navedenega v prejšnjem odstavku. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako
poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora
biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti
potrdilo osebnega zdravnika. Ne glede na plačano odstopnino ima organizator, v primeru
potnikove odpovedi potovanja, pravico do povrnitve administrativnih stroškov, stroškov rezervacije in zneska vplačane odstopnine. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot
začetek potovanja in potovanja najkasneje 2 uri pred odhodom pisno ne odpove, nima pravice
do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. S programom se lahko posebej
določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred
samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane
odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe,
kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno)
iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to
zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za
vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.
Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do
povračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja
ne zglasi v nastanitvenem objektu. V primeru, ko v aranžma ni vključen organiziran prevoz, se
kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko prevzel nastanitev (14.00)
V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima Ta Palma
pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo
odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in
taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za
uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja ali počitnic, kakor
tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali počitnic. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz
naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji
zavarovalnice, ki so na voljo v vseh Palminih poslovalnicah.
Če se potnik na dan odhoda ne zglasi na odhodnem mestu ali v nastanitvenem objektu
in rezervacije pisno ne odpove, skladno s pogodbo nima pravice do uveljavljanja vračila
odstopnine. Zahtevka ni mogoče uveljavljati po začetku potovanja ali počitnic in v času
trajanja potovanja ali počitnic.
ORGANIZATORJEVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA
Ta Palma si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. Prav tako si TA Palma pridržuje odpovedati potovanje, če se zanj
ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov, glede na veljavna zakonska določila. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem
sredstvu naslednje:
PALMINI POGOJI:
-za potovanje z avtobusom – najmanj 45 potnikov v avtobusu, razen kjer je navedeno drugače,
-za potovanje na rednih letalskih linijah v Evropi – najmanj 25 potnikov v posamezni skupini,
razen kjer je navedeno drugače,
-za potovanje na medcelinskih letalskih linijah – najmanj 15 potnikov v posamezni skupini,
razen kjer je navedeno drugače,
-za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami – najmanj 80% zasedenosti le-teh.
Ta Palma si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med
izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti
ali se jim izogniti, za Ta Palma pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi
sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Ta Palma lahko odpove pogodbo oziroma odstopi
od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo
je sklenil s Ta Palma, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke
o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik
pa o tem ni obvestil Ta Palma. Ta Palma si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa
višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje
(nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi
nepredvideni vzroki, na katere Ta Palma ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po
veljavnih predpisih v potniškem prometu. Pri turističnih aranžmajih in storitvah, kjer je bistvo
pogoj za izvedbo ustrezno vreme, se odstop organizatorja od pogodbe zaradi neustreznih
vremenskih pogojev šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin, oz. višje sile. Ta
Palma ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli
višje sile pred in/ali med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve
v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da Ta Palma odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani Ta Palma, potnik nima pravice do
povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov
cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Ta
Palma potnika nemudoma obvesti. Če Ta Palma oziroma drug organizator potovanj odstopi
od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene
storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja
sklenjenega pri zavarovalnici. Ta Palma ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor
tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da
stanje na kraju samem Ta Palmi ne dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu, lahko
Ta Palma namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.
POTOVALNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven
ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne
države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta
pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam. Ta Palma za
morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.
Potnik se mora sam informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih,
carinskih in zdravstvenih predpisih. Palma ne preverja državljanstva potnikov, zato je gost
dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi
tiste v katero ali skozi katero potuje. Potnik si zato mora pred potovanjem, oz. do roka, ki je v
programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te
države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Ta Palma po določilih o potnikovi
odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Ta Palma, le-ta ne jamči za uspešnost
pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Ta Palma v tem primeru potniku ne vrača. Ta
Palma ne jamči za točnost informacij, v kolikor si potnik ureja dokumente sam. Prav tako v
primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, ne nosi odgovornosti agencija, vse stroške
nastale zaradi zavrnitve nosi potnik sam. Posredovanje Ta Palma pri pridobitvi vizuma ni všteto

v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar Ta
Palma ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali
ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…)
je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali
letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih,
ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi
tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo,
dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam. Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih
ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik
ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa
odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov
in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik vede v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila
kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.
OBVESTILA PRED ODHODOM NA POTOVANJE
Za potovanja v organizaciji Ta Palma potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 – 7 dni pred
odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme mu priporočamo, da o tem obvesti prijavno mesto. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru,
da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo ali naročijo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje 5 – 7 dni pred pričetkom potovanja. V primeru, ko
organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu
najkasneje 2 dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en 1 dan pred odhodom ne prejme
obvestila o odhodu, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svojo prijavno mesto. Škodo, ki
bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/
voucherja ali pogodbe, nosi potnik.
ZDRAVSTVENI PREDPISI
Po predpisih, ki jih določa Svetovna zdravstvena organizacija, se je za potovanje v določene
države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno tudi
v primerih, da je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanja in se ne šteje kot
opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v
programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam
priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Ta Palma ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega
nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je
prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.
PRTLJAGA
Organizator potovanja, agent ali posrednik niso odgovorni za prevoz prtljage, zato ne odgovarjajo za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v nastanitvenem objektu ali na avtobusu. Prijave izgubljene ali poškodovane
prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel ali drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, kite, golf oprema, potapljaška oprema…
mora potnik prevozniku plačati doplačilo bodisi v agenciji ali na letališču, kot predvideva
ponudba. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje
pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega
nastala, nosi potnik sam. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza
določene teže prtljage skladno z določili prevoznika, vsak dodatni kilogram pa doplača potnik
sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh
let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem
potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je
opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase.
Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Ta Palma ne odgovarja za krajo ali poškodovanje
potnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih
objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).
TOČNOST PREVOZNIKOV
Ta Palma ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem in morskem prevozu, kadar se le-ta
opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih ali plovbah.
Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki
stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Ta Palma ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz
naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Ta Palma si pridržuje pravico do sprememb ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov.
Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti v cestnem in
ladijskem prometu, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Kvaliteta
prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni v programu drugače navedeno, povprečne
lokalne kategorije.
Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje agencija nima vpliva.
Letalski prevoznik lahko spremeni ceno in čas prevozov, letaliških in varnostnih pristojbin in
dodatka za gorivo brez predhodnih obvestil. Enako lahko spremeni pogoje prenosa dovoljene
prtljage, tako ročne, kot oddane, postopek kontrole potnikov in prtljage. Pravica letalskega
prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni dan, čas leta, vrsto
letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov (uporaba drugega letalskega prevoznika, zaradi zasedenosti kapacitet, spremembe cene) si dovoljujemo pravico
do spremembe kraja, datuma, časa leta, vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti, dodatna
vmesna pristajanja, menjava letališča…). Prvi in zadnji dan po programu sta vedno namenjena potovanju (letalski prevoz, transfer). Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je
katalog že izdan, zato so dnevi in časi letov informativni in določeni več mesecev vnaprej pred
vašim odhodom. Zato so vsi podatki navedeni v katalogu zgolj informativne narave in niso
obvezujoči. Točen razpored poletov in končne informacije bodo objavljeni na naših spletnih
straneh oziroma vas boste o morebitnih spremembah sproti obveščali. Zamude letov prav tako
niso v pristojnosti agencija. Do zamude letalskih prevoznikov lahko prihaja zaradi različnih
razlogov: nujna vzdrževalna dela, stavke, slabe vremenske razmere, obremenitve zračnega
prostora in tehnično operativnih težav.Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev ter drugo
škodo, ki nastane zaradi zamude letalskega prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti.
Prosimo upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost pred točnostjo poletov. Letalske
vozovnice potniki prejmejo za odhod in vrnitev običajno na letališču od našega predstavnika
skupaj z vsemi potnimi dokumenti. Nekateri letalski prevozniki uporabljajo izključno vozovnice v elektronski obliki, zato jih potniki ne dobijo v tiskani obliki. Za prijavo na let zadostuje
osebni dokument. Za potnike, ki so kupili samo letalske vozovnice, še posebej velja opozorilo,
da vsaj 48 ur pred poletom še enkrat preverijo točno uro leta. Prevoz prtljage ne sodi med
odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti za izgubljeno prtljago. Ob takšnih primerih se
nemudoma obrnite na ustrezne službe že kar neposredno na letališču, običajno oddelek »lost
and found«, kjer boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno številko. Kasnejših reklamacij
letalski prevoznik ne bo upošteval.
