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Dragi prijatelji, 
dobrodošli na Jadranu! 

Palmovci smo na morju doma, odkar pomnimo. Je bilo Jadransko morje tudi vam prvo večje okno v svet? 

Verjetno ga ravno zato vsi skupaj že dolgo nosimo v sebi. Pri sosedih nam je vedno tako lepo. 

Pod Palmo dobite največ za vaš denar 

Na Jadranu smo kot doma, zato vam bomo znali hitro priporočiti prave počitnice. Kot vaši osebni svetovalci 

počitnic na Jadranu resnično uživamo in z veseljem prisluhnemo vašim željam. Za vas smo pripravili pestro 

ponudbo hotelov, butičnih resortov, aparthotelov, apartmajev, penzionov in mobilnih hišic. Veliko časa 

posvetimo usklajevanju najboljših cen, saj je naša najpomembnejša vrednota ponuditi največ za vaš denar.

Opisi, slike, informacije in cene

Zavedamo se, da potrebujete točne in uporabne informacije podkrepljene s slikami za vašo odločitev. Zato 

smo pripravili še podrobnejše opise z veliko informacijami, slikami ter še dodatno ponudbo na spletni strani 

www.palma.si. To velja tudi za cene, ki se spreminjajo glede na trenutne akcije oz. zasedenosti določenih 

nastanitvenih kapacitet.

Zabavne in ugodne družinske počitnice 

Palmovci se vsako leto trudimo ponuditi številne ugodnosti in vam tako olajšati odločitev za zaslužen oddih 

na Jadranu. V letošnjem katalogu odkrijte pester izbor družinskih hotelov s popusti za otroke. Pod oznako 

»Preprosto ugodno« najdete cenovno najugodnejše namestitve, pod oznako »Družinske sobe« pa smo 

vključili namestitve, kjer lahko počitnikujejo štiri osebe ali več. 

Prepričani smo, da boste z rezervacijo vaših počitnic naredili pravo potezo saj ne tvegate nič, zgolj 

prihranite in se že danes veselite vaših naslednjih počitnic. Rezervacija je preprosta in jo uredite v večini 

turističnih agencij po Sloveniji, preko klicnega centra ali preko spleta na www.palma.si.

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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2019
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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

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

PALMA SEŽANA
palma-se@palma.si
Partizanska cesta 48 • 6221 Sežana
Tel.: 05 82 80 013

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

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 • Februar 2020
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največ za vaš denar
Pred vami je Palmin KATALOG JADRAN 2020 , kjer vam predstavljamo celoten izbor krajev in hotelov. 

Izkoristite velike ugodnosti ponudbe FIRST MINUTE! Za vsak hotelski objekt smo skupaj z našimi 

partnerji pripravili super popuste in ugodnosti. Preverite, splača se!

Zakaj Se Zgodnja Prijava ali 
First Minute Najbolj Splača?

Za vse določene aranžmaje (navedeno v katalogu pri objektu)popusti do 20%

Izbirali boste med hoteli in objekti, po katerih je v zadnjih letih največ 
povpraševanja in imajo najboljše razmerje med ceno in kvaliteto in se tako 
odločili res za tistega po vaši meri.

hoteli & objekti

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

prilagoditev plačila

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 Jadran 2020, pri čemer bodo 
upoštevani tisti popusti, ki se nanašajo na novo izbrani objekt, prav 
tako se bo upošteval v času spremembe veljaven popust.

sprememba rezervacije

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

Za rezervacije počitnic do 31.3.2020 oziroma do preklica 
v hotelih na Lošinju (Aurora, Vespera in Punta), na otoku Rabu (Valamar Padova, Valamar Collection Imperial, Eva Sunny by 

Valamar, hoteli San Marino by Valamar) in na otoku Braču (Bluesun hoteli Velaris, Bonaca, Borak, Elaphusa ) velja, da vam 

ob predložitvi računa 

POVRNEMO STROŠEK TRAJEKTNEGA PREVOZA V ENO SMER. 
Velja za najmanj 7 - dnevne počitnice in za največ 1 avto (velikost do 2 m) in osebe, ki potujejo skupaj.
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Ob takojšnjem plačilu z gotovino vam nudimo 2% popust za vse rezervacije, vplačane do 60 dni pred 
odhodom, v primeru, da izvedete 100% gotovinsko plačilo ob prijavi. Popusti se ne seštevajo, z izjemo 
zgodnje prijave.

DO 2 %

gotovinski
popust

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

PLAČILO NA

12 obrokov

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.

Zbiram odhode in rezervacije. 
Koristim popuste in ugodnosti.

www.palma.si

Moja Palma

www.palma.si

M
oja Palma

Dodatne ugodnosti 
za PALMINE POTNIKE
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ZAKAJ EVROPSKA KARTICA, KI JO PONUJA ZZZS, NE 
ZADOSTUJE?

Ne krije stroškov prevoza v domovino.

Ne krije stroškov zdravstvene oskrbe v zasebnih 
ambulantah.

Tudi ZZZS priporoča sklenitev dodatnega zavarovanja 
za tujino.

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

ODŠKODNINA V PRIMERU ZLOMA KOSTI

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 €.

1€ =
500 €

24h brez skrbi

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

•	CORIS se ukvarja izključno z zavarovanji za 
tujino

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

•	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. 

ZAKAJ CORIS?
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Lepo pozdravljeni!

Veseli nas, da spadate med goste, ki želijo pred potovanjem ali počitnikovanjem pridobiti čim več informacij. V turistični agenciji PALMA 
d.o.o. se bomo vsekakor potrudili in napravili vse, da bomo vaše zaupanje upravičili, seveda pa se zavedamo, da se navade in pričakovanja 
zelo razlikujejo. Zato vas naprošamo, da naše koristne informacije in odkrito besedo dobro preberete. Če se bodo kljub vsemu pojavila 
še dodatna vprašanja ali boste potrebovali še kakšen nasvet, le tega naslovite na naš internetni naslov jadran@palma.si in odgovorni 
komercialist za posamezno področje vam bo podal dodatna pojasnila. 

PRIJAVE IN PLAČILA 
Prijave sprejemajo vse Palmine poslovalnice in 
pooblaščene agencije. Ob prijavi je potrebno pod-
pisati pogodbo oziroma prijavnico, ki je hkrati do-
kument, s katerim sklenete rezervacijo. Pred pod-
pisom le-te, vas prosimo, da se seznanite z našimi 
splošnimi pogoji in navodili za letovanja in potova-
nja, ki so sestavni del vseh naših aranžmajev. Prav 
tako natančno preberite opise objektov in cenik z 
vsemi doplačili in popusti, saj se bomo le na takšen 
način izognili napačnim izračunom. Rezervacija je 
dokončno sklenjena ob vplačilu 30% akontacije in 
prijavnine, ki je natančno opredeljena v ceniku. Raz-
liko je potrebno poravnati najkasneje 10 dni pred 
odhodom.

CENE ARANŽAMAJEV 
So izračunane v €, po osebi v dvoposteljni sobi, 
kjer bivata vsaj dve osebi. Cene so preračunane na 
dan pri hotelih in penzionih. Pri apartmajih, vilah, 
bungalovih in mobilnih hišicah so preračunane na 
najem na dan. V kolikor je cena izračunana drugače, 
je to posebej označeno pri posameznem objektu. 
Stroški rezervacije znašajo 15 €. Za vsako spre-
membo že potrjene rezervacije, v kolikor je seveda 
mogoča, organizator zaračunava 15 €. Zraven vsake 
cene imate navedena doplačila v agenciji in kraju 
samem ter popuste. Doplačila za hišne ljubljenčke 
ne vključujejo hrane za njih. 

POMEMBNO: popusti se med seboj izključujejo 
(npr. popust za zgodnje prijave, akcije 7=6, 14=12, 
popusti za mladoporočence, seniorje…). V času 
Valentinovega, pustovanja, Velike noči, Prvega 
maja, jesenskih in zimskih počitnic, Božiča in silve-
strovanja ponudniki nastanitev velikokrat objavijo 
posebne ponudbe, ki izključujejo redno ponudbo 
iz tega kataloga. Posebne ponudbe za te termine 
bodo objavljene v naših letakih, zloženkah, katalogih 
in na spletna strani.

TURISTIČNA in EKOLOŠKA TAKSA 
Obvezno doplačilo ob rezervaciji, v kolikor ni vklju-

čena v ceno ali pa se plača v kraju samem. Otroci 
do 12 let so oproščeni plačila turistične takse, od 12 
do 18 let plačajo le 50% turistične takse. Pri Črni 
gori se giba cena takse od 1 € do 1,50 € (odvisno od 
kraja), cene so navedene pri posameznem objektu. 
Ekološka taksa se ne plača povsod, kjer je potrebna 
je navedeno ob objektu. Ob vstopu v Črno goro se 
na mejnem prehodu plača 10 €/teden po avtomo-
bilu. Končna skupna cena aranžmaja je sešteta na 
pogodbi/dokumentu, ki ga potnik prejme ob prijavi.

ZAVAROVANJE IN ODSTOPNINA 
Pred potovanjem priporočamo sklenitev prostovolj-
nega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini 
in riziko odpovedi ali odstopnino, za primer nena-
dne odpovedi. Lahko si tudi uredite evropsko karti-
co zdravstvenega zavarovanja (ne velja za Bosno in 
Hercegovino). Kartici je treba priložiti tudi spremni 
dopis z izpisom osebnih podatkov, ki ga dobite na 
ZZZS. Na podlagi evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja ste upravičeni do zdravstvenih storitev 
pod pogoji, kot jih določa nacionalna zakonodaja 
posamezne države za svoje državljane. To pomeni, 
da bodo tudi za vas veljala nekatera obvezna do-
plačila oz. participacija, če tako določajo predpisi 
države članice, kjer boste uveljavljali storitev. Še 
pred odhodom v tujino si pridobite informacije, 
kakšen je obseg pravic v posamezni državi. Stroške 
za nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč 
morate poravnati sami, po vrnitvi domov pa vam 
bo ZZZS na podlagi predložene dokumentacije te 
stroške povrnil, in sicer v višini povprečne cene teh 
storitev v Sloveniji. V kolikor boste koristili kakršno 
koli zdravstveno storitev in jo boste morali na licu 
mesta plačati, naj vam zdravnik izstavi natančen 
račun, na pristojni območni enoti ZZZS lahko zap-
rosite za povračilo stroškov. Priložena mora biti tudi 
originalna dokumentacija, na podlagi katere potem 
ugotavljajo upravičenost do povračila stroškov. Nuj-
ne zdravstvene storitve lahko uveljavljate samo v 
javnem zavodu ali pri zasebniku, ki ima sklenjeno 
pogodbo s Hrvaškim zavodom za zdravstveno zava-
rovanje; zasebnik brez pogodbe bo osebi upravičeno 

zaračunal storitve, zato si informacije o najbližjem 
zdravniku, ki storitve opravlja v breme zavarovanja, 
pridobite na področnih uradih ali izpostavah Hrva-
škega zavoda za zdravstveno zavarovanje; storitve 
bo zaračunal upravičeno tudi javni zavod, če bo 
zdravnik ugotovil, da te niso nujne.

POTNE LISTINE IN DRUGE VREDNOSTI 
Ob prihodu oddate svoj osebni dokument (potni list 
ali osebno izkaznico) na recepciji hotela. Nazaj ga 
dobite takoj ali po obdelavi podatkov naslednji dan. 
Osebni dokument spravite na varno v hotelski sef, 
prav tako denar, potne dokumente in ostale vredne 
predmete. S seboj vedno nosite le manjšo količino 
denarja. V primeru kraje le-to obvezno prijavite po-
liciji. Agencija in hotelir za ukradene predmete ne 
prevzemata nikakršne odgovornosti.

SEF 
Hotel ne prevzema odgovornosti za denar in drago-
cene predmete, ki jih puščate v sobi, zato hranite 
te stvari v sef, ki vam je na voljo v večini hotelov, 
ponekod brezplačno ali z ustreznim doplačilom, od-
visno od kategorije objekta in dežele, kamor potuje-
te. Uporabo sefa je potrebno urediti na licu mesta.

KATEGORIZACIJA HOTELOV IN OBJEKTOV 
Je določena s strani nacionalnih turističnih uradov 
in združenj države v katero potujete in se ravna iz-
ključno po njihovih nacionalnih kriterijih in nikakor 
niso identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri 
nas. Pri izbiri objektov smo poizkušali zajeti čim bolj 
pestro strukturo ponudbe. Seveda pa bi vas radi 
opozorili, da obstajajo tudi razlike med objekti iste 
kategorije, kar je razvidno tudi iz cene aranžmaja.

ZASEBNI APARTMAJI, VILE, BUNGALOVI, ZASEB-
NE SOBE 
To so apartmaji v zasebnih hišah, s posebnim vho-
dom, ločenim od lastnikov, ki v večini primerov 
živijo v isti hiši. Vsak apartma ima eno (studio) ali 
več ločenih sob oziroma spalnic (glede na velikost 
apartmaja), kuhinjo, kopalnico, balkon ali teraso in 

ZAKAJ EVROPSKA KARTICA, KI JO PONUJA ZZZS, NE 
ZADOSTUJE?

Ne krije stroškov prevoza v domovino.

Ne krije stroškov zdravstvene oskrbe v zasebnih 
ambulantah.

Tudi ZZZS priporoča sklenitev dodatnega zavarovanja 
za tujino.

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

ODŠKODNINA V PRIMERU ZLOMA KOSTI

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 €.

1€ =
500 €

24h brez skrbi

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

•	CORIS se ukvarja izključno z zavarovanji za 
tujino

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

•	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. 

ZAKAJ CORIS?

Koristne Informacije in Odkrita Beseda - NE PREZRITE
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parkirišče. Cena najema apartmaja vključuje porabo 
vode, električne energije, plina, posteljnino, brisače 
(enkrat tedensko menjava, ob prihodu razen če ni v 
ceniku določeno drugače, v redkih primerih prine-
sete brisače s seboj), končno čiščenje. Pri določenih 
objektih je potrebno brisače, posteljnino in ostale 
stroške doplačati – glej cenik. Kljub temu, da so 
apartmaji opremljeni z vso potrebno opremo, ne bo 
odveč če s seboj vzamete še kakšno brisačo, kuhinj-
ske krpe, posodo ali ostale kuhinjske pripomočke. 
V apartmaju lahko biva le toliko oseb, kolikor ležišč 
ima. Otroci, ne glede na starost, morajo imeti svoje 
ležišče, razen če je v ceniku za posamezne desti-
nacije opredeljeno drugače. Vselitev v apartma je 
možna na dan prihoda po 14. uri, zadnji dan pa za-
pustite apartma do 10. ure. Do manjših sprememb 
lahko pride glede na pravila posameznih lokalnih 
posredniških agencij. Pri zasebnih soba je razlika, 
da imajo en skupen vhod ter različno kategorijo, in 
sicer sobe s skupnimi in sobe z lastnimi sanitarijami.

HOTELI - PRIHOD IN ODHODI 
Na dan prihoda se lahko v hotelsko sobo nastani-
te po 14. uri (v redkih primerih po 16. uri - odvisno 
od hotelske hiše), na dan odhoda pa jo zapustite 
do 10. ure razen, če ni drugače določeno. Če želite 
sobo zapustiti po 10. uri, se dogovorite na recep-
ciji, kjer vam bodo povedali če je to sploh mogoče 
oz. kolikšno je doplačilo. Ker so več ali manj vse 
menjave ob sobotah, lahko v glavni sezoni pride do 
manjših zamud pri končni pripravi sobe. Vsi hoteli 
imajo tudi pravilnik, oziroma hišna pravila, ki jih je 
potrebno upoštevati. So na vidnih mestih hotelskih 
hiš in drugih objektov.

SOBE 
V osnovno ceno aranžmaja smo vključili nastanitev 
v standardnih dvoposteljnih sobah, v primeru po-
sebnih želja in ob doplačilu pa lahko gostom rezer-
viramo tudi nadstandardne sobe, suite, družinske 
sobe ali vile - potrditev je odvisna od razpoložljivosti 
kapacitet in jih je potrebno obvezno najaviti ob pri-
javi. V kolikor biva v standardni dvoposteljni sobi več 
oseb (odrasli ali otroci) posebej opozarjamo, da so 
nastanjeni na dodatnih oziroma pomožnih ležiščih, 
ki nikakor niso primerljiva z osnovnimi ležišči, prav 
tako se seveda pojavi določena prostorska stiska in 
posledično s tem manjše udobje. Nekateri hotelir-
ji sprejemajo v standardne dvoposteljne sobe tudi 
dva otroka, pri čemer zaradi prostorske utesnjenosti 
lahko dodajo samo eno dodatno ležišče, medtem ko 
je drugi otrok lahko brez ležišča.

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 elek-
trične energije je seveda moteno normalno obrato-
vanje, saj si hoteli pomagajo z agregati, ki ne zago-
tavljajo 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.

FOTOGRAFIJE V KATALOGU IN INFORMACIJE NA 
SPLETNIH STRANEH 
Namenjamo jim posebno pozornost. Opozorili bi 
vas namreč radi, da so vse fotografije simbolične 
in prikaz (npr. sobe) ne pomeni, da boste nasta-
njeni 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 ce-
niku. 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 znača-
ja.

ODDALJENOST OD PLAŽE IN DRUGIH OBJEKTOV 
Navedbe v katalogu so zgolj informativne narave in 
predstavljajo samo približno oceno razdalje do naj-
bližje plaže oziroma oddaljenost od morja, glavnih 
hotelskih objektov, restavracij, zato je hoja ali vožnja 
lahko seveda daljša, prav tako je lahko oddaljenost v 
istem hotelskem kompleksu različna. Najbližje vsem 
skupnim objektom so nadstandardne sobe. Potreb-
no je upoštevati dejstvo, da so nekateri objekti in s 
tem tudi sobe – odvisno od lokacije - prav zaradi 
velikosti počitniških naselij, tudi precej oddaljeni. 
Plaže pred hotelskimi sklopi so javna last, čiščenje je 
v pristojnosti lokalne uprave. Načeloma plaže pred 
hotelskim sklopom oskrbuje hotelir. Spreminjajoče 
podnebne razmere, veter in tokovi lahko privedejo 
do naplavin morske trave, meduz, umazanije, zaradi 
česar lahko pride do omejitev pri kopanju in uporabi 
plaže, na kar žal nimamo vpliva.

BAZENI 
Vodi v bazenih iz higienskih razlogov dodajajo kemi-
kalije. Gostom z občutljivo kožo priporočamo, da se 
o tem posvetujejo s svojim zdravnikom ali bazenov 
sploh ne uporabljajo. Voda v bazenih se sicer redno 
menjuje, kvaliteta vode pa je ob množični uporabi 
vsekakor vprašljiva. V času menjave vode in čišče-
nja bazena le tega ni možno uporabljati. Uporaba 
bazena je razvidna iz obratovalnega časa. V obra-
tovalnem času je uporaba bazena dovoljena ob 
upoštevanju pravil in na lastno odgovornost, starši 
odgovarjajo za svoje otroke.

POSEBNE ŽELJE STRANK 
Ob rezervaciji in v kolikor je to mogoče, sprejema-
mo tudi posebne želje, vendar je izpolnitev le-teh 
odvisna od hotela in zanje ne prevzemamo nobene 
obveznosti (točno določena soba, pogled iz sobe, 
bližina sob dveh družin, nadstropje, velikost sob 
ipd). Na željo stranke nastanimo družine v dvop-
osteljne sobe z dodatnimi ležišči; to je standardna 
soba z možnostjo dodatnega ležišča. Dodatna le-
žišča ne ustrezajo standardu normalne hotelske 
postelje – ponavadi zložljiva postelja, zofa, zložljivi 
ležalnik. V kolikor se gosti strinjajo in ta možnost 
obstaja, lahko ob predhodni najavi potrjujemo tudi 
standardno sobo z dvema dodatnima ležiščema, 
pri čemer seveda goste opozarjamo o bistveno 
zmanjšani kvaliteti bivanja, prav tako je lahko drugi 
otrok brez dodatnega ležišča. Enoposteljne sobe 
so v večini hotelov v omejenem številu, pri čemer 
velikost, opremljenost in lega niso vedno identična 
s standardno sobo.

PREZASEDENOST HOTELA ALI DRUGEGA OBJEK-
TA NASTANITVE 
V primeru zasedenosti določenega hotela/penzio-
na/apartmaja/studia/vile si pridružujemo pravico 
nastaniti vas v enakovredno ali višjo kategorizacijo 
nadomestnega objekta. Seveda se zelo trudimo, da 
do tovrstnih sprememb ne bi prihajalo in v kolikor 
imamo pravočasno podatek, stranke o tem tudi 
obvestimo. Žal pa prihaja včasih do prezasedenosti 
kapacitet tik pred zdajci. V tem primeru vam bo naš 
lokalni partner priskrbel ustrezno nadomestno na-
stanitev, vi pa boste o tem obveščeni na licu mesta.

POSREDOVANJE POMANJKLIVOSTI IN REKLA-
MACIJE 
Zelo nam bo žal, če vaših pričakovanj z letovanjem 
ne bomo izpolnili in boste med samim letovanjem 
doživeli kakšne neprijetnosti ali pomanjkljivosti. Ob 
vsakem takšnem dogodku se nemudoma obrnite na 
hotelirja ali lokalnega agenta, saj bodo napravili vse, 
da se napaka ali neprijetnost odpravi. V primeru, 
da bi po vsebini sodeč lahko bila reklamacija raz-
rešena na kraju samem (npr. pomanjkljiva čistoča 
sobe, oprema in lega sobe), vi pa o tem niste ob-
vestili hotelirja oziroma agenta, se šteje, da ste se 
s takšno pomanjkljivostjo strinjali, hkrati pa boste 
izgubili pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z 
zahtevkom po vračilu kupnine oz. plačilu škode. 
Vsako reklamacijo je potrebno podati na licu mesta 
in v kolikor napak ni možno odpraviti, skupaj s pred-
stavnikom lokalne agencije in hotelirjem izpolnite 
reklamacijski zapisnik, ki ga podpisanega s strani 
hotelirja/lokalne agencije obvezno predložite k vaši 
pisni reklamaciji v Sloveniji. V kolikor tega ne boste 
napravili smatramo, da na storitve nimate pripomb 
in zato kasnejših reklamacij ne bomo obravnavali.

NAPAKE V KATALOGU 
Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi 
bile vse informacije in opisi pravilni. Zaradi velike-
ga obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam 
iskreno opravičujemo. Takoj ko napako odkrijemo, 
o tem obvestimo vsa naša prodajna mesta ter pra-
vilne podatke ponovno objavimo na naših spletnih 
straneh, ki so vedno tekoče opremljene z vsemi no-
vimi informacijami. Vljudno vas naprošamo, da vse 
podatke sproti preverjate na www.palma.si, če pa 
vam spletne strani niso dostopne, vam bomo vse in-
formacije z veseljem posredovali na vaš domači na-
slov ali preko faksa. V kolikor je napaka popravljena 
na naših spletnih straneh, s tem preneha veljavnost 
informacije v katalogu.

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA so sestavni del 
programov in so na volji na naši spletni strani www.
palma.si ter v vseh naših poslovalnicah po Sloveniji.

POMEMBNO: Zaradi velikega obsega so možne napake v tisku. V primeru odstopanj so veljavne cene ob sklenitvi rezervacije. Cene za objekte iz kataloga Jadran 2020 
veljajo na spletni strani www.palma.si oziroma do zasedenosti mest in že vključujejo navedene first minute popuste ali akcije. Za vse aranžmaje iz kataloga Jadran 2020 
veljajo Splošni in posebni pogoji poslovanja in so na voljo na vseh prodajnim mestih Palma d.o.o. oziroma na www.palma.si.
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Zabava 
brez meja

Ne zamudite 
popustov za 

zgodnje prijave 

Mandarine
z oljkami in limonami

Obiranje 
mandarin 

in limon

Glasba v živo, izleti, 
degustacije in 
druženje z “gusarji”
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Križarjenja po Jadranu
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Dobro je vedeti… 
vse o barkah s katerimi boste križarili

KAKŠNE SO SPLOH TE BARKE ? 
Vse naše barke/ladje so motorne in narejene iz lesa ali železa. Ladje so različnih velikosti in oblik. Nekatere 
izmed ladij v floti so stare več kot sto let, vendar se to nanaša le na njihovo ime in obliko, sicer pa je bil 
rekonstruiran vsak najmanjši del teh plovil saj so v preteklosti bile namenjene za različno uporabo, vse 
dokler niso postale turistične ladje. 

KOLIKO ČLANOV POSADKE DELA NA LADJI ?
Odvisno od svoje velikosti, vendar po večini je na ladji približno pet članov posadke in to so po navadi ka-
pitan, kuhar, natakar in mornarji. 

KOLIKO LJUDI JE NA LADJI? 
Število oseb na ladji se giblje od 20 do 40, odvisno od velikosti barke.

KAKŠNE SOPOTNIKE NAJ PRIČAKUJEM NA LADJI? 
Naši potniki so različne starosti in narodnosti, čeprav prevladujejo gostje iz angleško govorečega območja. Na 
ladijah Traditional kategorije prevladujejo mlajši potniki, popotniki, medtem ko je na kategorijah Tradition-
al Ensuite ali Premium mešanica različnih starostnih skupin, parov in skupin prijateljev.

KAKŠNO HRANO STREŽEJO NA LADJI?
Hrana na ladji je tipična domača. Za zajtrk vam postrežejo čaj in kavo, sadni sok, kruh, maslo, marmelado 
in na koncu šunko in sir. Angleški zajtrk je možno naročiti ob rezervaciji križarjenja ali na kraju samem. Ko-
silo je sestavljeno iz juhe ali testenin kot predjedjo, glavna jedjo s prilogami, solato in sladico. Za glavno jed 
pripravijo dva ali trikrat na teden ribe, sicer pa mesne jedi. Priloge so krompir, zelje in druge vrtnine. Za 
sladico prejmete sadje ali pecivo. Večerja ni vključena in takrat lahko obiščete tudi lokalne restavracije.

KAKŠNA JE RAZLIKA MED KABINO V SPODNJI PALUBI IN KABINO NAD PALUBO? 
Kabine se nahajajo na krovu (palubi) in pod krovom. Glavna paluba je paluba, na katero stopite, ko se 
vkrcate na ladjo. Kabine nad palubo se lahko nahajajo na glavni palubi ali nivoju nad glavno palubo. Kabine 
pod palubo so dejansko v trupu ladje. Prednost kabin, ki se nahajajo na krovu, je neposreden izhod na 
morje in bolj svež zrak, medtem ko so kabine pod palubo navadno mirnejše saj mimo hodijo samo vaši 
sopotniki, ki so ravno tako pod palubo in ne vsi potniki iz vaše ladje in tudi iz drugih ladij (kadar so ladje 
privezane ena na drugo). Hkrati so kabine pod palubo hladnejše saj se nahajajo na nivoju morja, ki jih hla-
di in hkrati so hodniki pod krovom pogosto klimatizirani, kar tudi vpliva na temperaturo v kabinah. Kabine 
pod palubo imajo večinoma majhne okenske odprtine.

Traditional Ensuite kategorija ladje imajo kabine z lastno kopalnico / straniščem in bolj udobne kot kategori-
je Traditional plovil. Kategorija ladje Traditional imajo skupne kopalnice in stranišča na krovu je treba deliti 
z vsemi potniki. Prav tako je večina ladij kategorije Traditional Ensuite nekdaj bilo kategoriziranih kot Tradi-
tional, preden so bile popolnoma prenovljene z novimi kabinami, palubo in gostinskimi prostori – z dodani-
mi kopalnicami v kabine in splošnega udobja. Kategorija ladij Traditional ima v kabinah pograde (z minimal-
nimi izjemami) in tudi kategorijo ladij Traditional Ensuite ima večinoma pograde (z izjemami), vendar pa so 
nekatera spodnja ležišča primerna za dve osebi (zakonski postelje) in to so potem triposteljne kabine. Kata-
rina Line ne more zagotoviti zakonsko posteljo ali dve enojni postelji, lahko pa se glede na možnost upošte-
va želja strank. 

Premium ladje so prva generacija flote nekdanje A+ kategorije, ponavadi z jamborjem in jadri. Premium Su-
perior pa so novejše, podobne Deluxe kategoriji, vendar malo krajše. Kabine so nekoliko večje, postelje so 
bodisi z 2 ločenima posteljama (TWIN) ali zakonske (brez pogradov) in so v celoti klimatizirane. Upoštevajte, 
da je moč klime omejena in odvisna od električnega priključka. Na ladji so zaradi hrupa vklopljeni genera-
torjev le do polnoči. Premium in Premium Superior ladje imajo tudi 2 dodatni storitvi - brezplačen ogled 
starega mestnega jedra Dubrovnika z angleško govorečim vodnikom po prihodu v Dubrovnik in vključeno 
kapitanovo večerjo!
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Z a k l a d i  Da l m ac i j e

z  l a d j o  M / V  Au ro r a  p r e m i u m  k at e g o r i j e

S P L I T  –  KO R Č U L A  –  D U B R OV N I K  -  M L J E T  –  H VA R  -  S TA R I  G R A D  -  B O L / M I L N A  -  S P L I T

1. dan: SPLIT (dobrodošlica)
Prijava možna od 14.00 ure dalje. V primeru jutranjega 
prihoda, lahko oddate prtljago in se odločite za samos-
tojni obisk zgodovinskega mesta Split. Ob 19.30 uri vas 
pozdravijo s pijačo dobrodošlice. Za tiste goste, ki prispe-
jo v poznih večernih urah bo na voljo hladen prigrizek 
(izbor sirov in narezkov). Nočitev.

2. dan: SPLIT – KORČULA (zajtrk, kosilo)
Zajtrk. Zgodaj zjutraj boste križarili proti otoku Korčula. 
Otok je bogat z vinogradi, oljčnimi nasadi, poln majhnih 
vasic s številnimi zalivi. Po postanku bo čas za kopanje 
v enem izmed mirnih zalivov, ki so kot nalašč za uživanje 
v čudovitem vzdušju neokrnjene narave, bujne vegetac-
ije in kristalno čistega morja. Kosilo na krovu. Popoldan 
prihod na Korčulo. Mali ‘’srednjeveški Dubrovnik’’, ro-
jstni kraj Marca Pola, ima starodavno vzdušje, kjer boste 
uživali ob zanimivem ogledu in sprehodu po vijugastih 
ulicah (možnost, da se pridružite vodenemu ogledu 
mesta). Po ogledu si privoščite čas za kozarec lokalne-
ga vina, skodelico kave ali pa zaplavate v morju. Nočitev. 

3. dan: KORČULA – ELAFITSKI OTOKI - DUBROVNIK 
(zajtrk, kosilo)
Zajtrk. Zgodaj zjutraj odhod in plovba proti Elafitskim 
otokom, kjer boste imeli veliko časa za uživanje na mor-
ju. 
Pot nadaljujemo proti Dubrovniku, čas za kosilo. Medtem 
ko plujete ob obzidju starega mesta, s čudovitim raz-
gledom, lahko izkoristite čas tudi za čudovite fotografi-
je. Sledi izkrcanje in voden ogled zgodovinskega središča. 
Prosto za da odkrivanje vseh lepot tega očarljivega 
kraja. Nočitev v Dubrovniku.

4. dan: DUBROVNIK – MLJET (zajtrk, kosilo)
Po zajtrku plovba do Mljeta, enega najlepših in najbolj 
zelenih jadranskih otokov, ki je znan po svojih dveh slanih 
jezerih, Veliko in Malo jezero. Samostan sv. Marije, ki se 
nahaja na otočku Velikega jezera, je največja in najbolj 
obiskana znamenitost narodnega parka. Kosilo na lad-
ji. Na vodenem ogledu boste izvedeli zakaj je bil Mljet 
za grškega junaka Ulyssesa najljubši počitniški kotiček. 
Zvečer kapitanova večerja na krovu. Nočitev.

5. dan: MLJET – HVAR (zajtrk, kosilo)
Zajtrk. Zgodaj zjutraj plovba proti Hvaru, otoku, ki ima 
največ sončnih dni v Evropi. Verjetno niste vedeli, da je 
bilo prvo gledališče v Evropi prav na Hvaru, torej še 
starejše od Shakespearovega gledališča v Angliji. Kar 
priča o res bogati zgodovinski dediščini otoka. Prosto 
za samostojno raziskovanje mesta ali pa se pridružite 
vodenemu ogledu Hvara in spoznate zakaj je mesto tako 
neverjetno. Za avanturiste pa lahko z jeep safarijem 
odkrijete priljubljene turistične kraje, čez aromatične 
griče rožmarinov in sivk, skozi različne hribovite vasi na 
otoku. Nočitev.

6. dan: HVAR – STARI GRAD (zajtrk, kosilo)
Po zajtrku odplujemo proti Starem Gradu, zgodovinskemu 
dragulju otoka Hvar, ustanovljenem 384 p.n.š., in ki 
velja za enega najstarejših mest v regiji. Mesto leži v 
zaščitenem zalivu na severozahodnem delu otoka Hvar, 
bogato s kulturno in zgodovinsko dediščino. Po kosilu 
na krovu prosto za samostojno raziskovanje mesta. V 
neposredni bližini se lahko odpravite do lokalnega vinar-
ja nedaleč od starega mesta ali pa se prepustite okusni 
kulinariki v eni izmed restavracij (konob), kjer ob kozarcu 
dobrega lokalnega vina opazujete sončni zahod. Vrnitev 
na ladjo in nočitev v Starem Gradu. 

7. dan: STARI GRAD – BOL – SPLIT (zajtrk, kosilo)
Zgodaj zjutraj nadaljevanje križarjenja proti Braču, kjer 
je predviden postanek na plaži Zlatni Rat. Plaža Zlatni 
Rat je dolga prodnata plaža blizu Bola, ki se skoraj 
navpično zajeda v morje in zaradi vpliva vetrov spreminja 
svojo obliko in položaj, kakor da je iz tekočega zlata. V 
primeru slabega vremena, sledi postanek v Milni. Zad-
nji dan boste lahko uživali v specialitetah na ladji, med-
tem ko plujete do zadnjega pristanišča, Splita. Po pri-
hodu možnost vodenega ogleda mesta Split, ki je pod 
zaščito Unesca. Sprehod po ulicah vam bo odkril zgodovi-
no tega edinstvenega mesta, ki ga je ustanovil rimski 
cesar Dioklecijan. Nočitev v Splitu.

8. dan: SPLIT (zajtrk)
Po zajtrku sledi izkrcanje ter slovo od posadke in vaših 
novih prijateljev. 

Odhodi: 8. in 15.8.2020,  8 dni/7 noči  že od 990 €/osebo

NAŠ NAMIG

 Palmovci priporočamo počitnice na
valovih vsem, ki ste aktivni in željni novih
odkritij. Odkrijte najlepše jadranske
kotičke na krovu barke ali križarke.
Vsak dan se boste prebudili v novi luki
in skočili s krova v drugačen odtenek
modrine.

Več tematskih programov križarjenj na
www.palma.si

Zgodnja prijava
-10%

Popust za prijave do 31. 3. 2020
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Kva r n e r  i n  O t o k i

1. DAN (SOBOTA): Opatija-otok Krk 
Odhod ob 13:00 h. Po kosilu na ladji bo sledil postanek 
za kopanje v kristalno čistem morju na poti proti otoku 
Krku-največjemu izmed hrvaških otokov. Krk je zelo 
raznolik otok s številnimi slikovitimi vasmi in zaselki,   
zelenimi promenadami, golo kamnito krajino, otočki in 
stotinami skritih zalivov in plaž. Večer na prostem z 
možnostjo sprehoda in pohajkovanja po številnih kavar-
nah in restavracijah ob mestni »rivi«. Nočitev v mestu 
Krk. 

2. DAN (NEDELJA): otok Krk-otok Rab
Po zajtrku na ladji boste odpluli proti otoku Rabu, ki je 
znan kot “otok ljubezni”. Mestece Rab, kjer boste prenoči-
li v pristanišču, je obkroženo s srednjeveškim obzidjem, 
romanskimi cerkvenimi stolpi, cerkvami in palačami, 
kamnitimi ulicami in starimi pročelji hiš. Uživali boste v 
“Galeriji” na ulicah in trgih, kjer mnogi slikarji in umet-
niki razstavljajo svoja dela. 

3. DAN (PONEDELJEK): Otok Rab – Zadar
Po zajtrku boste križarili od Raba vzdolž otoka Paga s 
postankom za kopanje na majhnem otoku Maun. Po 
kosilu nadaljujete naprej proti Zadru, kjer boste prista-
li v popoldanskih urah in kjer boste tudi prenočili. Tu 
imate tudi možnost, da se pridružite vodenemu ogledu 
mesta. Zadar je že stoletja metropola Dalmacije in tudi 
danes središče regije. Mesto se tudi danes ponaša z 
bogato spomeniško dediščino svetovnega pomena, 
vidno na vsakem koraku. Izstopajo predvsem rimski 
forum, zgrajen v prvem stoletju našega štetja, cerkev 
Sv. Donata iz devetega stoletja kot najbolj znana sred-

njeveška bazilika in simbol mesta, mogočno srednjeveško 
obzidje z reprezentativnimi mestnimi vrati in številne 
palače ter vile. Mesto je polno odličnih restavracij in 
prijetnih lokalov, poleg že omenjenih zgodovinskih 
spomenikov se ponaša z zanimivimi Morskimi orglami, 
edinimi te vrste na svetu in svetlobno instalacijo “Pozdrav 
soncu “. Nočitev v Zadru.

4. DAN (TOREK): Zadar-otok Molat ali Olib
Zgodnji odhod na otok Molat in otok Olib (odvisno od 
razpoložljivega prostora v manjših pristaniščih teh dveh 
otokov). Otok Molat se nahaja v severnem delu zadar-
skega arhipelaga. Mir, tišina in minimalna infrastruktu-
ra (4 restavracije, 3 trgovine) zagotavlja oddih daleč proč 
od običajnega turizma. Olib je mesto, kjer si boste lah-
ko odpočili svoje telo in dušo. Ni avtomobilov ali tovor-
njakov, samo traktor ali dva, ki so potrebni prebivalcem 
Oliba. Otok ima številne lepe plaže. Ob pristanku na 
kopnem ne boste mogli prezreti čudovite peščene plaže 
v bližini pristanišča. Vas Olib je majhna, a široka, sam 
otok pa je bil naseljen že v antiki. Zanimiva je cerkev iz 
leta 1632 in v njenem župnišču hranijo približno dvajset 
glagolskih kodeksov iz 16.-19. stoletja. Kapitanova večer-
ja na krovu in nočitev. 