V primeru, ko potnik kupi letalsko vozovnico na redni liniji ali na nizko cenovnem prevozniku,
veljajo stroga prevoznikova pravila, ki jih seveda potnik od prodajnega referenta prejme pri
povpraševanju ali rezervaciji. Agencija PALMA je v tem primeru le posrednik pri prodaji. Isto
velja tudi za oddano prtljago, saj nekateri prevozniki ne vključujejo več oddane prtljage pri
najnižjih cenah poletov in se le te lahko doplačajo, pri nizko cenovnih prevoznikih pa je prtljaga vedno za doplačilo (potnik lahko izbira med različno težo). Potnik je dolžan posredovati
ime in priimek za rezervacijo tako kot je zapisano v osebnem dokumentu (potnem listu), saj se
morajo podatki ujemati s podatki na letalski vozovnici. Za morebitne napačno javljene podatke PALMA ne odgovarja, posledično pa prevozniki zaračunajo strošek spremembe, v kolikor pa
prevoznik ne dovoljuje spremembe, je pa to nakup nove vozovnice. S končno ceno, ki jo potnik
prejme v ponudbi ali ob rezervaciji, je točno zapisano, kaj cena vključuje (letalski prevoz, letališke in varnostne pristojbine, doplačilo za gorivo, rezervacijski strošek), prav tako tudi koliko
je vključene prtljage in kakšna do doplačila, kakšni so stroški morebitne spremembe v kolikor
je dovoljena, pa tudi podatek koliko prevoznik vrne v primeru morebitne odpovedi. Vse stroške
določa prevoznik in so odvisni od prodajne tarife letalskega prevoza.

IZGUBA DOKUMENTOV
V primeru da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno
potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si je potnik na lastne stroške
dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in
pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Ta Palma oz. predstavnika organizatorja potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni
upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.
INFORMACIJE
Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Ta Palma bolj kot navedbe
v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se za veljavno vedno šteje pisna ponudba, pisna
informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na posredniških mestih ali direktno
na spletnih naslovih hotelov ali drugih objektov ter njihovih reklamnih materialih so le informativne narave, in v kolikor so v nasprotju z drugačnimi informacijami v pisnem programu,
pisni informaciji ali v pisni razlagi Ta Palme pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju,
Ta Palma ne jamči za popolnost ali verodostojnost teh podatkov.
Navodila in Posebni pogoji ter Koristne informacije in odkrita beseda objavljene v katalogih in/
ali cenikih, veljajo za vse aranžmaje, tako za skupinske kot individualne odhode, za razpisane
in posebej pripravljene programe in rezervirane storitve, ter so sestavni del Splošnih pogojev.
Povprečna skrbnost stranke, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske prodaje in je
torej vešča uporabe tovrstnih storitev, je, da si vse zanjo pomembne informacije pridobi sama
prek spletnih strani nastanitvenega objekta ali počitniške destinacije.
KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH
Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah,
veljavno v času izdaje programa. Nanjo organizator nima nikakršnega vpliva, zato je pri tem
je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno
odstopajo od kriterijev, ki smo jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav.
Iz tega sledi, da na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategorije. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani
pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu. Hišni
redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih
ali lokalnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.
V primeru, da gost ne upošteva hotelskega hišnega reda, ali s svojim ravnanjem (namerno
ali nenamerno) povzroči škodo, agencija za nastale stroške ne prevzema odgovornosti. Gost
jih na licu mesta rešuje sam, direktno s hotelom ali objektom, kjer je nastala škoda. Enako
velja tudi za vsa prevozna sredstva, oziroma karkoli v okviru organiziranega programa počitnic
ali potovanja.
Pri aranžmajih, označenih s storitvijo ALL INCLUSIVE oz. »all inclusive«, je potrebno pozorno
prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ponudbe storitev ALL INCLUSIVE v
posameznih hotelih med seboj razlikujejo. Običajno je osnovna storitev pri ponudbi ALL
INCLUSIVE polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača. Če potnik
pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (morska stran, balkon, lega –
orientacija, določeno nadstropje ipd.), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za
izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja
nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da
bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta
navado ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navado manjša in ima slabšo lego. Pri
nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre v večini primerov za dvoposteljno
sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve
ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka
normalni postelji in je primerna za otroke.
REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE
Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti nemudoma grajati na kraju samem, vodniku Ta Palma, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni
agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na
primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju
samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s
tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo
po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V primeru, da reklamacije na licu mesta ni
bilo možno odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta
predstavnik Ta Palma ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je tudi
uradni dokument, da je potnik grajal storitev na kraju samem. Ta Palma ne bo obravnavala reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.
Pritožbeni postopek: Potnik mora na kraju samem takoj grajati neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme
ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Ta Palma ne bo
upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja, prav tako pa ne bo
upoštevala reklamacij, ki so bile podane po zaključeni storitvi, saj potnik tako izvajalci in organizatorju ni dal možnosti odprave pomanjkljivosti na licu mesta. Če vzroka pritožbe ni možno
odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo, ki vsebuje pripombe potnikov/gostov, postopek in časovno opredelitev reševanja reklamacije in vzrok za nezmožnost razrešitve.
Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo s priporočeno
pošto na naslov: Oddelek za Kakovost, Palma d.o.o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom
predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Reklamacije poslane preko e-maila se ne bodo upoštevale. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v
zato določenem zakonskem roku, po vrnitvi s potovanja/letovanja. Brez pisne reklamacije Ta
Palma ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to
pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Ta Palma take
reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji
priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe
o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno
pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku
storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892.
členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora, se potnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem
in drugim javnostim.
Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem.
Zahtevek za znižanje cene je v vsakem primeru omejen z višino vplačanega aranžmaja. Če
po krivdi Ta Palma ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico
do znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru,
da ima Ta Palma pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili
teh Splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je
sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter
povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.
Agencija ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora
glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.
V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Ta Palma ni organizator potovanja, bo Ta
Palma pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije
potnika pisno obvestil. Roki in postopek reševanja reklamacije so v tem primeru določeni v
Splošnih pogojih odgovornega organizatorja.
V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se največja odškodnina z naslova nepopolne
storitve omeji na vplačan znesek.
V primeru, da Ta Palma nastopa zgolj v vlogi informatorja (fakultativni izleti, najem športne
opreme ipd., oziroma storitve ki so opravljene na kraju samem – v tem primeru Ta Palma ne
nastopa kot organizator, ne kot posrednik), mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Ta Palma vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov

Evropske unije. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z
namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega
trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Ta
Palma in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi
na potovanje.
Enako velja za uporabnike spletne strani www.palma.si in člane kluba MojaPalma.
Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi
vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov. Na
tem mestu bi vas želeli seznaniti s politiko varovanja osebnih podatkov v TA Palma. Ta politika
zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od
potnikov, uporabnikov spletne www.palma.si. in članov kluba MojaPalma.
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1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
Palma d.o.o., Lilekova 5, 3000 Celje
Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na marketing@
palma.si
Kot prejemnik oz. uporabnik dovolim upravljavcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov .
2. Kategorije osebnih podatkov
Pridobljeni podatki potnikov in članov kluba Moja Palma, ki jih je upravljavec pridobil za namene izvajanja pogodbe in jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani so: e-poštni naslov,
ime in priimek ter naziv oz. spol, naziv podjetja, fizični naslov, telefon, mobilni telefon, rojstni
podatki, podatki o osebnem dokumentu, pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni
zahtevki.
Pridobljeni podatki uporabnikov spletne strani www.palma.si in palminih e-novic, ki jih hrani
upravljavec zbirke osebnih podatkov: e-poštni naslov, katera sporočila je uporabnik odprl in
katere povezave je v sporočilih kliknil, katere strani je obiskal na portalu, pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki, IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov, katere strani
je obiskal na portalu.
3. Nameni obdelave osebnih podatkov
Upravljavec Palma d.o.o., Lilekova 5, 3000 Celje bo podatke, ki jih je pridobil od potnikov, članov kluba Moja Palma in uporabnikov spletne strani www.palma.si, uporabljal za naslednje
namene: za izvajanje pogodbe, za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem, za izvedbo nagradnih iger, statistične in tržne analize, sledenje klikom in odpiranjem
e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov, obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti, neposredno trženje in
pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni
strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev, segmentiranje, profiliranje in
avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo
bolj relevantna uporabniku, prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah
(Google in Facebook).
Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni
strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil
oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje
aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.
4. Čas hrambe
Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne
podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj
opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.
5. Varovanje osebnih podatkov
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih
podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovil bo
ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem
primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje Palma d.o.o. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.
6. Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec
osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo: Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, Posredovati
izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne
podatke, Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov, Dati možnost prenosa
osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev, Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.
Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic
soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov
Palma d.o.o, Lilekova 5, 3000 Celje ali poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem
pooblaščencu v Republiki Sloveniji).
Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail sporočila
odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na marketing@palma.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.
7. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno
pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih
podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google,
Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem
uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko
za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.
8. Uporaba piškotkov
Kot uporabnik spletne strani www.palma.si se strinjate, da se vam v računalnik naložijo
piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko
in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki: Google Analytics piškotki za analitične
namene, Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje, Google piškotki za ponovno
trženje in oglaševanje, Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih
omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev, Piškotki - marketing avtomatizacija orodja za
spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani. Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali
preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene
omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.
9. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih: Google Chrome, Internet Explorer,
Safari, Firefox, Opera.
10. Pravno obvestilo
Vse vsebine, objavljene na www.palma.si, so last družbe Palma d.o.o. Brez dovoljenja podjetja
Palma d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način.

Palma d.o.o. ni odgovorna za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Palma d.o.o. si
pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na www.palma.si.
KONČNA DOLOČILA
V vseh cenah iz ponudbe Ta Palma je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora
med strankami je za vse spore pristojno sodišče. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave na spletni strani www.palma.si, kjer so ažurirane vse spremembe in so v
tiskani obliki vedno na voljo v vseh poslovnih enotah.
REZERVACIJA IN PLAČILO:
Potnik se lahko prijavi na individualne počitnice ali potovanje v vseh poslovnih enotah TA
Palma in v vseh pooblaščenih turističnih agencijah. Potnik je ob sklenitvi pogodbe o individualnem potovanju/počitnicah dolžan vplačati 30 % cene aranžmaja ter stroške rezervacije.
Preostali del potnik plača najmanj 30 dni pred začetkom potovanja. Če je med dnevom prijave
in začetkom potovanja manj kot 30 dni, se ob rezervaciji vplača celotni znesek aranžmaja.
POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, KJER TA PALMA NI ORGANIZATOR POTOVANJA
V primerih, da Ta Palma ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. Šteje se, da
Ta Palma prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. V teh primerih podaja
prejete informacije s strani organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi
potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej
označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o potovanju. Morebitno reklamacijo
rešuje organizator potovanja.
NO NAME PONUDBE
Pri tovrstnih aranžmajih je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. To pomeni, da
izbira lege objekta, sobe in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator potovanja
zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter vplačano storitev v objektu
(najem, nočitev, polpenzion, all inclusive …). Zato naj potnik upošteva, da je nastanitev
možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel/ objekt, večja oddaljenost od plaže, bližina
gradbišča…), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji oz. so skromneje opremljene
(pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko, nad skupnimi prostori …). Prav
tako ni možna izbira tipov ležišč, ki so lahko ločena ali zakonsko ležišče (glede na razporeditev
hotelirja). V primeru rezervacije več sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem objektu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu, prav tako ne zagotavlja,
da bodo sobe v primeru nastanitve v enakem objektu v isti stavbi oz. skupaj.
PROMO/ECONOMY SOBE
Izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator potovanja zgolj
kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v objektu (najem, nočitev,
polpenzion, all inclusive …). Nastanitev je možna tudi na slabših lokacijah oz. so sobe/studii/
apartmaji skromneje opremljeni (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko,
nad skupnimi prostori, sobe v pod pritličju …). Prav tako ni možna izbira tipov ležišč, ki so
lahko ločena ali zakonsko ležišče (glede na razporeditev hotelirja). V primeru rezervacije več
sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem delu hotela, saj gre večkrat za prodajo
zadnjih sob v posameznem objektu.
NASTANITEV V APARTMAJIH
V kolikor ste rezervirali apartma in v dokumentih ni navedeno drugače, se v apartma, oziroma sobo lahko nastanite po 14. uri, zadnji dan pa objekt zapustite do 10. ure. Skladno z
razpoložljivostjo in ob predhodnem dogovoru z lokalno agencijo lahko ure prihoda in odhoda
prilagodite, pri čemer je potrebno upoštevati, da je za daljše bivanje potrebno doplačilo na licu
mesta, po pogojih lokalne agencija.
NASTANITEV POSAMEZNEGA POTNIKA V DVOPOSTELJNI SOBI
Potniki, ki potujejo sami, ob prijavi plačajo osnovno ceno in doplačilo za enoposteljno sobo.
Potnik po želji lahko pooblasti Palmo, da mu najde sopotnika s katerim bo nastanjen v dvoposteljni sobi. Palmina ekipa se bo potrudila najti sopotnika za izbrano potovanje, vendar
tega ne zagotavlja. V kolikor bosta v sobi nastanjeni dve osebi, se gostoma vrne doplačilo za
enoposteljno sobo, ki sta ga vplačali ob prijavi, če se sopotnika tako dogovorita pred pričetkom
potovanja. Spremembe nastanitev na poti iz enoposteljne v dvoposteljno v času potovanja je
možno skladno z razpoložljivostjo hotelskih kapacitet, vendar hotel gostoma ni dolžan vrniti
doplačila za enoposteljno sobo.
TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV
V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno s posredovanjem številke kreditne kartice, in/ali v primeru dogovora o plačilu s položnico, plačila v
poslovalnici in s posredovanjem osebnih podatkov potnika ter ostalih udeležencev.
Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v
roku 3 dni od izvršene prijave, razen, če ni določeno drugače. V primeru, da potnik ne plača
v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh
splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma
potovanja.
PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PREKO INTERNETA
V primeru naročila oz. prodaje turističnega aranžmaja prek interneta, veljajo splošni pogoji
in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na
Palmini internetni strani oziroma na internetni strani posrednika Ta Palma. V primeru, da si
določila teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in določila posebnih pogojev
oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani nasprotujejo, veljajo določila objavljena na
internetni strani. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti
trenutek, ko je naročil posamezno Palmino storitev prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost
prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen,
če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da
ni bila nikoli naročena.
POTOVANJE Z OTROKI
V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je
lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti določene s tem istim programom, ki
potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma. Pogoji in višina posameznega
popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. V kolikor v
posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v
spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih
popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na
potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v
tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma
voucherju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru
tega turističnega aranžmaja.
Potnik je dolžan skrbeti, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z
obmejnimi carinskimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero
potuje. Mladoletniki, ki potujejo brez spremstva staršev, za tranzit ali vstop v določene države
potrebujejo dovoljenje staršev .Mladoletni potnik si je dolžan pred potovanjem pridobiti in
po potrebi tudi predložiti dovoljenje staršev ali skrbnikov . Oblika dovoljenja je odvisna od
posamezne države in se spreminja. Za natančnejše Informacije se obrnite na Veleposlaništvo
države, ki jo bo potnik prečkal ali obiskal. V kolikor država zahteva dovoljenje staršev, mladoletni potnik pa ga nima, se šteje, da potnik za potovanja nima ustreznih dokumentov. Če
potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.
POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ALI LAST MINUTE ARANŽMAJI IN OSTALI NIŽJE CENOVNI
ARANŽMAJI
Potovanje v zadnjem hipu ali »last minute« aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje. Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene
nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob sklenitvi pogodbe. To
pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator
jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po
uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive….), destinacijo potovanja/letovanja in včasih tudi kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se

potnik seznani z imenom objekta najkasneje ob prihodu na destinacijo.