5. DAN (SREDA): otok Molat ali Olib-Ilovik-Otok Lošinj 
Po zajtrku in jutranjem plavanju, boste odpluli proti 
mirnem otoku cvetja imenovanem Ilovik. Tudi tam boste 
imeli postanek za kopanje. Odhod na otok Mali Lošinj 
(kosilo na poti), ki zaradi obilice borovcev in čiste vode 
spada med najbolj priljubljene otoke v severnem Jad-
ranu. Mali Lošinj je eden izmed tistih krajev z največ 

sončnih dni na leto v Evropi. Imeli boste možnost spre-
hoda po mestu ali obiskali slikovito mestece Veli Lošinj 
(le 5 km stran). Morda pa se boste odločili za nočno 
kopanje na peščeni plaži Čikat. Nočitev v Malem Lošin-
ju.
 
6. DAN (ČETRTEK): otok Lošinj-otok Cres
Po jutranjem plavanju se boste odpeljali do otoka Cre-
sa. Ta dolg in ozek otok je pokrit s hrastovim, bukovim 
in borovim gozdom, kot tudi z vinogradi in nasadi oljk. 
Cres in Mali Lošinj sta bila nekoč en otok, vendar so med 
njima Rimljani izkopali kanal, ki ju se danes ločuje. Noč 
boste preživeli v pristanišču tipičnega srednjeveškega 
mesta Cres.

7. DAN (PETEK): otok Cres – Opatija
Po zajtrku boste zapluli do Opatije. Na poti boste imeli 
priložnost, da uživate v čudovitem pogledu na zname-
nito opatijsko riviero. Popoldanski prihod v Opatijo in 
sprehod po slavni promenadi Franz Joseph-Lungomare 
in do številnih barov in restavracij v Opatiji ali bližnji 
ribiški vasici Volosko-znani po odličnih restavracijah z 
morskimi sadeži. Možnost bo, da se pridružite našemu 
vodenemu ogledu Opatije takoj po prihodu v pristanišče. 
Za zadnji večer na ladji vam priporočamo poslovilno 
zabavo na ladji in izmenjavo naslovov z drugimi potniki, 
ki bodo takrat vaši novi prijatelji.

8. DAN (SOBOTA): Opatija
Po zajtrku se boste poslovili od posadke z upanjem, da 
vas bomo lahko spet pozdravili na katerem izmed naših 
križarjenj po Jadranu.

O PAT I JA- K R K- R A B- Z A DA R- M O L AT  A L I  O L I B- ( I LOV I K )  LO Š I N J - C R E S - O PAT I JA

Odhodi od 2.5. do 10.10.2020 že od 480 €/osebo
Sedem nepozabnih dni križarjenja po severnem Jadranu od otoka do otoka. Sprostite in prepustite se kapitanu in njegovi posadki (posebej tudi 
kuharju), ko bo odlično skrbela za vas. Čez dan se lahko kopate in sončite ali raziskujete podvodni svet Jadranskega morja. Večeri vam bodo na voljo 
za sprehod in ogled najlepših kvarnerskih obalnih mest, za dobro večerjo v kakšni gostilni ali zabavo ob poletnem počitniškem vrvežu...
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1. DAN (SOBOTA): Split-Makarska
Odhod iz splitskega pristanišča ob 13:00 uri. Po kosilu 
boste pluli vzdolž dalmatinske obale vse do Makarske 
rivijere in preživeli popoldne ob plavanju ob eni od naj-
lepših plaž na rivijeri. Iz te plaže se nam lahko tisti s 
pustolovsko žilico pridružite na rafting izletu na reki 
Cetini in ponovno vrnete na ladjo v Makarski v večernih 
urah. Nočitev v pristanišču Makarska, enem izmed naj-
bolj privlačnih krajev na hrvaški obali. Ob sprehodu po 
ulicah Makarske boste naleteli na številne cerkve in 
druge arhitekturne in kulturne znamenitosti. 

2. DAN (NEDELJA): Makarska – Mljet
Zjutraj zgodnji odhod proti Mljetu. Vmes pa bo prvi po-
stanek na polotoku Pelješac za osvežilno kopanje. Celo 
popoldne bo na voljo za ogled slanih jezer v Narodnem 
parku Mljet in uživanje v soncu in morju na tem mirnem 
otoku. Na sredi velikega jezera, znotraj nacionalnega 
parka, lahko obiščete stari samostan in cerkev, ali pa 
uporabite majhen čoln za pohajkovanje po narodnem 
parku. Nočitev v pristanišču Polača / Pomena. 

3. DAN (PONEDELJEK): Mljet – Dubrovnik 
Po zajtrku odhod v Dubrovnik, ki je vrhunec tega križar-
jenja. Na poti bo čas za kratko kopanje. Uživali boste v 
lepotah narave na poti proti “raju na zemlji”- kot je de-
jal slavni pisatelj George Bernard Shaw. Prihod v Dub-
rovnik v popoldanskih urah, ki si ga boste lahko ogle-
dali sami ali pa se najprej pridružili vodenemu ogled 
Dubrovnika. Sprehodite se po znamenitem Stradunu – 

tako ulici kot trgu znotraj mestnega obzidja. Za lepše 
poglede priporočamo sprehod po 1940 m dolgem ob-
zidju in vožnjo z nihalko na planino Srđ od koder se 
odpira čudovit pogled na mesto in okoliške otoke. No-
čitev v pristanišču tega čarobnega mesta. 

4. DAN (TOREK): Dubrovnik-Šipan / Trstenik
Jutro bo prosto za raziskovanje Dubrovnika. Odkrijte 
lepoto mesta s številnimi spomeniki, starodavnimi uli-
čicami, cerkvami ... Približno opoldne boste zapustili 
to čudovito mesto in nadaljevali križarjenje do otoka 
Šipan ali mesteca Trstenik na polotoku Pelješac, kjer se 
boste v popoldanskih urah kopali in tudi prenočili. Mož-
nost bo obiska lokalnih vinskih kleti. 

5. DAN (SREDA): Šipan / Trstenik-Korčula
Po zajtrku odhod na Korčulo, rojstni kraj Marca Pola. 
Kosilo na ladji pred Lumbardo (del Korčule). Do čudo-
vitega mesta Korčule boste prispeli pozno popoldne, 
kjer boste v pristanišču ostali zasidrani tudi čez noč. Na 
tem otoku lahko najdete več legend, zgodb in spome-
nikov, kot kjerkoli drugje. Poslušajte zgodbo kamnitih 
zidov, ki so jih gradili več kot dve stoletji nazaj.

6. DAN (ČETRTEK): Korčula-Hvar
Zgodaj zjutraj boste odpluli vzdolž otoka Hvar, ki je naj-
daljši otok na Jadranu. Ustavili se boste na Paklenih 
otokih, kjer bo čas za kosilo in kopanje in se nahajajo 
nedaleč od glavnega mesta otoka Hvar. Po kosilu si ga 
boste lahko tudi ogledali. Tu najdemo renesančno ka-

tedralo z originalnim stolpom, prav tako je bilo tu leta 
1612 ustanovljeno najstarejše mestno gledališče v Evro-
pi. Mesto Hvar danes ponuja obilo zabave, polno resta-
vracij, barov in kavarn, ki so odprti pozno v noč.

7. DAN (PETEK): Hvar – Brač (Bol)-Split
Vaš naslednji postanek bo otok Brač, kjer se boste ko-
pali na eni izmed najbolj znanih plaž v Dalmaciji-Zlatni 
Rat v bližini Bola (Zlati rt – gramozni pesek tvori nekakšen 
pomol, ki zaradi vetra in valov nenehno spreminja svo-
jo obliko). Bol je tipično ribiško mesto, ki se je spreme-
nilo v priljubljen turistični kraj. Po kosilu boste vaše 
potovanje nadaljevali nazaj proti Splitu, kjer je načrto-
vana zadnja noč. Na poti do Splita se boste ponovno 
lahko kopali v enem od številnih zalivov na otoku Braču. 
Prihod v Split v pozno popoldne. Uživali boste v pogle-
du na splitsko rivijero ob prihodu v Split. Možnost bo, 
da se pridružite vodenemu ogledu Splita, ki je mesto 
pod zaščito Unesca, torej ne pripada le Hrvatom, ampak 
je del svetovne dediščine. Tu najdete obilje rimske ar-
hitekture – izjemnega pomena pa je Dioklecijanova 
palača. 

8. DAN (SOBOTA): Split
Zgodnji zajtrk, po katerem bo čas, da se poslovite od 
posadke in vseh vaših novih prijateljev.

S P L I T  –  M A K A R S K A  –  M L J E T  –  D U B R OV N I K  –  P E L J E Š AC  –  KO R Č U L A  –  H VA R  –  (B O L )  S P L I T

Odhodi od 11.4. do 10.10.2020 že od 425 €/osebo
Za sedem nepozabnih dni križarjenja po južnem Jadranu od enega otoka na drugega je vse, kar boste potrebovali na poti zgolj nekaj kratkih majic in 
kopalke. Sprostite se in pustite, da kapitan in njegova posadka (posebej kuhar) poskrbijo za vas. Čez dan lahko plavate, se sončite in raziskujete 
podzemni svet jadranskega morja. Večere imate na voljo za obisk dobre restavracije, zabavo ali ogledovanje znamenitosti ...

R a z i s kova n j e  J u g a



Klicni center: 082 80 9000 www.palma.si15

1. dan (sobota): Split-Omiš / Pučišća 
Odhod iz Splita ob 13:00 uri, čemur sledi kosilo na lad-
ji, medtem ko boste križarili vzdolž dalmatinske obale. 
Po postanku za kopanje boste nadaljevali križarjenje 
proti Omišu ali kraju Pučišća na otoku Braču. Omiš je 
slikovito mesto obdano s strmimi skalnimi pečinami, 
kjer se reka Cetina izliva v Jadransko morje. Tukaj lahko 
doživite rafting na reki Cetini, se povzpnete na staro 
trdnjavo nad mestom, igrate odbojko na plaži ali pa se 
preprosto sprehajate po starem mestu Omišu in odkri-
vate dolgo slavno zgodovino kraja skozi številne zgodovin-
ske spomenike. Pučišća so tipično mediteransko mesto, 
ki se nahaja na severni strani otoka Brača na dnu glo-
bokega zaliva. To je zibelka svetovno znamenitega braš-
kega kamna. Obstaja možnost, da obiščete kamnoseško 
delavnico, ki je ena redkih preostalih delujočih kam-
noseških delavnic v Evropi. Uživajte v domači hrani, vinu 
in znamenitem olivnem olju te obalne vasi. Nočitev v 
pristanišču Pučišća. 

2. dan (nedelja): Omiš / Pučišća-Korčula
Do takrat, ko se boste prebudili na ladji, bodo Omiš / 
Pučišća že za nami. Po jutranjem kopanju v kristalno 
modrem morju, boste nadaljevali s križarjenjem proti 
Korčuli, rojstnem kraju Marka Pola. Kosili boste bodisi 
na rtu polotoka Pelješac (v bližini kraja Lovište) bodisi 
v mirnem zalivu Kneža na Korčuli. Popoldanski prihod 
v Korčulo za ogled tega izjemnega mesta. Po legendi je 
Korčulo ustanovil trojanski junak Anthenor v 12. stolet-
ju pred našim štetjem. Na tem otoku boste našli več 
legend, zgodb in spomenikov, kot kjerkoli drugje. V 
večernih urah vam priporočamo obisk katere izmed 
številnih konob v mestu in užitku v čudovitem razgledu 
na celino iz številnih kavarn in barov, ki jih najdete v 
mestu. Nočitev v Korčuli. 

3. dan (ponedeljek): Korčula-Lastovo
Pred nadaljevanjem križarjenja vam predlagamo kratek 
sprehod po tržnici mesta Korčula, kjer boste lahko ku-
pili sveže sadje (npr. lubenico, agrume) za užitek čez 
dan sicer pa boste odpluli do Lastova, najbolj oddal-
jenega naseljenega otoka v Dalmaciji, ki so ga Rimljani 
poimenovali Cesarski otok. Zasidrani v pristanišču Ubli 
boste imeli priložnost za obisk zaščitenega parka nara-

ve in uživanje v neokrnjeni naravi ali za obisk največjega 
mesta na otoku – istoimenskega mesta Lastovo (odd-
aljen nekaj km iz pristanišča Ubli). Otok je obdan z veliko 
manjšimi otočki in veliko osamljenimi zalivi, ki so pri-
merni za snorklanje, znan pa je tudi po številnih cerkvicah 
in nenavadno oblikovanih dimnikih v mestu Lastovo. 
Nočitev na Lastovu. 

4. dan (torek): Lastovo-Ravnik (Zelena jama)-Komiža 
/ Vis
Zgodnji odhod zjutraj v smeri otoka Vis, ki je bil vrsto 
let zaprt za turiste. Vis je bil, zaradi svoje edinstvene 
geografske lege, strateško pristanišče za mornarico. 
Zaradi te izolacije ima danes Vis poseben čar in poose-
blja slogan “Mediteran kot je nekoč bil”. V bližini Visa, 
je majhen otok Ravnik, kjer se nahaja Zelena jama (špil-
ja). Ime je dobila po nenavadni svetlobi, ki odseva v 
morju in prodira skozi odprtino na vrhu jame. Po kratkem 
kopanju (odvisno od vremenskih razmer), boste pluli 
na-prej do mesta Komiže ali Vis, kjer boste prenočili. 
Komiža je tipično mediteransko mesto na zahodnem 
delu otoka, kjer se je začel ribolov na vzhodnem delu 
Jadranskega morja. Uživajte v sprehodu po ozkih ulicah 
in bogati zgodovinski dediščini ali pa na kateri izmed 
prodnatih plaž z sladkovodnimi izviri, ki se raztezajo 
vzdolž celotnega zaliva na vzhodni strani Komiže. Mes-
to Vis se nahaja na severni strani otoka in se je razvilo 
v bližini ostankov antičnega Issa, prvega urbanega 
središča na Hrvaškem, ki so ga ustanovili Grki v 4. sto-
letju pred našim štetjem. Obiščite ostanke rimskih term, 
Mestni muzej ali uživajte v sprehodu in pogledih na 
prelepo Villae rusticae, ki se nahaja ob obali.
 
5. dan (sreda): Komiža / Vis-Biševo (Modra ja-
ma)-Starigrad
Zgodaj zjutraj boste križarili proti otoku Biševo na obisk 
Modre špilje, ki je čudovita naravna znamenitost. Ker 
so včasih vremenske razmere lahko zelo nepredvidljive 
in je možnost našega obiska odvisna od trenutnih po-
gojev, vas bo o možnosti ogleda obvestila posadka. Po 
kratkem obisku mesta Komiža / Vis, nadaljujete proti 
Starigradu na Hvaru, najbolj sončnem jadranskem oto-
ku. Prosto popoldne za raziskovanje tega edinstvenega 
mesta. Znamenito polje Starigrad je najstarejše na 

Hrvaškem in najbolje ohranjen primer antičnega grške-
ga sistema kmetijstva. Skupaj s starim mestnim jedrom 
je del svetovne dediščine pod zaščito UNESCA. 

6. dan (četrtek): Starigrad-Bol
Po zajtrku se boste odpeljali proti prelepem otoku Braču 
in Bol je tipično ribiško mesto, ki se je spremenilo v 
priljubljen turistični kraj. Kopanje na eni izmed najbolj 
znanih plaž v Dalmaciji-Zlatni Rat v bližini Bola (Zlati rt 
– gramozni pesek tvori nekakšen pomol, ki zaradi vetra 
in valov nenehno spreminja svojo obliko). Tu boste 
preživeli noč in imeli možnost, da poskusite odlične 
sveže ribe, domača vina in druge dobrote tega edin-
stvenega otoka ter uživate v lepem sprehodu po prom-
enadi. 

7. dan (petek): Bol-Split
Zadnji dan vam bo namenjen predvsem za sproščujoče 
plavanje v različnih mirnih zalivih na otoku Braču. Pozno 
popoldne se boste vrnili v Split, drugo največje hrvaško 
mesto in glavno mesto regije Dalmacije. Split je mesto 
pod zaščito Unesca, in njegovi zgodovinski in kulturni 
spomeniki pripadajo ne le njegovim prebivalcem, tem-
več tudi vsem, ki si želijo uživati v lepotah tisočletnega 
mesta. Možnost, da se pridružite vodenemu izletu po 
starem delu mesta (Dioklecijanova palača). Nočitev v 
pristanišču Split. 

8. dan (sobota): Split
Zgodnji zajtrk in čas, da se poslovite od posadke in vseh 
vaših novih prijateljev. 

S P L I T  –  O M I Š/ P U Č I Š Ć A  –  KO R Č U L A  –  L A S T OVO  –  R AV N I K  ( Z E L E N A  Š P I L J A )  / KO M I Ž A / V I S  –  B I Š E VO 
(M O D R A  Š P I L J A )  –  S TA R I G R A D  –  B O L- S P L I T

Odhoda 1. in 15.8.2020 že od 700 €/osebo
Če ste pravi popotnik, je to odlična pot za vas, saj bi se potovanje lahko imenovalo tudi “izven utrjenih poti”. Sprostite in prepustite se kapitanu in 
njegovi posadki (posebej tudi kuharju), ki bo odlično skrbela za vas. Čez dan se lahko kopate in sončite ali raziskujete podvodni svet jadranskega 
morja, večeri vam bodo na voljo za sprehode in za dobro večerjo v kakšni lokalni gostilni otoških mest ali romantičnem užitku ob dobri kapljici in 

zvokih dalmatinske glasbe v soju tisočerih zvezd. 

M e d  o t o k i  Da l m ac i j e
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1. DAN (SUBOTA): Split - Rogoznica ili Primošten
Polazak iz splitske luke u 13:00 sati. Ručak na putu, 
nakon kojega ćete se zaustaviti u mirnoj uvali u posli-
jepodnevnim satima. Noćenje u Rogoznici ili Primoštenu 
(ovisno o situaciji u pojedinoj luci) - oba mjesta su mala 
sela koja nude brojne restorane i male kafiće s izvan-
rednim vinima - čuveno vino Babić.

2. DAN (NEDJELJA): Rogoznica ili Primošten - Šibe-
nik - slapovi Krke / Skradin ili Zlarin
Nakon doručka nastavljamo naše putovanje u Šibenik 
uz jutarnje razgledavanje ovog povijesnog grada. U Šibe-
niku možete posjetiti dvorac iznad centra mjesta i mno-
ge lijepe povijesne zgrade, kao npr. gotičku palaču 
Foscolo ili baroknu crkvu Sv.Lovrenca. Odlazak do slapo-
va rijeke Krke, gdje ćete uživati u pogledu na kanjon 
Krke i biti će vam poslužen ručak na brodu. U popod-
nevnim satima ćete imati vremena posjetiti najljepši 
nacionalni park i slapove. Otkrijte ljepote Krke i njenu 
iznimno bogatu floru i faunu. Noćenje u luci Skradin - ili
na otoku Zlarinu (ovisno o situaciji u manjem pristaniš-
tu Skradin).

3. DAN (PONEDJELJAK): Slapovi Krke - Kornati - Sali
Ovaj dan ćeTE posjetiti područje poznatog Nacionalnog 
parka Kornati - bogato ribom te kulturno - povijesnim 
znamenitostima. Ruševine stare ilirske tvrđave, rimske 
vile, stara kršćanska crkva Djevice Marije i srednjovje-
kovna utvrda i naselje pružaju dodatnu vrijednost otoku. 
Kornati se sastoje od 140 otoka i hridi. Visoke litice i 
hridi, koji se u nekim otocima dramatično spuštaju sto-

tinjak metara strmo u more oštri kao britva. To je nešto 
nevjerojatno za vidjeti. Noćenje u mjestu Sali na Dugom 
otoku. 

4. DAN (UTORAK): Sali - Zadar
Ujutro će biti rezerviran za kupanje. Odlazak u Zadar u 
poslijepodnevnim satima, gdje ćete provesti noć u mjes-
nom pristaništu u središtu grada. Ovdje imate mogućnost 
da se pridružite organiziranom razgledu grada. Zadar 
je stoljećima metropola Dalmacije i danas središte regi-
je. Grad danas ima bogatu kulturnu baštinu od svjet-
skoga značaja, vidljivu na svakome koraku. Najistak-
nutiji je rimski forum, izgrađen u prvom stoljeću nakon 
Krista, crkva Sv. Donata iz devetog stoljeća, kao na-
jpoznatija srednjovjekovna bazilika i simbol grada, moćne 
srednjovjekovne zidine sa reprezentativnim gradskim 
vratima te brojnim palačama i vilama.
Grad je pun odličnih restorana i ugodnih lokala, osim 
već spomenutih povijesnih znamenitosti, ponosi se i 
Morskim orguljama - jedini takve vrste u svijetu s svjet-
losnom instalacijom “Pozdrav suncu”. Noćenje u Zadru.

5. DAN (srijeda): Zadar - Vodice
Danas, idete natrag duž dalmatinske obale. Stanka za 
kupanje u jednoj od najljepših uvala na putu. Nakon 
ručka zaputiti ćemo se prema uvijek popularnom i živom 
mjestu Vodice, gdje ćete provesti noć. Možete uživati   u 
prekrasnim terasama lokalnih restorana i
barova ili jednostavno prošetajte predivnim plažama 
ovog tipičnog dalmatinskog gradića.

6. DAN (ČETVRTAK): Vodice - Trogir
Nakon doručka odlazak na kupanje u jednu od uvala. 
Nakon ručka, vidjet ćete stari dalmatinski grad Trogir 
(ovdje su otkrili čuveni grčki reljef iz 4. stoljeće). Trogir 
se ponekad naziva “mini Venecija” ili plutajući grad muzej 
sa jedinstvenom arhitekturom.

7. DAN (PETAK): Trogir - Split
Povratak na Splitskoj rivu s cijelim danom posvećenim 
za kupanje. Zaustaviti ćete se u jednoj od uvala na oto-
ku Čiovu, koji je mostom povezan s Trogirom. U kasnim 
poslijepodnevnim satima nastavljamo do posljednjeg 
pristaništa, dok ćete uživati prekrasan pogled na split-
sku Rivu. Po dolasku možete se pridružiti organiziranom 
razgledu Splita. Split je grad spomenik pod zaštitom 
UNESCO-a te je dio svjetske kulturne baštine. Ovdje 
nalazimo obilje rimske arhitekture - od posebnog inte-
resa je Dioklecijanova palača. Noćenje u Splitu.

8. DAN (SUBOTA): Split
Rani doručak, nakon kojeg ćete imati vremena, pozdra-
viti se sa posadom i novim prijateljima! 

S P L I T  –  R O G O Z N I C A / P R I M O Š T E N  –  S L A P O V I  K R K E / S K R A D I N  A L I  Z L A R I N  –  K O R N AT I / S A L I  –  Z A D A R  –  V O D I C E  –  T R O G I R - S P L I T

Odhodi 6.6., 25.7., 8. in 22.8.2020 že od 510 €/osebo
Za sedem nepozabnih dni križarjenja po srednji Dalmaciji je vse, kar boste potrebovali za pot zgolj nekaj kratkih majic in kopalke. Sprostite se in 

pustite, da kapitan in njegova posadka (še posebej kuhar) poskrbijo za vas. Čez dan lahko plavate, se sončite in raziskujete podzemni svet jadrans-
kega morja, večere pa imate na voljo za obisk dobre restavracije, zabavo ali ogledovanje znamenitosti ...

N a r ava  i n  Ku lt u r a
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Od 
doma v svet
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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Istra je resnično nekaj posebnega, z bogato turistično ponudbo in mnogimi mesteci, 

ki ponujajo vse, kar si gost poželi. Od številnih plaž, do urejenih stez za sprehajanje, 

kolesarjenje, športnih vsebin, wellness centri, odličnimi gostilnami in  bogate kulturne 

dediščine.

Oddahnite si od vsakdana med tlakovanimi uličicami starih istrskih mest, kjer na vsakem 

vogalu diši po svežih ribah, oljčnem olju in tartufih. Istra nedvomno predstavlja pravo 

kulinarično doživetje in ve, kako vas osvojiti – z lepoto, sproščenostjo in avtentičnostjo; z 

dinamično obalo in sproščujočo pokrajino v notranjosti.

jadran I istra
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Savudrija
Ribiški kraj na najzahodnejšem rtu Istre, ki ga oznacuje najvišji in najstarejši 
istrski svetilnik na Jadranu. Zaradi vetra lebic še danes na edinstven način 
spravljajo ribiške barke na lesena stojala.

Kanegra
Prostrano turistično naselje na vhodu v hrvaško Istro leži na gricu v senci
borovcev. Ponaša se z belo prodnato plažo, živahnih zabavah za mlade, 
široki športni ponudbi in izjemnih pogledih na Piranski zaliv.

Umag
Mesto turizma in športa. Bogata turistična ponudba s številnimi plažami, 
urejenimi stezami za kolesarjenje, jahanje in sprehode, podeželskimi 
vilami, casinoji, zabavami, wellness centri in domačimi gostilnami zadovolji 
tudi najzahtevnejše pocitnikarje, ki si želijo sprostitve ali aktivnih počitnic.

Novigrad
Nekoč ribiško mestece, danes vodilno mesto v turistični ponudbi Istre. 
Zaradi bogate dedišcine, cudovitih plaž, idilicne promenade, bujnega 
rastja, vrhunskih restavracij, športnih vsebin in pestrega umetniškega 
programa, je zanimiv tako za družine, kot tudi za mlade.

Poreč
Najrazvitejše istrsko središče je mesto zabave, športa, gostoljubnih 
domačinov, zgodovine in kulture. Ponaša se z vrhunsko turistično ponudbo 
in urejenimi plažami, ki se nahajajo v bližini vseh naših hotelov, ki raj za 
družine, športnike in mlade, ki si želijo zabav do jutranjih ur.

Vrsar
Romantično ribiško mesto med Porečem in Limskim kanalom ima popolne 
pogoje za oddih – izjemen razgled na sosednje otoke, čisto morje, urejene 
zalive, plaže, ki se skrivajo v senci gostih borovcev in živahno pristanišče, 
ki je s 190 stalnimi letnimi privezi pravi raj za navtike.

Rovinj
Velja za najbolj romanticno mesto na Jadranu zaradi barvitosti, bogatega 
umetniškega naboja, energije in beneške arhitekture, ki je moderni 
urbanizem ni dotaknil. Življenje med strnjenimi hišami, ozkimi ulicami in 
majhnimi trgi še danes teče v počasnem in sproščenem ritmu.

Fažana
je čarobno istrsko mesto z idilično promenado in pogledom na bližnje 
Brione. Zaznamuje ga pestro vsakdan in številne ribiške prireditve, ki 
popestrijo umirjene, družinske počitnice.

Pula
Mesto z zgodovinskim šarmom in modernim karakterjem. Številnih antičnih
ostankov, kilometrskih plaž, neokrnjene narave in živahnega nocnega 
življenja z vrhunskimi glasbenimi, plesnimi in gledališkimi spektakli na 
puljskih ulicah in trgih nikakor ne smete zamuditi.

Medulin
Slikovito ribiško mestece v poletnem času zasveti v vsem svojem sijaju. 
Številne plaže in samotni zalivi v objemu oljk in vinogradov so kot nalašc 
za družinske pocitnice. Živahna zaliva Pomer in Premantura odpirata vrata 
do najjužnejšega dela Istre, rta Kamenjaka, ki velja za enega najlepših 
naravnih rezervatov.

Rabac
Majhen kraj, ki se v sezoni spremeni v živahno turistično središce. »Biser
kvarnerskega zaliva« se ponaša z nizom urejenih plaž, številnimi bazeni, 
igrišci za golf, tenis in odbojko, potapljaškimi centri in vodnimi športi, ki 
privabljajo številne aktivne počitnikarje.
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Kanegra, Apartments Kanegra Plava Laguna**

Savudrija, Rooms Savudrija Plava Laguna ***

V borovem gozdičku, 9 km od mesta Umag, 
ob delno betonirani, delno skalnati plaži.
Ponudba: samopostrežna restavracija, sef 
pri recepciji, bazen, košarka, odbojka na 
mivki, tenis, mini golf, namizni tenis, v bližini 
možnost vodnih športov. Hišni ljubljenčki 
dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v naselju in sobah 
(plačilo).

Sobe: kopalnica z wc-jem, telefon, sat tv, 
balkon, nekatere na morsko stran. Možno 
dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Sredi mediteranskega rastlinja, 10 km od mes-
ta Umag, 100-500m od kamnite, delno pro-
dnate plaže in 500 m od nudistične plaže.

Ponudba: restavracija, pizzeria, a-la-carte 
restavracija, bar v diskoteki; trgovina, sef pri 
recepciji, košarka, mali nogomet, odbojka na 
mivki, tenis, namizni tenis, mini golf, najem 
koles, v bližini možnost vodnih športov, ani-
macija za odrasle in otroke. Hišni ljubljenčki 
dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: internetni kotiček, brezžični internet 
(plačilo).

Bungalovi: kuhinjska niša, kopalnica z wc-jem, 
telefon, sat-tv, balkon ali terasa, ena ali dve 
spalnici, dnevni prostor z dvema dodatnima 
ležiščema.

Storitev najem.

Polpenzion: samopostrežna zajtrk in večerja 
z vključeno določeno pijačo.

ODKRITA BESEDA

 starejša in skromnejša oprema, 
živahno naselje z možnostjo športnih 
aktivnosti in zabave

ODKRITA BESEDA

 starejši objekt in oprema, vendar ob 
plaži in blizu mesta

 vključena pijača pri večerji

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

KUŽKOM
PRIJAZNO

PREPROSTO
UGODNO

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 15. 3. 2020

OTROK do 3 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 15. 3. 2020

jadran I  istra
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Savudrija, Apartments Savudrija Plava Laguna ***

V naselju Bašanija, 6 km od mesta Umag, v 
senci borovcev, ob delno betonirani, delno 
skalnati plaži.

Ponudba: restavracija, sef pri recepciji, ani-
macija za odrasle in otroke, zunanji bazen, 
namizni tenis, mini golf, v bližini tenis, šola 
tenisa, v bližini možnost vodnih športov. Hišni 
ljubljenčki dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet na recepciji (brez-
plačno).

Standardni apartmaji: kuhinjska niša, kopal-
nica z wc-jem, telefon, sat-tv, balkon ali tera-
sa. Z eno ali dvema spalnicama, dnevni pros-
tor z možnima dodatnima ležiščema. 

Storitev najem.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo pri večerji.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

ŠPORT

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

PREPROSTO
UGODNO

Zgodnja prijava
-10%

Popust za prijave do 15. 3. 2020

jadran I  istra jadran I  istra

V naselju Punta, 1 km od središča mesta Umag, 
ob delno betonirani, delno prodnati plaži.

Ponudba: samopostrežna in 'a-la-carte' resta-
vracija, bar, bar s prigrizki na plaži, bazen za 
odrasle, otroška bazena. V bližini tenis in šola 
tenisa, možnost vodnih športov, ACI marina, 
prostor za kolesa. Hišni ljubljenčki niso dovo-
ljeni.

Internet: brezžični internet v sobah brezplač-
no.

Superior sobe: večje, enaka oprema kot 
classic. Možno eno dodatno ležišče.

Premium sobe: večje, enaka oprema kot 
classic, balkon, morska stran. Možno eno do-
datno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja. 

Umag, Hotel Sol Sipar For Plava Laguna ****

NAŠ NAMIG
 v 2017 popolnoma in moderno 

obnovljen, s kategorijo 4*, za
 brezskrbne družinske počitnice

NAŠ NAMIG
 ob morju
 udobna nastanitev za družine

DRUŽINSKE
SOBE BREZPLAČNO

Wi-Fi
ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 15. 3. 2020

1. otrok do 12 let in 2. otrok 
do 5 let BREZPLAČNO 

v sobi 1/2+1
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Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Umag, Hotel & Residence Sol Garden Istra For Plava Laguna ****

V naselju Katoro, 3 km od mesta Umag, 300 m 
od delno prodnate, delno betonirane in delno 
skalnate plaže.

Ponudba: samopostrežne restavracije, 'a-la-
-carte' restavracija, bar, bar s prigrizki ob ba-
zenih, mini klub, animacija, wellness, trgovi-
nica, namizni tenis, najem koles, tenis, v 
bližini možnost vodnih športov. Hišni ljubljenč-
ki niso dovoljeni. 

Internet: internetni kotiček in brezžični inter-
net v sobi brezplačno, internetni priključek v 
sobi (plačilo).

Sobe classic v hotelu ali depandansi (Res-
idence): klimatizirane, kopalnica z wc-jem, 
sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini bar, sef, 
balkon. Možno dodatno ležišče.

Sobe premium v depandansi (Residence): 
večje, enaka oprema kot classic, balkon, pog-
led bazen, možno eno dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

V naselju Punta, 1 km od središča mesta Umag, 
ob delno betonirani, delno prodnati plaži.

Ponudba: samopostrežna in 'a-la-carte' resta-
vracija, več barov, bazen s sladko vodo za 
odrasle, bazen za otroke, wellness, mini klub 
animacija za odrasle in otroke, trgovinica s 
spominki, frizerski salon, v bližini tenis, mož-
nost vodnih športov. Hišni ljubljenčki niso 
dovoljeni.

Internet: brezžični internet v sobah in inter-
netni kotiček pri recepciji brezplačno.

Standardne sobe v hotelu ali depandansi 
(Residence): klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini bar, 
sef, nekatere z balkonom. Možnost dodatnega 
ležišča v sobi z balkonom.

Premium sobe v hotelu: enaka oprema kot 
standard, balkon, morska stran. Možno eno 
dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Umag, Hotel & Residence Sol Umag For Plava Laguna ****

ODKRITA BEASEDA

 Hotel Sol Umag je večkratni 
prejemnik ‘’Trip Adviser’’ nagrade 
odličnosti

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE BREZPLAČNO

Wi-Fi

1. otrok do 12 let in 2. otrok 
do 5 let BREZPLAČNO 

v sobi 1/2+1

1. otrok do 12 let in 2. otrok 
do 5 let BREZPLAČNO 

v sobi 1/2+1

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 15. 3. 2020

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 15. 3. 2020

NOTRANJI
BAZENVODNI PARK WELLNESS

DRUŽINSKE
SOBE BREZPLAČNO

Wi-Fi

NAŠ NAMIG

 vse vključeno za otroke od 4 do 
12 let (17.5. - 12.9.): kosilo, pijača, 
sladoled/desert

jadran I  istra
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Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 15. 3. 2020

V naselju Katoro, 2,5 km od mesta Umag, ob 
delno skalnati, delno betonirani plaži.

Ponudba: samopostrežna restavracija, več 
barov, bazen s sladko vodo, otroški bazen, 
trgovinica s spominki, mini klub, animacija za 
odrasle in otroke, namizni tenis, badminton, 
v bližini tenis in šola tenisa, športni center, 
kegljišče, mini golf, odbojka na mivki, jahalni 
center, možnost vodnih športov. Hišni ljub-
ljenčki niso dovoljeni.

Internet: internetni kotiček pri recepciji, brez-
žični internet v hotelu brezplačno.

Standardne sobe: kopalnica, sat tv, telefon, 
sef, klima, balkon.

Umag, hotel sol aurora for plava laguna ****

NAŠ NAMIG
 zaradi romantičnega vzdušja 

priljubljen med pari

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 15. 3. 2020

jadran I  istra jadran I  istra

V naselju Katoro, 3 km od mesta Umag, 100-
500 m od delno kamnite, delno prodnate 
plaže.
Ponudba: samopostrežna restavracija, 'a-la-
-carte' restavracija, picerija, več barov, okre-
pčevalnica, animacija za odrasle in otroke, 
namizni tenis, v bližini tenis in šola tenisa, 
kegljišče, odbojka na mivki, košarka, najem 
koles, jahalni center, možnost vodnih športov. 
Hišni ljubljenčki so dovoljeni (na vprašanje, 
plačilo). 
Internet: brezžični internet pri recepciji brez-
plačno.
Apartmaji (2-5 oseb): kopalnica z wc-jem, 
sat-tv, telefon, spalnica, dnevni prostor s ku-
hinjsko nišo, balkon ali terasa. Možnost 3 do-
datnih ležišč.
Studio: kopalnica z wc-jem, sat-tv, telefon, 
dnevni prostor z zakonskim ležiščem kuhinjska 
niša, balkon ali terasa. Možno eno dodatno 
ležišče. 
Storitev najem.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Umag, Apartments Polynesia Plava Laguna *** 

NAŠ NAMIG

 blizu zaliva z betoniranimi in 
prodnatimi plažami

 naselje z urejeno okolico, a starejšo 
in skromnejšo opremo v apartmajih

ŠPORT

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

VODNI PARK

ŠPORT ZUNANJI 
BAZEN BREZPLAČNO

Wi-Fi

VSE VKLJUČENO
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
• popoldanski in večerni prigrizki pri 

bazenu
• lokalna pijača ob obrokih (točeno pivo, 

točeno namizno vino, voda, brezalkohol-
na pijača, topli napitki) in v baru točena 
lokalna brezalkoholna in določena alko-
holna pijača ter topli napitki (kava, čaj)

• določene športne aktivnosti
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V naselju Katoro, na mestu nekdanjih app Sol 
Polynesia, 3 km od mesta Umag, 100-500 m 
od delno kamnite, delno prodnate plaže.

Ponudba: samopostrežna restavracija, ‘a-la-
carte’ restavracija, picerija, več barov, 
okrepčevalnica, bazen, animacija za odrasle 
in otroke, namizni tenis, v bližini trgovinica, 
tenis in šola tenisa, odbojka na mivki, najem 
koles, jahalni center, možnost vodnih športov. 
Hišni ljubljenčki so dovoljeni (na vprašanje, 
plačilo). 

Internet: internetni kotiček in brezžični inter-
net pri recepciji ter internetni priključek v 
apartmajih/bungalovih brezplačno.

Apartmaji: klimatizirani, kopalnica z wc-jem, 
sušilec za lase, spalnica, dnevni prostor, ku-
hinjska niša, mikrovalovna pečica, telefon, 
sat-tv, sef, balkon ali terasa. Možna tri dodat-
na ležišča.

Storitev najem.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Umag, Apartments Sol Katoro For Plava Laguna ****

NAŠ NAMIG

 moderno opremljene apartmaje 
priporočamo družinam in njihovim 
štirinožnim ljubljenčkom

 v bližini tenis centra in akademije, 
igrišča, ki so zvečer tudi osvetljena

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO VODNI PARK

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

V središču resorta Stella Maris, 2 km od mes-
ta Umag, ob delno skalnati, delno betonirani, 
delno peščeni plaži. 