VIZUMI
So določeni po diplomatskih meddržavnih dogovorih. Naše navedbe v programih potovanj
oziroma v navodilih za potovanje ali v rubriki »podrobno o tem in onem«, so podatki o zahtevah za posamezne države, veljavne na dan priprave kataloga in veljajo za organizirana
skupinska in paketna turistična potovanja za slovenske državljane. Dolžnost potnika pa je,
da ima pred potovanjem urejene potrebne dokumente, vključno z vizumom. Odpoved potovanja zaradi neurejenih dokumentov (npr. vizuma, cepljenj) se ne smatra kot višja sila in
podlega vsem stroškom odpovedi. Palma d.o.o. posreduje urejanje vizumov (za doplačilo), če
nam pravočasno dostavite vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva določeno diplomatsko
predstavništvo, sicer smatramo, da si vizum urejate sami. Palma d.o.o. kot turistična agencija
za svoje potnike priloži zahtevane kopije potrditve o prijavi na naše potovanje, za katero potrebujete vizum. Agencija ne more vplivati na odobritev in čas urejanja vizuma in ni odgovorna
za zavrnitev vizuma (v večini primerov organi, ki vizum zavrnejo, niso dolžni podati razloga
zavrnitve). Cena vizuma in posredovanje Palme d.o.o. ni všteto v ceni potovanja (razen tam,
kjer ni drugače navedeno), ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov Palma d.o.o.
ne vrača v nobenem primeru.
CARINSKI PREDPISI (IMIGRATION IN VARNOSTNE SLUŽBE)
Vsaka država ima svoje carinske predpise, ki določajo dovoljen vnos za osebno uporabo: večina dovoljuje vnos 1l alkohola, 200 cigaret in predmete za osebno uporabo. Vse dežele strogo
kaznujejo prekupčevanje ali prenos orožja in mamil (nekatere s smrtno obsodbo), ilegalno
trgovanje za antičnimi, kulturnimi in umetniškimi vrednostmi. Nekatere zahtevajo prijavo vsega tehničnega blaga (tudi fotoaparatov, video kamer, …), denarja, zlatnine, dragih kamnov,
… Posledice in stroške nespoštovanja carinskih, zakonskih in diplomatskih predpisov, hišnih
redov, uzanc in konvencij nosi potnik sam. Posebej bi vas radi opozorili, da lahko nespodobno
obnašanje ali nespodobna oblačila potnikov privedejo do zavrnitve vstopa v državo, saj moramo spoštovati navodila, uzance in kulturo države v katero potujemo. Potnike tudi vljudno
naprošamo, da s carinskimi organi primerno sodelujejo. V Dubaj npr. ni dovoljen vnos zdravil
s psihotičnimi substancami (antidepresivi, pomirila, uspavala…) brez potrdila osebnega
zdravnika o uživanju predpisanega zdravila. Strogo je prepovedan tudi vnos kakršnegakoli
pornografskega materiala (revije, kasete, dvd-ji…).
SKUPINSKA POTOVANJA
So vodena potovanja s strani Palminih izkušenih vodnikov oziroma spremljevalcev, za to pa je
seveda potrebno minimalno število udeležencev. Vodnik oziroma spremljevalec na poti ureja
tehnični del potovanja, pomoč pri prijavi na let, nastanitve, kontakti z lokalnimi agenti in vodniki. Na vseh vključenih ogledih se priključi tudi lokalni vodnik, večinoma so vključene že tudi
vse vstopnine, seveda če v programu ni drugače navedeno.
INDIVIDUALNA POTOVANJA
So brez spremstva Palminega vodnika, programi pa so v izvedbi naših lokalnih partnerjev in
ob spremstvu lokalnih vodnikov (v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem jeziku).
Prednost takšnih potovanj je seveda v vašem individualnem izboru kraja in časa potovanja.
Ob končnem plačilu vam poleg vseh podrobnih informacij posredujemo tudi voucherje/napotnice, ki jih predate lokalnemu partnerju, hotelu, vodniku, prevozniku, letalske vozovnice
ter seveda vse pomembne telefonske kontakte naših lokalnih agentov ter dežurno številko v
Sloveniji, za primer nujnih posredovanj. Lokalni agent vam bo na voljo za dodatne napotke,
dodatne izlete in oglede. Vse nepravilnosti, ki bi se v času individualnega potovanja pojavile,
je potrebno obvezno reklamirati v samem kraju storitve, lokalni agenciji, vodniku, hotelirju ali
prevozniku. O reklamaciji, razrešitvi ali v primeru, da se reklamacija ne razreši, pa je potrebno
pridobiti ustrezno pisno potrdilo, saj sicer nepravilnosti v Sloveniji ne boste mogli obravnavati.
IZVEDBA OSNOVNEGA PROGRAMA – NE SPREGLEJTE
Programi potovanja so pripravljeni tudi leto dni vnaprej; prijazno bi vas želeli opozoriti, da včasih ob končni izvedbi in potrditvi lahko pride do spremembe zaporedja v programu, zamenjave
dni ogledov, nastanitev ali obratnih zaporedij na primer, plovbe ali pristankov na lokaciji. S
končnim obvestilom potniki prejmejo tudi program potovanja, ki pa vsekakor vsebuje vse osnovne oglede prvotnega programa. Vse novosti sproti popravljamo na naših spletnih straneh
in po objavi le teh, preneha veljavnost prvotnega kataloškega programa.

POSEBNI POGOJI POČITNIC Z LETALOM
POČITNIŠKA IN POPOTNIŠKA DEŽELA
Pozanimajte se o deželi v katero potujete (potovalni dokumenti, vizumi, cepljenja, varnostne
razmere) in upoštevajte versko in kulturno tradicijo, običaje, navade, standarde in zakone, ki
veljajo v deželi gostiteljici. Prav je, da ste na to pripravljeni ter vse posebnosti tudi upoštevate
ter jih vzamete v zakup. Naj vas ne preseneča drug življenjski ritem, čistoča in točnost, saj je
marsikaj v različnih državah drugače vrednoteno kot doma. Sprejmite vsako deželo in ljudi
z vsemi pozitivnimi in negativnimi odlikami, saj boste le na takšen način lahko uživali. Tudi
sprejemanje drugačnosti je lahko posebne vrste izziv.
ZAŠČITA LJUDI IN KULTURE
Potovati pomeni spoznavati tuje kulture, šege in običaje. Spoštujte kulturo in njihove ljudi, v
javnosti se oblačite tako, da ne prizadenete religioznih občutkov gostitelja. Prosite za dovoljenje, v kolikor želite fotografirati tuje ljudi. In ne pozabite, v deželi ste gost in tudi če vam kaj
ne ustreza, to razrešujte na primeren in kulturen način. Ne pozabite prijaznost in lepa beseda
bo prej razrešila probleme in nesporazume.
ASISTENCA NA LETALIŠČU PRED ODHODOM
S končnim obvestilom boste prejeli točen datum in uro zbora udeležencev letovanja/potovanja, ki bo predvidoma za vse počitniške kraje na letališču JP Ljubljana oz. letališču Edvarda
Rusjana v Mariboru. Pričakal vas bo naš predstavnik, ki vam bo razdelil potne dokumente ter
vas usmeril na prijavo za let. Prav tako vam bo na voljo za kakšno dodatno informacijo.
LETALSKI PREVOZI
Vsi letalski prevozi so izključno v pristojnosti letalskih družb in nanje agencija nima vpliva.
Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov spremeni
dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz organizacijskih razlogov si
dovoljujemo pravico do spremembe časa leta, vrste letala, letalskih linij (npr. trikotni leti,
dodatna vmesna pristajanja, menjava letališča…). Možno je tudi, da je polet na destinacijo
zvečer, povratek zjutraj. Prvi in zadnji dan letovanja sta vedno namenjena potovanju (letalski
prevoz, transfer).
Spremembe letov lahko nastanejo tudi v času, ko je katalog že izdan, zato so dnevi in časi
letov informativni in določeni več mesecev vnaprej pred vašim odhodom. Zato so vsi podatki
navedeni v katalogu zgolj informativne narave in niso obvezujoči. Točen razpored poletov in
končne informacije boste prejeli nekaj dni pred odhodom.
Zamude letov prav tako niso v pristojnosti agencije. Do zamude letalskih prevoznikov lahko
prihaja zaradi različnih razlogov: nujna vzdrževalna dela, stavke, slabe vremenske razmere in
obremenitve zračnega prostora. Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev ter drugo škodo,
ki nastane zaradi zamude letalskega prevoznika, žal ne sprejemamo odgovornosti. Prosimo
upoštevajte, da ima varnost potnikov prednost pred točnostjo poletov.
Prihod na letališče je določen pri posebnih charter letih 2 uri pred predvidenim odhodom letala. Pri charter letih je namreč možen tudi predčasen odhod, prav tako je potrebno pravočasno
prevzeti potovalne dokumente. V primeru, da na letališče niste prispeli v za to priporočenem
času, agencija ne prevzema stroškov za zamujen let in vse, kar je posledično vezano na to.
Letalske vozovnice potniki prejmejo za odhod in vrnitev običajno na letališču od našega predstavnika skupaj z vsemi potnimi dokumenti. Za potnike, ki so kupili samo letalske vozovnice,
še posebej velja opozorilo, da vsaj 24 ur pred poletom še enkrat preverijo točno uro leta pri
agenciji, kjer je bila napravljena rezervacija oz. pri predstavniku na destinaciji. Pri nakupu
letalskih vozovnic transfer z/do letališča ni vključen v ceno.
Prtljaga mora biti primerna za prevoz z letalom in ustrezno zaprta. Upoštevajte dovoljeno težo
prtljage, ki je navedena na končnem obvestilu pred odhodom ter predpise o ročni prtljagi.
Prav tako je potrebno že ob rezervaciji opozoriti na posebno prtljago (surf, kolesa, golf ali potapljaška oprema...) in jo tudi doplačati. Prav tako je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje
za prevoz živali.

Prevoz prtljage ne sodi med odgovornosti agencije, niti za poškodovano, niti za izgubljeno
prtljago. Ob takšnih primerih se nemudoma obrnite na ustrezne službe že kar neposredno na
letališču, običajno oddelek »lost and found«, kjer boste prejeli ustrezni zapisnik in referenčno
številko. Kasnejših reklamacij letalski prevoznik ne bo upošteval.
PRIHOD NA LETALIŠČE V POČITNIŠKI DEŽELI
Po pristanku na letališču gredo vsi potniki sami skozi carinski prostor. Kjer je to potrebno (npr.
Egipt, Tunizija), vam bodo razdelili vstopne formularje (tudi v angleškem jeziku), kamor boste
izpisali podatke iz vašega potnega lista. Naš predstavnik v ta prostor zaradi carinske zakonodaje nima vstopa in vas bo skupaj s predstavniki lokalne turistične agencije pričakal na izstopu
iz letališke zgradbe.
PREVOZ DO HOTELSKE NASTANITVE
Na letališču vas bo sprejel predstavnik naše agencije in vas pospremil do želenega hotela.
To velja samo za programe, ki so vezani na naše charter lete in minimalno število potnikov.
Za letovanja v manjšem obsegu (manj kot 40 potnikov) in predvsem tam, kjer kombiniramo
lete na rednih linijah, bodo na voljo lokalni predstavniki ali samo transferisti. Čas prevoza do
posameznega hotela je približno opredeljen pri opisih hotelov oziroma je navedena razdalja
v kilometrih, vendar bi vas radi opozorili, da prevoz z letališča do vašega hotela ne bo trajal le
toliko časa, kolikor se predvideva za optimalen čas prevoza. Na avtobusu ali manjšem kombiniranem vozilu (odvisno od števila udeležencev za prevoz) bodo namreč potniki iz različnih
hotelov, zato vsekakor razporejanje po hotelih traja dlje časa; že vnaprej vas naprošamo za razumevanje. V kolikor želi gost individualen servis in prevoz, je to proti doplačilu seveda možno
urediti. Prav tako se gostje z večjimi kosi prtljage (surf, kolesa, golf ali potapljaška oprema...)
ne bodo mogli udeležiti skupinskega prevoza zaradi utesnjenosti, zato bo potrebno doplačati
poseben prevoz. Ker sta običajno na destinaciji vsaj dva različna avtobusa, bo predstavnik v
enem avtobusu pripravil samo pozdravni govor in potnike seznanil s svojim obiskom v posameznih hotelih. Zaradi prometne situacije transfer do določenih hotelov ali hotelskega vhoda
ni zmeraj možen, zato je potrebno s prtljago prehoditi krajšo pot. Za svojo prtljago na prevozu
odgovarjate sami in prosimo vas, da se pred vstopom v avtobus prepričate, da je vaša prtljaga
v prtljažnem prostoru avtobusa.
PREDSTAVNIŠTVO
Prvi ali drugi dan letovanja vas bo po vnaprej določenem razporedu obiskal naš predstavnik ter
vam posredoval natančnejše informacije o hotelu, bivanju, destinacij, izletih, . . prav tako vam
bo na voljo za razreševanje kakršnih koli problemov ali nejasnosti. Za nujne primere boste imeli na voljo SOS številko mobilnega telefona naših predstavnikov (ki je navedena že v časovnici
potovanja, ki jo prejmete pred odhodom na destinacijo). Uradne ure (srečanja predstavnikov
z gosti v posameznem hotelu) in telefonske številke so objavljene tudi na info panojih in/ali
mapah v vsakem hotelu. Točen čas povratnega leta ter transferja na letališče je ravno tako naveden na info panojih in/ali mapah. V kolikor se zgodi, da obvestila ni, vas vljudno naprošamo,
da čas transferja iz hotela preverite pri našem predstavniku sami.
INFORMACIJSKI PANO IN MAPA
Informacijski pano in/ali mapa se nahaja v vsakem hotelu v skupnih hotelskih prostorih. Na
panoju ali v mapi bo naveden čas obiska našega predstavnika, čas odhoda zadnji dan potovanja, našli pa boste tudi nasvete za dodatne oglede in izlete.
IZLETI
Ko je udobja nastanitve in poležavanja na plažah dovolj, smo za vas pripravili veliko zanimivih
izletov in ogledov, ki bodo vaše počitnikovanje še popestrili. V kolikor se bo prijavilo dovolj
udeležencev (najmanj 15), bo izlet spremljal slovenski vodnik, sicer pa za izvedbeni del poskrbi
lokalna agencija, ki je tudi odgovorni organizator in izvajalec dodatnih ogledov in izletov. Ta
Palma ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem.
Udeležba na izletih je izključno na lastno željo in odgovornost potnika, agencija Palma žal ne
prevzema odgovornosti za poškodbe ali nesreče, ki bi lahko nastale kot posledica teh aktivnostih. Pri vsakem počitniškem cilju je opisano vsaj nekaj izletov, celotno ponudbo pa boste
prejeli pred odhodom ali na licu mesta od našega predstavnika.
POTNE LISTINE IN DRUGE VREDNOSTI
Ob prihodu svoj osebni dokument (potni list) oddate na recepciji hotela. Nazaj ga dobite takoj
ali po obdelavi podatkov naslednji dan. Svetujemo, da osebne dokumente in ostale vredne
predmete shranite v hotelski sef ter da s seboj vedno vzamete le manjšo količino denarja. V
primeru kraje je le-to potrebno prijaviti policiji. V tem primeru in v drugih nujnih primerih se
obrnite na našega predstavnika. Agencija in hotelir za ukradene predmete žal ne prevzemata
nikakršne odgovornosti.
SEF
Hotel in agencija ne prevzemata odgovornosti za denar ali dragocene in vredne predmete, ki
jih pustite v sobi, zato le-te shranite v sef, ki vam je na voljo v večini hotelov, ponekod brezplačno ali z ustreznim doplačilom, odvisno od kategorije objekta in dežele, kamor potujete.
Uporabo sefa je potrebno urediti na licu mesta.
HOTELI IN DRUGI POČITNIŠKI OBJEKTI
Kategorizacija hotelov in objektov; je določena s strani nacionalnih turističnih uradov in
združenj države v katero potujete in se ravna izključno po njihovih nacionalnih kriterijih, ki
niso nujno identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri nas. Pri izbiri objektov smo poizkušali zajeti čimbolj pestro strukturo ponudbe. Seveda pa bi vas radi opozorili, da obstajajo
tudi razlike med objekti iste kategorije, kar je običajno razvidno najprej iz cene aranžmaja,
prav tako ob vsakem objektu navajamo povprečno oceno enega/dveh največjih mednarodnih
spletnih portalov. Kataloške fotografije so vedno samo simbolične, katalogi so natisnjeni več
mesecev vnaprej. Včasih lahko zato pride v tem času tudi do kakšnih sprememb (adaptacije,
dodatna gradnja). Enako velja za slike sob, parkovnih površin, športnih terenov in podobno. O
vseh morebitnih spremembah bomo goste obveščali preko našega spletnega portala, zato priporočamo, da si ogledate tudi ta del naših opisov in priporočil pred potovanjem/letovanjem.