Ponudba: samopostrežna restavracija, 'a-la-
-carte' restavracija, picerija, več barov, bazen 
z morsko vodo, bazen s sladko vodo za otroke 
in dojenčke, vodno igrišče, mini klub, anima-
cija za odrasle in otroke, trgovinice, diskoteka, 
mali nogomet, namizni tenis, v bližini tenis, 
košarka, odbojka, badminton, najem koles, 
možnost vodnih športov. Hišni ljubljenčki so 
dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: internetni kotiček in brezžični inter-
net pri recepciji brezplačno.

Apartma standard (2-3 osebe): klimatizira-
ni, kopalnica z wc-jem, spalnica, dnevni pros-
tor s kuhinjsko nišo, telefon, sat-tv, balkon. 
Možno eno dodatno ležišče (raztegljiv kavč).

Apartma superior (2-4 osebe): enaka opre-
ma kot standard, v dnevnem prostoru dodat-
no ležišče za 2 osebi (raztegljiv kavč).

Apartma premium (2-4osebe): enaka opre-
ma kot superior, velikosti cca. 30 m2.

Storitev najem.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno določeno pijačo.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Umag, Apartments Sol Stella For Plava Laguna ***

NAŠ NAMIG
 veliko možnosti za igro otrok in 

aktiven oddih

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO BREZPLAČNO

Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

PRIVEZ ZA
ČOLNE

jadran I  istra

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 15. 3. 2020

Zgodnja prijava 
-20% v obdobju 24.4. - 27.6. 
Popust za prijave do 15. 3. 2020
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jadran I  istra jadran I  istra

Približno 9 km od mesta Umag, ob skalnati in 
betonirani plaži.

Ponudba: 'a-la-carte' restavracija, več barov, 
picerija, tematski bazenski kompleks, trgovina, 
pekarna, animacija za odrasle in otroke, otro-
ška igrišča, adrenalinski park, tenis, namizni 
tenis, mini golf, odbojka na mivki, nogomet, 
balinanje, badminton najem koles, možnost 
vodnih športov. Hišni ljubljenčki dovoljeni (hi-
šice Classic park stran) (na vprašanje, plačilo). 

Internet: brezžični internet v kampu brezplač-
no, internetni kotiček pri recepciji (plačilo).

Hišice Classic: klimatizirane, kopalnica, dve 
spalnici, kuhinjska niša, dnevni prostor z je-
dilnim kotom z možnostjo dveh dodatnih lež-
išč, sat-tv, nadkrita terasa z vrtno garnituro, 
park ali morska stran.

Storitev najem.

Umag, Mobilne Hišice Camping Park Umag ****

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava 
-15% v obdobju 24.4. - 27.9.
Popust za prijave do 15. 3. 2020

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Približno 1 km od mesta Novigrad, ob prodna-
ti plaži.

Ponudba: restavracije, več barov, bazen s 
sladko vodo za odrasle in otroški bazen, ani-
macija za odrasle in otroke, terasa z živo glas-
bo, igrišče, trgovinica s spominki, otroško 
igrišče, v bližini možnost najema koles, peda-
linov, kajakov, namizni tenis, tenis, odbojka, 
odbojka na plaži, košarka, nogomet, mini golf. 
Hišni ljubljenčki niso dovoljeni. 

Internet: brezžični internet brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, neka-
tere z balkonom, na morsko stran. Možno eno 
dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja, vključena pijača pri večerji (do 
28.05. in od 14.09.).

Novigrad, Aminess Laguna Hotel ***

NAŠ NAMIG

 skromen hotel z velikim poudarkom 
na dobri hrani in prijaznosti osebja 
ter odlično lokacijo med razkošnimi 
borovci in blizu plaže.

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-5%

Popust za prijave do 29.2.2019

OTROK do 14 let 
BREZPLAČNO 

v določenih terminih

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NOVO V 2020!
nov kompleks bazenov 
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Približno 800m od antičnega dela mesta No-
vigrad, 150 m od prodnate plaže.

Ponudba: restavracija, 'a-la-carte' restavraci-
ja s teraso, restavracija z žarom na plaži, več 
barov, bazen s sladko vodo za odrasle in otro-
ški bazen, notranji bazen z ogrevano morsko 
vodo, wellness, animacija za odrasle in otroke, 
večnamensko igrišče, frizerski in kozmetični 
salon, trgovinica s spominki, igralnica, fitnes, 
v bližini športni center, namizni tenis, tenis, 
odbojka, odbojka na plaži, košarka, nogomet, 
mini golf. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, sef, 
mini bar, nekatere balkon in na morsko stran. 
Možno eno dodatno ležišče. 

Družinske sobe 2+2: večje, enaka oprema kot 
standard, možni dve dodatni ležišči.

Družinske sobe (povezane) 1/4: enaka opre-
ma kot standard, morska stran, dve povezani 
sobi, balkon, morska stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo (do 28.05. in od 
14.09.).

Novigrad, Aminess Hotel Maestral ****

NAŠ NAMIG
 Punto Mare – center poletne 

zabave na plaži hotela Maestral. 
Terasa z ležalniki in senčniki, 
neskončni bazen, ponudba 
koktejlov ter prigrizkov in sladoleda, 
animacijski program, tematski 
večeri z živo glasbo, Wi-Fi, možnost 
brezplačnega parkiranja.

ŠPORTNOTRANJI
BAZEN BREZPLAČNO

Wi-Fi

Zgodnja prijava
-5%

Popust za prijave do 29.2.2019

Približno 4 km od mesta Novigrad, v gozdičku, 
ob kamniti plaži.

Ponudba: restavracija, več barov, botanični 
vrt, otroško igrišče, mini klub, animacija za-
odrasle in otroke, tenis, namizni tenis, mini 
golf, odbojka, balinanje, mali nogomet, pain-
tball, na plaži možnost vodnih športov. Hišni 
ljubljenčki dovoljeni v hišicah Istrian Premium 
Village (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v naselju brez-
plačno.

Mobilne hišice: klimatizirane, dve kopalnici, 
sušilec za lase, sat-tv, dve spalnici, bivalni 
prostor z dvema dodatnima ležiščema, kuhinja 
z jedilnim kotom, nadkrita terasa z vrtno gar-
nituro. 

Storitev najem.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Novigrad, Mobilne Hišice Aminess Maravea Camping Resort ****

NAŠ NAMIG

 kamp z veliko sence in zavetja, ki ju 
daje hrastov gozdiček ter bazenom, 
ki je posebej priljubljen med otroci

 kompleks bazenov z otroškim 
bazenom in urejenim sončiščem za 
vse goste kampa

Zgodnja prijava
-5%

Popust za prijave do 29.2.2019

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

jadran I  istra

KUŽKOM
PRIJAZNO BREZPLAČNO

Wi-Fi
ZUNANJI 
BAZEN

OBNOVLJENO V 2020!
- preddverje, lobby bar in recepcija

OTROK do 14 let BREZPLAČNO 
v določenih terminih
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jadran I  istra jadran I  istra

V bližini Novigrada, v borovem gozdičku, ob 
prodnati in betonirani plaži.

Ponudba: restavracija a la carte, restavracija, 
bar na plaži, Punto Mare fun& beach zone - 
center poletne zabave, vodni športi, animaci-
ja za vse generacije, mini club, kolesarski 
kotiček, nogometno igrišče, tenis igrišča, 
odbojka, mini golf, namizni tenis. Hišni ljub-
ljenčki dovoljeni (v hišicah classic) (na vpra-
šanje, plačilo)

Internet: brezžični internet v sklopu kampa 
brezplačno.

Mobilne hišice classic: klimatizirane, kopal-
nica (tuš, wc), sat tv, dve spalnici, ena z za-
konsko posteljo, ena z ločenimi ležišči, dnev-
na soba z raztegljivo kotno sedežno garnituro, 
opremljena kuhinja, terasa z mizo in 4 stoli.

Mobilne hišice premium: klimatizirane, ko-
palnica (tuš, wc), sat tv, dve spalnici, ena z 
zakonsko posteljo, ena z ločenimi ležišči, dnev-
na soba z raztegljivo kotno sedežno garnituro, 
opremljena kuhinja, mikrovalovna pečica, sef, 
terasa z mizo in 4 stoli.

Storitev najem.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Novigrad, Mobilne hiše Aminess Sirena Campsite ****

NAŠ NAMIG

 kamp z veliko sence in zavetja, ki ju 
daje hrastov gozdiček ter bazenom, 
ki je posebej priljubljen med otroci

Zgodnja prijava
-5%

Popust za prijave do 29.2.2019

KUŽKOM
PRIJAZNO BREZPLAČNO

Wi-Fi
ZUNANJI 
BAZEN

Na polotoku Lanterna, med mestoma Poreč 
in Novigrad, 20-200 m od prodnate, travnate 
in skalnate plaže.

Ponudba: restavracije, več barov, mini klub, 
otroška igrišča, športno igrišče, diskoteka, 
večerna animacija v poletnih mesecih, trgovi-
nica s spominki, trgovina, pekarna, prodaja 
sadja in zelenjave. Hišni ljubljenčki dovoljeni 
(na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet pri recepciji in 
restavraciji Marina (brezplačno) ter internetni 
kotiček v sklopu Valamar Club Tamaris (pla-
čilo).

Apartmaji: moderno opremljeni, kopalnica z 
wc-jem, kuhinjska niša, dnevni prostor, mikro-
valovna pečica, grelnik za vodo, sat-tv, balkon.
Za 2-3 osebe: spalnica, dnevni prostor z do-
datnim ležiščem.

Za 4 osebe: spalnica, dnevni prostor z dvema 
dodatnima ležiščema (kavč).

Za 6 oseb: dve kopalnici z wc-jem, dve spal-
nici, dnevni prostor z dvema dodatnima leži-
ščema (kavč). 

Storitev najem.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja v centralni restavraciji.

Poreč, Apartmaji Lanterna Sunny Resort By Valamar **

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

NAŠ NAMIG

 udobni apartmaji z možnostjo 
polpenziona

 priporočamo za mlade in družine
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Na polotoku Lanterna, 13 km od mesta Poreč, 
ob prodnati, delno kamniti plaži.

Ponudba: 'a-la-carte' restavracije, picerija, 
ponudba hitre prehrane, taverna, slaščičarna, 
več barov, vodni park s tobogani in atrakcija-
mi za otroke, trgovine, prodajalna sadja in 
zelenjave, pekarna, ribarnica, frizerski in 
kozmetični salon, najem avtomobila, anima-
cija za odrasle in otroke, Maro klub, tenis, 
namizni tenis, mini golf, odbojka na mivki, 
balinanje, najem koles, možnost vodnih špor-
tov. 

Internet: brezžični internet pri recepciji brez-
plačno.

Hišice: v bližini vodnega parka, igrišča in Maro 
kluba, klimatizirane, dve kopalnici, sat-tv, 
spalnica, otroška soba z dvema posteljama, 
dnevni prostor z dodatnim ležiščem za dve 
osebi in kuhinjsko nišo, nadkrita terasa.

Storitev najem.

Poreč, Mobilne Hišice Lanterna Premium Camping Resort ****

NAŠ NAMIG
 večkrat nagrajen kamp z bogato 

vsebino in ponudbo
 družinski vodni park s tobogani in 

vodnimi atrakcijami
 kolesarske in sprehajalne steze ob 

morju
 večnamensko igrišče v Sport Parku

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

jadran I  istra

V naselju Zelena laguna, 5 km od središča mes-
ta Poreč, 50 m od delno prodnate, delno skal-
nate, delno betonirane plaže.

Ponudba: samopostrežna restavracija, bar, 
zunanji bazen s sladko vodo, trgovinica s spo-
minki, prostor za kolesa, sef pri recepciji, tv 
kotiček, mini klub, animacija za odrasle in 
otroke, v bližini športni center, tenis, mini golf, 
nogomet, kolesarjenje, na plaži možnost vod-
nih športov. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet brezplačno.

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, su-
šilec za lase, telefon, sat-tv, nekatere z balko-
nom in na morsko stran. Nekatere z možnostjo 
dodatnega ležišča.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo (od 24.4. do 26.9.). 

Poreč, Hotel Plavi Plava Laguna ***

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG

 vključena pijača pri večerji (od 24.4. 
do 26.09.).

ŠPORT BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

1. otrok do 12 let in 2. otrok 
do 5 let BREZPLAČNO

 v sobi 1/2+1

Zgodnja prijava
 -5 € /noč/osebo

do 1.4. v obdobju 28.5. - 8.8.
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jadran I  istrajadran I  istra

V naselju Zelena Laguna, 5 km od središča 
mesta Poreč, 50 m od delno prodnate, delno 
skalnate, delno betonirane plaže.

Ponudba: restavracija, bar, zunanji bazen s 
sladko vodo, tv kotiček, menjalnica, sef pri 
recepciji, mini klub in animacija za odrasle in 
otroke, v bližini odbojka, balinanje, mini golf, 
možnost vodnih športov. Hišni ljubljenčki niso 
dovoljeni.

Internet: brezžični internet brezplačno.

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, su-
šilec za lase, telefon, sat-tv, hladilnik (plačilo), 
nekatere s francoskim ležiščem in nekatere na 
morsko stran. Možno eno dodatno ležišče.

Storitev vse vključeno.

VSE VKLJUČENO
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
• popoldanski in večerni prigrizek v baru
• lokalna pijača ob obrokih (točeno na-

mizno vino, točeno pivo, brezalkoholna 
pijača, topli napitki) in v baru točena lo-
kalna brezalkoholna in alkoholna pijača 
ter kava (od 08.00 do 23.00)

• tenis, kolesa, balinanje, squash)
• obvezno nošenje zapestnice “vse 

vključeno”

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Poreč, Hotel Zorna Plava Laguna ***

NAŠ NAMIG

 pozabite na pogosto poseganje po 
denarnici, saj so številne storitve že 
vključene v ceno

ŠPORT BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
 -6 € /noč/osebo

Popust za prijave do 15.3.2020

1. otrok do 12 let in 2. otrok 
do 5 let BREZPLAČNO 

v sobi 1/2+1

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

V naselju Zelena Laguna, 5 km od središča 
mesta Poreč, 200 m od delno prodnate, delno 
skalnate, delno travnate in delno betonirane 
plaže.

Ponudba: restavracija, bar, zunanji bazen s 
sladko vodo, otroški bazen, tv kotiček, men-
jalnica, sef pri recepciji, prostor za kolesa, mini 
klub (v hotelu Plavi), animacija za odrasle in 
otroke, v bližini odbojka, balinanje, mini golf, 
možnost vodnih športov. Hišni ljubljenčki niso 
dovoljeni.

Internet: brezžični internet brezplačno.

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, suši-
lec za lase, telefon, sat-tv, hladilnik (plačilo), 
nekatere z balkonom in na morsko stran.  
Možno eno dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo (24.05.-20.09.).

Poreč, Hotel Gran Vista Plava Laguna *** 

NAŠ NAMIG
 hotel na rahli vzpetini v bližini morja 

in lepimi pogledi na sončni zahod
 vključena pijača pri večerji (24.05.-

20.09.).

ŠPORT BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
 -5 € /noč/osebo

Popust za prijave do 1.4.2020

1. otrok do 12 let in 2. otrok 
do 5 let BREZPLAČNO

 v sobi 1/2+1
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V naselju Špadići, 3 km od središča mesta Po-
reč, 100 m od delno tlakovane, delno skalna-
te, delno prodnate, delno travnate plaže.

Ponudba: restavracija, več barov, zunanji ba-
zen s sladko vodo za odrasle in otroke, well-
ness, TV kotiček, prostor za kolesa, sef pri 
recepciji, frizerski salon, trgovinica s spomin-
ki, mini klub in animacija za odrasle in otroke. 
V bližini tenis, namizni tenis, mini golf, odboj-
ka, najem koles, na plaži možnost vodnih špor-
tov. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet brezplačno.

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, te-
lefon, sat-tv, sef, hladilnik (plačilo), balkon. 
Možno eno dodatno ležišče. 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo (24.04.-27.09.).

Poreč, Hotel Materada Plava Laguna *** 

NAŠ NAMIG

 vključena pijača pri večerji (24.04.-
27.09.)

 priporočamo za družine z otroki

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

ŠPORT BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

1. otrok do 12 let in 2. otrok 
do 5 let BREZPLAČNO

 v sobi 1/2+1

Zgodnja prijava
 -5 € /noč/osebo

Popust za prijave do 15.3.2020

jadran I  istra

V naselju Plava Laguna, 2 km od središča mes-
ta Poreč, 100 m od delno skalnate, delno be-
tonirane plaže. 

Ponudba: restavracija s teraso, bar, zunanji 
bazen z ogrevano (določen termin v predse-
zoni) morsko vodo za odrasle in otroke, TV 
kotiček, prostor za kolesa, mini klub, anima-
cija za odrasle in otroke, v bližini tenis, namiz-
ni tenis, mini golf, najem koles, možnost vod-
nih športov. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet brezplačno.

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, su-
šilec za lase, telefon, sat-tv, sef (plačilo), bal-
kon, park ali morska stran. Možno eno dodat-
no ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo (24.04.-27.09.).

Poreč, Hotel Mediteran Plava Laguna ***

NAŠ NAMIG

 vključena pijača pri večerji (24.04.-
27.09.)

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

ŠPORT BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
 -5 € /noč/osebo

Popust za prijave do 15.3.2020

1. otrok do 12 let in 2. otrok 
do 5 let BREZPLAČNO 

v sobi 1/2+1
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Blizu centra mesta, v zelenju gostih borovcev. 
Peščena plaža s travnatimi površinami odda-
ljena 150 m.

Ponudba: restavracija, bar v preddverju, zu-
nanji bazen, otroški bazen, animacija za otro-
ke in odrasle, mini klub, fitnes, wellness, ko-
lesarnica, brezplačna uporaba koles (glede na 
razpoložljivost), prostor za pranje koles, na-
mizni tenis, košarka, rokomet, nogomet, od-
bojka na plaži, otroško igrišče. Hišni ljubljenč-
ki dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet pri recepciji brez-
plačno ter internetni kotiček (plačilo).

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, su-
šilec za lase, sat-tv, telefon, balkon, nekatere 
na morsko stran. 

Suite: enaka oprema kot v sobah, ločena spal-
nica, dnevni prostor z dodatnim ležiščem za 1 
osebo (raztegljiv kavč).

Družinske sobe: 2 dvoposteljni sobi, poveza-
ni z vrati (ločeni postelji), 2 kopalnici.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo.

STORITEV VSE VKLJUČENO »LIGHT« 
16.05.-16.09.
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
• določena pijača ob obrokih
• določena lokalna pijača in prigrizki v 

COEE baru
• določene športne aktivnosti

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Poreč, Valamar Hotel Pinia ***

NAŠ NAMIG
 hotel prijazen kolesarjem
 priporočamo za družine

2 otroka do 14 let 
BREZPLAČNO

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

WELLNESSDRUŽINSKE
SOBE

jadran I  istrajadran I  istra

Zgodnja prijava
 -10 % v obdobju 27.6. - 3.9

za prijave do 2.3.

Na mirnem polotoku v Zeleni Laguni, 5 km od 
središča mesta Poreč, 50 m od delno prodna-
te in kamnite plaže.

Ponudba: restavracija, več barov, zunanji ba-
zen z morsko vodo, masaže, tv kotiček, trgo-
vinica s spominki, frizerski salon, menjalnica, 
prostor za kolesa, mini klub, animacija za 
odrasle in otroke, v bližini športni center, tenis, 
namizni tenis, mini golf, nogomet, košarka, 
najem koles, na plaži možnost vodnih športov. 
Hišni ljubljenčki so dovoljeni (na vprašanje, 
plačilo).

Internet: brezžični internet pri recepciji brez-
plačno.

Sobe: skromno opremljene, kopalnica z wc-
-jem, telefon, nekatere z balkonom in na 
morsko stran. Možno eno dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Poreč, Hotel Delfin Plava Laguna **

NAŠ NAMIG
 dobro razmerje med ceno in kvalite-

to

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

KUŽKOM
PRIJAZNO BREZPLAČNO

Wi-Fi
ZUNANJI 
BAZEN

1. otrok do 12 let in 2. otrok 
do 5 let BREZPLAČNO

 v sobi 1/2+1

ZA KOLESARJE
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Nedaleč od starega mestnega jedra Poreča, v 
zavetju borovcev. Prodnata, skalnata, travna-
ta in betonska plaža cca 200 m od hotela. 

Ponudba: restavracija, lobby bar, bar s prigriz-
ki na bazenu, zunanji bazen z morsko vodo, 
tenis igrišča, mini golf, namizni tenis, spreha-
jalne steze, odbojka na mivki, najem koles, 
potapljaški center, vodni športi, prostor za 
shranjevanje koles, animacija za vse genera-
cije. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v sklopu hotela 
brezplačno. 

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, su-
šilnik za lase,  zakonska postelja ali 2 ločeni 
ležišči, sat tv, telefon, nekatere z balkonom, 
park ali morska stran. V superior sobah do-
datno ležišče za 1 osebo (raztegljiv kavč) ter v 
družinskih sobah dodatno ležišče za 2 osebi 
(raztegljiv kavč).

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

V bližini starega mestnega jedra Poreč, ob 
morju. Prodnata, skalnata, travnata in be-
tonska plaža cca 100 m od hotela. 

Ponudba: zunanji bazen s sladko vodo, otro-
ški bazen, hotelska restavracija, a la carte 
restavracija, lobby bar, bar ob bazenu, anima-
cija za vse generacije, tenis igrišča, mini golf, 
namizni tenis, odbojka na mivki, najem koles, 
prostor za shranjevanje koles, potapljaški cen-
ter, vodni športi, fitnes center, Maro Club za 
otroke. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni. 

Internet: brezžični internet brezplačno.

Sobe: klimatizirane, zakonska postelja ali 2 
ločena ležišči, sat tv, telefon, nekatere z bal-
konom, park ali morska stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Poreč, Valamar Crystal Hotel ****

Poreč, Rubin Sunny Hotel by Valamar ***

NAŠ NAMIG
 družinam prijazen hotel, obdan z 

borovci blizu morja in mesta Poreč

NAŠ NAMIG
 ob morju in blizu starega mestnega 

jedra
 priporočamo za pare kakor tudi za 

družine

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

2 OTROKA do 14 let  
BREZPLAČNO

OTROK do 14 let  
BREZPLAČNO

DRUŽINSKE
SOBE

DRUŽINSKE
SOBE

BREZPLAČNO
Wi-Fi

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

ZUNANJI 
BAZEN

jadran I  istra
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Na polotoku v naselju Zelena Laguna, 5 km od 
središča mesta Poreč, 100-400 m od delno 
prodnate, kamnite in travnate plaže.

Ponudba: restavracije, več barov, zunanji ba-
zen v sosednjem kampu Zelena Laguna, sef pri 
recepciji, trgovinica s spominki, otroško igrišče, 
tenis, namizni tenis, mini golf, balinanje, od-
bojka, najem koles, na plaži možnost vodnih 
športov. Hišni ljubljenčki so dovoljeni (na vpra-
šanje, plačilo).

Internet: brezžični internet pri recepcij brez-
plačno.

Apartmaji: kopalnica z wc-jem, dve spalnici, 
kuhinjska niša, telefon, sat-tv, terasa. 

Storitev najem.

Poreč, Apartments Astra Plava Laguna ** 

NAŠ NAMIG

 v samem centru dogajanja

 primerno za mlade

 bazen za dojenčke in park v vodnimi 
prhami v sklopu kampa Zelena 
Laguna

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

PREPROSTO
UGODNO BREZPLAČNO

Wi-Fi

Zgodnja prijava
 -10 % v obdobju 30.5. - 27.6.

za prijave do 1.4.

V pinijevem gozdičku, 900 m od središča mes-
ta Poreč, 200 m od prodnate, travnate in ka-
mnite plaže.

Ponudba: samopostrežna restavracija, več 
barov, zunanji in notranji bazen s sladko vodo, 
bazen za otroke, wellness, fitnes, frizerski sa-
lon, trgovinica s spominki, Maro Club in ani-
macija za odrasle in otroke v hotelu Valamar 
Crystal, tenis, najem koles, v bližini športni in 
potapljaški center, mini golf, namizni tenis, 
možnost vodnih športov. Hišni ljubljenčki niso 
dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Classic sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini bar, 
sef, francosko ležišče.

Superior sobe: večje, enaka oprema kot 
classic, balkon.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Poreč, Valamar Diamant hotel **** in residence ***

NAŠ NAMIG
 uveljavljen hotel z vedno dobro 

storitvijo
  kolesarjem prijazen hotel

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

ZUNANJI 
BAZEN

ŠPORT

WELLNESS

ZA KOLESARJE

jadran I  istrajadran I  istra

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

OTROK do 14 let  
BREZPLAČNO
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jadran I  istra

V kampu Pineta, v borovem gozdičku, 250m 
od morja in le 10 min od ribiškega mesteca 
Fažane, ki je od Pule oddaljena 5 km.

Ponudba: restavracija, kava bar, trgovina, 
pekarna, prodajalna tiska, menjalnica, otroško 
igrišče, namizni tenis, mini golf, odbojka na 
mivki, košarka, trampolini, možnost vodnih 
športov. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na vpra-
šanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v kampu brezplač-
no.

Hišice Galija: cca. 24 m2, klimatizirane, 1 ko-
palnica, dve spalnici, kuhinjska niša, dnevni 
prostor z jedilnim kotom z možnostjo dveh 
dodatnih ležišč, sat-tv, nadkrita terasa z vrtno 
garnituro.

Hišice Vanga: enaka oprema kot Galija, veli-
kosti cca. 32 m2, dodatna kopalnica.

Hišice Vanga Premium: enaka oprema in ve-
likost kot Vanga, dodatno cd/dvd predvajalnik, 
ležalniki na terasi, mikrovalovna pečica, kavni 
aparat. Bližje morju.

Storitev najem.

Del turističnega naselja v bližini Fažane, v bo-
rovem gozdičku, ob prodnati plaži,  nasproti 
nacionalnega parka Brioni.

Ponudba naselja: restavracija, slaščičarna, 
bari, trgovina, kiosk, menjalnica, 3 sladkovo-
dni bazeni, frizerski salon, salon masaž, ribar-
nica, polnilec za električna vozila, mini klub, 
fitnes, plesna šola, tenis, nogomet, tečaji 
plavanja, namizni tenis, odbojka na mivki, 
košarka, mini golf, animacija za vse generaci-
je. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni. 

Internet: brezžični internet v sklopu naselja.

Mobilne hišice comfort:  2 kopalnici (tuš, wc), 
3 sobe (1 z zakonsko posteljo ter 2 z 2 ločenimi 
ležišči), kuhinjska niša, mikrovalovna pečica, 
klima, sat tv, terasa s stoli in mizo. 

Mobilne hišice superior: 1 soba z zakonsko 
posteljo, 1 soba s pogradom, dnevni prostor z 
raztegljivim kavčem (dodatno ležišče za 1 ose-
bo), sat tv, kuhinjska niša, mikrovalovna pe-
čica, klima, sat tv, 2 kopalnici (wc, tuš), nad-
krita lesena terasa z mizo in stoli, luksuzni 
dizajn, velikost cca 35 m2.

Mobilne hišice premium: se nahajajo v prvi 
vrsti od morja, 1 soba z zakonsko posteljo, 1 
soba s pogradom, dnevni prostor z raztegljivim 
kavčem (dodatno ležišče za 1 osebo), sat tv, 
kuhinjska niša, mikrovalovna pečica, klima, 2 
kopalnici (wc, tuš), nadkrita lesena terasa z 
mizo in stoli, luksuzni dizajn, velikost cca 42 
m2.

Storitev najem.

Pula/Fažana, Mobilne Hišice Pineta ***

Pula/Fažana, Mobilne hišice Bi Village ****

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

ŠPORTNOTRANJI
BAZEN

ZUNANJI 
BAZEN

ŠPORTZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-10%

Popust za prijave do 1. 4. 2020

NAŠ NAMIG
 kamp je oddaljen 2 km severno 

od Fažane z urejeno plažo, kjer 
lahko najamete kajake, sup-e in 
pedoline

NAŠ NAMIG

 turistično naselje z bogato 
ponudbo priporočamo družinam 
in športnim navdušencem

novost 
pod palmo
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jadran I  istrajadran I  istra

Od središča mesta oddaljen cca 2 km ter od 
prodnate plaže cca. 200 m. 

Ponudba: restavracija, a la carte restavracija, 
lobby bar, zunanji bazen, disco klub, fitnes, 
savne, masaže, frizerski salon, menjalnica, 
prodajalna s spominki, najem koles, v bližini 
tenis igrišča, nogometna igrišča, športni cen-
ter. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na vprašanje, 
plačilo).

Sobe: klimatizirane, sat tv, telefon, sef, neka-
tere z balkonom, park ali morska stran. 

Internet: brezžični internet brezplačno.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

ŠPORTZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-10%

Popust za prijave do 1. 3. 2020

NAŠ NAMIG
 hotel odprt skozi vse leto
 za ljubitelje športnih aktivnosti

Pula, Hotel Pula ***

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

V naselju Banjole, 6 km od mesta Pula, ob 
prodnati, delno kamniti plaži.

Ponudba: restavracija s teraso, bar, notranji 
bazen z morsko vodo, masaže, animacija za 
odrasle in otroke, v bližini namizni tenis, mož-
nost vodnih športov. Hišni ljubljenčki niso 
dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
(plačilo).

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, telefon, sat-tv, balkon ali francoski 
balkon, morska stran. Možnost dveh dodatnih 
ležišč. 

Družinske sobe: enaka oprema kot standard, 
dve spalnici, balkon, morska stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo.

Pula / Banjole, Turistično Naselje Centinera *** 

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

DRUŽINSKE
SOBE

PREPROSTO
UGODNO

NOTRANJI
BAZEN

2 otroka do 6 let 
BREZPLAČNO 

NAŠ NAMIG
 naselje v ribiški vasici, obdano 

z borovci in zalivi

KUŽKOM
PRIJAZNO
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ŠPORTBREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

jadran I  istra

Na polotoku Sv. Andrija, 700 m od središča 
mesta Rabac, 70 m od prodnate, skalnate 
plaže z urejenimi platoji. 

Ponudba: restavracija, več barov, zunanji ba-
zen z morsko vodo za odrasle in otroke, me-
njalnica, Maro Club in animacija za odrasle in 
otroke, v bližini tenis, namizni tenis, mini golf, 
odbojka na mivki, najem koles, možnost vod-
nih športov. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na 
vprašanje, plačilo). 

Internet: brezžični internet pri recepciji brez-
plačno, internetni kotiček (plačilo). 

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, telefon, sat-tv.

Superior sobe: enaka oprema kot standard, 
balkon, park nekatere na morsko stran. Mož-
no eno dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Rabac, Miramar in Allegro Sunny Hotel by Valamar ***

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
 hotela primerna za družine, sredi 

zelenja, blizu lepih plaž in čistega 
morja

OTROK do 14 let 
BREZPLAČNO

Na obali gozdnatega polotoka, pogled na za-
liv mesta Rabac, cca 100 m od prodnate pla-
že. 

Ponudba: hotelska restavracija, zunanji in 
notranji bazen, zunanji bazen activity z vodni-
mi efekti, wellness center, možnost najema 
koles, tenis igrišča, potapljaški center, napih-
ljivi vodni park, vodni športi, mini golf, anima-
cija za vse generacije, Maro klub. Hišni ljub-
ljenčki niso dovoljeni. 

Internet: brezžični internet brezplačno. 

Sobe: klimatizirane, kopalnica (tuš, wc), za-
konska postelja ali 2 ločeni ležišči, sat tv, te-
lefon, nekatere z balkonom, park ali morska 
stran. Možnost dodatnega ležišča v sobah na 
morsko stran. 

Suite: enaka oprema kot v sobah, ločena spal-
nica in dnevni prostor z dodatnim ležišče za 2 
osebi (raztegljiv kavč).

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Rabac, Valamar Sanfior Hotel ****

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
 romantični hotel, ob sami obali 

gozdnatega polotoka s pogledom 
na zaliv mesta Rabac

 hotel prijazen kolesarjem

2 OTROKA 
do 12 let BREZPLAČNO

ŠPORTZUNANJI 
BAZEN

WELLNESS

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 16. 3. 2020
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jadran I  istrajadran I  istra

V slikovitem zalivu in ob prodnati plaži, odda-
ljeni 50m.

Ponudba: restavracije, bari, zunanji bazeni, 
notranji bazen, wellness, animacija za otroke 
in odrasle, mini club, športne aktivnosti, fitnes, 
frizerski salon, lepotni center, menjalnica, 
otroški kino, otroški kolesarski poligon, igral-
nice. V bližini vodni park, tenis center, kole-
sarski center, prosto plezanje, mini golf, vod-
ni športi. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na 
vprašanje, plačilo).

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, su-
šilec za lase, sat-tv, telefon, mini bar, balkon, 
morska stran. 

Junior suite: enako opremljena kot sobe, 
spalnica, ločena soba z dnevnima posteljama, 
balkon, morska stran. 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo.

Rabac, Valamar Collection Girandella Family Hotel ****

NAŠ NAMIG
 vrhunske vsebine prilagojene 

družinam z otroki
 prijazen resort kolesarjem vseh 

starosti
 vključena pijača pri večerji

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Zgodnja prijava
-10%

Popust za prijave do 2. 3. 2020

ZUNANJI 
BAZENBREZPLAČNO

Wi-Fi

ŠPORT KUŽKOM
PRIJAZNO

WELLNESS

2 OTROKA do 13 let 
BREZPLAČNO

V zalivu Maslinica, ob hotelu Mimoza, 500 m 
od središča mesta Rabac, ob prodnati, delno 
skalnati plaži.

Ponudba: restavraciji, bar, kavarna, zunanji 
bazenski kompleks, dva notranja bazena z 
morsko vodo, wellness, fitnes, mini klub, ani-
macija za odrasle in otroke, tenis, mini golf, 
košarka, rokomet, nogomet, na plaži možnost 
vodnih športov, na plaži vodni tobogan za ot-
roke. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, telefon, sat-tv, sef, hladilnik.

Superior sobe: enaka oprema kot standard, 
balkon, morska stran. Možni dve dodatni lež-
išči.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Rabac, Hotel Mimosa/Lido Palace ****

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESSZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-10%

Popust za prijave do 31. 3. 2020

OTROK do 7 let 
BREZPLAČNO

NAŠ NAMIG
 v sklopu hotelskega kompleksa 

Maslinica, najbližje morju in 
mestu Rabac
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Rabac, Hotel Hedera **** 

Rabac, Hotel Narcis **** 

NAŠ NAMIG
  vključena pijača pri večerji

NAŠ NAMIG
  vključena pijača pri večerji

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

v zalivu Maslinica, cca. 500 m do središča. 50 
- 100m od prodnate, skalnate plaže, primerne 
za otroke.

Ponudba: restavracija, bari, zunanji bazenski 
kompleks, notranji bazen s sladko vodo, fri-
zerski salon, supermarket, v bližini tenis igri-
šča, igrišča za košarko, mini golf, namizni 
tenis, trim steza, animacija za vse generacije. 
Hotel Hedera in Narcis sta povezana s hodni-
kom. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet brezplačno.

Sobe: klimatizirane, kopalnica (wc, tuš), te-
lefon, sat tv, hladilnik, sef, nekatere z balko-
nom, pogled na stransko cesto ali morsko 
stran, nekatere možnost do 2 dodatnih ležišč. 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo.

v zalivu Maslinica, cca. 500 m do središča 
mesta ter cca. 100 m od prodnate, skalnate 
plaže. 

Ponudba: samopostrežna restavracija s show-
-cooking-om, več barov, trgovinice, zunanji 
bazenski kompleks, restavracija, bari, proda-
jalna spominkov, v bližini tenis igrišča, igrišča 
za košarko, odbojko, nogomet, mini golf, vod-
ni športi, animacija za vse generacije, mini 
klub/disko, otroško igrišče. Hotel je povezan 
s hotelom Hedera. Hišni ljubljenčki niso do-
voljeni.

Internet: brezžični internet brezplačno.

Sobe: klimatizirane, kopalnica (wc, tuš), te-
lefon, SAT TV, sef, nekatere z balkonom, ne-
katere pogled na stransko cesto ali na morsko 
stran, nekatere z možnostjo 2 dodatnih ležišč.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo.

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESS

ZUNANJI 
BAZEN

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESS

ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-10%

Popust za prijave do 31. 3. 2020

Zgodnja prijava
-10%

Popust za prijave do 31. 3. 2020

jadran I  istra

OTROK do 7 let 
BREZPLAČNO

OTROK do 7 let 
BREZPLAČNO
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NAŠ NAMIG
 za vse, ki imate raje manjše kampe 

s plažo primerno tudi za majhne 
otroke

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

V zalivu Maslinica, v bližini hotelov Hedera, 
Mimosa in Narcis, ob prodnati, delno skalna-
ti plaži.

Ponudba: restavracije, več barov, trgovina, 
mini club, zunanji bazen pri hotelih. Hišni ljub-
ljenčki dovoljeni (vprašanje, plačilo).

Internet: internetni kotiček in brezžični inter-
net v naselju brezplačno.

Hišice: kopalnica z wc-jem, sat-tv, dve spal-
nici, opremljena kuhinja z dnevnim prostorom 
in dodatnim ležiščem, terasa z vrtno garnitu-
ro. Lux hišice so večje in imajo dve kopalnici. 

Storitev najem.

Storitev polpenzion:  v centralni restavraciji, 
samopostrežna zajtrk in večerja z vključeno 
pijačo. Zgodnja prijava

-10%
Popust za prijave do 31. 3. 2020

(samo za najem)

jadran I  istrajadran I  istra

Rabac, Mobilne Hišice Oliva ***

DRUŽINSKE
SOBE

ZUNANJI 
BAZEN

Zasebni apartmaji v 

I S T R I www.palma.si
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Kvarner velja za rajski del Jadrana, kjer se lahko prepustite harmoniji užitkov in doživetij. 

Ta košček Hrvaške ponuja več kot čisto morje, zdravilno klimo, sanjske plaže in najboljšo 

wellness ponudbo. Kvarnerska obalna mesteca imajo bogato turistično zgodovino in se 

ponašajo z zelo kakovostno ponudbo, ki zadovolji še tako zahtevnega gosta. Tradicionalni 

kvarnerski otoki predstavljajo popolne poletne počitnice, kjer vas bo odneslo v pravo 

počitniško razvajanje. Nikakor pa ne boste morali/mogli mimo omamnih okusov paške 

jagnjetine in ovčjega sira, testenine šurlic in velikih škampov, ki kar vabijo v konobe z živo 

klapsko glasbo.

jadran I kvarner
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Crikvenica 
Ena najlepših turističnih destinacij v Kvarnerju s čudovitim obalnim pasom, 
znamenito riviero, pestro turistično ponudbo, peščenimi in prodnatimi plažami 
in idiličnimi zalivi v senci mediteranskega rastlinja vsako leto privabi veliko število 
turistov.
 