Različne narodnosti; so značilnost vsakega hotelskega in drugega počitniškega objekta. Turistična agencija Palma namreč ni edini zakupnik hotelskih in drugih počitniških kapacitet,
temveč boste tukaj srečali tudi številne druge narodnosti, z različnimi navadami in kulturo
obnašanja. V večini primerov je seveda to zelo zanimivo in vaš dopust popestri, včasih pa je
seveda lahko drugačnost tudi moteča, vendar bi vas radi opozorili, da na to žal nimamo vpliva.
Uporaba počitniškega objekta in sob; po splošnih pravilih se v sobo lahko vselite na dan prihoda po 14. 00 uri, na dan odhoda pa jo je potrebno zapustiti od 10. 00/12. 00 -skladno s
hotelskim hišnim redom, ne glede na uro poleta. Če želite sobo na dan odhoda obdržati dlje,
se morate to dogovoriti na recepciji, običajno dan pred odhodom (zaradi sprotnega preverjanja prostih kapacitet) in poravnati ustrezna doplačila. V nekaterih hotelih in objektih imajo
na voljo poseben prostor, kjer lahko svojo prtljago shranite do odhoda na letališče, sicer vam
prtljago zadržijo v avli hotela. V primeru zamude letala ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v
zgodnjih jutranjih urah gosti niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne
spremeni. Za nočitev se šteje čas od 14. 00 ure na predviden dan prihoda do približno 11. 00
ure naslednjega dne.
Koriščenje penzionskih storitev; v kolikor gostje koristijo tudi penzionske storitve, polpenzion
ali storitve vse vključeno, se te pričnejo koristiti po prijavi v hotel, v skladu s hotelskim urnikom
storitev in se zaključijo z odjavo iz hotela, ne glede na uro poleta. Ob poznih prihodih oziroma
zgodnjih odhodih iz hotela, ki niso skladni z obratovalnimi časi restavracij in barov, hotelirji
niso dolžni postreči večerje oziroma zajtrka. Obroki, ki jih med poletom prejmete na letalu, se
upoštevajo kot del rezervirane storitve.
Hišni red; vsi objekti imajo pravilnik oziroma hišni red, ki ga je potrebno upoštevati. Nahajajo
se na vidnih mestih hotelskih hiš in drugih objektov.
Prijava pomanjkljivosti; po prevzemu ključev ali kartic preverite sobe in ali je ta primerno pripravljena. V nasproten primeru o vseh pomanjkljivostih nemudoma obvestite recepcijo in naše
predstavnike, v kolikor so še prisotni v hotelu ali na mobilni telefon. Če se napaka v doglednem
času ne odpravi ali sobe ni mogoče zamenjati, je potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik,
saj brez tega vaših kasnejših pripomb ne bomo mogli upoštevati in razreševati. Naše edino
vodilo in želja je zadovoljen gost, zato želimo, da se vse nepravilnosti odpravijo na licu mesta.
SOBE
V osnovno ceno aranžmaja je vključena nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah 1/2,
v primeru posebnih želja in ob doplačilu pa lahko gostom rezerviramo nadstandardne sobe,
suite, družinske sobe ali vile - na vprašanje, potrditev je odvisna od razpoložljivosti kapacitet. V
standardne dvoposteljne sobe se lahko na željo stranke dodajo dodatna ležišča, primer nastanitve 1/2+1 ali 1/2+2, pri čemer opozarjamo, da dodatna ležišča ne ustrezajo standardu nor-

malne hotelske postelje – po navadi zložljiva postelja, zofa, zložljivi ležalnik, ter da je kakovost
nastanitve 3. in 4. osebe zato bistveno nižja. Pojavi se prostorska stiska, ki jo je potrebno vzeti v
zakup nastanitev 1/2+1 ali 1/2+2. Nekateri hotelirji lahko v primeru rezervacije 1/2+2 zaradi
prostorske utesnjenosti dodajo eno dodatno ležišče, medtem ko je drugi otrok brez lastnega
ležišča skupaj s starši. Takšna nastanitev je že ovrednotena v pavšalni ceni.
Če želite kakovostnejšo nastanitev, preverite hotele, kjer imate ločeno kategorijo družinskih
sob, ki sicer tudi lahko nudijo dodatna in neenakovredna ležišča, so pa prostorsko ustreznejše
nastanitvi več oseb. Enoposteljne sobe so v večini hotelov v omejenem številu, pri čemer
velikost, opremljenost in lega niso vedno identična s standardno sobo.
POSEBNE ŽELJE STRANK
Ob rezervaciji in v kolikor je to mogoče, sprejemamo tudi posebne želje strank, vendar je izpolnitev le-teh odvisna od hotelske razpoložljivosti na dan prihoda in zanje žal ne moremo sprejeti odgovornosti (točno določena soba, pogled iz sobe, bližina sob dveh družin, nadstropje,
velikost sob, zakonski oz. ločeni ležišči, ipd).
VARSTVO OKOLJA, ČIŠČENJE, MENJAVA BRISAČ
V vseh počitniških krajih je veliko število gostov, kar posledično vpliva na okolje. Hotelirji radi
opozarjajo in dajejo nasvete, kako lahko z okoljsko osveščenim ravnanjem, vplivate na varovanje okolja tekom vašega letovanja. V večini hotelov vam bodo brisače menjali le po potrebi.
V kolikor želite menjavo svojih brisač, jih odložite na tla kopalnice. Na splošno pa velja, da je
čiščenje in menjava brisač vsakodnevna v hotelih 5*, v hotelih 4* vsak drugi dan, v hotelih 3*
trikrat tedensko in v hotelih in objektih 2* dvakrat tedensko.
VODA IZ VODOVODA
Ne pijte vode iz lokalnega vodovoda (pip), ki je pogosto tudi močno klorirana. Kupujte ustekleničeno vodo, takšno naročajte tudi v barih in restavracijah ali po naročilu v sobo. Ustekleničena
voda je vedno za doplačilo.
KAJ JE POTREBNO UPOŠTEVATI
Podnebje; zaradi drugačnega podnebja, okolja in navad lahko pride do pojava različnega mrčesa ter manjših živali in plazilcev v hotelskem in tudi drugih kompleksih. V kolikor to opazite,
obvestite hotelsko osebje. Priporočamo, da si priskrbite sredstva proti mrčesu in električne
vtičnice proti komarjem.
Tehnični standard; radi bi vas opozorili, da v večini držav, kamor boste potovali ne razpolagajo
s takšnim tehničnim standardom, kot ste ga navajeni doma. Tako lahko popravila trajajo bistven dlje (popravilo klimatske naprave, kotličkov ipd).
Oskrba z vodo in električno energijo; zaradi dolgotrajne suše ali vročine pride do občasnega
pomanjkanja vode ali prekinjene oskrbe z električno energijo, na kar hotelir, niti agencija
nimata vpliva.
Vzdrževalna dela in renovacije; glede na to, da nekateri hoteli obratujejo vse leto (predvsem
Egipt, Turčija in Tunizija), se ves čas izvajajo različna vzdrževalna dela in renovacije. Žal agencija
na to nima vpliva, v primeru zelo motečih del vas vljudno prosimo, da o tem obvestite našega
predstavnika, da skupaj s partnerjem najdemo ustrezno rešitev.
Hrup; hrup lahko povzročajo tudi zračni promet (oddaljenost hotelov od letališča je navedena
pri opisu), nočno življenje, ki se v letoviških mestecih odvija tudi ponoči, dobavitelji v hotelih,
odvoz smeti, agregati, nenazadnje tudi klimatske naprave, ki vedno niso najnovejše. To so
seveda lahko moteči elementi, vendar se odpravljate v turistična središča, kjer je to običajen
pojav in se mu ni moč izogniti.
Športne aktivnosti, animacijski in kulturni programi; so odvisni od sezone letovanja in niso
enako intenzivni skozi vse leto. V času visoke sezone lahko pride tudi do čakalnih dob in v
času nizke sezone do omejitve koriščenja le-teh. Vse to je upoštevano pri oblikovanju cene. Vsa
animacija v hotelih (kjer jo imajo) poteka v različnih svetovnih jezikih. Osebje uporablja jezik,
ki ga govori večina gostov. Za določene aktivnosti je potrebno minimalno število udeležencev,
ki je odvisno od posamezne aktivnosti.