Selce 
Majhno obmorsko letovišče s številnimi kavarnami, restavracijami in urejenimi 
plažami zna ugoditi tudi najbolj zahtevnim gostom. Tamkajšnja blaga klima je 
primerna za letovanje skozi vse leto.
 
Otok Krk/Krk 
Rimljani so tu ustanovili svojo prvo naselbino in uživali v ležernem ritmu 
tukajšnjega življenja. Znotraj ozkih ulic in številnih trgov je še danes enostavno 
pozabiti na vsakdanje skrbi.
 
Otok Krk/Njivice 
Manjše ribiško naselje z dolgo promenado in prodnatimi plažami z naravno senco 
je primerno letovišče za družine z manjšimi otroki
 
Otok Krk/Malinska 
V slikovitem mestu, skritem v bogatem rastlinju, se je zaradi ugodne klime razvil 
»zdravstveni« turizem. Poleg wellness in spa programov kraj ponuja tudi številne 
športne aktivnosti.
 
Otok Krk/Baška 
Prekrasen zaliv, obkrožen z vinogradi in nasadi oljk, je idealno mesto za družinske 
počitnice. Edinstvena 1800 m dolga prodnata plaža, s katere se odpira pogled na 
slikovit Velebit, velja za eno najlepših na Jadranu.
 
Mali Lošinj
Pomembno navtično pristanišče je danes največje otoško mesto na Jadranu, 
ki z bogato zgodovino, prijetno in zdravilno klimo, čudovitimi zalivi in odlično 
turistično ponudbo naredi vtis na vsakogar.
 
Veli Lošinj 
Drugo največje mesto na otoku je bilo nekoč dom avstrijskega nadvojvode Karla 
Štefana, danes pa v njem uživajo največji ljubitelji neokrnjene narave, skrivnostnih 
uval, plaž skritih v objemu borovcev in slikovite arhitekture.
 
Otok Rab 
Slikovit otok je znan po srednjeveškem mestu Rab, ki so mu nepozaben 
pečat pustile rabske plemiške družine, in idiličnih zalivskih naseljih z dolgimi 
sprehajalnimi potmi in plažami v senci borovcev. 

Otok Pag/Pag 
Mesto je znano po paški čipki, omamnem paškem siru in jagnjetini. Turistično 
ponudbo z razvitimi športno-rekreacijskimi aktivnostmi popestri bogat kulturni 
program, ki se v poletnem času odvija na ozkih ulicah, glavni promenadi in 
osrednjem trgu.
 
Otok Pag/Metanja 
Vasica, ki je le 10 km oddaljena od Novalje, je idealen kraj za preživljanje mirnih 
in brezskrbnih počitnic. V svoji okolici skriva številne zalive s prelepimi plažami in 
kristalno čistim morjem.
 
Otok Pag/Novalja 
Največje turistično središče s številnimi kavarnicami in konobami je obdano z 
najlepšimi peščenimi in prodnatimi plažami, ki predstavljajo zanimivo družinsko 
destinacijo. Zaradi pestrega nočnega življenja v bližnjem zalivu Zrće, Pag 
imenujejo »Hrvaška Ibiza«.

Mošenicka Draga 
Pravi kvarnerski biser ob gori Učka osvaja z avtohtono arhitekturo, tradicijo in 
zgodovino. Široka ponudba športnih vsebin, prijetna klima, čudovite plaže in bližina 
večjih mest so zagotovilo za prijetno preživete počitnice.
 
Lovran 
Z izgradnjo 12 km dolge sprehajalne poti »lungomare« od Volskega preko Opatije do 
Lovrana je mesto postalo pomembna turistična destinacija. Danes slovi kot znano 
klimatsko zdravilišče, primerno za družine in športnike, ki uživajo na planinskih in 
kolesarskih poteh ali v raziskovanju morskih globin.
 
Opatija 
Biser hrvaškega Jadrana je čarobno, privlačno in mondeno turistično središče z 
elegantnimi avstro ogrskimi hoteli, prestižnimi bari in urejeno obalo. Skupno ima 
preko 6000 namestitvenih kapacitet, kar jo uvršča med največje letoviške kraje na 
Jadranu.
 
Kraljevica 
Mesto na vhodu v Bakarski zaliv, kjer sta nekoč gospodarili najmočnejši hrvaški 
plemiški rodbini Zrinski in Frankopan, je polno izjemnih gradov, urejenih plaž in 
kulturnih dogodkov, ki so raj za počitnikarje, ki si želijo miru in sprostitve.
 
Dramalj 
Majhen turistični kraj na Crikveniški rivieri ponuja čudovit razgled na kvarnerski zaliv. 
Zaradi prijetnega in sproščenega vzdušja, prodnatih plaž, in športnih centrov je 
priljubljen med družinami, ljubitelji aktivnega oddiha in nudisti.
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Približno 150 m od središča mesta Moščenič-
ka Draga, ob prodnati plaži.

Ponudba: restavracija, 'a-la-carte' restavraci-
ja, več barov, kavarna s teraso, notranji bazen, 
zunanji otroški bazen, wellness, tv kotiček, 
lekarna, frizerski in kozmetični salon, trgovi-
nica s spominki, mini klub, animacija za odra-
sle in otroke, fitnes, najem koles, v bližini tenis, 
možnost vodnih športov. Hišni ljubljenčki do-
voljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, kabelska tv, 
mini bar, sef, francoski balkon, pogled na atrij. 

Superior sobe: enaka oprema kot standard, 
balkon, park stran. Možno eno dodatno ležišče.

Družinske sobe standard: enaka oprema kot 
standard, dve povezani sobi, francoski balkon, 
pogled na atrij. 

Družinske sobe superior: enaka oprema kot 
standard, dve povezani sobi, balkon, park 
stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo (02.01.-25.06. & 
13.09.-27.12.).

Storitev polni penzion: samopostrežni zajtrk, 
kosilo in večerja z vključeno pijačo (26.06.-
12.09).

V neposredni bližini majhnega ribiškega kraja 
v Moščenićki Dragi, ob prodnati plaži. 

Ponudba: restavracija, a la carte restavracija, 
kavarna, bar, frizerski salon, kiosk, trgovine, 
animacija za vse generacije, notranji bazen (v 
hotelu Marina), tenis igrišča, nogometno igri-
šče, šola potapljanja, wellness in spa Marina.

Internet: brezžični internet v sklopu hotela 
brezplačno. 

Standard sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, kabelska TV, telefon, 2 ločena ležišča, 
pogled park; 

Superior sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, kabelska TV, telefon, zakonska postelja, 
balkon, pogled morska stran; 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo pri večerji.  

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Moščenička Draga, Marina Remisens Family Hotel ****

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

NOTRANJI
BAZEN BREZPLAČNO

Wi-Fi
WELLNESS

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 29.2.2020

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 29.2.2020

2 otroka do 14 let
 BREZPLAČNO

NOVOST

 v celoti obnovljen hotel, novi zunanji 
bazen s prostorom za sončenje, 
čofotališče za otroke z atrakcijami

NAŠ NAMIG
  obnovljen v 2019 
   vključena pijača ob večerji 

jadran I  kvarnerjadran I  kvarner

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

novost 
pod palmo

WELLNESS

ŠPORT NOTRANJI
BAZEN

Moščenička Draga, Smart Selection Hotel Mediteran ***
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Turistično naselje se nahaja ob dolgi prodna-
ti plaži v zelenem zalivu blizu Opatije, obdan 
z zelenjem ob vznožju planine Učke, med Lo-
vranom in Moščeničko Drago.

Ponudba: restavracija, a la carte restavracija, 
bar na plaži, animacija za otroke in odrasle, 
odbojka, mali nogomet, namizni tenis, bad-
minton, bankomat, trgovina, prodajalna spo-
minkov.

Internet: cona brezžičnega interneta v sklopu 
naselja (brezplačno).

Bungalovi: klimatizirane dvoposteljne sobe, 
kopalnica z wc-jem, sat-tv, možnost dodatne-
ga ležišča. 

Apartmaji: klimatizirani, spalnica, kopalnica 
z wc-jem, dnevni prostor z raztegljivim kavčem 
in s kuhinjsko nišo, sat-tv.

Mobilne hišice standard: cca. 23,20 m2, kli-
matizirane, kopalnica, 2 spalnici, dnevni pros-
tor s kuhinjsko nišo, sat-tv, terasa.

Mobilne hišice premium: cca. 32 m2, klima-
tizirane, kopalnica, 2 spalnici, dnevni prostor 
s kuhinjsko nišo, sat-tv, terasa s kaminom.

Storitev polpenzion: samopostrežni zajtrk in 
večerja (2 menija).

Storitev najem.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Medveja, Smart Selection Holiday Resort Medveja ***

OTROK do 12 let
 BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 29.2.2020

NAŠ NAMIG

 priporočamo za družinske ali 
aktivne počitnice

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE BREZPLAČNO

Wi-Fi

V središču mesta Lovran v neposredni bližini 
sprehajalne poti Lungo mare, 100 m od beto-
nirane, 400 m od prodnate plaže.

Ponudba: restavracija, bar, kavarna, notranji 
bazen, wellness, fitnes, v bližini tenis, možnost 
vodnih športov. 

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, su-
šilec za lase, telefon, sat-tv, mini bar, sef, 
nekatere v mansardi, na park ali morsko stran. 
Možno eno dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja, v primeru manjše zasedenosti so 
obroki postreženi.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Lovran, Hotel Park ****

-20% 
za prijave do 30.4.2020 z bivanjem v 

obdobjih do 18.7. in od 22.8.

-15% 
za prijave do 30.4.2020 z bivanje 

v obdobju 18.7. - 22.8.

NAŠ NAMIG

 lepotni in zdravstveni tretmaji 

NOTRANJI
BAZEN

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESS

ZA PARE

OTROK do 7 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava

jadran I  kvarnerjadran I  kvarner
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NAŠ NAMIG
 sobe s pogledom na morsko stran

 resnično ponujajo lep razgled na
 kvarnerski zaliv

 družinski hotel zgrajen v 2017, z 
zunanjimi bazeni in zasebno plažo

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Ičići, Remisens Hotel Giorgio II ****

Ob morju in sprehajalni poti Lungomare, v 
neposredni bližini marine Ičići, ob betonirani 
hotelski plaži.

Ponudba: samopostrežna restavracija, bar, 
kavarna, dva zunanja bazena za otrasle, otro-
ški bazen, mini klub, animacija (dol. dnevi), 
najem koles. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na 
vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Superior sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, sušilec za lase, telefon, kabelska tv, mini 
bar, sef, balkon, morska stran. Možno eno 
dodatno ležišče.

Družinske sobe superior: večje, enaka opre-
ma kot superior sobe, dve povezani sobi, dve 
kopalnici, balkon, morska stran. Možno eno 
dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo (02.01.-25.06. in 
13.09.-27.12.).

Storitev polni penzion 26.06.-12.09.: samo-
postrežna zajtrk, kosilo in večerja z vključeno 
pijačo.

DRUŽINSKE
SOBE BREZPLAČNO

Wi-Fi
ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 29.2.2020

2 otroka do 14 let 
BREZPLAČNO

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Opatija, Remisens Hotel Kristal ****

NAŠ NAMIG
 sobe s pogledom na morsko stran 

resnično ponujajo lep razgled na 
kvarnerski zaliv

Ob sprehajalni poti Lungomare, ob betonirani 
plaži. 

Ponudba: samopostrežna restavracija, 'a-la-
-carte' restavracija, kavarna, notranji bazen z 
morsko vodo, savna, jacuzzi na hotelski plaži, 
dnevna in večerna animacija, tematske večer-
je, mini fitnes. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na 
vprašanje, plačilo).

Internet: internetni kotiček pri recepciji (pla-
čilo), brezžični internet v hotelu in sobah brez-
plačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, kabelska TV, 
mini bar, sef.

Superior sobe: enaka oprema kot standard, 
morska stran. Možno eno dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

KUŽKOM
PRIJAZNO

NOTRANJI
BAZEN BREZPLAČNO

Wi-Fi
WELLNESS

ZA PARE

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 29.2.2020

jadran I  kvarner
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KUŽKOM
PRIJAZNO

NOTRANJI
BAZEN BREZPLAČNO

Wi-Fi

NAŠ NAMIG

 vključen vstop v savne in spa cono

 hotel z višjo kakovostjo storitev

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Opatija, Remisens Premium Grand Hotel Palace ****
V središču mesta Opatija, obnovljen leta 2016, 
blizu betonirane plaže.

Ponudba: samopostrežna restavracija, bar, 
slaščičarna, notranji bazen z morsko vodo, 
wellnes center, tv kotiček, trgovinice, anima-
cija (dol. dnevi). Hišni ljubljenčki dovoljeni (na 
vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini 
bar, sef, nekatere z balkonom. Možno eno do-
datno ležišče v sobi z balkonom.

Superior sobe: enaka oprema kot standard, 
balkon, morska stran. Možno eno dodatno 
ležišče v sobi z balkonom.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

OTROK do 12 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 29.2.2020

Nad sprehajalno potjo Lungomare, ob skal-
nato betonirani plaži.

Ponudba: samopostrežna restavracija, ka-
varna, animacija, notranji bazen z ogrevano 
morsko vodo, sef pri recepciji (plačilo), fri-
zerski salon. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na 
vprašanje, plačilo).

Internet: internetni kotiček pri recepciji (pla-
čilo), brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica 
z wc-jem, sušilec za lase, telefon, kabelska 
tv, pogled na ulico, nekatere na morsko stran. 
Možno eno dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo.

NAŠ NAMIG
 vključena pijača pri večerji

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Opatija, Smart Selection Hotel Istra ***

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 29.2.2020

jadran I  kvarnerjadran I  kvarner

KUŽKOM
PRIJAZNO

NOTRANJI
BAZEN

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESS
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V zalivu Dubno, približno 4,5 km od mesta 
Kraljevica, 50 m od prodnate, delno betonira-
ne plaže.

Ponudba: restavracija, več barov, animacija 
za odrasle in otroke, namizni tenis, na plaži 
možnost vodnih športov. Hišni ljubljenčki do-
voljeni (na vprašanje, plačilo).

Standardne sobe: skromno opremljene, ko-
palnica z wc-jem, nekatere s tv in telefonom. 
Možno eno dodatno ležišče.

Superior sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, sat-tv, hladilnik. Možno eno dodatno 
ležišče.

Apartmaji: klimatizirani, kopalnica z wc-jem, 
telefon, sat-tv, spalnica, kuhinjska niša, dnev-
ni prostor z dodatnim ležiščem za dve osebi.

Storitev polpenzion (hotel): samopostrežna 
zajtrk in večerja (vključena pijača pri večerji).

Storitev najem (apartmaji).

Kraljevica, Turistično Naselje Uvala Scott **

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

PREPROSTO
UGODNO

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 1. 4. 2020

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Na vzpetini nad morjem, 400 m od centra. 

Ponudba: hotelska restavracija, campi kids 
restavracija, bar v preddverju, picerija, tenis 
igrišča, mini golf, namizni tenis, druge športne 
aktivnosti na morju, fitnes, mini klub, anima-
cija za vse generacije, trgovina s spominki. 
Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet:  brezžični internet v sobah brezplač-
no.

Sobe: se nahajajo v drugi zgradbi hotela, kli-
matizirane, kopalnica z wc-je, sušilec za lase, 
sat tv, telefon, nekatere balkon, park stran ali 
morska stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja, vključena pijača pri večerji. 

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Otok Krk/Njivice, Hotel Beli Kamik ***

NAŠ NAMIG
  priljubljen hotel med slovenskimi 

gosti
 vključena pijača pri večerji

OTROK do 7 let 
BREZPLAČNO

jadran I  kvarner

NAŠ NAMIG
 vključena pijača pri večerji
 v mirnem zalivu, v zelenju za mirne 

in sproščujoče počitnice

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ŠPORT
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Otok Krk/Malinska, Hotel Malin ****

Približno 2 km od središča mesta Krk, ob pro-
dnati plaži.

Ponudba: restavracija, več barov, notranji in 
dva zunanja bazena s sladko vodo, zunanji 
otroški bazen, wellness, fitnes, mini klub, ani-
macija za odrasle in otroke. Hišni ljubljenčki 
dovoljeni (vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, sef, 
mini bar, nekatere z balkonom in na morsko 
stran. Možno eno dodatno ležišče. 

Comfort sobe: elegantnejše, enaka oprema 
kot standard, balkon, morska stran.

Družinske sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, sef, mini bar, tv, tele-
fon, balkon, nekatere z balkonom na morsko 
stran.

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni 
zajtrk.

DRUŽINSKE
SOBE

NOTRANJI
BAZEN BREZPLAČNO

Wi-Fi
WELLNESS

ZUNANJI 
BAZEN

OTROK do 12 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Ob prodnati plaži, 2 km od centra.

Ponudba: restavracija, bari, manjši notranji 
in 2 zunanja bazena, otroški bazen, wellness, 
fitnes, mini club in animacija za vse generaci-
je. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni. 

Internet: brezplačen brezžični internet.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, LCD sat-tv, telefon, mini bar, sef.

Superior sobe: enaka oprema kot v standar-
dnih sobah, na morsko stran in z balkonom/
teraso, možno dodatno ležišče.

Junior suite: so večje, na morsko stran z do-
datnim ležiščem, nekatere s francoskim bal-
konom. 

Superior suite: imajo 2 spalnici, dodatno le-
žišče, balkon/terasa na morsko stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Otok Krk/Malinska, Blue Waves Resort ****

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

DRUŽINSKE
SOBE

NOTRANJI
BAZEN BREZPLAČNO

Wi-Fi
WELLNESS

ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

jadran I  kvarnerjadran I  kvarner

NAŠ NAMIG
 nov  Wellness in SPA Center

OTROK do 12 let 
BREZPLAČNO
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jadran I  kvarner

v mirnem zalivu, cca 10 min hoje do centra 
mesta Krk. Cca. 50 m od betonirane in pro-
dnate plaže.

Ponudba: hotelska restavracija s teraso, a la 
carte restavracija, taverna, koktejl bar, bar na 
plaži, zunanji bazen, wellness center, napihljiv 
vodni park (plačilo), vodni športni, storitve za 
kolesarje, fitnes, najem koles, v bližini tenis 
igrišča, mini golf, odbojka na mivki, animaci-
ja za vse generacije. Hišni ljubljenčki dovolje-
ni (na vprašanje, plačilo). 

Internet: brezžični internet brezplačno.

Classic sobe: klimatizirano, kopalnica z wc-
-jem, sušilnik za lase, dva ločena ležišča, mini 
bar, LCD tv, telefon, nekatere pogled morska 
stran.

Superior sobe:  klimatizirano, kopalnica z 
wc-jem, sušilnik za lase, zakonski ali ločeni 
ležišči, mini bar, LCD tv, telefon, pogled par-
kirišče ali park, balkon. 

Storitev: samopostrežna zajtrk in večerja.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Otok Krk/Mesto Krk, Valamar Koralj Hotel ***

Otok Krk/Mesto Krk, Hotel Dražica, Depandansi Tamaris in Lovorka ***

NAŠI NAMIGI
 lepa plaža, v bližini peščeni zalivi
 vključena pijača pri večerji (sok, 

vino, pivo: od 18.30-20.30 ure v 
času 5.4. - 16.6. in 14.9. - 31.10.)

Približno 700 m od središča mesta Krk (spre-
hajalna pot), 50 m od prodnate, delno beton-
irane in skalnate plaže.

Ponudba: samopostrežna in ‘a-la-carte’ 
restavracija, več barov, zunanji bazen za 
odrasle in manjši za otroke s toboganom, 
fitnes, menjalnica, trgovinica, animacija za 
odrasle in otroke, v bližini tenis, odbojka, mini 
golf, namizni tenis, najem koles. Hišni lju-
bljenčki niso dovoljeni. 

Internet: brezžični internet v hotelu in v sobah 
brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, telefon, sat-tv, hladilnik, nekatere z 
balkonom, park ali morska stran. Možnost 
enega dodatnega ležišča. 

Družinske sobe: enaka oprema kot standard, 
ločeni spalnici, predprostor, skupna kopalni-
ca, balkon.

Suita: enaka oprema kot standard, spalnica, 
dnevni prostor z dodatnim ležščem za dve 
osebi, balkon, morska stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja (vključena pijača pri večerji od 5.4.-
16.6. in 14.9.-31.10.).

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE VODNI PARK

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
 mirna lokacija s pogledom na morje
 hotel prijazen kolesarjem
 za romantične počitnice

ZUNANJI 
BAZEN

WELLNESS

Zgodnja prijava
-10%

Popust za prijave do 29. 2. 2020

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 2.3.2020

2 otroka do 12 let 
BREZPLAČNO

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ŠPORT ZA KOLESARJE ZA PARE
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jadran I  kvarnerjadran I  kvarner

Približno 500 m od središča mesta Punat, 200 
m od plaže, obkrožen z mediteranskim zele-
njem.

Ponudba: restavracija in 'a-la-carte' restavra-
cija s teraso, bar, tv kotiček, sef pri recepciji, 
otroško igrišče, mini klub, v bližini trgovina, 
športni center (odbojka na mivki, mini golf, 
namizni tenis, šola potapljanja in jadranja), 
možnost vodnih športov, možnost najema plo-
vil. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na vprašanje, 
plačilo).

Internet: brezžični internet pri recepciji brez-
plačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv.

Družinske sobe: enaka oprema kot standard, 
spalnica, ločena soba s pogradom.

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni 
zajtrk.

Otok Krk/Punat, Hotel Omorika ***

NAŠ NAMIG
 najlepše uvale med znanima plaža-

ma Punta in Stara Baška, ker je 
morje kristalno čisto, mir in tišina

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 1.3.

-10% za prijave do 1.4.

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO BREZPLAČNO

Wi-Fi

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

OTROK do 12 let 
BREZPLAČNO

V središču mesta Punat, ob morju, 10 min hoje 
do plaže. Sestavljata ga objekta Park I in II 
(depandansa).

Ponudba: restavracija, več barov, trgovinica 
s spominki, frizerski salon, masaže, fitnes, mini 
klub, animacija za odrasle in otroke, v bližini 
otroško igrišče, mini golf, namizni tenis, najem 
koles, možnost vodnih športov. Hišni ljubljenč-
ki dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: internetni kotiček pri recepciji (pla-
čilo), brezžični internet v hotelu brezplačno.

Sobe comfort: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, sušilec za lase, sat-tv, telefon, sef, ne-
katere z balkonom, park stran. Možni dve 
dodatni ležišči.

Sobe superior: večje, enaka oprema kot com-
fort, nekatere z balkonom in na morsko stran. 
Možni dve dodatni ležišči. 

Družinske sobe: enaka oprema kot comfort, 
spalnica, dnevni prostor z dodatnim ležiščem 
za dve osebi (raztegljiv kavč). 

Suite: enaka oprema kot comfort, dve spal-
nici (nista ločeni z vrati), dnevni prostor z 
dodatnim ležiščem za dve osebi (raztegljiv 
kavč). 

Storitev vse vključeno “light”.

VSE VKLJUČENO “LIGHT” 
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
• določena lokalna pijača pri kosilu in 

večerji 
• pijača dobrodošlice
• aerobika in fitnes program 

Otok Krk/Punat, Falkensteiner Hotel Park Punat****

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO BREZPLAČNO

Wi-Fi

2 OTROKA do 6 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-20%

Popust za prijave do 31.3.2020

NAŠ NAMIG
 popolnoma prenovljen hotel v 2017
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jadran I  kvarner

NAŠ NAMIG

 vključena pijača ob večerji

 spomladi in jeseni je Baška zelo 
primerno izhodišče za pohod-
niške izlete v okolico, kjer je kar 19 
označenih poti po okoliških hribih

NAŠ NAMIG

 večkrat nagrajen hotel z odlično 
lokacijo med stoletnimi borovci in 
blizu morja

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Otok Krk/Baška, Corinthia Baška Sunny Hotel By Valamar ***

Približno 300 m od središča mesta Baška, ob 
dolgi prodnati plaži.

Ponudba: samopostrežna restavracija, 'a-la-
-carte' restavracija, več barov, notranji in zu-
nanji bazen s sladko vodo, bazena za otroke s 
toboganom, fitnes, kozmetični salon, wellness, 
otroško igrišče, mini klub, animacija za odra-
sle in otroke, v bližini tenis, mini golf, odbojka, 
možnost vodnih športov. Hišni ljubljenčki niso 
dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu brezplač-
no.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, sef. 
Možno eno dodatno ležišče.

Superior sobe: enaka oprema kot standard, 
balkon, nekatere na morsko stran. Možno eno 
dodatno ležišče (v sobah park stran).

Družinske sobe: enaka oprema kot standard, 
spalnica, dnevni prostor z dodatnim ležiščem 
za dve osebi (raztegljiv kavč), prostora ločena 
med seboj z zaveso.

Junior suita: enaka oprema kot standard, 
spalnica, dnevni prostor z dodatnim ležiščem 
za dve osebi (raztegljiv kavč), prostora ločena 
z vrati, balkon, morska stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo. 

Storitev vse vključeno ''light'': samopost-
režna zajtrk, kosilo in večerja, vključena 
določena pijača ob obrokih.

DRUŽINSKE
SOBE

NOTRANJI
BAZENVODNI PARK

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

2 OTROKA do 15 let
 BREZPLAČNO

2 OTROKA do 12 let
 BREZPLAČNO

Mali Lošinj, Hotel Aurora ****

Približno 2 km od središča mesta Mali Lošinj, 
50 m od peščene, kamnite plaže, v bližini pla-
ža za nudiste. 

Ponudba: samopostrežna restavracija, 'a-la-
-carte' restavracija, več barov, kompleks zu-
nanjih bazenov z morsko vodo v treh nivojih, 
notranji bazen z morsko vodo in otroškim 
bazenom, wellness, fitnes, frizerski salon, tr-
govinica s spominki, mini klub (v hotelu Vespe-
ra), animacija za odrasle in otroke, v bližini 
tenis, mini golf, odbojka, možnost vodnih 
športov, najem koles. Hišni ljubljenčki niso 
dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini 
bar, sef, balkon, park nekatere na morsko 
stran. Možno eno dodatno ležišče (soba bal-
kon, morska stran). 

Classic sobe: enaka oprema kot standard, 
park stran, balkon.

Premium sobe: večja soba, enaka oprema kot 
standard, balkon, nekatere na morsko stran. 
Možno eno dodatno ležišče.

Suite: enaka oprema kot standard, spalnica, 
dnevni prostor z dvema dodatnima ležiščema, 
balkon, morska stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESS

ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-15% min. 2 noči

Popust za prijave do 29. 2. 2020 

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si
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jadran I  kvarnerjadran I  kvarner

NAŠ NAMIG
 hotel poznane znamke otroških 

hotelov “Kinder Hotels”
 bogata vsebina za odlične družinske 

počitnice

Mali Lošinj, Family Hotel Vespera ****

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Približno 2 km od središča mesta Mali Lošinj, 
50 m od peščene, kamnite plaže, v bližini pla-
ža za nudiste. 

Ponudba: samopostrežna restavracija, 'a-la-
-carte' restavracija, več barov, kompleks zu-
nanjih bazenov z morsko vodo v treh nivojih, 
notranji bazen z morsko vodo in otroškim 
bazenom, wellness, fitnes, frizerski salon, tr-
govinica s spominki, mini klub, animacija za 
odrasle in otroke, v bližini tenis, mini golf, 
odbojka, možnost vodnih športov, najem koles. 
Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet pri recepciji in 
internetni priključek v sobah brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini 
bar sef, balkon, nekatere na morsko stran. 
Možno eno dodatno ležišče. 

Družinske sobe: enaka oprema kot standard, 
dve povezani sobi, dve kopalnici, balkon, ne-
katere na morsko stran. V vsaki sobi možno 
eno dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo (23.4.-2.6. in 7.9.-
10.10.).

DRUŽINSKE
SOBE BREZPLAČNO

Wi-Fi
ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-15% min. 2 noči

Popust za prijave do 29.2.2020*

VSE VKLJUČENO “LIGHT”
24.5.-17.9.
• samopostrežna zajtrk in večerja, lahko 

kosilo
• določena pijača ob obrokih
• določene športne aktivnosti in animacija

* velja za bivanje do 25.7. in od 23.8.

2 OTROKA do 16 let
 BREZPLAČNO

NAŠ NAMIG
 posebnost hotela posebej zasnova-

na vsebina wellnessa “Vitality Zone”

Veli Lošinj, Vitality Hotel Punta **** In Apartmaji Punta ****

DRUŽINSKE
SOBE BREZPLAČNO

Wi-Fi
WELLNESS

Ob obali, sredi borovega gozdička, 200 m od 
mesta Veli Lošinj in 3 km od Malega Lošinja, 
ob kamniti, delno betonirani plaži.
Ponudba: restavracija, več barov, notranji in 
zunanji bazen z morsko vodo, bogata SPA in 
wellness ponudba, fitnes, animacija za odrasle 
in otroke, menjalnica, trgovinica s spominki, 
tenis igrišča, plezalna stena, najem koles, 
sprehajalne poti v okolici, na plaži možnost 
vodnih športov. Hišni ljubljenčki niso dovolje-
ni.
Internet: brezžični internet pri recepciji in 
internetni priključek v sobah brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat -tv, mini 
bar, sef, kopalni plašč, brisače in torba za na 
plažo, balkon (razen v sobah plus), park ali 
morska stran. V sobah plus možno eno dodat-
no ležišče.
Superior sobe: večja, enaka oprema kot stan-
dard, park ali morska stran. Možno eno do-
datno ležišče.
Suite: enaka oprema kot standard, spalnica, 
dnevni prostor z dodatnim ležiščem za dve 
osebi (raztegljiv kavč), balkon, morska stran.
Apartmaji: klimatizirani, kuhinjska niša, sat-
-tv, balkon.
App 2-4 osebe: spalnica, dnevni prostor z 
enim ali dvema dodatnima ležiščema (kavč).
App 3-5 oseb: dve spalnici (ena z enojno pos-
teljo), dnevni prostor z dvema dodatnima le-
žiščema (kavč).
App 4-6 oseb: dve spalnici, dnevni prostor z 
dvema dodatnima ležiščema (kavč).
Storitev polpenzion (hotel): samopostrežna 
zajtrk in večerja.
Storitev najem (apartmaji).

Zgodnja prijava
-15% min. 2 noči v hotelu

Popust za prijave do 29. 2. 2020

2 OTROKA do 12 let 
BREZPLAČNO
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NAŠ NAMIG
 starejša in skromnejša nastanitev

Dramalj, Turistično Naselje Kačjak **

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Na polotoku Kačjak v kraju Dramalj, med me-
diteranskim rastlinjem, ob prodnati in kamni-
ti plaži. 

Ponudba: naselje sestavljajo paviljoni in bun-
galovi, restavracija, več barov, tv kotiček, 
animacija za odrasle in otroke, tenis, namizni 
tenis, mini golf, večnamensko igrišče. Hišni 
ljubljenčki dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet pri recepciji brez-
plačno.

Standardne sobe (paviljon/bungalovi): skro-
mno opremljene, kopalnica z wc-jem, balkon 
ali terasa (bungalovi), morska stran. Možno 
eno dodatno ležišče.

Družinski bungalovi: enaka oprema kot stan-
dard, dve povezani sobi, skupna kopalnica, 
terasa, morska stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

KUŽKOM
PRIJAZNO

PREPROSTO
UGODNOBREZPLAČNO

Wi-Fi

Zgodnja prijava
Popust za prijave do 30. 4. 2020

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Približno 2 km od središča mesta Crikvenica, 
med borovci in mediteranskim rastlinjem, 250-
400 m od prodnate plaže (vmes cesta).

Ponudba: naselje sestavljajo hotel in paviljo-
ni; restavracija, terasa, bar, zunanji bazen s 
sladko vodo, tv kotiček, bližini hotela tenis, 
mali nogomet, namizni tenis, mini golf, adre-
nalinski park. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na 
vprašanje, plačilo). 

Internet: brezžični internet pri recepciji brez-
plačno in internetni kotiček (plačilo).

Sobe: kopalnica z wc-jem, telefon, nekatere 
sat-tv, park stran, nekatere z balkonom in na 
morsko stran. Sobe v paviljonih balkon, morska 
stran. Možno eno dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

NAŠ NAMIG
  izkoristite bližino zanimivega mes-

teca in obiščite akvarij z več kot 150 
vrstami rib ali pa se sprehodite po 
slikoviti “Ljubavni cestici” (označeni 
steza zgrajena v tridesetih letih 20. 
stoletja) 

 obnovljeno v 2019, kategorija iz 2* 
na 3*

Crikvenica, Turistično Naselje Ad Turres *** 

KUŽKOM
PRIJAZNO

PREPROSTO
UGODNO

ZUNANJI 
BAZEN

jadran I  kvarner

OTROK do 6 let 
BREZPLAČNO

OTROK do 6 let 
BREZPLAČNO

-15%
 za bivanje v obdobjih 20.6. in od 12.9.

-10%
za bivanje v obdobjih 20.6. - 12.9.

Zgodnja prijava
Popust za prijave do 30. 4. 2020

-15%
 za bivanje v obdobjih 20.6. in od 12.9.

-10%
za bivanje v obdobjih 20.6. - 12.9.
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Približno 2 km od središča mesta Crikvenica, 
150 m od prodnate plaže.

Ponudba: restavracija, bar, terasa, animacija, 
otroška igralnica, v bližini hotela odbojka na 
mivki, badminton, tenis, namizni tenis, mali 
nogomet, možnost vodnih športov. Hišni ljub-
ljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno. 

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, telefon, sat-tv, balkon, stranska 
morska in morska stran. Možno eno dodatno 
ležišče.

Paviljoni: klimatizirani, kopalnica z wc-jem, 
sat tv, nekateri z balkonom, pogled na park ali 
morsko stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Crikvenica, Hotel in paviljoni Omorika  ****

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

ŠPORT BREZPLAČNO
Wi-Fi

NAŠ NAMIG
 v 2019 obnovljene sobe in 

restavracija v hotelu

OTROK do 6 let 
BREZPLAČNO

Približno 800 m od središča mesta Crikvenica, 
ob peščeni mestni plaži.

Ponudba: restavracija, bara, zunanji bazen, 
wellness, animacija za odrasle in otroke, v 
blžini košarka, odbojka, mini golf, badminton, 
namizni tenis, šola potapljanja, na plaži mož-
nost vodnih športov. Hišni ljubljenčki dovolje-
ni (v pritličnih sobah, na vprašanje, plačilo).

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini 
bar, sef, nekatere na morsko stran.

Premium sobe: enaka oprema kot standard, 
balkon, morska stran. Možnost enega doda-
tnega ležišča.

Apartma superior/premium: enaka oprema 
kot standard, spalnica, dnevni prostor z do-
datnim ležiščem za dve osebi (raztegljiv kavč).

Storitev nočitev z zajtrkom:  samopostrežni 
zajtrk.

Crikvenica, Hotel Esplanade ****

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

NAŠ NAMIG

 popolnoma obnovljen v 2017

OTROK do 6 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
Popust za prijave do 30. 4. 2020

Zgodnja prijava
Popust za prijave do 30. 4. 2020

-15%
 za bivanje v obdobjih 20.6. in od 12.9.

-10%
za bivanje v obdobjih 20.6. - 12.9.

-15%
 za bivanje v obdobjih 20.6. in od 12.9.

-10%
za bivanje v obdobjih 20.6. - 12.9.
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KUŽKOM
PRIJAZNO BREZPLAČNO

Wi-Fi
ZA PARE

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Selce, Hotel Selce ***

NAŠ NAMIG
 odlično izhodišče za potepanja po 

mestu
 sprehajalne poti ob morju

Ob morju, v centru mesta. Plaža je prodnata 
in oddaljena 50 m.

Ponudba: restavracija z barom, picerija s te-
raso, prodajalna s spominki, butik, frizerski 
salon, masažni salon, sef na recepciji. Hišni 
ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezplačen brezžični internet.

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, su-
šilec za lase, sat-tv, telefon, možnost doda-
tnega ležišča. Nekatere v mansardi, nekatere 
z balkonom, park ali morska stran. 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.*

-10% za prijave do 30.4.*

PREPROSTO
UGODNOBREZPLAČNO

Wi-Fi

*za min. bivanje 3 nočitev v obdobjih 
do 1.6. in od 21.9. 5 nočitev v obdobjih 
1.6. - 20.6. in 7.9. – 21.9., 6 nočitev v 
obdobjih 20.6. - 11.7. in 17.8. - 7.9. ter 
7 nočitev v obdobjih 11.7. – 17.8.

Moderno opremljen hotel ob glavni promena-
di, od centra mesta oddaljen cca. 100 m in 
cca. 50 m od morja.

Ponudba: restavracija, savne in masaže, mož-
nost najema koles. Hišni ljubljenčki dovoljeni 
(na vpraševanje, plačilo). 

Internet: brezplačen brezžični internet.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, LCD smart tv, sef, mini bar, pogled na 
mesto ali park. Nekatere z balkonom.

Superior sobe: enaka oprema kot v standar-
dnih sobah, dodatno balkon. Večina sob na 
morsko stran.

Comfort sobe: enaka oprema kot v standar-
dnih sobah, dodatno balkon in pogledom na 
mesto, možnost dodatnega ležišča.

Storitev polpenzion: samopostrežni zajtrk, 
postrežena ali samopostrežna večerja.

Crikvenica, Hotel Crikvenica ****

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Zgodnja prijava
-10%

Popust za prijave do 31.3.2020
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Selce, Hotel*** In Paviljoni** Slaven

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Približno 300 m od središča mesta Selce, od 
prodnate in betonirane plaže ga loči cesta.

Ponudba: naselje sestavljajo hotel in paviljo-
ni; restavracija, 'a-la-carte' restavracija, bar, 
tv kotiček, namizni tenis, mini golf. Hišni ljub-
ljenčki dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet pri recepciji brez-
plačno.

Sobe: kopalnica z wc-jem, nekatere s franco-
skim ležiščem, telefon, nekatere z balkonom 
in na morsko stran. Možnost dodatnega ležišča.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

KUŽKOM
PRIJAZNO

PREPROSTO
UGODNOBREZPLAČNO

Wi-Fi

OTROK do 6 let 
BREZPLAČNO

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Selce, Hotel Katarina ****

NAŠ NAMIG

 sobe s pogledom na morsko stran 
resnično ponujajo lep razgled na 
kvarnerski zaliv

Na obrobju mesta Selce, ob prodnati in beto-
nirani plaži.

Ponudba: restavracija, več barov, dva zunanja 
bazena, notranji bazen z morsko vodo, tv ko-
tiček. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet pri recepciji brez-
plačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, telefon, sat-tv, nekatere na atrij, z 
balkonom in na morsko stran. Možno eno do-
datno ležišče (sobe morska stran). 

Družinske sobe: enaka oprema kot standard, 
dve povezani sobi, balkon, morska stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo.

NOTRANJI
BAZEN

ZUNANJI 
BAZEN

OTROK do 6 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
Popust za prijave do 30. 4. 2020

Zgodnja prijava
Popust za prijave do 30. 4. 2020

-15%
za bivanje v obdobjih 20.6. in od 12.9.

-10%
za bivanje v obdobjih 20.6. - 12.9.

-15%
za bivanje v obdobjih 20.6. in od 12.9.

-10%
za bivanje v obdobjih 20.6. - 12.9.
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Otok Rab/Mesto Rab, Valamar Padova Hotel ****

Otok Rab/Mesto Rab, Mobilne Hišice Camp Padova ***

V zalivu Padova, 15 min hoje do središča mes-
ta Rab, 50 m od plaže, 300 m od javne pešče-
ne plaže. 

Ponudba: obnovljen leta 2016; restavracija s 
teraso, 'a-la-carte' restavracija, več barov, 
zunanji in notranji bazen s sladko vodo, well-
ness, kozmetični in frizerski salon, animacija 
za odrasle in otroke, v bližini hotela tenis, 
najem koles, vodni športi. Hišni ljubljenčki niso 
dovoljeni.

Internet: brezplačen brezžični internet.

Standard/superior sobe: klimatizirane, ko-
palnica z wc-jem, telefon, sat-tv, mini bar sef, 
balkon, nekatere na morsko stran. Možno eno 
ali dve dodatni ležišči.

Suite/junior suite: enaka oprema kot stan-
dard, spalnica in dnevni prostor z dodatnim 
ležiščem za dve osebi, morska stran ( junior 
suita), dve spalnici - duplex (suita). 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

v mirnem zalivu, v kraju Banjole, nedaleč od 
mesta Rab. Ob peščeno prodnati plaži, obkro-
ženi z borovci.

Ponudba: restavracija, bar s prigrizki, bar na 
plaži, trgovinice, kiosk, menjalnica, frizerski 
salon, bazen, otroški bazen, vodni efekti in 
atrakcije, mini klub in igrišče na prostem, ani-
macija za vse generacije, namizni tenis, najem 
koles, vodni športi. Hišni ljubljenčki niso do-
voljeni. 

Internet: brezžični internet brezplačno. 

Superior hišica:  klimatizirane, 2 kopalnici s 
tušem, 2 spalnici (ena z zakonsko posteljo, ena 
z ločenimi ležišči), jedilni kot z raztegljivo klo-
pjo, primerna za dodatno ležišče za 2 osebi, 
opremljena kuhinjska niša, sat TV, terasa z 
vrtnim pohištvom, parkirišče. Hišni ljubljenč-
ki niso dovoljeni.

Storitev najem.

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESSZUNANJI 
BAZEN

2 OTROKA do 12 let
 BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 16.3.2020

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 16.3.2020

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG

 moderen hotel z očarljivim 
pogledom na staro mestno 
jedro Raba

NAŠ NAMIG

 odlična lokacija ob morju 
blizu mesta

 primerno za družine

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN
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Otok Rab/Mesto Rab, Valamar Collection Imperial Hotel ****

Otok Rab/Suha Punta, Eva Sunny Hotel In Residence By Valamar **

V bližini starega mestnega jedra Rab. Cca 400 
m od prodnate, skalnate in peščene plaže. 

Ponudba: restavracije, a la carte restavracija, 
bari, zunanji bazen, wellness in lepotni center 
z notranjim bazenom, fitnes, tenis igrišča, na-
jem koles, animacija za vse generacije, odboj-
ka na mivki, košarka, namizni tenis. Hišni 
ljubljenčki dovoljeni (na vpraševanje, plačilo). 

Internet:  brezžični internet v sobah brezplač-
no.

Classic soba: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, zakonska postelja, mini bar, sef, LCD sat 
tv, pogled na park, nekatere pogled morska 
stran. 

Superior soba: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, zakonska postelja ali ločeni ležišči, LCD 
sat tv, mini bar, sef, nekatere z balkonom, 
pogled park ali morska stran. 

V level sobe: ista oprema kot superior sobe. 
V Level dodatne vsebine (luksuzno opremlje-
ni suiti s ''king size'' posteljo, in razkošno pos-
teljnino, kozmetika blagovne znamke in aro-
matične kopeli, izbira šampanjcev in penin na 
jedilniku za sobno strežbo (plačilo), set 
nespresso za kavo, pladenj z izbranimi čaji in 
brezplačna steklenica vode, dostava leda v 
sobo, izbira 6 vrst vzglavnikov, mehki kopalni 
plašč in copati, set za plažo, uporaba finske 
in bio savne, izbor revij).

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

V naselju Suha Punta, na lepi in mirni lokaciji, 
5 km od središča mesta Rab. Cca 200 m od 
prodnate, skalnate in delno betonirane plaže.

Ponudba:  restavracija, bar, animacija za vse 
generacije, menjalnica, tv kotiček, sef pri re-
cepciji, tenis, mini golf, najem koles, spreha-
jalne steze. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na 
vpraševanje, plačilo). 

Internet: brezžični internet pri recepciji (pla-
čilo).

Standard družinske/superior sobe:  kopal-
nica z wc-jem, sat TV, balkon, nekatere na 
morsko stran, zakonska postelja in pogradi.

Superior suite:  enaka oprema kot superior, 
dve spalnici povezani z vrati, balkon.

Apartmaji: klimatizirani, kopalnica z wc-jem, 
spalnica, dnevna soba z raztegljivim kavčem, 
sat TV, terasa.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja z vključeno pijačo pri večerji.

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESSZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-15%

Popust za prijave do 16.3.2020

Zgodnja prijava
-10%

Popust za prijave do 16.3.2020

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
 hotel je namenjen samo 

odraslim (starejšim od 18 let)
 eleganten hotel z mikavno 

kombinacijo sprostitve in 
gurmanskih doživetij

 atraktivna lokacija blizu 
starega mestnega jedra in 
prečudovitih plaž

NAŠ NAMIG
 vključena pijača pri večerji
 blizu prekrasnih rabskih plaž

KUŽKOM
PRIJAZNO

PREPROSTO
UGODNOŠPORT

2 osebi BREZPLAČNO
v suiti 2+2
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Otok Rab/Lopar, San Marino Sunny Resort By Valamar ***

Otok Pag/Novalja, Mobilne hišice Straško **** 

12 km od mesta Rab, 100 m od mivkaste plaže 
(primerna za družine z majhnimi otroci, nepla-
valce), 1 km od nudistične plaže. 
Ponudba: centralna recepcija za vseh 5 hotelov, 
restavracije, več barov, kavarna, taverna, piv-
nica, sef pri recepciji, menjalnica, animacija za 
odrasle in otroke, frizerski salon. V sklopu na-
selja tenis, igrišče za mali nogomet, mini golf, 
na plaži možnost vodnih športov, odbojka na 
plaži, najem koles. Hišni ljubljenčki dovoljeni v 
hotelu Sahara, Rab in Plaža (na vprašanje, pla-
čilo).
Internet: internetni kotiček pri recepciji (pla-
čilo).
Family hotel Lopar ***: klimatizirane, kopal-
nica z wc-jem, telefon, sat-tv, mini hladilnik, 
balkon. Dodatno ležišče ni možno.
Hotelski apartmaji: enaka oprema kot sobe, 
ena oz. dve kopalnici, ena oz. dve spalnici, 
dnevni prostor z možnostjo enega oz. dveh do-
datnih ležišč (kavč).
Hotel Sahara *** in Rab ***: klimatizirane, 
kopalnica z wc-jem, sat-tv, francoski balkon. 
Možno eno dodatno ležišče. 
Hotel Plaža *** in Veli Mel ***: klimatizirane, 
kopalnica z wc-jem, telefon, sat-tv, balkon. 
Možno eno dodatno ležišče.
Mobilne hišice Kamp San Marino: klimatizi-
rane, dve kopalnici, ena z wc-jem, kuhinjska 
niša, avtomat za kavo, mikrovalovna pečica, 
dve spalnici, jedilni kot, ki se raztegne kot do-
datno ležišče za dve osebi, terasa z vrtno gar-
nituro. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk in 
večerja, vključena pijača pri večerji.
Storitev najem pri mobilnih hišicah.

Približno 1 km od mesta Novalja, v prijetni 
senci, v zalivu, ob prodnati plaži (primerna za 
otroke). 

Ponudba: restavracije, picerije, bar na plaži, 
terasa, trgovine, trgovinica s spominki, otroško 
igrišče, animacija za odrasle in otroke, tenis, 
odbojka, badminton, mali nogomet, najem 
koles, možnost vodnih športov. Hišni ljubljenč-
ki dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v naselju brez-
plačno. 

Mobilne hišice Premium: (50 - 100m od mor-
ja), klimatizirane, dve kopalnci, dve spalni-
ci, kuhinjska niša, mikrovalovna pečica, aparat 
za kavo, dnevno bivalni prostor in jedilni kot, 
sat tv, terasa.

Mobilne hišice Adria: enaka oprema kot Pre-
mium, od 2. vrste dalje.

Mobilne hišice Mediteran: večje, enaka opre-
ma kot Premium, zasebni brezžični internet v 
hišici. 

Storitev najem.

do 4 osebe BREZPLAČNO
v sobi 4+2

Zgodnja prijava
-15% v hotelih

Popust za prijave do 16.3.2020

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
 vključena pijača pri večerji
 priporočamo družinam

NAŠ NAMIG
  bogata ponudba kampa 

ponuja veliko možnosti za 
rekreacijo ali sproščen oddih

TOBOGANI

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

PREPROSTO
UGODNO

ŠPORT

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

BREZPLAČNO
Wi-Fi
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Otok Pag/Jakišnica, La Luna Island Hotel ****

Otok Pag/Mesto Pag, Hotel Pagus ****

V mestu Jakišnica, 13 km od mesta Novalja, 
ob prodnati, skalnati in betonirani plaži.

Ponudba: restavracija, 'a-la-carte' restavraci-
ja s teraso, več barov, zunanji bazen z morsko 
vodo, notranji bazen s sladko vodo, wellness, 
najem koles, potapljaški center, tenis, na pla-
ži možnost vodnih športov. Hišni ljubljenčki 
niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Superior sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, telefon, sat-tv, sef, mini bar, nekatere z 
balkonom na morsko stran. Možno eno ali dve 
dodatni ležišči.

Lux sobe: večje, enaka oprema kot superior, 
balkon, morska stran. Možno eno dodatno 
ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Približno 200 m od središča mesta Pag, tik ob 
prodnati plaži.

Ponudba: restavracija, a la carte restavracija, 
bari, fitnes, menjalnica, prodajalna spominkov, 
fitnes, zunanji in notranji bazen, otroški bazen, 
wellness, mini klub, v bližini tenis igrišča, od-
bojka na mivki, nogometno igrišče, vodni 
športi. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu brezplač-
no.

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, LCD 
tv, mini bar, telefon, balkon, nekatere na 
morsko stran.

Storitev polpenzion.

OTROK do 7 let
 BREZPLAČNO

OTROK do 6 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-10%  

Popust za prijave do 28.2.2020

Zgodnja prijava
-10%  

Popust za prijave do 31.3.2020

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
 za romantične počitnice

NAŠ NAMIG
 tik ob plaži

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESSZUNANJI 
BAZEN

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESSZUNANJI 
BAZEN

NOTRANJI
BAZEN
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DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

BREZPLAČNO
Wi-Fi

PARTNERSKI
OBJEKT

jadran I  kvarner

Otok Pag/Metajna, Družinski Hotel Valentina *** 

V mestecu Metajna, 12 km od mesta Novalja, 
50 m od prodnate plaže.

Ponudba: restavracija, bar na terasi, tv koti-
ček, zunanji bazen. Možnost fakultativnih iz-
letov. V naselju trgovina, restavracije. Hišni 
ljubljenčki dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sat-tv, nekatere z balkonom in na 
morsko stran, v nekaterih možno eno dodatno 
ležišče. 

Družinske sobe: enaka oprema kot standard, 
dve povezani spalnici, dnevni prostor z 
možnostjo enega dodatnega ležišča (kavč), 
visoka mansarda.

Storitev nočitev z zajtrkom.

OTROK do 12 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-15% v hotelih

Popust za prijave do 16.3.2020

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
 vsakoletna uspešnica
 odlični odzivi gostov
 samo pri Palmi

Zasebni apartmaji na 

K VA R N E R J U www.palma.si
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jadran I  kvarner

Jadran: družinska fotka, morje
Mediteran : tudi neka obmorska – Grčija
Evropa: evropska prestolnica 

Okvirni roki za oddajo so:
Mediteran: 30. 10.2019
Jadran: 15.12.2019
Evropa: 30.10.2019

Pozdrav.
 
Predlagam, da delamo na tem – 
slika spodaj, in sicer:
 
Zgornji slogan: Prepustite se 
doživetjem.
Fotka : najdemo novo – odvisno za 
kateri katalog:
•    Jadran: morje in družina
•    Svetovna potovanja: 
svetovna znamenitost (Kitjaski zid, 
Machu Picchu….) in par (M, Ž)
•    Evropa: Paris, Amster-

Zaupaj 
v svojo pot.

080 70 77
www.generali.si

Sklenite 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
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Dalmacija je ustvarjena za ljubitelje narave, izjemnih razgledov, idilične obale in nacionalnih 

parkov, ki vas bodo začarali. Dalmatinci so prav posebni sosedje. Znajo uživati življenje in 

ga zajemati z veliko žlico. Sproščena atmosfera zahteva od njih lahkoten ritem življenja, 

razen poleti, ko vsa obmorska mesta in rajski otoki poskakujejo v živahnem ritmu. V Dalmaciji 

se domačini ne zmenijo za čas in ne poznajo nervoze. Naj bo tudi letos vaš počitniški moto: 

»Polako, nikud se ne žuri!«

jadran I dalmacija
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Zaton
Priljubljen letoviški kraj leži med zgodovinskima mestoma Ninom in Zadrom. Privablja ljubitelje pe-
ščenih plaž, ki po številnih športnih aktivnostih radi poležijo v senci borovega gozda.
 
Petrčane
Turistično letovišče z majhnim pristaniščem, ki je zaradi idealne geografske lege odlično izhodišče za 
raziskovanje otokov zadarskega arhipelaga, za obisk Narodnega parka Kornati in Narodnega parka 
Paklenica.
 
Zadar 
Staro sredozemsko mesto v osrčju Jadrana je prava zakladnica zgodovine in kulture. Ponuja idilične 
sprehode ob morju, najlepše sončne zahode, živahno dogajanje skozi celo leto, gurmanske užitke, 
rekreacijske centre in čudovite plaže v okolici.
 
Sv. Filip in Jakov
Priljubljeno letovišče in domovanje Zadarskih plemiških rodbin je danes zaradi svojih prekrasnih plaž 
in odličnih namestitvenih objektov zelo priljubljeno med počitnikarji, kolesarji in raziskovalci neokr-
njene narave.
 
Otok Ugljan/Kukljica
Moderno opremljena luka in znamenite peščene in skalnate plaže so tisto, zaradi cesar se turisti 
vsako leto vračajo na otok. Otok je na južni strani z mostom povezan s sosednjim otokom Pašmanom.
 
Biograd na Moru 
Stari del mesta leži na polotoku in je obkrožen z moderno marino in sprehajališčem, ki odpira pogled 
na Pašmanski kanal in sosednje otoke. Bogata turistična ponudba in neokrnjena narava bližnjih naci-
onalnih parkov privlači tiste, ki si želijo kombinacijo oddiha in aktivnosti.
 
Pakoštane 
Malo mestece z dalmatinskim šarmom leži v bližini znamenitega naravnega parka Vransko jezero. 
Področje okrog ekosistema proglašeno za pomembno ornitološko področje v Evropi.
 
Pirovac 
Mesto je poznano po lepih plažah, znamenitem zdravilnem blatu, neštetih kolesarskih stezah in do-
brotah pripravljenih po tradicionalnih receptih.
 
Vodice 
Priljubljeno turistično središče v živahnem zalivu, ki ga obkrožajo številni otoki. Slovi kot eno najbolj 
urejenih krajev na hrvaški obali, ki je zaradi bližine Kornatov in slapov Krke izjemno priljubljena desti-
nacija med mladimi in družinami.
 
Šibenik 
Osrednje mesto centralne Dalmacije diha z dolgoletno zgodovino, ki je pustila svoj pečat na kamnitih 
hišah in ozkih ulicah. Z raznoliko obalo in razgledom na bližnje otočke omamlja s pravim dalmatin-
skim duhom in šarmom.
 
Primošten 
Mestece, ki je nekoč bil otok, je danes povezan s kopnim. Medtem, ko se na celini razprostira so-
dobna turistična ponudba, se na otoškem delu ohranja romantična duša srednjeveškega mestnega 
jedra.
 
Trogir 
Zakladnica umetnosti, arhitekturnih stilov, čistega morja in privlačnih zalivov. Čudovito mestece v 
Kaštelanskem zalivu je s celino in otokom Čiovim povezan s kamnitimi mostovi. Vsako leto privablja 
številne družine in mlade, ki uživajo v glasbenih in kulturnih prireditvah.
 
Otok Brač/Supetar
Pomembno pristanišče in eno izmed turističnih središč otoka slovi po prelepih plažah, ki so prilju-
bljene med prebivalci Splita in njegove okolice, saj sta mesti dobro povezani s trajektno linijo.
 
Otok Brač/Bol
Najstarejše obalno naselje je priljubljeno letovišče na južni strani otoka. Očaralo je že Rimljane, ki 
so v bližini Zlatnega rata, ene najlepših peščenih plaž Jadrana, gradili svoje vile - »villae rusticae«. 

Otok Vis/Vis
Nekdanje antično mesto Issa leži na najbolj oddaljenem naseljenem otoku Hrvaške. Slovi po 
čistem morju, zaščitenem živalskem, rastlinskem in podvodnem svetu, skritih zalivih, ki so 
prava oaza miru in tišine ter palačah in vilah, ki so jih zgradili pomembni meščani. Mesto je 
vaba za navtike in ljubitelje mirnega in sproščujočega oddiha.
 
Otok Vis/Komiža
Mestece, ki je znano po svoji ribiški tradiciji, se nahaja ob vznožju hriba Hum, ki ga je odrezal 
od ostalega dela otoka. Mesto je odlična izhodiščna točka za raziskovanje okoliških otokov 
Sušca, Sv. Andrije, Brusnika, Palagruže in Biševa, ki slovi po zares čarobni »Modri špilji«.
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Približno 15 km od mesta Zadar, sredi borove-
ga gozdička, ob peščeni in prodnati plaži.

Ponudba: restavracije, 'a-la-carte' restavraci-
ja, več barov, okrepčevalnice, kavarna, pice-
rija, slaščičarna, diskoteka, več bazenov za 
odrasle in otroke, mini klub, otroško igrišče, 
animacija za odrasle in otroke, fitnes, tenis, 
odbojka, mali nogomet, namizni tenis, mini 
golf, jahanje, možnost vodnih športov. Hišni 
ljubljenčki dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v naselju (plačilo).

Mobilne hišice Family: klimatizirane, kopal-
nica z wc-jem, dve spalnici, kuhinja, jedilni kot 
z možnostjo ureditve v dodatno ležišče za eno 
osebo, terasa. 

Mobilne hišice Lux: večje, enaka oprema kot 
Family, dve kopalnici.

Storitev najem.

Približno 15 km od mesta Zadar, ob peščeno, 
delno prodnati in kamniti plaži.

Ponudba: restavracije, picerija, več barov, 
slaščičarna, diskoteka, zunanji bazen za od-
rasle in otroke, masaže, trgovine, trgovinica s 
spominki, frizerski salon, mini klub, animacija 
za odrasle in otroke, otroško igrišče, tenis, 
odbojka, namizni tenis, mini golf, fitnes, na 
plaži možnost vodnih športov. Hišni ljubljenč-
ki dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v naselju brez-
plačno.

Apartmaji/studii: kopalnica z wc-jem, en 
prostor (studio), ena ali dve spalnici (app), 
kuhinjska niša, dnevni prostor z ležiščem oz. 
dodatnim ležiščem, telefon, sat-tv, sef. Apart-
maji 4* so prenovljeni in so klimatizirani.

Storitev najem.

Polpenzion: samopostrežna zajtrk in večerja 
z vključeno pijačo.

Zaton, Zaton Holiday Resort *** in ****

NAŠ NAMIG
 odlična animacija za otroke in odrasle 

z veliko možnostmi za rekreacijo in 
sproščen oddih

 položen vstop v morje zelo primeren 
tudi za majhne otroke

Zaton, Mobilne Hišice Zaton ***

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO BREZPLAČNO

Wi-Fi

Zgodnja prijava
-5% 

Popust za prijave do 15. 3. 2020

NAŠ NAMIG
 največkrat nagrajen kamp v Evropi
 raj za družine in ljubitelje aktivnih 

počitnic

jadran I  dalmacija

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO ŠPORT
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Približno 500 m od središča mesta Petrčane 
(sprehajalna pot), ob peščeni, prodnat in skal-
nati plaži. 

Ponudba: restavracija, več barov, zunanji in 
notranji bazen s sladko vodo, wellness, otroško 
igrišče, mini klub, animacija za odrasle in ot-
roke, fitnes, odbojka, tenis, najem koles, mini 
golf, namizni tenis, možnost vodnih športov. 
Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Classic sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, telefon, LCD sat- tv, mini bar ali hladilnik 
(na vprašanje), sef. Možni dve dodatni ležišči. 

Premium sobe: enaka oprema kot Classic, z 
balkonom, nekatere morska stran. Možni dve 
dodatni ležišči.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Petrčane, Hotel Pinija ****

NAŠ NAMIG
  v bližini kolesarska steza od hotela 

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

NOTRANJI
BAZEN BREZPLAČNO

Wi-Fi
WELLNESS

ZUNANJI 
BAZEN

OTROK do 6 ali 12 let 
BREZPLAČNO

jadran I  dalmacijajadran I  dalmacija

Ob plaži, oddaljeni cca. 100m (prodnata in 
skalnata), 5 min hoje do Petrčan, od mesta 
Zadar cca. 12 km.

Ponudba: recepcija, zunanji bazen s sladko 
vodo, restavracija, picerija, bar na plaži, fitnes 
center, savna, otroško igrišče, animacija za 
otroke in odrasle od 13.6.-29.8.

Hišni ljubljenčki dovoljeni (na povpraševanje, 
plačilo).

Internet: brezžični internet brezplačno.

Apartmaji: moderno opremljeni apartmaji, 
za 2 do 5 oseb, klimatizirani, kopalnica, 1 ali 2 
spalnici, dnevni prostor z možnostjo dodatne-
ga ležišča (raztegljiv kavč), terasa z vrtno gar-
nituro, kuhinja, LCD sat -tv, sef. 

Storitev najem.

Petrčane, Sunnyside Apartments Petrčane ****   

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

DRUŽINSKE
SOBE BREZPLAČNO

Wi-Fi
ZUNANJI 
BAZEN

KUŽKOM
PRIJAZNO

ZA PARE

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 31. 3. 2020

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 31. 3. 2020



66Klicni center: 082 80 9000 www.palma.si

V naselju Borik, približno 3 km od mesta Zadar, 
ob peščeni in prodnati plaži.

Ponudba: restavracije, več barov, zunanji in 
notranji bazen, otroški bazen s tobogani, wel-
lness, otroška dežela 'Falkyland', animacija za 
odrasle in otroke, trgovinica s spominki, fri-
zerski in kozmetični salon, fitnes, tenis, odboj-
ka, balinanje, namizni tenis, najem koles, v 
bližini možnost vodnih športov. Hišni ljubljenč-
ki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu in v sobah 
brezplačno.

Comfort sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini bar, 
sef. 

Družinske sobe comfort: večje, spalnica z 
dodatnim ležiščem (kavč) ali ločen prostor s 
pogradom za dva otroka, nekatere na morsko 
stran.

Družinske sobe superior: večje, enaka opre-
ma kot comfort, spalnica, dnevni prostor z 
dodatim ležiščem za dva otroka ločen z drsni-
mi vrati, nekatere na morsko stran.

Družinski apartma superior: enaka oprema 
kot comfort, spalnica, otroška spalnica, dnev-
ni prostor z enim dodatnim ležiščem (kavč).

Storitev vse vključeno plus. VSE VKLJUČENO PLUS
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
• določena lokalna pijača ob obrokih
• določena lokalna pijača v baru od 8.00 

do 24.00
• vstop v Thalasso & SPA center Borik
• določene športne aktivnosti

Zadar/Borik, Falkensteiner Club Funimation Borik ****

NAŠ NAMIG
 obnovljen v 2018
 Acquapura Thalasso & SPA Center 

Borik na 2.500 m2

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

DRUŽINSKE
SOBE BREZPLAČNO

Wi-Fi
WELLNESS

OTROK do 6 let
 BREZPLAČNO

jadran I  dalmacija

V naselju Borik, 3,5 km od mesta Zadar, 50-150 
m od peščene in prodnate plaže.

Ponudba: restavracija, bar, zunanji bazen s 
sladko vodo, trgovinica s spominki, menjalni-
ca, animacija za odrasle in otroke, wellness v 
hotelu Funimation, nogomet, odbojka na pla-
ži, badminton, namizni tenis, tenis, na plaži 
možnost vodnih športov. Hišni ljubljenčki niso 
dovoljeni. 

Internet: brezžični internet brezplačno.

Comfort sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, telefon, sat-tv, balkon (želja). Možno 
dodatno ležišče.

Družinske sobe: enaka oprema kot comfort, 
spalnica z dodatnim ležiščem za dve osebi. 

Storitev vse vključeno.

VSE VKLJUČENO
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
• določena lokalna pijača ob obrokih
• določena lokalna pijača v baru od 10.00 

do 22.00
• določene športne aktivnosti 

Zadar/Borik, Hotel Donat ***

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
 vključena pijača pri obrokih
 prenovljen hotel za sezono 2019

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-20% 

Popust za prijave do 31. 3. 2020

Zgodnja prijava
-10% min. 3 noči

Popust za prijave do 31. 3. 2020

OTROK do 6 let
 BREZPLAČNO

*za bivanje v obdobjih 
18.4. - 5.6. in 5.9. - 16.10.
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Nedaleč stran od starega dela mesta Zadar, 
pred hotelom prodnata plaža. 

Ponudba: restavracija, a la carte restavracija, 
vinoteka, bar, zunanji bazen za odrasle in ot-
roke, frizerski salon, masažni salon, sef na 
recepciji, tenis. Hišni ljubljenčki niso dovolje-
ni.

Internet: brezžični internet v hotelu in v ome-
jenem številu sob brezplačno. 

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, su-
šilec za lase, mini bar, sef, sat-tv, balkon ali 
terasa. 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja. 

Na polotoku, v borovem gozdičku, približno 
10 min hoje do središča mesta Kukljica. Cca. 
150 m od skalnato prodnate plaže.

Ponudba: restavracija, bari, odbojka na plaži, 
mini golf, namizni tenis, razni vodni športi, 
najem koles, animacije za vse generacije, mini 
klub. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na vprašanje, 
plačilo). 

Internet: brezžični internet v sklopu naselja 
in v apartmajih brezplačno.

Apartmaji tip A: klimatiziran, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, sat tv, sef, manjša 
spalnica z zakonsko posteljo, kuhinja, manjša 
dnevna soba z raztegljivim kavčem, terasa s 
stoli in mizo.

Apartmaji tip B: ista oprema kot tip A, večji 
z dodatno sobo, večja terasa.

Apartmaji tip C: ista oprema kot tip A, 2 spal-
nici, dnevni prostor z raztegljivim kavčem, 
terasa ali balkon s stoli in mizo. 

Storitev najem ali polpenzion.

Zadar, Hotel Kolovare ****

Ugljan/Kukljica, Apartmaji Zelena Punta ***

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

ZUNANJI 
BAZENBREZPLAČNO

Wi-Fi

jadran I  dalmacijajadran I  dalmacija

NAŠ NAMIG
 plaža v neposredni bližini
 blizu centra mesta Zadar, 

zgodovinskih in kulturnih 
znamenitosti

NAŠ NAMIG
 odlično izhodišče za obisk naravnih 

in narodnih parkov

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 31. 3. 2020

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 31. 3. 2020
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V naselju Croatia, 300 m od središča mesta 
Sv. Filip in Jakov, 150 m od prodnate plaže.

Ponudba: restavracija s teraso, bar, tv koti-
ček, menjalnica, sef pri recepciji, odbojka na 
plaži, tenis, možnost vodnih športov. Hišni 
ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Sobe: kopalnica z wc-jem, telefon, sat-tv, sef, 
balkon, nekatere na morsko stran. Možno eno 
dodatno ležišče. V družinskih sobah: dnevno -
-spalni prostor z raztegljivim kavčem (za 2 
osebi). 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Storitev najem (apartmaji).

SV. FILIP IN JAKOV, HOTEL ALBA ***

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

ODKRITA BESEDA

 starejši objekt potreben obnove, 
vendar blizu lepe plaže in kraja

OTROK do 7 ali 12 let 
BREZPLAČNO

V turističnem naselju Croatia, 300 m od sre-
dišča mesta Sv. Filip in Jakov, 50-150 m od 
prodnate plaže.

Ponudba: restavracija, v sklopu naselja tenis 
igrišča, odbojka, na plaži možnost vodnih 
športov. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na vpra-
šanje, plačilo).

Internet: brezžični internet pri recepciji brez-
plačno.

Apartmaji: kopalnica z wc-jem, ena ali dve 
spalnici, kuhinja, dnevni prostor z možnostjo 
dodatnega ležišča za eno, dve ali tri osebe, 
telefon, sat-tv, terasa.

Storitev najem ali polpenzion.

Sv. Filip In Jakov, Turistično Naselje Croatia ***

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

ODKRITA BESEDA
 starejši objekt potreben obnove, 

vendar blizu lepe plaže in kraja

ŠPORT

ŠPORT

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

BREZPLAČNO
Wi-Fi

BREZPLAČNO
Wi-Fi

jadran I  dalmacija

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 31. 3. 2020

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 31. 3. 2020
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V središču mesta Sv. Filip in Jakov, 3 km od 
Biograda. 150 m od prodnate, peščene in be-
tonirane plaže.

Ponudba: samopostrežna restavracija, bar s 
teraso, otroško igrišče, zunanji bazen za od-
rasle in otroke, v bližini hotela tenis, odbojka, 
tekaške steze in sprehajalne poti. Hišni ljub-
ljenčki dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v sobah brezplač-
no.

Comfort sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv. Možno 
eno dodatno ležišče. 

Superior sobe: enaka oprema kot comfort, 
mini bar (plačilo), sef. Možno eno dodatno 
ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Sv. Filip In Jakov, Hotel **** in Depandansa *** Villa Donat

NAŠ NAMIG
 dobro razmerje med ceno in 

kvaliteto
 zunanji bazen z whirlpoolom in 

otroškim bazenom

OTROK do 7 let 
BREZPLAČNO

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO BREZPLAČNO

Wi-Fi

10 minut hoje do središča mesta, 150 m od 
marine Kornati, do najbližje plaže je približno 
300 m.

Ponudba: hotelska restavracija s teraso, ape-
ritiv bar, zunanji bazen v bližini (za doplačilo) 
možnost najema koles, vodni šport. Hišni ljub-
ljenčki niso dovoljeni. 

Internet: brezplačen brezžični internet. 

Economy sobe: klimatizirane, kopalnica z wc -
-jem, telefon, sat-tv, v pritličju, z možnostjo 
enega doda tnega ležišča. 

Standard sobe: enaka oprema kot economy 
sobe, z balkonom in možnostjo enega doda-
tnega ležišča. 

Družinske sobe: enaka oprema kot standard, 
dve povezani sobi, z balkonom. 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja (1.7.-26.8.), izven sezone so za ve-
čerjo na razpolago trije meniji. 

Biograd na Moru, Hotel Bolero ***

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

DRUŽINSKE
SOBE BREZPLAČNO

Wi-Fi
ZUNANJI 
BAZEN

OTROK do 12 let 
BREZPLAČNO

jadran I  dalmacijajadran I  dalmacija

NAŠ NAMIG
 družinsko voden objekt
 odlično izhodišče za izlete v bližini

Zgodnja prijava
-10% min. 7 noči

Popust za prijave do 31. 3. 2020

Zgodnja prijava
-15% 

Popust za prijave do 29. 2. 2020
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Od središča Biograda oddaljen 400 m, ne-
posredno ob morju in marini. Prodnato-pešče-
na plaža oddaljena 300m. 

Ponudba: restavracija, à la carte restavra-
cija, aperitiv bar, hotelska terasa za sončenje 
z ležalniki, whirlpoolom in prhami, notranji 
ogrevani bazen z whirlpoolom, savne, prostor 
za sproščanje, masaže in fitnes. Hišni ljub-
ljenčki dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezplačen brezžični internet. 

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc -jem, te-
lefon, sef, mini bar (plačilo), sat-tv. Sobe z 
bočnim pogledom na morje ali na morsko 
stran z balkonom. Možno dodatno ležišče.

Družinske sobe: enaka oprema, z možnostjo 
dve dodatnih ležišč, balkon z bočnim pogle-
dom na morje ali na morsko stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja. 

Biograd na Moru, Hotel In ****

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

DRUŽINSKE
SOBE BREZPLAČNO

Wi-Fi

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

NOTRANJI
BAZEN

OTROK do 12 let 
BREZPLAČNO

NAŠ NAMIG
 xxxxx

V mestu Biograd, v borovem gozdičku, ob 
peščeni, prodnati in betonirani plaži.

Ponudba: restavracije, več barov, zunanji 
bazen s sladko vodo, wellness v hotelu Ilirija, 
frizerski in kozmetični salon, mini klub v ho-
telu Ilirija, animacija za odrasle in otroke, v 
bližini tenis, odbojka, najem koles, možnost 
vodnih športov. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na 
vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v sobah in v ho-
telu brezplačno.

Comfort sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini 
bar, sef, francoski balkon. Možno eno dodat-
no ležišče.

Superior sobe: enaka oprema kot comfort, 
balkon, morska stran. Možno eno dodatno 
ležišče.

Premium sobe: enaka oprema kot comfort, 
balkon, koriščenje brezalkoholnih pijač iz mini 
bara brezplačno, kopalni plašč v sobi, morska 
stran. Možno eno dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Biograd na Moru, Hotel Kornati ****

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
 odlično izhodišče za potepanja po 

mestu

KUŽKOM
PRIJAZNO BREZPLAČNO

Wi-Fi
ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-10% za min 7 noči

Popust za prijave do 31. 3. 2020

jadran I  dalmacija

OTROK do 7 let 
BREZPLAČNO
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V mestu Biograd, v borovem gozdičku, ob pe-
ščeni, prodnati in betonirani plaži.

Ponudba: restavracije, več barov, zunanji in 
notranji bazen, trgovinica s spominki, wellness, 
frizerski salon, fitnes, mini klub, animacija za 
odrasle in otroke, v bližini tenis, otroško igrišče. 
Hišni ljubljenčki dovoljeni (na vprašanje, pla-
čilo).

Internet: brezžični internet v sobah in v ho-
telu brezplačno

Comfort sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, sef, bal-
kon. Možno eno dodatno ležišče.

Superior sobe: enaka oprema kot comfort, 
morska stran. Možno eno dodatno ležišče.

Premium sobe: enaka oprema kot comfort, 
koriščenje brezalkoholnih pijač iz mini bara 
brezplačno, kopalni plašč v sobi, morska stran. 
Možno eno dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Biograd na Moru, Hotel Ilirija ****

NAŠ NAMIG
 odlično izhodišče za potepanja po 

mestu in hkrati blizu plaže

KUŽKOM
PRIJAZNO BREZPLAČNO

Wi-Fi
WELLNESS

Zgodnja prijava
-10% za min 7 noči

Popust za prijave do 31. 3. 2020

V mestu Biograd, v borovem gozdičku, ob pe-
ščeni, prodnati in betonirani plaži.

Ponudba: samopostrežna restavracija, 'a-la-
-carte' restavracija, bari, zunanji bazen s slad-
ko vodo, wellness, frizerski salon, mini klub, 
v bližini tenis, odbojka, najem koles, možnost 
vodnih športov. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na 
vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v sobah in v ho-
telu brezplačno.

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, su-
šilec za lase, telefon, sef, sat-tv, mini bar, 
balkon ali francoski balkon.

Superior sobe: enaka oprema kot comfort, 
balkon.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Biograd na Moru, Hotel Adriatic ***+

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
 odlično izhodišče za potepanja po 

mestu

Zgodnja prijava
-10% za min 7 noči

Popust za prijave do 31. 3. 2020

jadran I  dalmacijajadran I  dalmacija

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO BREZPLAČNO

Wi-Fi

OTROK do 7 let 
BREZPLAČNO

OTROK do 7 let 
BREZPLAČNO
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Približno 300 m od središča mesta Biograd, v 
borovem gozdičku poleg Mediteranskega sela, 
250 m od peščene in prodnate plaže.

Ponudba: prostor za grill in piknik, veliko mož-
nosti za dodatne izlete, športne aktivnosti in 
vodne športe. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na 
vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v kampu brezplač-
no. 

Mobilne hišice Daisy: klimatizirane, dve spal-
nici, kopalnica, dnevni prostor s kuhinjsko nišo, 
sat-tv, nadkrita terasa z vrtno garnituro.

Mobilne hišice Magnolia: klimatizirane, dve 
spalnici, dve kopalnici, dnevni prostor s ku-
hinjsko nišo, sat-tv, nadkrita terasa z vrtno 
garnituro.

Mobilne hišice Rodi: klimatizirane, dve spal-
nici, kopalnica, dnevni prostor s kuhinjsko nišo 
in dodatnim ležiščem, sat-tv, nadkrita terasa 
z vrtno garnituro.

Storitev najem.

Biograd na Moru, Mobilne Hišice Kamp Biograd Šangulin ***

NAŠ NAMIG
  manjši kamp blizu mesta, do znane 

plaže Soline skozi borov gozdiček

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

V bližini središča mesta Biograd (sprehajalna 
pot), v borovem gozdičku, ob peščeni in pro-
dnati plaži.