Odpiralni časi določenih objektov; (npr. savne, notranji bazen, fitnes klub…) so lahko omejeni. Športni rekviziti in igrišča ne ustrezajo vedno našim standardom in so lahko v slabšem
stanju. Uporaba športnih naprav, udeležba pri raznih športnih aktivnostih je na lastno odgovornost. Za otroke odgovarjajo starši. Agencija in vodstvo hotela ne odgovarjata za poškodbe,
ki nastajajo pri teh aktivnostih.
Otroški klubi; se žal ne morejo primerjati z otroškimi vrtci, prav tako otroka ne moremo vključiti v klub proti njegovi volji.
Cena aranžmaja ne vključuje; uporabe športnih rekvizitov oz. sodelovanje v aktivnostih, ki jih
na plaži oz. v okolici hotela ponujajo lokalni ponudniki. Le-te se doplačajo v kraju letovanja.
Razpoložljivost teh storitev v času letovanja ne zagotavljamo.
Omejitev hotelskih storitev in uslug; v pred in posezoni lahko pride do omejitev hotelskih storitev (klimatske naprave, animacija, športna ponudba) in le-teh ni v polnem obsegu. Navedene
okoliščine so že upoštevane pri oblikovanju cen.
Prehrana; je v večini hotelov prilagojena mednarodnim okusom, seveda pa se v kuhinjah uporabljajo najrazličnejše začimbe, omake in dodatki, ki spremenijo nam poznan okus določene
hrane. V nekaterih hotelih višje kategorije imajo tudi določene vrste dietetične in druge posebne prehrane, vendar vam vnaprej žal ne moremo zagotoviti, da bo izbor takšen in tolikšen,
da boste lahko zadovoljili vsem posebnim potrebam. Priporočamo, da v primerih posebne
prehrane nujne in nezamenljive jedi vzamete s seboj na potovanje (brezglutenski kruh, riževe
vaflje, kosmiče. . )-pred tem prosimo preverite carinske predpise. Prav tako upoštevajte, da
telo potrebuje več dni, da se privadi na drugačno podnebje in prehrano. Drugačne okoliščine,
uživanje z ledom hlajenih pijač lahko privedejo do želodčnih težav in obolenj, ki niso povezani
s slabimi higienski pogoji ali kakovostjo živil. Vedno pijte samo ustekleničeno vodo. Prav tako
bi vas radi opozorili, da lahko v hotelskih restavracijah ali barih ob določenih urah pride do
čakalnih vrst, čemur se žal ni možno izogniti. Včasih si hotelske hiše pomagajo z organizacijo
obrokov v različnih terminih ali v primeru dobrih vremenskih pogojev z dodatnimi sedeži na
prostem. V nekaterih hotelih, kjer obroke nudijo v obliki bifeja (samopostrežno), lahko imajo
jedi včasih nekoliko nižjo temperaturo.
Kontinentalni zajtrk; skromen zajtrk, sestavljen iz masla, marmelade, kave, čaja in kruha. Večinoma ga strežejo, v manjših grških hotelih pa si jih prinesete k vaši mizi na pladnjih kar sami.
Samopostrežni kontinentalni zajtrk; obogaten kontinentalni zajtrk, pri čemer je ob osnovi
kontinentalnega zajtrka dodatno na voljo še (lahko različno po dnevih), salama, sir, sadni
sirup; včasih dodajo tudi jogurt, kuhano jajce, med.
Samopostrežni zajtrk; običajno je sestavljen vsaj iz marmelade, masla, čaja, kave, mleka, salam, sira, sadnega sirupa, jajc, jogurta, včasih tudi sadja ali kompota. Odvisno od kategorije in
kvalitete hotela pa so lahko seveda še drugi dodatki.
Večerja; kadar v katalogu in opisu ni drugače zapisano je večerja postrežena; običajno je na
voljo eden ali včasih celo dva menija, sestavljena iz predjedi, glavne jedi in sladice/sadja;
večinoma gostje napravijo izbor te večerje že en dan prej; takšna večerja je lahko v hotelski
restavraciji ali tudi v bližnji taverni, saj manjši hoteli ne razpolagajo s svojo hotelsko kuhinjo.
Samopostrežna večerja; možnost izbire vsaj dveh predjedi, dveh glavnih jedi in dveh sladic ali
sadja. Glavno jed in včasih predjed nam delijo kuharji ali natakarji, nekaj pa si izberemo sami.
Bifejska večerja; je količinsko neomejena, sami si izbiramo med različnimi možnostmi, tako
predjedi, glavnih jedi kot tudi pijač.
Storitve vse vključeno ali all inclusive storitve; informativen obseg storitev je naveden v opisu
posameznih hotelov, točno listo storitev, vključno s hotelskim urnikom storitev pa prejmete
ob prihodu v hotel. Storitve se razlikujejo glede na državo, kategorijo hotela in nenazadnje
od višine vplačanega aranžmaja. Tudi hoteli iste kategorije imajo lahko različno ponudbo in
kakovost storitev vse vključeno; največji pokazatelj pri izboru le-tega je seveda cena aranžmaja. Tudi v hotelih s ponudbo vse vključeno je možno koristiti storitve, ki niso zajete v ceno
in jih je potrebno doplačati v kraju samem (“a-la-carte” oziroma restavracije po naročilu, bari
v diskotekah oziroma po uri, ki jo določa program storitev, wellness storitve, razne športne
aktivnosti, . . ). Pijača pri all inclusive storitvah je v večini primerov postrežena v plastičnih kozarcih (posebej obdelana plastika, ki jo tudi operejo), vsa ustekleničena pijača, sveže stisnjeni
sokovi, uvožene alkoholne pijače pa so za doplačilo.
Pijača in prigrizki v mini barih/hladilnikih; se tudi po programu storitev vse vključeno doplačajo. Vljudno vas naprošamo, da se ravnate s skladu s hotelskimi pravili in tudi sami beležite
porabo minibar-a, račun pa poravnate zadnji dan pred odhodom.
Kuhinjske niše so v vseh objektih (studii, apartmaji in sobe s kuhinjskimi nišami) opremljene
zelo skromno, samo z najnujnejšim in so primerne resnično samo za pripravo manjših obrokov
ali prigrizkov.
Kopalnice so v večini primerov opremljene samo z osnovno opremo in le nekatere tudi z za-

vesami za tuš ali preprogami proti drsenju; včasih je namesto kadi ali tuš kadi samo obzidan
prostor z odtokom ali samo odtok (včasih v Egiptu, Tuniziji, Grčiji), zato ob uporabi tuša postane kopalnica v celoti mokra. Bodite previdni, da vam ne spodrsne.
Klimatske naprave; v večini primerov, če drugače ni navedeno, so sobe opremljene s klimatskimi napravami, ki so centralno vodene s strani hotelske hiše in običajno obratujejo le nekaj ur
dnevno v visoki sezoni. Pri izpadih električne energije je seveda moteno normalno obratovanje, saj si hoteli pomagajo z agregati, ki ne zagotavljajo delovanja klimatskih naprav. Novejši
hoteli imajo izpopolnjen sistem vključevanja klimatskih naprav z uporabo ključev, upoštevati
pa je potrebno, da imate zaprta vsa vrata in okna, sicer klima ne bo delovala. Ob prevzemu
sobe v večini primerov klima ne deluje, zato jih je potrebno najprej prezračiti in ohladiti. Seveda pa je obratovanje klimatskih naprav največkrat povezano s hrupom, tudi naprave niso
povsod najnovejše.
TV sprejemniki; kvaliteta sprejema je odvisna od lege objekta in nastanitve. Tudi izbira programov je največkrat omejena le na nekaj in predvsem lokalnih postaj; izbor je različen od hotela
do hotela.
Pravila oblačenja; veljajo predvsem v hotelih višje kategorije (večina hotelov 4* in 5*); v
restavracijah in družabnih prostorih za moške priporočamo dolge hlače in za dame primerno
toaleto.
Fotografijam v katalogu in informacijam na spletnih straneh; namenjamo posebno pozornost.