Ponudba: restavracija, terasa s pogledom 
na morje, menjalnica, market, veliko mož-
nosti za športne aktivnosti in vodne športe. 
Hišni ljubljenčki dovoljeni (na vprašanje, pla-
čilo).

Internet: brezžični internet v kampu brezplač-
no.

Mobilne hišice: klimatizirane, kuhinjska niša 
sat-tv, nadkrita terasa.

Mobilne hišice Tavolara: dve spalnici, dve 
kopalnici, dnevni prostor (dodatno ležišče za 
dve osebi).

Mobilne hišice Comfort Family: dve spal-
nici (ena s tremi ležišči), dnevni prostor (do-
datno ležišče), v bližini recepcije in otroške-
ga igrišča. 

Mobilne hišice Comfort Plus: dve spalnici, 
dnevni prostor (dodatno ležišče za dve osebi), 
večja terasa.

Mobilne hišice Premium: enaka razporeditev 
kot Comfort Plus, bližje plaži.

Storitev najem.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Biograd na Moru, Mobilne Hišice Park Soline ****

NAŠ NAMIG
 odlično izhodišče za potepanja po 

mestu

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO BREZPLAČNO

Wi-Fi

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 29. 2. 2020

jadran I  dalmacija
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pakoštane, Pine Beach Pakoštane ***

Približno 10 min hoje do središča mesta Pako-
štane (sprehajalna pot), v borovem gozdičku, 
ob dolgi peščeni plaži.

Ponudba: samopostrežna restavracija, bar, 
masaže, mini klub in animacija za odrasle in 
otroke, aerobika, tenis, odbojka, mali nogomet, 
namizni tenis, košarka, lokostrelstvo, pusto-
lovski park, balinanje, možnost vodnih športov. 
Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet pri baru in na re-
cepciji brezplačno. 

Slamnate hišice: v polinezijskem stilu, odda-
ljene do 200 m od plaže, skromno opremljene, 
slamnata streha, pod iz ploščic, kopalnice z 
wc-ji so največ 30 m od hišic. Brez elektrike in 
vode, posteljnina, odeje, vzglavniki vključeni.

Storitev vse vključeno light.

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE BREZPLAČNO

Wi-Fi

VSE VKLJUČENO ‘LIGHT’:
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja 
• določene športne aktivnosti in 

animacija
• popoldanski prigrizki
• določene lokalne brezalkoholne in 

alkoholne pijače
• ležalniki na plaži

Približno 1 km do mesta Pakoštane (spreha-
jalna pot), ob betonirani plaži, majhen prodnat 
zaliv.

Ponudba: kavarna, zunanji bazen za otroke, 
market, otroško igrišče, odbojka, košarka, 
namizni tenis, najem koles, v bližini tenis, pus-
tolovski park, potapljaški center. Hišni ljub-
ljenčki dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: internetni kotiček pri recepciji 

Apartmaji: klimatizirani, kopalnica z wc-jem, 
ena ali dve spalnici, dnevni prostor z možnostjo 
dveh dodatnih ležišč, kuhinjska niša, sat-tv, 
balkon. 

Mobilne hišice: klimatizirane, kuhinjska niša, 
sat-tv, terasa z vrtno garnituro.

MH Couple: spalnica, kopalnica.

MH Basic: spalnica, kopalnica, sedežna gar-
nitura, dve dodatni ležišči.

MH Family: večje, dve spalnici, kopalnica, 
sedežna garnitura, eno dodatno ležišče.

MH Lux: večje, enaka razporeditev kot Family, 
dve kopalnici. 

MH Superior & Superior+: večje, enaka raz-
poreditev kot Lux, dve kopalnici.

Storitev najem.

Pakoštane/Kozarica, Mobilne Hišice ***/**** in Apartmaji Kozarica ***

NAŠ NAMIG
 priljubljeno med slovenskimi gosti
 odlično izhodišče za obisk 

naravnega jezera Vrana
 manjši wellness center s savnami in 

masažami

 

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

Zgodnja prijava
-5% 

Popust za prijave do 15. 3. 2020

jadran I  dalmacijajadran I  dalmacija

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
 nastanitev v slamnatih hišicah 
 priporočamo za družinam

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.
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Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Približno 800 m od središča mesta Pirovac, v 
mirnem zalivu, ob prodnati in betonirani pla-
ži.

Ponudba: 'a-la-carte' restavracija, več barov, 
zunanji bazen z morsko vodo, animacija za 
odrasle in otroke, odbojka, tenis, namizni te-
nis, najem koles, možnost vodnih športov. 
Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v sobah brezplač-
no.

Sobe: nekatere klimatizirane, enostavno opre-
mljene, kopalnica z wc-jem, sat tv, telefon, 
nekatere z balkonom, pogled park ali morska 
stran.

Apartmaji: kopalnica z wc-jem, ena ali dve 
spalnici, dnevni prostor s kuhinjsko nišo, in 
enim ali dvema dodatnima ležiščema, telefon, 
sat-tv, balkon ali loža.

Storitev najem.

Storitev polpenzion samopostrežna zajtrk in 
večerja.

NAŠ NAMIG

 obiščite naravni park jezera Vrana z 
izjemno biološko raznovrstnostjo, ki 
se nahaja v bližini gozdička

DRUŽINSKE
SOBE

ZUNANJI 
BAZEN

OTROK do 12 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

Vodice, Hotel Punta ****

NAŠ NAMIG
 le par minutk sprehoda do 

živahnega mesta ali uživanja v 
tradicionalnih in umirjenih večerih 
skozi vse leto

ŠPORT BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

Otrok do 12 let 
BREZPLAČNO

Pirovac, Hotelski Kompleks Miran ***

jadran I  dalmacija

Na polotoku Punta, v mestu Vodice, v borovem 
gozdičku, 150 m od prodnate in betonirane 
plaže. 

Ponudba: restavracije, več barov, zunanji ba-
zen za odrasle in ločen za otroke, notranji 
bazen, wellness, fitnes, animacija za odrasle 
in otroke, v bližini tenis, odbojka, možnost 
vodnih športov. Hišni ljubljenčki niso dovolje-
ni.

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standard sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem telefon, sat-tv, mini bar, sef, balkon. 
Možno eno dodatno ležišče.

Superior sobe: enaka oprema kot standard, 
balkon, morska stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

BREZPLAČNO
Wi-Fi

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.
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Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

V senci borovcev, na obali mesta Vodice. 

Ponudba: restavracija, a la carte restavracija, 
bari, fitnes, tenis igrišča, otroško igrišče,

notranji bazen, zunanji otroški bazen, animaci-
ja za vse generacije. Hišni ljubljenčki niso 
dovoljeni. 

Internet: brezžični internet v sobah brezplač-
no.

Comfort sobe 4*: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sat tv, telefon, mini bar, balkon. Mož-
no dodatno ležišče. 

Superior sobe in suite 3*: klimatizirane, ko-
palnica z wc-jem, sat tv, telefon, mini bar, 
balkon. Možno dodatno ležišče.

Storitev polpenzion.

NAŠ NAMIG

 obdan z borovci in nedaleč stran od 
mestnega vrveža živahnih Vodic

DRUŽINSKE
SOBE

ZUNANJI 
BAZEN

OTROK do 12 let 
BREZPLAČNO

Vodice, Hotel Imperial  ***

jadran I  dalmacijajadran I  dalmacija

BREZPLAČNO
Wi-Fi

Ne samo morje, Hrvaško morate raziskati!
Od zgodnje pomladi pa do pozne jeseni se Palmovci potepamo v obmorskih krajih, v zaledju in notranjosti dežele, kjer …

• odkrivamo bogato zgodovino in kulturne zanimivosti,

• uživamo ob odlični kulinariki,

• se čudimo lepotam nacionalnih parkov,

• obiskujemo festivale in druge prireditve,

• obiramo mandarine, predvsem pa uživamo v družbi gostoljubnih domačinov.

Programe najdete v katalogu Evropa 2020, na spletni strani www.palma.si in na vseh Palminih prodajnih mestih. 
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Približno 500 m od središča mesta Vodice, cca 
50m od betonirane in prodnate plaže.

Ponudba: restavracija, 'a-la-carte' restavraci-
ja, več barov,zunanji bazen, notranji bazen v 
sklopu wellnessa, wellness, otroško igrišče, 
animacija za odrasle in otroke, trgovinica s 
spominki, frizerski in kozmetični salon, v bli-
žini tenis, košarka, trampolin, tobogani, najem 
koles, možnost vodnih športov. Hišni ljubljenč-
ki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno. 

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, telefon, sat-tv, mini bar, sef, balkon, 
nekatere na morsko stran. Možno eno dodat-
no ležišče.

Junior suite: enaka oprema kot standard, 
spalnica, dnevni prostor z možnostjo dveh 
dodatnih ležišč.

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni 
zajtrk. 

Storitev polpenzion: samopostre žna zajtrk 
in večerja. 

Vodice,  Hotel Olympia ****

NAŠ NAMIG
 dobro razmerje med ceno in 

kvaliteto

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

ŠPORT

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESS

ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 31. 3. 2020

Vodice,  Hotel Olympia Sky ****+

NAŠ NAMIG
 hotel je zgrajen po najvišjih standar-

dih ekološke učinkovitosti

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Približno 500 m od središča mesta Vodice, cca 
50m od prodnate, delno betonirane plaže.

Ponudba: restavracija, ‘a-la-carte’ restavra-
cija, taverna, več barov, zunanji bazeni v sklo-
pu Olympia hotelov, notranji bazen, wellness, 
fitnes, kozmetični in frizerski salon, trgovinice, 
animacija za odrasle in otroke, v bližini, tenis, 
najem koles, tobogani, trampolin, košarka, 
možnost vodnih športov. Hišni ljubljenčki niso 
dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Superior sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini bar, 
balkon, morska stran. Možno eno dodatno 
ležišče.

Deluxe suite: večje, enaka oprema kot supe-
rior, dve kopalnici, balkon, morska stran. Mo-
žni dve dodatni ležišči.

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni 
zajtrk

Storitev polpenzion (plačilo): samopostre-
žna zajtrk in večerja.

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 31. 3. 2020

jadran I  dalmacija

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESSZUNANJI 
BAZEN

Otrok do 6 let 
BREZPLAČNO

Otrok do 6 let 
BREZPLAČNO
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jadran I  dalmacijajadran I  dalmacija

Prepletenost 
tradicije, sonca 
in jadranskega morja
Hotel Olympia vas bo navdušil s svojo odlično 
kulinariko, kjer je čutiti okus tradicije. S popol-
nim ambientom, ki očara in zadovolji še tako 
zahtevnega gosta.

Kompleks se nahaja le 
nekaj metrov od plaže, 
njegovo dvorišče krasijo 
oljke. 
Poleg šestih bazenov, ki se 
nahajajo v sklopu komplek-
sa, so na voljo tudi 
košarkarsko igrišče in tenis 
igrišča. Na 9. nadstropju 
hotela Olympia Sky se 
nahaja "neskončni-Infinity" 
bazen ter nadstropje višje 
restavracija "Sky": prava 
kulinarična oaza s pogle-
dom na celoten arhipelang. 
V sklopu hotela vam je na 
voljo Olympia Life Well-
ness center.

PRIVOŠČITE si oddih v Dalmaciji – hotel Olympia Vodice

  www.olympiavodice.hr
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Vodice - Srima, Hotelski Kompleks Bonaca ***

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Družinski hotel Bonaca ***

V kraju Srima, približno 15 min sprehod do 
kraja Vodic (v sezoni ob obali) vozi turistični 
vlakec), 350 m od prodnato peščene plaže. 
Kompleks sestavljata penzion in mobilne hišice.

Ponudba: restavracija, bar na terasi, zunanji 
bazen s sladko vodo, terasa z ležalniki ob ba-
zenu, najem koles, namizni tenis, v bližini tr-
govina, restavracije.

Internet: brezžični internet brezplačno.

Sobe: klimatizirane (plačilo), kopalnica z wc-
jem, sat-tv, nekatere z balkonom ali teraso. 
Možno eno, dve ali tri dodatna ležišča.

Storitev: samopostrežni zajtrk, postrežena 
večerja (izbira mesnega ali ribjega menija). 2 
x tedensko organiziran žar z mesnimi ali ribji-
mi jedmi.

Mobilne hišice Bonaca ***

Hišice: klimatizirane (plačilo), kopalnica z 
wc-jem, dve spalnici sat tv, vrtna garnitura na 
prostoru, ki služi kot terasa. Možnost enega 
ali dveh dodatnih ležišč za otroka (v spalnici 
oz. preurejen jedilni kot).

Storitev polpenzion v penzionu Bonaca. 
Možnost doplačila za polpenzion v hotelu Bo-
naca.

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
DRUŽINSKI HOTEL BONACA

-10% 
Popust za prijave do 31. 3. 2020

1. otrok do 12 let in 2. 
ter 3. otrok do 7 let 

BREZPLAČNO 
v 1/2+3 in 1/4+2

jadran I  dalmacija

samo pod 
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Šibenik, Hotel Niko ***

NAŠ NAMIG
 ob morju in v objemu 

mediteranskega zelenja nudi 
udobno in intimno atmosfero pa 
vendar dovolj blizu aktivnemu 
utripu naselja

Približno 6 km od mesta Šibenik, v sklopu 
hotelskega naselja Solaris, 50 m od prodnate 
plaže.

Ponudba: restavracija s teraso, bar, zunanji
bazen z morsko vodo, trgovinica s spominki,
sef pri recepciji. V naselju Solaris tematski 
vodni park s tobogani, VIP klub na plaži, Etno 
vas Dalmacija z restavracijami... Hišni lju-
bljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v avli hotela brez-
plačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z
wc-jem, telefon, sat-tv, mini bar, sef, balkon. 
Možnost enega ali dveh dodatnih ležišč.

Družinske sobe: enaka oprema kot standard,
dve povezani sobi, balkon.
Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni 
zajtrk.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

2 OTROKA do 18 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 29. 2. 2020

DRUŽINSKE
SOBE

ZUNANJI 
BAZEN BREZPLAČNO

Wi-Fi

jadran I  dalmacijajadran I  dalmacija

Približno 6 km od mesta Šibenik, v sklopu ho-
telskega naselja Solaris, 50 m od prodnate 
plaže. 

Ponudba: tematska restavracija, bar, terasa, 
zunanji bazen z morsko vodo, wellness, trgo-
vinica s spominki. V naselju Solaris tematski 
vodni park s tobogani, VIP klub na plaži, Etno 
vas Dalmacija z restavracijami...

Hišni ljubljenčki niso dovoljeni. 

Internet: brezžični internet brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, telefon, sat-tv, mini bar, sef, nekate-
re z balkonom ali francoskim balkonom. Mož-
no eno ali dve dodatni ležišči. 

Družinske sobe (2/2): enaka oprema kot 
standard, dve sobi ena do druge, nista med 
seboj povezani, francoski balkon.

Družinske sobe: enaka oprema kot standard, 
dve povezani sobi, francoski balkon.

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni 
zajtrk.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Šibenik/Solaris, Hotel Amadria Park Jure ****+

WELLNESSZUNANJI 
BAZEN

2 OTROKA do 16 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-10%

Popust za prijave do 29. 2. 2020

NAŠ NAMIG
 popolnoma obnovljen v 2016
 peščena plaža pred hotelom

BREZPLAČNO
Wi-Fi
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Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Šibenik/Solaris, Hotel Amadria Park Ivan ****+

Približno 6 km od mesta Šibenik, v sklopu hotel-
skega naselja Solaris, 50 m od prodnate plaže. 

Ponudba: restavracija, bar s teraso, zunanji 
bazen z morsko vodo, notranji bazen v sklopu 
wellnessa, trgovinica s spominki, diskoteka. V 
naselju Solaris tematski vodni park s tobogani, 
VIP klub na plaži, Etno vas Dalmacija z resta-
vracijami... Hišni ljubljenčki niso dovoljeni. 

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno. 

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, telefon, sat-tv, mini bar, sef, nekate-
re s francoskim balkonom. 

Družinske sobe (2/2): enaka oprema kot stan-
dard, dve sobi ena do druge, nista med seboj 
povezani.

Družinske sobe (1/4): enaka oprema kot stan-
dard, dve povezani sobi.

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni 
zajtrk. 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

DRUŽINSKE
SOBE

NOTRANJI
BAZEN

WELLNESS

ZUNANJI 
BAZEN

ZA PARE

2 OTROKA do 18 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 29. 2. 2020

BREZPLAČNO
Wi-Fi

Približno 6 km od mesta Šibenik, v sklopu ho-
telskega naselja Solaris, 50 m od prodnate 
plaže. 

Ponudba: restavracija, bar s teraso, zunanji 
bazen z morsko vodo, trgovinica s spominki. 
V naselju Solaris tematski vodni park s tobo-
gani, VIP klub na plaži, Etno vas Dalmacija z 
restavracijami...

Hišni ljubljenčki niso dovoljeni. 

Internet: brezžični internet brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, telefon, sat-tv, mini bar, balkon ali 
francoski balkon. Možnost dveh dodatnih le-
žišč (pograd). 

Družinske sobe (povezane): enaka oprema 
kot standard, dve povezani sobi, balkon, Mož-
nost štirih dodatnih ležišč za dve odrasli ali 
štiri otroke (pograd).

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni 
zajtrk.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Šibenik/Solaris, Hotel Amadria Park Jakov ****

OSEBA od 14 let 
BREZPLAČNO

NAŠ NAMIG
 obnovljen v 2018 in s kategorijo 4*

DRUŽINSKE
SOBE

ZUNANJI 
BAZEN BREZPLAČNO

Wi-Fi

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

jadran I  dalmacija

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 29. 2. 2020
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Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Približno 6 km od mesta Šibenik, v sklopu 
hotelskega naselja Solaris, 50 m od prodnate 
plaže.

Ponudba: hotel namenjen predvsem družinam 
zasnovan v podvodni tematiki, restavracija s 
kotičkom za mamice (mikrovalovna pečica, 
pripomočki za pripravo otroške hrane), otro-
ški kotiček v restavraciji, otroški bar, terasa, 
zunanji bazen z morsko vodo, otroški bazen, 
trgovinica, animacija, otroški klub, igralnica, 
varstvo otrok (plačilo), možnost najema otro-
škega vozička (omejeno število). Hišni ljub-
ljenčki niso dovoljeni. 

Internet: brezžični internet brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, telefon, sat-tv, nekatere s francoskim 
balkonom. Možnost enega dodatnega ležišča.

Družinske sobe: večje, enaka oprema kot 
standard, dve dodatni ležišči (pograd), balkon 
ali francoski balkon. 

Družinske sobe (povezane): enaka oprema 
kot standard, dve povezani sobi, balkon, Mož-
nost štirih dodatnih ležišč za 2 dve odrasli 
osebi ali štiri otroke (pograd).

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni 
zajtrk.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Šibenik/Solaris, Hotel Amadria Park Andrija ****

NAŠ NAMIG
 otroško tematski hotel – igriv, 

domiseln in edinstven

DRUŽINSKE
SOBE

ZUNANJI 
BAZEN

OSEBA od 12 let 
BREZPLAČNO

BREZPLAČNO
Wi-Fi

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Šibenik/Solaris, Mobilne Hišice Adria Solaris ***

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

ZUNANJI 
BAZEN

Približno 6 km od mesta Šibenik, v sklopu ho-
telskega naselja Solaris, 50 m od delno prod-
nate, tlakovane plaže.

Ponudba: restavracija, več barov, trgovina, 
zunanji bazen z morsko vodo, animacija, 
otroško igrišče. V naselju Solaris tematski vod-
ni park s tobogani, VIP klub na plaži, Etno vas 
Dalmacija z restavracijami...

Hišni ljubljenčki dovoljeni (na vprašanje, 
plačilo).

Internet: brezžični internet v kampu (plačilo).

Mobilne hišice: klimatizirane, dve kopalnici, 
dve spalnici, kuhinja, dnevno bivalni prostor 
s sedežno garnituro z možnostjo enega dodat-
nega ležišča za otroka, sat-tv, nadkrita terasa 
z vrtno garnituro.

Storitev najem. Zgodnja prijava
-5% 

Popust za prijave do 15. 3. 2020

jadran I  dalmacijajadran I  dalmacija

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 29. 2. 2020
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Na polotoku Raduča, v borovem gozdiču, 500 
m od centra mesta, 50 m od morja. Hotelska 
plaža, prodnata in kamnita, primerna za ot-
roke.

Ponudba: restavracija, bari, wellness, fitnes, 
zunanji/notranji bazen z morsko vodo in po-
mično streho, prodajalna spominkov, mini 
klub, mini golf, večnamensko športno igrišče, 
vodni športi. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet brezplačno. 

Comfort sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, sat-tv, telefon, stropni ventilator, balkon 
ali terasa, možnost dodatnega ležišča. 

Comfort Družinske sobe: enaka oprema kot 
comfort, dve sobi povezani, balkon ali terasa. 

Premier sobe: prostornejše s kategorijo 4*, 
kopalnica z wc-jem, sat-tv, mini bar, sef, te-
lefon, stropni ventilator, balkon ali terasa na 
morsko stran, možnost dodatnega ležišča.

Premier mini Družinske sobe: enaka oprema 
kot premier, spalnica s pogradom za dva ot-
roka, francoski balkon. 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja. 

Primošten, Adriatiq Hotel Zora *** In ****

Otrok do 7 let BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 29. 2. 2020

DRUŽINSKE
SOBE WELLNESS BREZPLAČNO

Wi-Fi

V kraju Seget Vranjica, 5 km od mesta Trogir, 
300 m od prodnate, delno betonirane plaže. 

Ponudba: restavracije, več barov, zunanji ba-
zen, otroško igrišče, trgovina, tenis, mali 
nogomet, košarka, balinišče, namizni tenis, 
mini golf, najem koles, možnost vodnih špor-
tov. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na vprašanje, 
plačilo). 

Internet: brezžični internet v kampu 
(brezplačno).

Mobilne hišice: klimatizirane, dve kopalnici, 
dve spalnici, kuhinjska niša, dnevno bivalni 
prostor s sedežno garnituro z možnostjo ene-
ga dodatnega ležišča, za otroka, sat-tv, nad-
krita terasa z vrtno garnituro. 

Storitev najem.

Trogir/Seget Vranjica, Mobilne Hišice Vranjica Belvedere ***

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

Zgodnja prijava
-5% 

Popust za prijave do 15. 3. 2020

jadran I  dalmacija

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
  ob prodnati plaži nedaleč od 

mesta Primošten
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Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

jadran I  dalmacijajadran I  dalmacija

NAŠ NAMIG
 obnovljen v 2018
 zunanji bazen

Približno 2,5 km od kraja Seget, 5 km od sre-
dišča mesta Trogir,cca 200 m od prodnate, 
betonirane in kamnite plaže (rahla vzpetinica). 

Ponudba: restavracija, picerija, več barov, 
zunanji bazen, frizerski in kozmetični salon, 
trgovinica s spominki, otroško igrišče, anima-
cija za odrasle in otroke, fitnes, mini golf, igri-
šče, tenis, namizni tenis, balinanje, odbojka, 
možnost vodnih športov. Hišni ljubljenčki niso 
dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno. 

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, sef, 
mini hladilnik, balkon, nekatere obnovljene, 
nekatere na morsko stran. Možno eno dodat-
no ležišče. 

Superior sobe: večje, enaka oprema kot stan-
dard, nekatere z balkonom ali francoskim 
balkonom, morska stran, nekatere obnovljene 
2017 leta (plačilo). Možno eno dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Trogir/Seget Donji, Hotel Medena ***

DRUŽINSKE
SOBE

PREPROSTO
UGODNO

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

OTROK do 7 let BREZPLAČNO

ZUNANJI 
BAZEN

Približno 2 km od kraja Seget Donji, 4 km od 
središča mesta Trogir, 50 m od peščene, del-
no betonirane plaže. 

Ponudba: restavracija, konoba, bar, nočni bar, 
sef pri recepciji, market, frizerski salon, dis-
koteka, odbojka na mivki, badminton, košar-
ka, tenis, namizni tenis, možnost vodnih špor-
tov. Hišni ljubljenčki dovoljeni v apartmajih 
standard (do 7 kg, na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v naselju in sobah 
brezplačno.

Apartmaji standard: klimatizirani, kuhinja,  
kopalnica z wc-jem, ena ali dve spalnici, dnev-
ni prostor z enim dodatnim ležiščem, telefon, 
sat-tv, morska stran, balkon ali terasa. 

Apartmaji superior: enaka oprema kot stan-
dard, novejši. 

Storitev najem.

Storitev polpenzion: samopostre žna zajtrk 
in večerja.

Trogir/Seget Donji, Apartmaji Medena ***

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.
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Južna Dalmacija se bohoti s svojimi otoki Mljet, Korčula in Lastovo, ki veljajo za najlepše 

otoke Jadrana in so idealno počitniško zatočišče za ljubitelje mirnega ter sproščujočega 

oddiha. Polotok Pelješac navduši s peščenimi in prodnatimi plažami, odlično kulinarično 

ponudbo in številnimi kolesarskimi ter sprehajalnimi potmi. Vse skupaj pa zaključuje mogočni 

Dubrovnik, mesto edinstvene zgodovine in svetovno znane dediščine. Mnogi ga štejejo med 

najbolj privlačna mesta Sredozemlja.

Makarska, kjer se čudovito prepletata mediteranski in kraški svet. Pod gorsko verigo 

Biokova ležijo priljubljeni turistični kraji: Tučepi, Brela, Baška Voda, Makarska, Gradac, 

… Priljubljena mesteca, ki očarajo s svojimi zalivi ter čistim morjem obdanim z borovimi 

gozdički.

jadran I dalmacija 
in makarska
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Otok Hvar
Eden izmed deset najlepših otokov na svetu se lahko pohvali z največ sonč-
nimi dnevi na Jadranu. Kot pomembno pristanišče Beneške republike si je 
mesto nabiralo moč in veljavo že v srednjem veku. Bogata kulturna in zgodo-
vinska tradicija skupaj z neokrnjeno naravo danes omogočata luksuzni turi-
zem, ki ga dopolnjuje vrhunska hotelska ponudba.
 
Otok Hvar/Jelsa
Slikovito turistično mesto je bilo poznano že v srednjem veku, ko so ga obi-
skovali številni botaniki in arheologi, ki so raziskovali dišavnice in arheološke 
ostanke. Utrip Jelse je pristno dalmatinski tudi zaradi številnih nasadov oljk, 
vinske trte in ribičev.

BRELA
Moderno turistično središče z bogato preteklostjo in močno tradicijo je oča-
ralo že antičnega ilirsko-rimskega boga gozda Silvana, ki je postal zaščitnik 
njene neokrnjene narave, gostih borovih gozdov, peščenih plaž in aromatič-
nih rastlin.  

BAŠKA VODA
Nekdaj ribiško mestece je danes ponosen lastnik priznanja »Plavi cvijet«. 
Prekrasne plaže, kristalno čisto morje, nedotaknjena narava in pestro doga-
janje so le nekateri od razlogov, zakaj se ljudje v trenutku zaljubijo v ta kraj.
 
MAKARSKA
Mesto ob vznožju gorske verige Biokova, kjer se čudovito prepletata medi-
teranski in kraški svet, je eden najbolj poznanih turističnih krajev na hrvaški 
obali s skoraj 2 km dolgo plažo. Polotok Sv. Petra s parkom v bližini mesta 
odpira prekrasen pogled na mesto.
 
TUČEPI
Štiri tisočletja staro mesto se ponaša s skoraj 3 km dolgo plažo, ki velja za 
najdaljšo na Makarski rivieri. Okolico mesta varujejo stari oljčni nasadi in vi-
nogradi, ki rojevajo omamno rujno kapljico.
 
GRADAC
Najjužnejše naselje na Makarski rivieri je nekoč živelo od ribištva in gojenja 
oljk, danes pa postaja pomembno letovišče s kristalnim morjem, z dolgimi 
sprehajalnimi potmi in s kolesarskimi stezami, ki odpirajo pogled na okoliške 
otoke.
 
Pelješac/Orebic
Nekoč pomorsko središče, danes razvit turistični otok. Očara s peščenimi in 
prodnatimi plažami, odlično kulinarično ponudbo in številnimi kolesarskimi 
in sprehajalnimi potmi. Priljubljen je med ljubitelji aktivnega preživljanja po-
čitnic.

Pelješac/Trpanj
Najstarejše mesto na polotoku Pelješcu je znano po vrhunskih kulinaričnih 
užitkih in specialitetah dalmatinske kuhinje. V okolici se nahajajo romantični 
zalivčki s prelepimi plažami in smaragdnim morjem.

Otok Mljet
Eden najlepših in najbolj zelenih otokov Jadrana je pravi biser Sredozemlja. 
Otok mistike, vinogradov, nasadov oljk in bogatih gozdov je idealen za ra-
ziskovanje naravnih lepot ali za preživljanje mirnih počitnic na neokrnjeni 
obali.
 
Dubrovnik
Mesto edinstvene zgodovine in svetovno znane dediščine mnogi štejejo med 
najbolj privlačna mesta Sredozemlja. Belo mesto je obdano z 2 km dolgim 
dubrovniškim obzidjem in trdnjavami. V središču teče živahna glavna ulica 
Stradun. Z odkrivanjem notranjosti Dubrovnika se boste vanj nesmrtno za-
ljubili.
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V vasici Postira, cca 10 km od Supetarja, ob 
prodnati, skalnati in betonirani plaži. 

Ponudba: restavracija, bari, zunanji bazen, 
wellness, fitnes, najem koles. V bližini tenis, 
vodni športi. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet brezplačno.

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, sat-
-tv, telefon, sef, mini bar, balkon. 

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

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Otok Brač/Postira, Hotel Pastura ****

ZUNANJI 
BAZEN BREZPLAČNO

Wi-Fi

Otok Brač/Supetar, Turistično Naselje Bluesun Velaris *** In ****

NAŠ NAMIG
 hotelsko naselje ima v lasti številne 

vrtove s katerimi razpolaga z 
samooskrbo in pridelavo sadja in 
zelenjave (eko pridelave), lastnega 
ekstra deviškega olja, domačih 
marmelad

Približno 1 km od središča mesta Supetar, 20-
100 m od prodnate, delno peščene plaže. 
Naselje sestavljajo Velaris Resort 3* (paviljona 
Vrilo in Vlačica) in Velaris Resort 4* (Hotel 
Amor in Villa Vela Luka)

Ponudba: restavracija, bar na plaži, zunanji 
bazen za odrasle in otroke. Hišni ljubljenčki 
niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet pri recepciji in v 
sobah brezplačno.

Standardne sobe (Vrilo in Vlačica): klima-
tizirane, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, 
mini bar (na vprašanje), telefon, sat-tv, sef, 
nekatere z balkonom na morsko stran.

Superior sobe (Amor, Vela Luka): modernej-
še, enaka oprema kot standard, mini bar, ne-
katere z bakonom in na morsko stran. Možno 
eno dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja (večerja v centralni restavraciji).

DRUŽINSKE
SOBE WELLNESSZUNANJI 

BAZEN

OTROK do 12 let 
BREZPLAČNO

2 OTROKA do 15 let 
BREZPLAČNO

jadran I  dalmacija

WELLNESS

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si
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Približno 1 km do središča mesta Bol, 150 m 
od prodnate plaže. 

Ponudba: restavracija, več barov, zunanji ba-
zen s sladko vodo za odrasle in otroke, wellness 
in fitnes v hotelu Elaphusa, trgovinica s spo-
minki, mini klub, animacija za odrasle in otro-
ke, otroško igrišče, odbojka, namizni tenis, 
pikado, mali nogomet, najem koles, v bližini 
tenis, možnost vodnih športov. Hišni ljubljenč-
ki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Superior sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, balkon, 
morska stran. Možnost enega dodatnega lež-
išča. 

Družinske sobe: enaka oprema kot superior, 
spalnica, dnevni prostor z dvema dodatnima 
ležiščema, balkon ali terasa.

Storitev vse vključeno.

VSE VKLJUČENO 
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
• popoldanski in večerni prigrizek
• določena lokalna pijača v več barovh in 

restavracijah
• določene športne aktivnosti

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Otok Brač/Bol, Bluesun Hotel Bonaca ***

NAŠ NAMIG
 primerno za dužine

ŠPORT DRUŽINSKE
SOBE

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESS

2 OTROKA do 14 let 
BREZPLAČNO

Otok Brač/Bol, Bluesun Hotel Elaphusa ****

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
 visok nivo storitev

Približno 1 km do središča mesta Bol, 50 m od 
peščene plaže, 10 min do plaže Zlatni rat. 

Ponudba: restavracija, več barov, zunanji in 
notranji bazen z morsko vodo, otroški bazen, 
otroško igrišče, wellness, trgovinice, frizerski 
salon, mini klub, animacija za odrasle in otro-
ke, fitnes, kegljišče, v bližini tenis, namizni 
tenis, možnost vodnih športov. Hišni ljubljenč-
ki dovoljeni (na vprašanje, plačilo)

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, sef, 
mini bar, kopalni plašč, nekatere z balkonom, 
na morsko stran.

Superior sobe: enaka oprema kot standard, 
nekatere z balkonom, na morsko stran. Možno 
eno dodatno ležišče.

Premium sobe: enaka oprema kot standard, 
balkon, morska stran. Možno eno dodatno 
ležišče.

Junior suita: enaka oprema kot standard, 
spalnica z ločenim dnevnim prostorom z 
možnostjo dodatnega ležišča za dve osebi, 
balkon, morska stran.

Družinska suita: enaka oprema kot standard, 
dve kopalnici, dve spalnici, dva balkona, 
morska stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESSZUNANJI 
BAZEN

jadran I  dalmacijajadran I  dalmacija

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

2 OTROKA do 12 let 
BREZPLAČNO
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Približno 1 km do središča mesta Bol ob spre-
hajalni poti, 50 m od peščene plaže.

Ponudba: restavracija, več barov, zunanji ba-
zen za odrasle in otroke, wellness in fitnes v 
hotelu Elaphusa, mini klub in animacija za 
odrasle in otroke, otroško igrišče, trgovinica 
s spominki, najem koles, odbojka, namizni 
tenis, igrišče za mali nogomet, rokomet, v 
bližini tenis center, na plaži možnost vodnih 
športov. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, sef, 
mini bar, nekatere z balkonom in na morsko 
stran.

Družinske sobe: enaka oprema kot standard, 
spalnica z ločenim dnevnim prostorom z 
možnostjo dodatnega ležišča za dve osebi, 
balkon ali terasa. 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja. 

Približno 900 m od središča mesta Stari Grad, 
50 m od prodnate, delno betonirane plaže. 

Ponudba: restavracija, taverna, več barov, 
zunanji in notranji bazen z morsko vodo, fitnes, 
savna, tv kotiček, v bližini tenis, namizni tenis, 
mini golf, balinanje. Hišni ljubljenčki niso do-
voljeni.

Internet: internetni kotiček pri recepciji (pla-
čilo), brezžični internet pri recepciji in bazenu 
brezplačno.

Sobe: kopalnica z wc-jem, telefon, sat-tv, bal-
kon, nekatere na morsko stran. Možno dodat-
no ležišče v sobi na park stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Otok Brač/Bol, Bluesun Hotel Borak ***

Otok Hvar/Stari Grad, Arkada Sunny Hotel By Valamar **

NAŠ NAMIG
 bližina športnega centra

NAŠ NAMIG
 veliko športnih aktivnosti v bližini

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

2 OTROKA do 14 let 
BREZPLAČNO

OTROK do 14 let BREZPLAČNO
v določenih obdobjih

jadran I  dalmacija

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

ZGODNJA PRIJAVA

-15% 
Popust za prijave do 29. 2. 2020

ŠPORT BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

OBNOVLJENO V 2020
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jadran I   južna dalmacijajadran I  dalmacija

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Otok Hvar/Stari Grad, Lavanda Sunny Hotel By Valamar ***

Približno 800 m od središča mesta Stari Grad, 
50 m od delno prodnate in betonirane plaže.

Ponudba: restavracija, kavarna, terasa, zuna-
nji bazen s sladko vodo, tv kotiček, tenis, od-
bojka na mivki. Hišni ljubljenčki niso dovolje-
ni.

Internet: brezžični internet pri recepciji in ob 
bazenu brezplačno.

Sobe: kopalnica z wc-jem, telefon, sat-tv, bal-
kon, morska stran ali park stran. Možno eno 
dodatno ležišče v sobah na morsko stran. 
Večina sob klimatiziranih. 

Storitev vse vključeno light .

NOVOST V 2020
 popolna prenova sob, bazena, 

prostor za sončenje, hotelske avle in 
restavracije

ŠPORT BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

VSE VKLJUČENO »LIGHT«:
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
• določene lokalne brezalkoholne in alko-

holne pijače

ZGODNJA PRIJAVA

-15% 
Popust za prijave do 29. 2. 2020

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Otok Hvar/Stari Grad, Trim Sunny Apartments By Valamar **

Približno 800 m od mesta Stari Grad, cca 150 
mod delno prodnate in skalnate plaže.

Ponudba: uporaba bazena in športnih aktiv-
nosti v hotelu Arkada. Hišni ljubljenčki dovo-
ljeni (na vprašanje, plačilo).

Apartmaji: kopalnica z wc-jem, spalnica, ku-
hinjska niša, dnevni prostor z možnostjo dveh 
dodatnih ležišč, terasa.

Storitev najem.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja v hotelu Arkada.

ŠPORTZUNANJI 
BAZEN

KUŽKOM
PRIJAZNO

ZGODNJA PRIJAVA

-15% 
Popust za prijave do 29. 2. 2020

OBNOVLJENO V 2020
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Otok Hvar/Jelsa, Adriatiq Hotel Hvar ***

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Približno 500 m od središča kraja Jelsa, 150 
m od prodnate, peščene, skalnate in delno 
betonirane plaže.

Ponudba: restavracija, bar, notranji in zunanji 
bazen z morsko vodo, masaže, fitnes, mini 
klub, mini golf, tenis in namizni tenis, v bližini 
najem koles in skuterjev. Hišni ljubljenčki do-
voljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet brezplačno.

Sobe: ventilator, kopalnica z wc-jem, telefon, 
sat-tv, balkon ali terasa, nekatere na morsko 
stran. Možno eno dodatno ležišče.

Storitev vse vključeno.

ŠPORTKUŽKOM
PRIJAZNO

NOTRANJI
BAZEN

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

OTROK do 12 let
 BREZPLAČNO

VSE VKLJUČENO:
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
• določene brezalkoholne in alkoholne 

pijače
• popoldanski prigrizki in kava

jadran I  južna dalmacija

Zgodnja prijava
-10% za prijave do 29.2.

-5% za prijave do 31.3.

P O Č I VA M O  I N  O D K R I VA M O

že od 359 € na osebo

NA OTOK HVAR Z AVTOBUSOM, 8 dni/7 noči



Klicni center: 082 80 9000 www.palma.si91

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Otok Hvar/Jelsa, Adriatiq Resort Fontana **

NAŠ NAMIG
 dobro razmerje med ceno in 

ponudbo

Približno 600 m od središča kraja Jelsa, ob 
delno betonirani, skalnati in prodnati plaži.

Ponudba: restavracija, več barov, zunanji ba-
zen z morsko vodo, bazen za otroke, kozme-
tični salon, mini klub, menjalnica, fitnes, na-
mizni tenis, v bližini kolesarjenje, nogomet, 
rokomet, odbojka, tenis. Hišni ljubljenčki 
dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v resortu brez-
plačno.

Standardne sobe: ventilator, kopalnica z wc-
-jem, telefon, sat-tv, morska stran, nekatere 
z balkonom, francoskim balkonom ali teraso. 

Comfort sobe: enaka oprema kot standard, 
obnovljene, morska stran, nekatere s teraso. 
Možno eno dodatno ležišče.

Classic sobe: delno obnovljene, balkon ali 
terasa.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

jadran I  južna dalmacijajadran I  južna dalmacija

OTROK do 12 let
 BREZPLAČNO
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Na polotoku Pirovo, obkrožen s palmami, agru-
mi in mediteranskim brinjem cca. 50 m od 
prodnato skalnate plaže.

Ponudba: restavracija, več barov, tv kotiček, 
sef pri recepciji, animacija za odrasle in otro-
ke, v bližini tenis, odbojka, nogomet, košarka, 
najem koles, možnost vodnih športov.

Internet: brezžični internet pri recepciji brez-
plačno.

Sobe: kopalnica z wc-jem, telefon, sat-tv, bal-
kon, nekatere na morsko stran, nekatere kli-
matizirane. Možnost enega dodatnega ležišča. 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Otok Vis/Mesto Vis, Hotel Issa ***

NAŠ NAMIG
 otok ponuja številne zanimive 

ostanke iz preteklih časov in velja si 
jih ogledati

ŠPORT PREPROSTO
UGODNO BREZPLAČNO

Wi-Fi

OBNOVLJENO V 2020

jadran I  južna dalmacija

ZGODNJA PRIJAVA

-10% 
Popust za prijave do 31. 3. 2020

Približno 500 m od središča mesta Komiža, 10 
km od mesta Vis, ob prodnati plaži. 

Ponudba: restavracija, bar, terasa, wellness, 
trgovinica s spominki, tv kotiček, sef pri re-
cepciji, tenis, odbojka na mivki, mini golf, 
fitnes, v bližini možnost vodnih športov. Hišni 
ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v sobah (plačilo).

Sobe: skromno opremljene, klimatizirane, 
kopalnica z wc-jem, telefon, sat-tv, mini bar, 
nekatere z balkonom in na morsko stran. Mož-
no eno ali dve dodatni ležišči. 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja s klasično strežbo in solatnim bife-
jem.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Otok Vis/Komiža, Hotel Biševo **

NAŠ NAMIG
 odlično izhodišče za ogled “Modre 

jame” na sosednjem otoku Biševo

ŠPORT PREPROSTO
UGODNO

ZGODNJA PRIJAVA

-10% 
Popust za prijave do 31. 3. 2020

OTROK do 12 let
 BREZPLAČNO



Klicni center: 082 80 9000 www.palma.si93

jadran I  južna dalmacijajadran I  južna dalmacija

Približno 7 km od središča mesta Omiš, ob 
prodnati, delno peščeni plaži. Naselje sestav-
ljajo hotel, bungalovi in apartmaji.

Ponudba: restavracija, 'a-la-carte' restavraci-
ja, v bližini možnost vodnih športov. Hišni 
ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v naselju brez-
plačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, neka-
tere z balkonom, na morsko stran in možnostjo 
dodatnega ležišča. 

Apartmaji: enaka oprema kot standard soba, 
spalnica, dnevni prostor s kuhinjsko nišo in 
dodatnim ležiščem za dve osebi, dva balkona. 

Bungalovi: enaka oprema kot standard sobe, 
spalnica, dnevni prostor s kuhinjsko nišo in 
možnostjo dodatnega ležišča za eno ali dve 
osebi, terasa. 

Storitev vse vključeno.

Omiš, Turistično Naselje Sagitta ***

NAŠ NAMIG
 zaradi stopnic do plaže ni primerno 

za gibalno ovirane osebe

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

VSE VKLJUČENO
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
• popoldanski prigrizki, kava ali čaj
• določena brezalkoholna in alkoholna 

pijača

DRUŽINSKE
SOBE

2 otroka do 7 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

Zasebni apartmaji na 

J A D R A N U www.palma.si
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po svetu

p a l m a . s i
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Približno 300 m od mesta Brela, v borovem 
gozdičku, ob prodnati plaži. 

Ponudba: restavracija, 'a-la-carte' restavraci-
ja, več barov, zunanji bazen hotela Bluesun 
Maestral, wellness (v sklopu hotela Soline), 
fitnes, frizerski salon, mini klub, pikado, biljard. 
Hišni ljubljenčki niso dovoljeni. 

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini 
bar, balkon, nekatere na morsko stran.

Superior sobe: enaka oprema kot standard, 
balkon, nekatere na morsko stran. Možni dve 
dodatni ležišči. 

Družinske sobe: enaka oprema kot standard, dve 
med seboj povezani sobi, balkon, morska stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Brela/Makarska, Bluesun Hotel Marina ***

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
 ob čudoviti plaži
 primerno za družine

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

OTROCI do 14 let 
BREZPLAČNO

jadran I  makarska

Približno 300 m od mesta Brela, v borovem 
gozdičku, ob prodnati plaži.

Ponudba: restavracije, več barov, zunanji in 
notranji bazen, bazen za otroke, wellness, fitnes, 
frizerski salon, mini klub, animacija za odrasle 
in otroke, namizni tenis, v blžini tenis, odbojka 
najem koles, možnost vodnih športov. Hišni 
ljubljenčki dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini 
bar, balkon, nekatere na morsko stran.

Superior sobe: enaka oprema kot standard, 
balkon, nekatere na morsko stran.Možni dve 
dodatni ležišči.

Premium sobe: modernejše, enaka oprema 
kot standard, balkon, morska stran. Možni dve 
dodatni ležišči. 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Brela/Makarska, Bluesun Hotel Soline ****
NAŠ NAMIG

 ob čudoviti plaži
 obnovljen v 2019 restavracije s 

teraso, bara, recepcije, preddverja, 
a-la-carte restavracije, fitnes centra 
s pogledom na morje

ŠPORTKUŽKOM
PRIJAZNO

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESS

ZUNANJI 
BAZEN

OTROK do 12 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

Zgodnja prijava
-12% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

po svetu

p a l m a . s i
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Približno 300 m od mesta Brela, v borovem 
gozdičku, ob prodnati plaži.

Ponudba: restavracija, več barov, kavarna, 
taverna, konoba, zunanji bazen, fitness, wel-
lness, mini golf, namizni tenis. Hišni ljubljenč-
ki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standardne sobe (hotel in annex): klimatizi-
rane, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, tele-
fon, sat-tv, mini bar, balkon, nekatere na morsko 
stran. 

Superior sobe (hotel): modernejše, enaka 
oprema kot standard, balkon, nekatere na 
morsko stran. Možno eno dodatno ležišče. 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Brela/Makarska, Bluesun Hotel Maestral ***

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Brela/Makarska, Sentido Bluesun Berulia ****

NAŠ NAMIG
 ob čudoviti plaži
 priporočamo parom

NAŠ NAMIG
 obnovljen v 2017

Približno 400 m od mesta Brela, v mirnejšem 
predelu, ob prodnati plaži.

Ponudba: restavracija, bari, kavarna, taverna, 
konoba, zunanji bazen, fitness, wellness, mini 
golf, namizni tenis. Hišni ljubljenčki niso do-
voljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sef, sat-tv, 
mini bar, balkon.

Superior sobe: prostornejše, enaka oprema 
kot standard, balkon, nekatere na morsko 
stran. Možno eno dodatno ležišče. 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

ŠPORT

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

BREZPLAČNO
Wi-Fi

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESS

ZUNANJI 
BAZEN

OTROK do 14 let
 BREZPLAČNO

jadran I  makarska

Zgodnja prijava
-12% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.
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Baško Polje, Mobilne Hišice Baško Polje ***

NAŠ NAMIG
 primerno za družine z majhnimi 

otroki
 veliko naravne sence
 iz kampa do Baške Vode in Promajne 

vodi sprehajalna pot ob morju

V kampu Baško polje, ki se nahaja blizu mesta 
Baška Voda, v senci borovcev, 500m od mor-
ja.

Ponudba: restavracija na plaži, kava bar, tr-
govina, bankomat, menjalnica, otroško igrišče, 
namizni tenis, mini nogomet, odbojka na miv-
ki, košarka, balinanje. Hišni ljubljenčki dovo-
ljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v kampu.

Hišice Anya: cca. 24 m2, klimatizirane, 1 ko-
palnica, dve spalnici, kuhinjska niša, dnevni 
prostor z jedilnim kotom z možnostjo dveh 
dodatnih ležišč, sat-tv, nadkrita terasa z vrtno 
garnituro.

Hišice Hvar: enaka oprema kot Anya, velikos-
ti cca. 32 m2, dodatna kopalnica.

Storitev najem.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

DRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO BREZPLAČNO

Wi-Fi

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 1. 4. 2020

jadran I  makarskajadran I  makarska

Približno 400 m od mesta Makarska, ob pro-
dnato peščeni plaži.

Ponudba: restavracija, več barov, zunanji ba-
zen za odrasle in otroke, notranji bazen s slad-
ko vodo, wellness, fitnes, frizerski salon, trgo-
vinica s spominki, animacija za odrasle in 
otroke, v bližini tenis, namizni tenis, odbojka, 
najem koles, možnost vodnih športov. Hišni 
ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet brezplačno.

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, su-
šilec za lase, telefon, sat-tv, sef, mini bar, 
balkon ali terasa, nekatere na morsko stran. 
Možno eno dodatno ležišče v sobah na morsko 
stran. V suiti ločena spalnica in dnevni prostor 
z dodatnim raztegljivim ležiščem.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Makarska, Valamar Meteor Hotel ****

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
 živahen kraj

NOTRANJI
BAZEN

BREZPLAČNO
Wi-Fi

WELLNESS

ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 29. 2. 2020

OTROK do 14 let
 BREZPLAČNO
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Približno 1,2 km od mesta Makarska, ob pro-
dnato peščeni plaži.

Ponudba: restavracije, več barov, zunanji ba-
zen za odrasle in otroke, fitnes, frizerski salon, 
trgovinica s spominki, animacija za odrasle in 
otroke, v bližini tenis, namizni tenis, odbojka, 
najem koles, možnost vodnih športov. Hišni 
ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezplačen Wi-Fi pri recepciji in baru, 
v sobah za doplačilo.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, sef, 
mini bar, balkon, nekatere na morsko stran. 
Možnost enega dodatnega ležišča v sobah na 
morsko stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Makarska, Dalmacija Sunny Hotel By Valamar ***

NAŠ NAMIG
 živahno okolje z veliko možnostmi za 

zabavo

ŠPORT BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

OTROK do 14 let 
BREZPLAČNO

jadran I  makarska

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 29. 2. 2020

Nahaja se v mestu Makarska, le 15 minut hoje 
od centra mesta, ob prodnati plaži.

Ponudba: restavracija, kavarna, aperitiv in 
bar s prigrizki, fitnes, savna, bazeni, masaže, 
frizerski salon, prodajalna tiskovin, menjalni-
ca, otroško igrišče. Hišni ljubljenčki niso do-
voljeni.

Internet: brezplačen brezžični internet.

Sobe: klimatizirane, kopalnica, sušilec za lase, 
telefon, sat-tv, balkon, park ali morska stran. 
Možnost dodatnega ležišča v sobi na morsko 
stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Makarska, Hotel Biokovka ***

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
 hotel dobro poznan tudi po 

zdraviliškem turizmu

NOTRANJI
BAZEN

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

OTROK do 7 let 
BREZPLAČNO

PREPROSTO
UGODNO

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 31. 3. 2020
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Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Tućepi, Bluesun Hotel Alga ****
NAŠ NAMIG

 primerno za družine
Približno 250 m od kraja Tućepi, ob peščeno 
prodnati plaži.

Ponudba: restavracija, 'a-la-carte' restavraci-
ja, picerija, slaščičarna, več barov, zunanji 
bazen z morsko vodo in notranji bazen s slad-
ko vodo, otroški bazen, mini klub, otroško 
igrišče, wellness, frizerski in kozmetični salon, 
v bližini tenis, nogomet, košarka, rokomet, 
odbojka na mivki, namizni tenis, na plaži mož-
nost vodnih športov. Hišni ljubljenčki niso 
dovoljeni. 

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, balkon, 
nekatere na morsko stran.

Superior sobe: prostornejše, enaka oprema 
kot standard, balkon, nekatere na morsko 
stran. Možni dve dodatni ležišči. 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

NOTRANJI
BAZEN

BREZPLAČNO
Wi-FiZUNANJI 

BAZEN

jadran I  makarskajadran I  makarska

OTROK do 14 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-12% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

VSE VKLJUČENO
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
• prigrizki
• popoldanski čaj/kava in pecivo
• določene brezalkoholne in alkoholne 

pijače ob obrokih v restavraciji
• dalmatinski večeri z živo glasbo
• dnevna in večerna animacija za otroke in 

odrasle
• določena športna ponudba

Tućepi, Bluesun Hotel Neptun In Depandansa Maslinik ***

Približno 700 m od središča Makarske (spre-
hajalna pot), ob prodnati plaži. 
Ponudba: restavracije, 'a-la-carte' restavracija, 
terasa, več barov, picerija, slaščičarna, zunanji 
bazen s sladko vodo za odrasle, otroški bazen, mini 
klub, trgovinica, biljard, pikado, športni center. 
Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.
Standardne sobe (hotel in depandansa): 
klimatizirane, kopalnica z wc-jem, sušilec za 
lase, telefon, sat-tv, balkon, nekatere na 
morsko stran (hotel). 
Superior sobe (hotel in depandansa): ena-
ka oprema kot standard, balkon, morska stran. 
Možno eno dodatno ležišče. 
Družinske sobe (depandansa): enaka opre-
ma kot standard, dve spalnici (ena primerna 
za tri otroke).
Suite: enaka oprema kot standard, spalnica, 
dnevni prostor z možnostjo dveh dodatnih 
ležišč (kavč), balkon, morska stran.
Storitev vse vključeno.

DRUŽINSKE
SOBE BREZPLAČNO

Wi-Fi
ZUNANJI 
BAZEN

3 OTROCI do 14 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.
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Približno 250 m od središča kraja Tućepi, 5 km 
od mesta Makarska, ob prodnati plaži.
Ponudba: restavracija, 'a-la-carte' restavraci-
ja, picerija, slaščičarna, več barov, zunanji 
bazen s sladko vodo za otroke in odrasle, whirl-
pool, frizerski in kozmetični salon, mini klub, 
animacija za odrasle in otroke, v bližini tenis, 
nogomet, košarka, rokomet, odbojka, na pla-
ži možnost vodnih športov. Hišni ljubljenčki 
dovoljeni (na vprašanje, plačilo). 
Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.
Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini 
bar, balkon, nekatere na morsko stran. 
Superior sobe: prostornejše, enaka oprema 
kot standard, balkon, nekatere na morsko stran 
Možno eno dodatno ležišče.
Družinske sobe: prostornejše, enaka oprema 
kot standard, balkon. Možna tri dodatna ležišča.
Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Tućepi, Bluesun Hotel Afrodita ****

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

3 OTROCI do 13 let 
BREZPLAČNO

Približno 250 m od središča mesta Gradac, ob 
prodnati plaži. 
Ponudba: restavracija, več barov, trgovinica 
s spominki, zunanji in notranji bazen s sladko 
vodo, otroški bazen, sef pri recepciji, tv koti-
ček, animacija za otroke, v bližini tenis, mini 
golf. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni. 
Internet: brezžični internet v hotelu.
Comfort sobe (glavna zgradba): klimatizi-
rane, kopalnica z wc-jem telefon, sat-tv, mini 
bar, balkon, morska stran. Možno eno dodat-
no ležišče. 
Premier sobe (depandansa): novejše, ena 
ali dve spalnici (family), balkon, morska stran. 
Možno eno ali dve dodatni ležišči.
Storitev vse vključeno.

Gradac, Adriatiq Hotel In Depandansa Labineca ***

NAŠ NAMIG
 ob eni najlepših plaž Makarske 

Riviere

DRUŽINSKE
SOBE

NOTRANJI
BAZEN

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 31.3.2020

2 OTROKA do 12 let 
BREZPLAČNO

VSE VKLJUČENO
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
• določena pijača ob obrokih
• določena pijača v sklopu bara »vse 

vključeno« 

jadran I  makarska

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Zgodnja prijava
-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

križarjenja
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jadran I  makarskajadran I  makarska

Na obrobju mesta, 50m od prodnate in pešče-
ne plaže, 600m od centra. Sestavljen iz glav-
ne zgradbe hotela in depandanse.

Ponudba: restavracija, bari, prodajalna spo-
minkov in tiskovin, sef na recepciji, animacija 
za vse generacije, tenis, v bližini vodni športi. 
Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezplačen brezžični internet.

Sobe: kopalnica, sat-tv, telefon, del sob kli-
matiziran, možnost dodatnega ležišča. Sobe 
na morsko stran imajo tudi balkon.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Gradac, Adriatiq Hotel Laguna **

ODKRITA BESEDA
 nastanitev primerna za manj 

zahtevne goste z lokacijo tik ob 
čudoviti plaži

BREZPLAČNO
Wi-Fi

PREPROSTO
UGODNO ŠPORT

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

OTROK do 12 let 
BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 31.3.2020

križarjenja
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jadran I  južna dalmacija

Približno 1 km od kraja Orebić, ob prodnati 
plaži.

Ponudba: restavracija, več barov, zunanji ba-
zen s sladko vodo, bazen za otroke, masaže, 
animacija za odrasle in otroke, mini klub, na-
mizni tenis, v bližini tenis, košarka, najem 
koles, možnost vodnih športov. Hišni ljubljenč-
ki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, telefon, sat-tv, mini bar, sef, nekate-
re z balkonom, na morsko stran. Možno do-
datno ležišče.

Junior suite: prostornejše, enaka oprema kot 
standard, nekatere na morsko stran. Možni 
dve dodatni ležišči.

Storitev vse vključeno light.

Pelješac/Orebič, Aminess Grand Azur Hotel ****

NAŠ NAMIG
 otok ponuja številne zanimive 

ostanke iz preteklih časov in velja si 
jih ogledati

VSE VKLJUČENO LIGHT
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja 
• določena lokalna pijača ob obrokih
• določena športna ponudba 

ŠPORT BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

OTROK do 14 let 
BREZPLAČNO 

ZGODNJA PRIJAVA

-10% 
Popust za prijave do 29. 2. 2020

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 29.2.2020

Približno 200 m od kraja Trpanj, ob prodnati 
plaži. 

Ponudba: restavracija s teraso in pogledom 
na morje, več barov, zunanji bazen za odrasle 
in otroke s sladko vodo, animacija za odrasle 
in otroke, sef pri recepciji, namizni tenis, pi-
kado, balinanje, najem koles, možnost vodnih 
športov. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni. 

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Comfort sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-
-jem, sat-tv, mini hladilnik (najem/plačilo), 
balkon, morska stran. Možno eno dodatno 
ležišče. 

Premier sobe: prostornejše, bližje plaži, ena-
ka oprema kot standard, balkon, morska stran. 
Možno eno dodatno ležišče. 

Družinske sobe: enaka oprema kot standard, 
dve povezani sobi, nekatere z balkonom in na 
na morsko stran.

Storitev vse vključeno.

VSE VKLJUČENO
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
• določena lokalna pijača pri obrokih
• določena pijača v baru ob bazenu
• popoldanska kava, čaj, prigrizki

Pelješac/Trpanj, Adriatiq Hotel Faraon ***

NAŠ NAMIG
 priljubljen objekt med slovenskimi 

gosti

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

DRUŽINSKE
SOBE BREZPLAČNO

Wi-Fi
ZUNANJI 
BAZEN

2 OTROKA do 12 let
 BREZPLAČNO

Zgodnja prijava
-10% 

Popust za prijave do 31.3.2020
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Pelješac/Orebič, Hotel Orsan ***

Približno 2 km od kraja Orebić, ob prodnati 
plaži.

Ponudba: samopostrežna restavracija, bar, 
kavarna, zunanji bazen z morsko vodo. Hišni 
ljubljenčki niso dovoljeni. 

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane (hlajenje/
gretje), kopalnica z wc-jem, telefon, sat-tv, 
mini hladilnik, balkon, nekatere na morsko 
stran. Možno eno dodatno ležišče.

Družinske sobe: enaka oprema kot standard, 
ena spalnica s štirimi osnovnimi ležišči, balkon.

Storitev vse vključeno »light«.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

NAŠ NAMIG
 na plaži

VSE VKLJUČENO »LIGHT«:
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
• določena brezalkoholna in alkoholna 

pijača
• tematske večerje

jadran I  južna dalmacijajadran I  južna dalmacija

OTROK do 14 let 
BREZPLAČNO 

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

VSE VKLJUČENO LIGHT
• samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja
• določena lokalna pijača ob obrokih
• tematske večerje

Pelješac/Orebič, Hotelski Kompleks Bellevue ***/****

NAŠ NAMIG
  z odlično lokacijo ponuja prekrasen 

pogled na Pelješki kanal, staro 
mesto Korčula, ter na otoka Mljet in 
Lastovo

 popolnoma obnovljen hotel na 4* in 
depandasa na 3* v 2016

Približno 600 m od središča kraja Orebić, 50 
m od prodnate plaže. Kompleks sestavlja glav-
na zgradba, depandanse in vile.

Ponudba: restavracija s teraso, bar, zunanji 
bazen za odrasle in otroke s sladko vodo, ani-
macija za odrasle in otroke, otroško igrišče, 
tenis, namizni tenis, odbojka na mivki, balina-
nje. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni. 

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standardne sobe (hotel, depandanse, vile): 
obnovljene in moderno opremljene, klimati-
zirane, kopalnica z wc-jem, sušilec za lase, 
telefon, sat-tv, dodatno v hotelu še mini bar, 
sef, nekatere z balkonom in na morsko stran. 

Superior sobe (hotel, depandanse): enaka 
oprema kot standard. Možnost enega doda-
tnega ležišča. 

Družinske sobe (hotel, depandanse, vile): 
enaka oprema kot standard. Možni dve doda-
tni ležišči. 

Suite (hotel): večje, enaka oprema kot stan-
dard, dve dodatni ležišči ali spalnica z dnevnim 
prostorom z dvema dodatnima ležiščema. 

Storitev vse vključeno light.

ZGODNJA PRIJAVA

-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.

DRUŽINSKE
SOBE

ZUNANJI 
BAZEN BREZPLAČNO

Wi-Fi

DRUŽINSKE
SOBE BREZPLAČNO

Wi-Fi
ZUNANJI 
BAZEN

OTROK do 14 let 
BREZPLAČNO 

ZGODNJA PRIJAVA

-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 31.3.
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Otok Korčula/Mesto Korčula, Hotel Liburna ****

NAŠ NAMIG
 na kopanje se lahko zapeljete z 

lokalno barko do bližnjih otočkov

Na majhen polotoku, 10 min hoje do Korčule. 
Ob skalnati, prodnati in betonirani plaži.

Ponudba: restavracija, bar, zunanji bazen 
morsko vodo, tv kotiček, trgovinica s spomin-
ki, biljard, v bližini tenis, mini golf, balinanje, 
namizni tenis. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na 
vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet brezplačno. 

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini 
bar, sef, nekatere na morsko stran. Možno eno 
dodatno ležišče.

Superior sobe: enaka oprema kot standard, 
balkon, nekatere na morsko stran. Možno eno 
dodatno ležišče. 

Junior suite: enaka oprema kot standard, 
spalnica, dnevni prostor z dvema dodatnima 
ležiščema, balkon, nekatere na morsko stran.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

ŠPORTKUŽKOM
PRIJAZNO

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

jadran I  južna dalmacija

OTROK do 14 let 
BREZPLAČNO 

ZGODNJA PRIJAVA

-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 30.4.

V kampu Perna, na polotoku Pelješac, naspro-
ti otoka in mesta Korčula. V naravni senci 
dreves in od morja oddaljen 10 do 250m, v 
bližini peščena plaža dolge 600m. 

Ponudba: restavracija na plaži, kava bar, tr-
govina, bankomat, otroško igrišče, možnost 
vodnih športov, šola deskanja, možnost naje-
ma koles. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na vpra-
šanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v kampu.

Hišice Anya: klimatizirane, 1 kopalnica, dve 
spalnici, kuhinjska niša, dnevni prostor z je-
dilnim kotom z možnostjo dveh dodatnih lež-
išč, sat-tv, nadkrita terasa z vrtno garnituro. 
Tip premium bližje morju, dodatno cd/dvd 
predvajalnik, ležalnika na terasi, mikrovalovna  
pečica ter kavni aparat.

Hišice Bianca: večje, enaka oprema kot Anya, 
dve kopalnici. Tip premium prva vrsta ob mor-
ju (do 70m), dodatno cd/dvd predvajalnik, 
ležalnika na terasi, mikrovalnovna pečica ter, 
kavni aparat.

Storitev najem.

Pelješac/Orebič, Mobilne Hišice Perna ****
NAŠ NAMIG

 priporočamo ljubiteljem vodnih 
športov

 na plaži surf center

DRUŽINSKE
SOBE BREZPLAČNO

Wi-Fi

ZGODNJA PRIJAVA

-10% 
Popust za prijave do 1.4. 2020

ŠPORT

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si
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Približno 1 km od središča mesta Korčula, ob 
prodnati, delno kamniti plaži. 

Ponudba: restavracije, več barov, notranji in 
zunanji bazen, otroški bazen, savna, masaže, 
fitnes, tv kotiček, trgovinica s spominki, kozme-
tični salon, animacija za odrasle in otroke, v 
bližini tenis, možnost vodnih športov. Hišni 
ljubljenčki dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v hotelu brezplač-
no.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini 
bar, sef, nekatere na morsko stran.

Superior sobe: enaka oprema kot standard, 
nekatere na morsko stran. Možno eno dodat-
no ležišče. 

Junior suite: enaka oprema kot standard, 
spalnica in dnevni prostor z dvema dodatnima 
ležiščema, nekatere na morsko stran. 

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Otok Korčula/Mesto Korčula, Hotel Marko Polo ****

NAŠ NAMIG
 na kopanje se lahko zapeljete z 

lokalno barko do bližnjih otočkov

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

NOTRANJI
BAZEN BREZPLAČNO

Wi-Fi
ZUNANJI 
BAZEN

Otok Korčula/Mesto Korčula, Port 9 Island Family Resort ****

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Približno 2 km od starega dela mesta Korčula, 
v mirnem Zalivu Školjk, 100 m od prodnate, 
peščene, delno betonirane plaže.

Ponudba: samopostrežni restavraciji, 'a-la-
-carte' restavracija, konoba, več barov, zuna-
nji bazen z morsko vodo, otroški bazen, ani-
macija za otroke, otroško igrišče, plezalna 
stena, tenis, mini golf, namizni tenis, prostor 
za kolesa, najem koles, možnost vodnih špor-
tov. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na vprašanje, 
plačilo).

Internet: brezžični internet v hotelu in sobah 
brezplačno.

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, balkon. 

Superior sobe: večje, enaka oprema kot stan-
dard. Možno eno dodatno ležišče. 

Družinske sobe: enaka oprema kot standard, 
dve spalnici, balkon ali terasa.

Junior suite: enaka oprema kot standard, 
spalnica, balkon, dnevni prostor z dvema do-
datnima ležiščema.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja. 

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

VODNI PARK BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

OTROK do 14 let 
BREZPLAČNO 

OTROK do 14 let 
BREZPLAČNO 

ZGODNJA PRIJAVA

-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 30.4.

ZGODNJA PRIJAVA

-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 30.4.
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Otok Korčula/Brna, Aminess Lume Hotel **** 

NAŠ NAMIG
 priporočamo za romantične 

počitnice v dvoje

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

V kraju Brna, ob skalnati, delno betonirani 
plaži. 

Ponudba: restavracija, več barov, zunanji ba-
zen, v bližini možnost vodnih športov. Hišni 
ljubljenčki dovoljeni (na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v hotelu brezplač-
no, internetni kotiček pri recepciji (plačilo).

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, minibar, 
sef, nekatere z balkonom in na morsko stran. 
Možno eno ali dve dodatni ležišči.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

ZGODNJA PRIJAVA

-10% 
Popust za prijave do 29. 2. 2020

ZUNANJI 
BAZEN

KUŽKOM
PRIJAZNOBREZPLAČNO

Wi-Fi

OTROK do 14 let 
BREZPLAČNO 

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Približno 2 km od starega dela mesta Korčula, 
v mirnem Zalivu Školjk, 100 m od prodnate, 
peščene, delno betonirane plaže. 

Ponudba: samopostrežni restavraciji, 'a-la-
-carte' restavracija, konoba, več barov, zuna-
nji bazen z morsko vodo, otroški bazen, ani-
macija za otroke, otroško igrišče, plezalna 
stena, tenis, mini golf, namizni tenis, prostor 
za kolesa, najem koles, možnost vodnih špor-
tov. Hišni ljubljenčki dovoljeni (na vprašanje, 
plačilo).

Internet: brezžični internet v skupnih prosto-
rih in apartmajih brezplačno.

Apartmaji: tip A, klimatizirani, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, ena ali dve spalnici, 
kuhinjska niša z dnevnim prostorom in 
možnostjo dodatnega ležišča za dve osebi, 
telefon, sat-tv, terasa ali balkon. 

Storitev najem.

Otok Korčula/Mesto Korčula, Apartmaji Port 9 ****

ŠPORTDRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

ZGODNJA PRIJAVA

-15% za prijave do 29.2.

-10% za prijave do 30.4.
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V središču nacionalnega parka Mljet, v luki 
Pomena, ob betonirani, delno peščeni plaži. 

Ponudba: restavracija, picerija, več barov, 
terasa, zunanji otroški bazen z morsko vodo, 
trgovinica s spominki, mini klub, manjši wel-
lness, frizerski salon, fitnes, v bližini možnost 
vodnih športov. Hišni ljubljenčki dovoljeni 
(manjši, na vprašanje, plačilo). 

Internet: brezžični internet pri recepciji brez-
plačno, internetni kotiček (plačilo).

Standardne sobe: klimatizirane, kopalnica z 
wc-jem, sušilec za lase, telefon, sat-tv, mini 
bar, nekatere z balkonom. Možno eno dodat-
no ležišče. 

Superior sobe: enaka oprema kot standard, 
morska stran. Možno eno dodatno ležišče.

Lux sobe: enaka oprema kot standard, balkon, 
morska stran. Možno eno dodatno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Otok Mljet/Pomena, Hotel Odisej ***

NAŠ NAMIG
 priljubljen objekt med slovenskimi 

gosti

ŠPORT BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

ZGODNJA PRIJAVA

-10% 
Popust za prijave do 31. 3. 2020

OTROK do 13 let 
BREZPLAČNO

Približno 13 km od mesta Lastovo, ob obali 
Pasadur, s pogledoma na dve najlepši uvali 
Velo in Malo Lago, ob kamniti, skalnati in 
prodnati plaži. 

Ponudba: restavracija, bar, savna, jacuzzi, 
fitnes, potapljaški center, možnost vodnih 
športov, v bližini najem koles, skuterjev, av-
tomobilov, kajakov in čolnov. Privez za jahte. 
Hišni ljubljenčki niso dovoljeni. 

Internet: brezžični internet pri recepciji brez-
plačno.

Sobe: klimatizirane, kopanica z wc-jem, sa-
t-tv, sef, manjši hladilnik, morska stran, v 
nekaterih balkon ali terasa. Možno eno do-
datno ležišče.

Storitev polpenzion: samopostrežni zajtrk, 
večerja izbor menijev.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Otok Lastovo, Hotel Solitudo ***

NAŠ NAMIG
 težko najdete kraj v Sredozemlju, 

kjer je moč opazovati toliko zvezd na 
nebu kot na Lastovem (ob jasnem 
vremenu)

PRIVEZ ZA
ČOLNE

ZGODNJA PRIJAVA

-10% 
Popust za prijave do 31. 3. 2020

OTROK do 12 let 
BREZPLAČNO

BREZPLAČNO
Wi-Fi

PREPROSTO
UGODNO
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Hotel se nahaja sredi parka s pogledom na 
morje, v hotelskem naselju Babin Kuk. Pro-
dnate plaže oddaljene cca. 250 m.

Ponudba: restavracije, bari, zunanji in not-
ranji bazen, wellness, tenis igrišča, vodni 
športi. Hišni ljubljenčki niso dovoljeni.

Internet: brezžični internet v sklopu hotela 
brezplačno.

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, te-
lefon, sat-tv, sef, telefon, mini bar, možno 
dodatno ležišče. Nekatere sobe z balkonom 
in na morsko stran.

Storitev nočitev z zajtrkom: samopostrežni 
zajtrk. Možnost doplačila za večerjo.

Od centra mesta oddaljen 15 min, blizu mor-
ja, na polotoku Babin kuk, nedaleč od pešče-
nih plaž.

Ponudba: restavracija, bari, zunanji bazen, 
v bližini različne možnosti športnih aktivnosti, 
sprehajalne in tekaške poti, vodni športi, 
animacija v bližnjem hotelu Valamar Club 
Dubrovnik. Dovoljeni manjši hišni ljubljenčki 
(na vprašanje, plačilo).

Internet: brezžični internet v sklopu hotela 
brezplačno, internetni kotiček (plačilo).

Sobe: klimatizirane, kopalnica z wc-jem, te-
lefon, sat-tv, mini bar, sef, možno dodatno 
ležišče, nekatere z balkonom in na morsko 
stran. Možnost družinskih sob.

Storitev polpenzion: samopostrežna zajtrk 
in večerja.

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Več o objektu na spletni strani: www.palma.si

Dubrovnik, Valamar Argosy Hotel ****

Dubrovnik, Tirena Sunny Hotel By Valamar ***

NAŠ NAMIG
 mirna lokacija ob morju
 priporočamo za pare

NAŠ NAMIG
 blizu starega mestnega jedra
 dobro razmerje med kvaliteto in 

ceno

NOTRANJI
BAZEN BREZPLAČNO

Wi-Fi
ZUNANJI 
BAZEN

BREZPLAČNO
Wi-Fi

ZUNANJI 
BAZEN

WELLNESSZA PARE

ZA PAREDRUŽINSKE
SOBE

KUŽKOM
PRIJAZNO

ŠPORT
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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 podat-
ki 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 ko-
likor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. 
V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede kate-
rekoli 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 pot-
nik 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 TRAVEL-
LER), 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 potni-
kov 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.