Opozorili bi vas namreč radi, da so vse fotografije simbolične in prikaz (npr. sobe) ne pomeni,
da boste nastanjeni v točno takšni sobi, kot jo vidite v katalogu. V osnovno ceno so vključene
vedno standardne sobe oziroma sobe tiste kategorije, ki je opredeljena v ceniku. V času od
izdaje kataloga, do nastopa vašega dopusta, lahko pride do adaptacije, dograditve… zaradi
česar se posledično fotografije v katalogu ne ujemajo s trenutno situacijo. Prav tako agencija ne odgovarja za informacije, ki so podane na spletnih straneh posameznih hotelov in so
lokalnega značaja.
Senčniki in ležalniki; v veliki večini primerov v Egiptu, Tuniziji in Turčiji so senčniki in ležalniki
ob bazenu na voljo brezplačno, v večini primerov tudi na hotelskih plažah (ob vsakem opisu
hotela smo te podatke opredelili). V Grčiji in Severnem Cipru se senčniki in ležalniki na plaži
skoraj vedno doplačajo, medtem ko so ob hotelskih bazenih z redkimi izjemami brez doplačila, vendar je povsod število omejeno. Seveda pa je potrebno upoštevati, da število senčnikov
in ležalnikov ni enako kapaciteti postelj v hotelu. Posebej v visoki sezoni jih ni vedno dovolj.
Kopalne brisače; v nekaterih hotelih prejmete ob prijavi v hotel tudi poseben kartonček za
prevzem brisač. Naprošamo vas, da kartončka ne izgubite, saj je ob izgubi potrebno plačati
strošek izgube kartončka.
Oddaljenost od plaže in drugih objektov; navedbe v katalogu so informativne in predstavljajo
samo približno oceno razdalje do plaže oziroma oddaljenost od morja, hoja ali vožnja je lahko
zato daljša. Prav tako je lahko oddaljenost v istem hotelskem kompleksu različna; v primeru
hotelov na plaži, so nadstandardne sobe najbližje plaži, v primeru oddaljenih hotelov pa so
le-te najbližje glavni zgradbi, bazenom, restavracijam, ipd. Potrebno je upoštevati, da so lahko
sobe včasih precej oddaljene od plaže, recepcije, restavracije, ipd. zaradi velikosti določenih
hotelskih resortov.
Bazeni; vodi v bazenih iz higienskih razlogov dodajajo kemikalije. Gostom z občutljivo kožo
priporočamo, da se o tem posvetujejo s svojim zdravnikom ali bazenov sploh ne uporabljajo.
Voda se v bazenih sicer redno menjuje, kakovost vode pa je ob množični uporabi vsekakor
slabša. V času menjave vode in čiščenja bazena le tega ni možno uporabljati. Uporaba bazena
je razvidna iz obratovalnega časa. V obratovalnem času je uporaba bazena dovoljena ob upoštevanju pravil in na lastno odgovornost. Otroci so v bazenu lahko vedno samo ob spremstvu
oz. nadzoru staršev. Določeni hoteli nudijo ogrevane bazene (ob vsakem opisu hotela smo te
podatke posebej opredelili). O tem ali se bazeni tudi dejansko ogrevajo in kakšna je temperatura, odločajo hotelirji sami.
Napitnine; so skoraj povsod pravilo in veseli jih bodo povsod. Če ste s storitvijo zadovoljni,
običajno dodate od 5 do 10% k zaračunanem znesku; to velja tako za restavracije, bare, kot
tudi voznike avtobusov, lokalne vodnike ipd. Še posebej so napitnine pričakovane v arabskem
svetu, saj so velikokrat edini vir preživetja.
PREZASEDENOST HOTELA ALI DRUGEGA OBJEKTA NASTANITVE
V primeru zasedenosti določenega hotela/objekta si pridružujemo pravico premestitve v hotel/objekt enakovredne ali višje kategorije. Seveda se zelo trudimo, da do tovrstnih sprememb
ne bi prihajalo in v kolikor imamo podatek o prezasedenosti pravočasno, vas o nastali problematiki obvestimo pred odhodom. Žal včasih prezasedenosti kapacitet nastane v zadnjem
hipu. V tem primeru vam lokalni agent na destinaciji uredi ustrezno nadomestno nastanitev.
DODATNI STROŠKI
Na nekaterih destinacijah v večini hotelov dodatne pijače (tudi pijače ob polpenzionu) ni
potrebno poravnati takoj. Račun lahko podpišete, dodate številko vaše sobe in vaše ime s
tiskanimi črkami. Skupni znesek poravnate na koncu vašega dopusta. Način plačila: gotovina
(EUR, USD, EGP, TND, TRY). V vseh hotelih ne sprejemajo potovalnih čekov ali kreditnih kartic.
Dodatno vam bodo zaračunali še davek. Pozanimajte se na blagajni v hotelu.
SPREMEMBE REZERVACIJ IN PODALJŠANJE BIVANJA
V takšnem primeru vas vljudno naprošamo, da se obrnete na našega predstavnika in vašim
željam bomo poskušali ugoditi, seveda v kolikor bodo to dopuščala prosta mesta na letalu
in v kapacitetah. Seveda je potrebno upoštevati, da lahko pride do dodatnih stroškov (stroški
transferja, stroški odpovedi v prvotno rezerviranem objektu, doplačila za drug hotel, stroški
sprememb ipd). Dodatne stroške je potrebno poravnati pri predstavniku na kraju samem pred
spremembo oziroma selitvijo. V kolikor na lastno željo prekinete vaše bivanje predčasno ali
želite odpovedati preostanek letovanja, vam vračilo neizkoriščenih storitev ne pripada.
POTOVALNI DOKUMENTI IN VIZUMI
Vljudno vas naprošamo, da pravočasno preverite veljavnost potovalnih dokumentov. V kolikor
je v katero od držav potreben še vstopni vizum, so pogoji in postopek za pridobitev vizuma
opredeljeni v splošnih informacijah, ki so v ceniku pri vsaki državi posebej. Vsak potnik je za
ureditev potovalnih dokumentov in njihovo veljavnost izključno odgovoren sam. V primeru
odpovedi aranžmaja zaradi poteka veljavnosti potnega lista je potnik dolžan poravnati stroške
odpovedi po lestvici, ki je navedena v splošnih pogojih. Ostale državljane vljudno naprošamo,
da morebitno potrebnost drugačnih dokumentov za vstop v izbrano državo ter potrdil ali vnaprejšnjega urejanja vizuma preverijo pri pristojnih konzulatih sami.
NAPAKE V KATALOGU IN CENIKU
Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse cene, informacije in opisi pravilni.
Zaradi velikega obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. Takoj, ko
napako odkrijemo, o tem obvestimo vsa naša prodajna mesta ter pravilne podatke ponovno
objavimo na naših spletnih straneh, ki so vedno tekoče opremljene z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo, da vse podatke sproti preverjate na www.palma.si, če pa vam
spletne strani niso dostopne, vam bomo vse informacije z veseljem posredovali na vaš domači
naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor je napaka popravljena na naših spletnih straneh,
s tem preneha veljavnost informacije v katalogu.
NAPAKE V KATALOGIH
Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse cene, informacije in opisi pravilni.
Zaradi velikega obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. Takoj, ko
napako odkrijemo, o tem obvestimo vsa naša prodajna mesta ter pravilne podatke ponovno
objavimo na naših spletnih straneh, ki so vedno tekoče opremljene z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo, da vse podatke sproti preverjate na www.palma.si, če pa vam
spletne strani niso dostopne, vam bomo vse informacije z veseljem posredovali na vaš domači
naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor je napaka popravljena na naših spletnih straneh,
s tem preneha
veljavnost informacije v katalogu.
Morebitne spremembe vsebine, cen in Splošnih pogojev ter posebnih pogojev počitnic z letalom bodo objavljene na spletni strani www.palma.si, s čimer preneha veljavnost informacije
v katalogu.
Odgovorni organizator letovanj v Tuniziji je agencija Oasis Tours d.o.o.
Opisi v katalogu Mediteran 2020 so pripravljeni na podlagi informacij/katalogov prejetih s
strani hotelirjev/partnerjev na dan 3.12.2019.

Celje, 3.12.2019

Prijazno. Prijetno. Varno.

Letališče Ljubljana je kot del Skupine Fraport bolj kot
kdaj prej povezano s svetom in vpeto v mednarodne logistične
povezave. Svet čaka na vas. Začnite ga raziskovati in osvajati
z našega in vašega letališča!
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