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

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 pogoju-
jejo 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 posa-
meznem 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 napro-
šamo, 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 dne-
va, 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 ved-
no šteje za osnovo izvedba programa brez vstopnin, v kolikor le te, niso vnaprej najavlje-
ne 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 na-
vedeni 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 Pal-
mini poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi Ta Palma in potnik skleneta pogod-
bo, 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 Pal-
ma 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 aran-
žmaje, oziroma 30,00 €  pri potovanjih, pripravljenih po naročilu.
Posebej pa je opredeljen cenik pri prodaji letalskih vozovnic. Strošek je odvisen od vrste 
letalske vozovnice: enosmerna letalska vozovnica 15€, povratna 30€, vozovnica s tremi 
in več segmenti 45€, nizkocenovni prevoznik 20€, medcelinski leti – 65€, medcelin-
ski 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 izrec-
ne 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 posre-
doval 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 doku-
mentu. 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 poob-
laščeni agenciji oz. ko TA Palma prejme plačilo na transakcijski račun Ta Palma d.o.o. Pri-
javnina 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 preosta-
lega 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, ozi-
roma 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 pla-
čila (kreditne kartice, maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve Ta Pal-
ma, 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 tu-
ristična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.
 Možnost plačila na obroke. Za več informacij se obrnite na naša prodajna mesta ali 
na naš klicni center.
Na naših prodajnih mestih vas bodo seznanili z vsemi možnostmi obročnih odplačevanj 
ter vam po želji pripravili informativni izračun.
CENE
Cene potovanja so določene s programom in cenikom potovanja ali letovanja, ter veljajo 
od dneva objave programa. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan 
plačati tudi vsa doplačila (letališke, luške, varnostne pristojbine, vizume, doplačila za 
gorivo, ipd.), ki se, v kolikor že niso všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o po-
tovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neob-
veznimi 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 odhod-
om. 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 zvi-

šanje cene aranžmaja.
Ta Palma lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lah-
ko 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 ko-
likor je predvidenih več popustov, si lahko potnik ob prijavi zbere tisti popust, ki mu 
najbolj ustreza. Izračuni za letalske aranžmaje so izračunani na min. 25 potnikov, za 
izvedbo potovanja zasnovanega na posebnem letalskem prevozu na  140 potnikov in 
za avtobusne aranžmaje pa min. 45 potnikov na avtobusu, kjer ni drugače navedeno. 
Avtobusni odhod, ki je označen z zvezdico pa pomeni, da mora biti prijavljeno najmanj 
15 potnikov za odhod iz istega mesta. Ta Palma lahko v programu določi, da potnik 
plača storitve, ki bodo opravljene na potovanju, na kraju samem. V tem primeru Ta 
Palma ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem 
primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na 
kraju samem.
Za postopek rezervacije kart preko sistema Eventim obračunavamo obdelavo v višini 
1,50€ 
Cene doplačil so informativne narave in se lahko spremenijo.
DARILNI BONI
V Palminih poslovalnicah so na voljo tudi darilni boni. Vsi darilni boni, kuponi in drugi 
boni so veljavni v obdobju od datuma izdaje, do datuma, ki je naveden na bonu, oz. 
kuponu. V kolikor ni navedeno drugače, lahko darilne bone in kupone do datuma vel-
javnosti unovčite v Palminih poslovalnicah, za aranžmaje, kjer TA Palma nastopa kot 
organizator počitnic ali potovanj.
STORITVE VŠTETE V CENO ARANŽMAJA
Če program ne navaja drugače, cena aranžmaja vključuje prevozne, hotelske in 
gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacijo potovanja, 
DDV in osnovno nezgodno zavarovanje (velja samo za države EU). Če program ne določa 
drugače, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev 
v dvoposteljnih sobah, brez zagotovila razgledov, balkonov ipd. in nudijo samo 
osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike 
opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu 
ležišču, vendar cena aranžmaja ostane enaka. Potniku tako omogočimo, da se izogne 
doplačilu za enoposteljno sobo. V kolikor so posebnosti, so navedene v ceniku pri 
posamezni državi. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih 
turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji oz. državami so 
različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam. Organizator ob 
vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik 
dobil na posredniškem prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja za informacije, ki so 
o posameznih objektih napisane na spletnih straneh znanega objekta, saj so tudi te 
informacije lokalnega značaja in ocene.
Podatki o brezžični internetni povezavi so povzeti z uradnih strani h hotela, na dan izida 
kataloga. Organizator potovanja ne odgovarja za počasno ali moteno delovanje pove-
zav 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 prime-
ru, 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 osnovne-
ga 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 sa-
mem. 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 gle-
de 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 orga-
nizator, 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 omo-
gočajo 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 po-
trošnik 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 od-
pove 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 
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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 aran-
žmaja, 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 TRA-
VELLER):
-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 ka-
terih koli letalskih vozovnic, ki znašajo, v kolikor ni drugače zavedene, 100% 
ceno vozovnice/ vključno z rezervacijskim stroški / in velja tako letalske vo-
zovnice na charter poletih in rednih letih/. Prav tako zgoraj naveden lestvice 
odpovedi ne veljajo za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s po-
sebnimi 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 pre-
voznike in sicer: rezervacije v teh primerih izvedemo izključno na željo potnika in na 
potnikovo odgovornost; morebitna naknadna doplačila (tudi v povratku) in spremem-
be 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, na-
vedenih zgoraj. Taki posebni pogoji so velikokrat določeni, ko se kupuje storitev po nižji 
ali znižani ceni z rezervacijskih sistemov za zgoraj navedene storitve in ne dopuščajo 
sprememb ali odpovedi. Posebni pogoji za individualna potovanja in počitnice najdete 
pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA INDIVIDUALNE POČITNICE IN POTOVANJA (FIT – FREE 
INDEPENDENT TRAVELLER).
Lestvica odpovedi pri potovanjih iz kataloga SVET in ARABESKE:
-60 do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja,
-44 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja,
-29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
-21 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja,
-7 do en delovni dan do dneva pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,
-Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja.
V vseh primerih, ko je predmet pogodbe ali del paketne ponudbe tudi nakup letalskih 
vozovnic, ima Ta Palma poleg 100% stroškov odpovedi (v kolikor ni drugače določeno v 
pogojih posameznega letalskega prevoznika) in administrativnih stroškov tudi pravico 
do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).
Posebni pogoji za potovanja iz kataloga SVET IN ARABESKE, najdete pod rubriko: PO-
SEBNI POGOJI ZA KATALOG – SVET IN ARABESKE.
Lestvica odpovedi za apartmaje, vile in svetilnike ponudnika ADRIAGATE:
Vse države in kraji iz ponudbe zasebnih apartmajev:
-do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 15 % cene aranžmaja,
-29 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
-14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80 % cene aranžmaja,
-7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100 % cene 
aranžmaja.
Vse države in kraji iz ponudbe nastanitev v vilah:
-do 56 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja,
-56 do 43 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
-42 do 29 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 65 % cene aranžmaja,
-28 do 16 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 90 % cene aranžmaja,
-15 do dneva pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,
-Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja.
Vse države in kraji iz ponudbe nastanitev v svetilnikih:
-do 45 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10 % cene aranžmaja,
-44 do 17 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja,
-16 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100 % cene 
aranžmaja.

LESTVICA ODPOVEDI ZA KRIŽARJENJA:
 SKUPINSKI ODHODI (velja za razpisane skupinske odhode)
- do 90 dni pred odhodom so storno stroški 100 € na potnika (za Holland America 20% 
vrednosti potovanja)
- od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja,
- od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja,
- od 44 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja,
- 19 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (na dan odhoda tudi pristaniške 
takse).
INDIVIDUALNI ODHODI
Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Costa Crociere:
Križarjenje okoli sveta in njegovi deli:
- do 90 dni pred odhodom plača potnik 15% vrednosti potovanja,
- od 89 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja,
- od 44 dni do 28 dni pred odhodom plača potnik 40% od vrednosti potovanja,
- od 27 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja,
- od 19 dni do 12 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja,
- 11 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (na dan odhoda plača tudi pris-
taniške takse).
 Vsa preostala križarjenja:
- do 60 dni pred odhodom so storno stroški 50 € na potnika,
- od 59 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 20% od vrednosti potovanja,
- od 44 dni do 28 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja,
- od 27 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja,
- od 19 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja,
- 5 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % (dan pred odhodom plača tudi pri-
staniške takse).
Odhodi od aprila 2018 dalje (po sistemu basic/ comfort):

Basic cena:
-Do 45 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja,
-od 44 do 30 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
-od 29 do 15 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja,
-od 14 dni pred odhodom do odhoda plača potnik 100% od vrednosti potovanja.
Comfort in Deluxe cena: 
-do 45 dni pred odhodom so stroški 50 € na potnika, 
-od 45 do 30 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja, 
-od 29 do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
-od 14 do 5 dni pred odhodom plača potnik 75% vrednosti potovanja,
-od 4 dni pred odhodom do odhoda plača potnik 100% od vrednosti potovanja.
Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo MSC:
Križarjenja, ki trajajo manj kot 16 dni:
- do 60 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €,
- od 59 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 25 % od vrednosti potovanja,
- od 29 dni do 22 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja,
- od 21 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja,
- od 14 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja,
- od 5 dni prej do odhoda plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.
Križarjenja, ki trajajo več kot 16 dni:
- do 90 dni pred odhodom plača vsak potnik 50 €,
- od 89 dni do 60 dni pred odhodom plača potnik 25 % od vrednosti potovanja,
- od 59 dni do 52 dni pred odhodom plača potnik 40 % od vrednosti potovanja,
- od 51 dni do 35 dni pred odhodom plača potnik 60 % od vrednosti potovanja,
- od 34 do 15 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja,
- od 14 dni prej do odhoda plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.
Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Norwegian Cruise Line:
Križarjenja, ki trajajo 5 dni ali manj:
- od 60 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik depozit (višina depozita se razlikuje),
- od 44 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja (oz. 
depozit, v kolikor je ta višji),
- od 29 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja; (oz. 
depozit, v kolikor je ta višji),
- 14 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.
Križarjenja, ki trajajo 6 dni ali več:
- od 75 dni do 56 dni pred odhodom plača potnik depozit (višina depozita se razlikuje),
- od 55 dni do 29 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja (oz. 
depozit, v kolikor je ta višji),
- od 28 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja; (oz. 
depozit, v kolikor je ta višji),
- 14 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.
Za praznične odhode v času Božiča in Novega leta ter za Garden Villas in suite veljajo 
drugačni pogoji stornacije, ki so na voljo v poslovalnici.
Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Holland America:
Križarjenja po Aziji; Africa Explorer; Australija in Nova Zelandija; Havaji, Tahiti in 
Marquesas (28 dni ali več); Južna Amerika, Antarktika in Amazonija, Križarjenja po 
Južnem Pacifiku
-Do 64 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen znesek bo znan ob rezervaciji),
-Od 63 do 43 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
-Od 42 do 22 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja,
-21 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti potovanja.
Grand Voyages, Amazon Exploreer, Havaji, Tahiti & Marquesas (28 dni ali več), Incan 
Empires, Evropski transaktantiki (30 dni in več)
-Od 120 do 91 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen znesek bo znan ob rezer-
vaciji),
-Od 79 do 90 dni pred odhodom plača potnik 60% od vrednosti potovanja,
-75 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti potovanja.
Vsa preostala križarjenja Holland America
-Od 75 do 57 dni pred odhodom po pogojih ladjarja (točen znesek bo znan ob rezer-
vaciji),
-Od 56 do 29 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
-Od 28 do 16 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja,
-15 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti potovanja.
Pri sestavljenih programih (križarjenje, prevoz, hotelska nastanitev, izleti,…) veljajo za 
vsak del aranžmaja lastni splošni pogoji. 
Lestvica odpovedi za križarjenja po Jadranu – KATARINA LINE:
-do 30 dni pred odhodom so odpovedni stroški 150  € na potnika, oziroma 200  € na 
potnika pri deluxe križarjenjih,
-29 dni do 22 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja,
-21 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja,
-znotraj 14 dni pred odhodom plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.
Potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:
- če se pravočasno ne prijavi v pristanišču,
- če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje,
- če nima veljavnih dokumentov (tako osebnih dokumentov, kot vizumov).
Splošni pogoji odpovedi za ostale ladijske družbe so na voljo v poslovalnicah. 
Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogoju-
jejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih organizatorju narekujejo veljavni pogoji pro-
daje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Za skupinske odhode veljajo posebni splošni 
pogoji odpovedi.
V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja ali potnika, potnik nima pravice 
do povračila stroškov, vizuma potrebnega za vstop v državo kamor naj bi se potovalo, 
stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani ter stroškov zavarovanja potovanja. 
Pri sestavljenih programih (križarjenje, prevoz, hotelska nastanitev, izle-
ti,…) veljajo za vsak del aranžmaja lastni splošni pogoji.
Potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:
če se pravočasno ne prijavi v pristanišču;
če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje;
če nima veljavnih dokumentov (tako osebnih dokumentov, kot vizumov).
Posebni pogoji za KRIŽARJENJA, najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA KRIŽARJENJA.
Lestvica odpovedi za ponudbe – PALMA ZA MLADE/PALMIJADA(maturantski 
in absolventski izleti):
-45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene aranžmaja,
-29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja,
-21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja,
-14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja,
-7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100% cene 
aranžmaja,
-neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.
Posebni pogoji za PALMA ZA MLADE, najdete pod rubriko: POSEBNI POGOJI ZA PALMA 
ZA MLADE/PALMIJADA.
KONČNA DOLOČILA ODPOVEDNIH STROŠKOV
V vseh primerih, ko je predmet pogodbe ali del paketne ponudbe tudi nakup letalskih 

vozovnic, ima Ta Palma poleg 100% stroškov odpovedi (v kolikor ni drugače določeno v 
pogojih posameznega letalskega prevoznika) in administrativnih stroškov tudi pravico 
do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o 
prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do 
povračila stroškov ali kupnine ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po 
svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe 
s Ta Palma, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru 
je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe 
programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Ta 
Palma zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli 
odškodnine ali znižanja cene.
Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum 
potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V pri-
meru, da je sprememba brez odpovedi možna, zaračuna Ta Palma potniku administra-
tivne 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 od-
stopnino/zavarovanje rizika odpovedi za primer, da se zaradi določenih nepredvidljivih 
okoliščin potovanja ne bi mogli udeležili. Ob izpolnitvi pogojev lahko uveljavljate vra-
čilo vplačane kupnine za vaš rezervirani aranžma do pričetka potovanja. Odstopnina/
zavarovanje rizika odpovedi velja v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslab-
šanja 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 admi-
nistrativne stroške.
Za zavarovanje veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zava-
rovalnico, 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 administrativ-
nih 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 (sorod-
stveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča 
potovanje, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika. Ne glede na plačano odstop-
nino 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 orga-
niziran 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 poto-
vanje, 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 priča-
kovati, 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 
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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 pravi-
co 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 od-
govarja 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 po-
tovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta 
določila paziti sam. Ta Palma za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev poto-
vanja 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, pri-
dobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahteva-
na. 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 pri-
dobitve 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 prido-
bitvi 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 živl-
jenja 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 na-
ročijo 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 do-
ločene 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 kon-
traindikacije 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 pot-
nikovo 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 iz-
gubljene 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 le-
talskem 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 odškod-
nino, 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 prevoz-
nega 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 vreme-
na, 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 prtl-
jage. Pravica letalskega prevoznika je, da zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov 
spremeni dan, čas leta, vrsto letala ali ponudi nadomestni let. Iz teh in iz organiza-
cijskih 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 letališ-
ča…). 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 raz-
ličnih 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 spre-
jemamo 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 en-
krat 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 podat-
ki na letalski vozovnici. Za morebitne napačno javljene podatke PALMA ne odgovarja, 
posledično pa prevozniki zaračunajo strošek spremembe, v kolikor pa prevoznik ne do-
voljuje 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 odpo-
vedi. 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 posred-
niških 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 ve-
rodostojnost 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 veči-
ni 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 pooblašče-
ni 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 stori-
tev 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 poto-
vanja, 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 po-
ročilo, 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 pri-
poročeno 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 do-
datnih 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. Re-
klamacija 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 odgo-
vora, 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 spre-
membe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgo-
vornosti 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 rekla-
macije 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 nepo-
polne 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 oseb-
nih 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 obde-
lave 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 podat-
kov. 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 mar-
keting@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, naku-
pi, 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 upo-
rabnik 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 potni-
kov, 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, sleden-
je klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prila-
gajanje 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 notifika-
cijskih 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, prika-
zovanje 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 pod-
jetju 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 po-
datkov.
6. Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravl-
javec 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 po-
datkov, Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih stori-
tev, 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 krše-
ne pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljav-
cu 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 mar-
ketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih 
ne iznaša v tretje države. Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim ogla-
ševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove 
piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovan-
je 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 izbolj-
ševanje 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, ob-
javljenih na www.palma.si.

KONČNA DOLOČILA
V vseh cenah iz ponudbe Ta Palma je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru 
spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče. Ti splošni pogoji veljajo za vse 
pogodbe sklenjene od dneva objave na spletni strani www.palma.si, kjer so ažurirane 
vse spremembe in so v tiskani obliki vedno na voljo v vseh poslovnih enotah.

POSEBNI POGOJI ZA INDIVIDUALNE POČITNICE IN POTOVANJA (FIT – FREE IN-
DEPENDENT TRAVELLER)
SPLOŠNA DOLOČILA:
Za individualne počitnice in potovanja veljajo nekatere posebnosti, zato smo za potnike 
pripravili posebne pogoje in navodila, ki so sestavni del pogodbe o individualnih počit-
nicah in potovanjih, sklenjene med TA Palma in potnikom, ki se prijavlja za določeno 
potovanje ali počitnice. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so prosto 
dostopni in na voljo na vseh Palminih prodajnih mestih ter na www.palma.si.   
REZERVACIJA IN PLAČILO:
Potnik se lahko prijavi na individualne počitnice ali potovanje v vseh poslovnih enotah 
TA Palma in v vseh pooblaščenih turističnih agencijah. Potnik je ob sklenitvi pogodbe o 
individualnem potovanju/počitnicah dolžan vplačati 30 % cene aranžmaja ter stroške 
rezervacije. Preostali del potnik plača najmanj 30 dni pred začetkom potovanja. Če je 
med dnevom prijave in začetkom potovanja manj kot 30 dni, se ob rezervaciji vplača 
celotni znesek aranžmaja.    

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, KJER TA PALMA NI 
ORGANIZATOR POTOVANJA
V primerih, da Ta Palma ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. Šteje se, 
da Ta Palma prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. V teh primerih 
podaja prejete informacije s strani organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri 
prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter 
morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. 
Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o 
potovanju. Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja.
NO NAME PONUDBE
Pri tovrstnih aranžmajih je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. To pome-
ni, 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 lo-
kaciji 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 potovan-
ja 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 razpo-
reditev 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 na-
stanjen 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 sopotni-
ka tako dogovorita pred pričetkom potovanja. Spremembe nastanitev na poti iz enopo-
steljne 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 polož-
nico, 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 do-
ločila 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 Pal-
ma. V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in 
določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani nasprotu-
jejo, 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 progra-
mom, 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 turistič-
nega 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 po-
samezni 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, predvi-
denim 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 obvez-
nosti, 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 skle-
nitvi pogodbe. To pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri 
teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo 
najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v 
hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive….), destinacijo potovanja/letovanja in včasih 
tudi kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se potnik seznani z imenom objekta najkasneje 
ob prihodu na destinacijo.

POSEBNI POGOJI ZA KATALOG – SVET IN ARABESKE
Veljajo posebni pogoji odpovedi in jih najdete pod rubriko POTNIKOVA ODPOVED ALI 
SPREMEMBA PROGRAMA.
Kadar je TA PALMA samo posrednik aranžmajev, izvajalec pa je druga agencija, veljajo 
splošni pogoji in določila izvajalca aranžmaja.
 VIZUMI
So določeni po diplomatskih meddržavnih dogovorih. Naše navedbe v programih po-
tovanj 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 dokumen-
tacijo, 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 dru-
gače 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 upora-
bo: 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. Ne-
katere 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 oblači-
la potnikov privedejo do zavrnitve vstopa v državo, saj moramo spoštovati navodila, 
uzance in kulturo države v katero potujemo. Potnike tudi vljudno naprošamo, da s ca-
rinskimi 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 porno-
grafskega 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 lo-
kalnimi agenti in vodniki. Na vseh vključenih ogledih se priključi tudi lokalni vodnik, ve-
činoma 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 part-
nerjev 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 po-
sredujemo tudi voucherje/napotnice, ki jih predate lokalnemu partnerju, hotelu, vodni-
ku, prevozniku, letalske vozovnice ter seveda vse pomembne telefonske kontakte naših 
lokalnih agentov ter dežurno številko v Sloveniji, za primer nujnih posredovanj. Lokalni 
agent vam bo na voljo za dodatne napotke, dodatne izlete in oglede. Vse nepravilnosti, 
ki bi se v času individualnega potovanja pojavile, je potrebno obvezno reklamirati v 
samem kraju storitve, lokalni agenciji, vodniku, hotelirju ali prevozniku. O reklamaciji, 
razrešitvi ali v primeru, da se reklamacija ne razreši, pa je potrebno pridobiti ustrezno 
pisno potrdilo, saj sicer nepravilnosti v Sloveniji ne boste mogli obravnavati.
 HOTELI IN DRUGI OBJEKTI NA POTI
Kategorizacija hotelov in objektov: je določena s strani nacionalnih turističnih uradov 
in združenj države v katero potujete in se ravna izključno po njihovih nacionalnih kri-
terijih, ki nikakor niso identični z veljavnimi določbami in kriteriji pri nas. Seveda pa bi 
vas radi opozorili, da obstajajo tudi razlike med objekti iste kategorije in verige, v raz-
ličnih državah. Naš izbor je pester in sicer med 3* in 5*, za dobro ceno želimo ponuditi 
kvalitetne storitve. Različne narodnosti: so značilnosti vsakega hotelskega in drugega 
počitniškega objekta. Na potovanjih boste srečali pripadnike številnih narodnosti, z 
različnimi navadami in kulturo obnašanja. V večini primerov je seveda to zelo zanimivo 
in vaše potovanje popestri, včasih pa je seveda lahko kakšna stvar tudi moteča, vendar 
bi vas radi opozorili, da na to žal nimamo vpliva. Uporaba počitniškega objekta in sob: 
po splošnih pravilih se lahko vselite v sobo na dan prihoda po 14.00 uri, na dan odho-
da pa jo je potrebno zapustiti do 10.00 oz. skladno s hotelskim hišnim redom in to ne 
glede na uro odhoda ali prihoda. Po prevzemu ključev ali kartic sobe preverite ali je 
soba oziroma objekt primerno pripravljen. V nasproten primeru o vseh pomanjkljivostih 
nemudoma obvestite recepcijo in našega vodnika. Če se napaka v doglednem času ne 
odpravi ali sobe ni mogoče zamenjati, je potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, saj 
brez tega vaših kasnejših pripomb ne boste mogli upoštevati in razreševati. Naše edino 
vodilo in želja je zadovoljen gost, zato želimo, da se vse nepravilnosti odpravijo na licu 
mesta. V primeru zamude letala ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih 
urah gostje niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za 
nočitev se šteje čas od približno 14.00 ure na predviden dan prihoda do približno 11.00 
ure naslednjega dne. V osnovno ceno aranžmaja smo vključili nastanitev v standardnih 
dvoposteljnih sobah, v primeru posebnih želja in ob doplačilu pa lahko gostom rezer-
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viramo tudi nadstandardne sobe, suite, družinske sobe ali vile – potrditev je odvisna 
od razpoložljivosti kapacitet in jih je potrebno obvezno najaviti ob prijavi. V kolikor 
biva v standardni dvoposteljni sobi več oseb (odrasli ali otroci) posebej opozarjamo, 
da so nastanjeni na dodatnih oziroma pomožnih ležiščih, ki nikakor niso primerljiva z 
osnovnimi ležišči, prav tako se seveda pojavi določena prostorska stiska in posledično s 
tem manjše udobje. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno 
informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi 
storitev v njegovem programu.
POSEBNE ŽELJE STRANK
Ob rezervaciji in v kolikor je to mogoče, sprejemamo tudi posebne želje, vendar je iz-
polnitev le-teh odvisna od hotela in zanje ne prevzemamo nobene obveznosti (točno 
določena soba, pogled iz sobe, bližina sob dveh družin, nadstropje, velikost sob ipd). 
Enoposteljne sobe so v večini hotelov v omejenem številu, pri čemer velikost, opremlje-
nost in lega ni vedno identična s standardno sobo.
KAJ JE POTREBNO NA POTOVANJIH UPOŠTEVATI: POČITNIŠKA IN POPOTNIŠKA 
DEŽELA
Pozanimajte se o deželi v katero potujete (potovalni dokumenti, vizumi, cepljenja, 
varnostne razmere) in upoštevajte versko in kulturno tradicijo, običaje, navade, stan-
darde 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 življenj-
ski ritem, čistoča in točnost, saj je marsikaj v različnih državah drugače vrednoteno kot 
doma. Sprejmite vsako deželo in ljudi z vsemi pozitivnimi in negativnimi odlikami, saj 
boste le na takšen način lahko uživali. Tudi sprejemanje drugačnosti je lahko posebne 
vrste izziv. V kolikor potnik s svojim obnašanjem, nastopom in ravnanjem krši zakone 
in predpise dežele, v kateri se nahaja, si pridržujemo pravico, da potnika s potovanja 
odstranimo na njegove stroške, le ta pa je dolžan vse stroške pokriti, prav tako nima 
pravice uveljavljati povračila stroškov za neizkoriščen del potovanja oziroma vplačane 
cene aranžmaja.
ZAŠČITA LJUDI IN KULTURE
Potovati pomeni spoznavati tuje kulture, šege in običaje. Spoštujte kulturo in njihove 
ljudi, v javnosti se oblačite tako, da ne prizadenete religioznih občutkov gostitelja. Pro-
site za dovoljenje, v kolikor želite fotografirati tuje ljudi. in ne pozabite, v deželi ste gost 
in tudi če vam kaj ne ustreza, to razrešujte na primeren in kulturen način. Ne pozabite 
prijaznost in lepa beseda bo prej razrešila probleme in nesporazume.
 PODNEBJE
Zaradi drugačnega podnebja, okolja in navad lahko pride do pojava različnega mrčesa 
ter manjših živali in plazilcev v hotelskem in tudi drugih kompleksih. V kolikor to opa-
zite, obvestite hotelsko osebje. Priporočamo, da si priskrbite sredstva proti mrčesu in 
električne vtičnice proti komarjem.
TEHNIČNI STANDARD
Radi bi vas opozorili, da v večini držav, kamor boste potovali ne razpolagajo s takšnim 
tehničnim standardom, kot ste ga navajeni doma. To se kaže tako v prevoznih sredstvih, 
opremi objektov, vzdrževanju, popravila trajajo bistveno dlje.
PRAVILA OBLAČENJA
Oblačila in obutev naj bosta udobna, upoštevati pa je potrebno tudi kulturne in verske 
posebnosti dežele, kamor potujete. Priporočljiva so oblačila iz naravnih materialov, 
pokrivala, očala za zaščito oči in kreme. »Dress code« velja predvsem v hotelih višje 
kategorije ter restavracijah. Ob vstopu v templje in druga svetišča je prav tako potrebno 
upoštevati navodila krajevnih predstavnikov, pogosto se je potrebno sezuti in pokriti vse 
dele telesa. Podrobne informacije boste prejeli pri posameznem programu s končnim 
obvestilom.
 POSREDOVANJE POMANJKLJIVOSTI IN REKLAMACIJE
Zelo nam bo žal, če vaših pričakovanj s potovanjem ne boste izpolnili in boste med 
samim potovanjem ali letovanjem doživeli kakšne neprijetnosti ali pomanjkljivosti. 
Ob vsakem takšnem dogodku se nemudoma obrnite na našega predstavnika, vodnika 
ali lokalnega agenta, saj bodo napravili vse, da se napaka ali neprijetnost odpravi. V 
primeru, da bi po vsebini sodeč lahko bila reklamacija razrešena na kraju samem (npr. 
pomanjkljiva čistoča sobe, oprema in lega sobe), vi pa o tem niste obvestili našega 
predstavnika oziroma agenta, se šteje, da ste se s takšno pomanjkljivostjo strinjali, 
hkrati pa boste izgubili pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevkom po vra-
čilu kupnine oz. plačilu škode. Vsako reklamacijo je potrebno podati na licu mesta in 
v kolikor napak ni možno odpraviti, skupaj s predstavnikom lokalne agencije in našim 
predstavnikom izpolnite reklamacijski zapisnik, ki ga podpisanega s strani našega 
predstavnika in hotelirja/lokalne agencije obvezno predložite k vaši pisni reklamaciji v 
Sloveniji. V kolikor tega ne boste napravili smatramo, da na storitve nimate pripomb in 
zato kasnejših reklamacij ne boste obravnavali.
IZVEDBA OSNOVNEGA PROGRAMA – NE SPREGLEJTE
Programi potovanja so pripravljeni tudi leto dni vnaprej; prijazno bi vas želeli opozoriti, 
da včasih ob končni izvedbi in potrditvi lahko pride do spremembe zaporedja v progra-
mu, 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 po-
pravljamo na naših spletnih straneh in po objavi le teh, preneha veljavnost prvotnega 
kataloškega programa.

POSEBNI POGOJI ZA KRIŽARJENJA
SPLOŠNA DOLOČILA
Za programe križarjenj veljajo nekatere posebnosti, zato smo za potnike pripravili 
Posebne pogoje in navodila, ki so sestavni del pogodbe o organiziranem potovanju / 
križarjenju, sklenjene med TA Palma in potnikom, ki se prijavlja za določeno potovanje/
križarjenje/program potovanja.
Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so prosto dostopni in na voljo na vseh 
Palminih prodajnih mestih ter na www.palma.si.
REZERVACIJA IN PLAČILO
Potnik se lahko prijavi za križarjenje v vseh poslovnih enotah TA Palma in v vseh poob-
laščenih turističnih agencijah. Potnik je ob sklenitvi pogodbe o potovanju/križarjenju 
dolžan vplačati 30 % cene aranžmaja ter stroške rezervacije. Preostali del potnik plača 
najmanj 30 dni pred začetkom potovanja. Če je med dnevom prijave in začetkom poto-
vanja manj kot 30 dni, se ob rezervaciji vplača celotni znesek aranžmaja.
POTNIKOVA ODPOVED
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na mestu, kjer se je prijavil v pisni obliki. 
V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju/križarjenju, ima TA Palma pravico 
do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov 
je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogod-
bo o potovanju je dolžan TA Palma povrniti administrativne stroške v višini 18,00 € na 
pogodbo oziroma voucher ter stroške po odpovedni lestvici. Višina povračila stroškov 
odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v 
katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju.
SPREMEMBA REZERVACIJE
Potnik lahko spremeni določene elemente rezervacije, če je to mogoče. 
Če potnik želi na rezerviranem potovanju spremeniti ali zamenjati ime udeleženca-ev 
mora to storiti najkasneje do 8 dni pred odhodom, če je mogoče spremembo urediti in 
plača za vsako spremembo 50,00€ na osebo ter morebitne dodatne stroške spremembe 

in/ali odpovedi storitev tretjih oseb v okviru programa potovanja. Spremembe imen 
udeležencev ali rezervacije včasih niso dovoljene. 
Ladjar MSC za kabine fantastica do 7 dni pred odhodom ne obračunava spremembe 
imena, za kabine bella pa le-ta znaša 50 € po osebi do 7 dni pred odhodom.
Organizator (ladjar) si pridržuje pravico do spremembe številke kabine (v isti ali višji 
kategoriji) ter turnus prehrane v restavraciji, kljub poprejšnji potrditvi, brez odškodnine. 
Zaradi vremenskih okoliščin in drugih razlogov lahko pride do spremembe programa 
oziroma itinerarja tudi s strani ladijske družbe. 
Ladjar si pridržuje tudi pravico kadarkoli zamenjati kabino znotraj iste oziroma višje 
kategorije, v primeru ko ob rezervaciji ni možno izbirati številke kabine (garantirane 
kabine). V takem primeru si ladjar pridržuje pravico določiti tudi kabino prirejeno za 
invalide ali z oviranim pogledom, v kolikor je znotraj iste oziroma v višji kategoriji. 
POOBLASTILA KAPITANA
Kapitan ladje ima vsa pooblastila, da brez razloga kadarkoli spremeni predviden itinerar 
plovbe.
PRIKLJUČNI PREVOZ
TA Palma ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki jo potnik utrpi zaradi 
zamude ali odpovedi storitev prevoznikov za prevoz do predvidenega kraja pričetka 
potovanja.
PREVOZI NA INDIVIDUALNA KRIŽARJENJA 
Ta Palma za individualne prevoze sodeluje s podjetjem Goopti. Splošni pogoji poslovan-
ja za posredovanje in organizacijo prevoza oseb s prevoznikom GoOpti so objavljeni na 
spletni strani www.GoOpti.com. V nadaljevanju se nahaja povzetek omenjenih splošnih 
pogojev. 
Prevoz do pristanišča 
Dan pred prevozom do pristanišča je potnik obveščen preko sms-a in/ali elektronske 
pošte o točni uri odhoda in o kontaktu voznika. Prevoz do pristanišča lahko zaradi od-
hoda potnikov iz druge lokacije, ki ni zbirno mesto, traja dlje kot je za takšno razdaljo 
običajno.
Prevoz iz pristanišča
Dan pred prevozom iz pristanišča je potnik obveščen preko sms-a in/ali elektronske 
pošte o točni uri odhoda in o kontaktu voznika. Načrtovana ura prevoza iz pristanišča 
je med 11.00 in 13.00 uro, odstopanje od načrtovane ure prevoza iz pristanišča je lahko 
za največ dve uri. Potnik bo o odstopanju pravočasno obveščen. Prevoz iz pristanišča v 
Slovenijo lahko zaradi dostave potnikov na različne lokacije traja dlje kot je za takšno 
razdaljo običajno.
Možna doplačila
Potnike je možno pobirati/odložiti tudi na domu oz. na drugi lokaciji, kot je glavna 
železniška postaja v Ljubljani. Doplačila so: 5 € na lokacijo, ki se nahaja 5 km ali manj 
od začrtane poti.
Odpoved s strani potnika
Za odpoved prevoza do enega meseca pred odhodom na križarjenje odpovednih 
stroškov ni, do 14 dni pred odhodom odpovedni stroški znašajo 50% cene prevoza in 
manj kot 14 dni pred odhodom so odpovedni stroški 100% cene prevoza. 
SKUPINSKI ALI INDIVIDUALNI ODHOD
Vsak razpisan skupinski odhod ima v razpisu določeno najmanjše število potnikov, pri 
katerem TA Palma zagotovi slovenskega vodnika/spremljevalca. Če v razpisu ni drugače 
navedeno je najmanjše število za zagotovitev skupinskega odhoda 30 potnikov. V pri-
meru, da se prijavi manj kot 30 potnikov je križarjenje individualno, brez slovenskega 
vodnika/spremljevalca. V kolikor je pri skupinskem odhodu možno doplačilo transferja 
do pristanišča je le-ta organiziran skupinsko v primeru minimalno 30 prijavljenih pot-
nikov na transfer. V primeru da se prijavi manjše število potnikov se transfer organizira 
preko prevoznika GoOpti, po njihovih pogojih. Potnikova odpoved križarjenja velja po 
III. členu posebnih pogojih za križarjenja. Pri tematskih križarjenjih je potrebno mini-
malno število prijavljenih potnikov za izvedbo tematskega križarjenja, v nasprotnem 
primeru je križarjenje po zmanjšani ceni individualno ali odpovedano. 

NOSEČNOST IN KRIŽARJENJE
Prevozniki na potniških ladjah nimajo ustrezne medicinske opreme za rojevanje, zato ne 
more sprejeti rezervacij ali prevažati potnic, ki bi bile na zadnji dan križarjenja noseče 24 
tednov ali več (pri ladjarju MSC 25 tednov). Ladjar in/ali prevoznik si pridržuje pravico, 
da zavrne vkrcanje visoko noseče potnice in v takem primeru ne prevzema nikakršne 
odgovornosti. Ladjar in/ali prevoznik si pridržuje pravico, da od potnika zahtevajo 
zdravniško potrdilo o sposobnosti za potovanje.
DOJENČKI NA KRIŽARJENJU
Nekateri ladjarji ne sprejemajo dojenčkov mlajših od 6. mesecev ali celo mlajših od 12. 
mesecev, ko gre za čezoceanska križarjenja ali križarjenja daljša od 15 dni. 
KONČNE DOLOČBE
Posebni pogoji za križarjenja, se uporabljajo skupaj s splošni in posebni pogoji ter 
navodili za turistične aranžmaje TA Palma in veljajo za vsa križarjenja v organizaciji 
ladjarjev MSC, Costa Cruises, NCL, Holland America, Carnival Cruises, Croisi Europe in 
ostalih. Splošne pogoje odpovedi ostalih ladijskih prevoznikov so na voljo v Palminih 
poslovalnicah.

POSEBNI POGOJI POČITNIC Z LETALOM
POČITNIŠKA IN POPOTNIŠKA DEŽELA
Pozanimajte se o deželi v katero potujete (potovalni dokumenti, vizumi, cepljenja, 
varnostne razmere) in upoštevajte versko in kulturno tradicijo, običaje, navade, stan-
darde 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 življenj-
ski 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. Pro-
site 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. leta-
lišču 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 raz-
pored 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 od-
hodom 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 dovol-
jeno 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 izgubl-
jeno 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 za-
radi 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 ho-
tela. 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 trans-
feristi. 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 udele-
žencev 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 hotel-
skega 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 pred-
stavnik 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 koli-
kor 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 poškod-
be 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 do-
bite 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 ukra-
dene predmete žal ne prevzemata nikakršne odgovornosti. 
SEF 
Hotel in agencija ne prevzemata odgovornosti za denar ali dragocene in vredne pred-
mete, 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 de-
žele, 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 kriteri-
jih, 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 objek-
ta. Turistična agencija Palma namreč ni edini zakupnik hotelskih in drugih počitniških 
kapacitet, temveč boste tukaj srečali tudi številne druge narodnosti, z različnimi nava-
dami 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 -sklad-
no 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, pol-
penzion 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 pri-
merno 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 nadstan-
dardne sobe, suite, družinske sobe ali vile - na vprašanje, potrditev je odvisna od raz-
položljivosti kapacitet. V standardne dvoposteljne sobe se lahko na željo stranke dodajo 
dodatna ležišča, primer nastanitve 1/2+1 ali 1/2+2, pri čemer opozarjamo, da dodatna 
ležišča ne ustrezajo standardu normalne hotelske postelje – po navadi zložljiva postel-
ja, 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 do-
dajo 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. Ho-
telirji 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 kopal-
nice. 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 različ-
nega 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 ob-
časnega 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 (pred-
vsem Egipt, Turčija in Tunizija), se ves čas izvajajo različna vzdrževalna dela in renovaci-
je. 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, do-
bavitelji 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 hotel-
skih 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 kuhin-
jah 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. Pri-
poročamo, 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 dru-
gačno 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 raz-
ličnih 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 os-
novi 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, mle-
ka, 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-te-
ga 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) opre-
mljene zelo skromno, samo z najnujnejšim in so primerne resnično samo za pripravo 
manjših obrokov ali prigrizkov. 
Kopalnice so v večini primerov opremljene samo z osnovno opremo in le nekatere tudi 
z zavesami za tuš ali preprogami proti drsenju; včasih je namesto kadi ali tuš kadi samo 
obzidan prostor z odtokom ali samo odtok (včasih v Egiptu, Tuniziji, Grčiji), zato ob 
uporabi tuša postane kopalnica v celoti mokra. Bodite previdni, da vam ne spodrsne. 
Klimatske naprave; v večini primerov, če drugače ni navedeno, so sobe opremljene s 
klimatskimi napravami, ki so centralno vodene s strani hotelske hiše in običajno obratu-
jejo 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 na-
prav 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 raz-
ličen 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 uje-
majo 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 red-
kimi izjemami brez doplačila, vendar je povsod število omejeno. Seveda pa je potrebno 
upoštevati, da število senčnikov in ležalnikov ni enako kapaciteti postelj v hotelu. Pose-
bej 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 pred-
stavljajo 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 množič-
ni 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 zadovol-
jni, 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 pričako-
vane 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, dopla-
čila 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 prido-
bitev vizuma opredeljeni v splošnih informacijah, ki so v ceniku pri vsaki državi posebej. 
Vsak potnik je za ureditev potovalnih dokumentov in njihovo veljavnost izključno od-
govoren 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 dokumen-
tov 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 pravil-
ni. Zaradi velikega obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. 
Takoj, ko napako odkrijemo, o tem obvestimo vsa naša prodajna mesta ter pravilne 
podatke ponovno objavimo na naših spletnih straneh, ki so vedno tekoče opremljene 
z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo, da vse podatke sproti preverjate 
na www.palma.si, če pa vam spletne strani niso dostopne, vam bomo vse informacije 
z veseljem posredovali na vaš domači naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor je 
napaka popravljena na naših spletnih straneh, s tem preneha veljavnost informacije 
v katalogu. 
POSEBNI POGOJI ZA PALMIJADO (MATURANTSKI IN ABSOLVENTSKI IZLETI)
Za PALMIJADO – PALMA ZA MLADE - veljajo posebni pogoji odpovedi in jih najdete pod 
rubriko POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA.
Potnik ob prijavi navede vse potrebne podatke in predloži dokumente, ki so zahteva-
ni po programu potovanja, ter vplača akontacijo, kot je navedena v prijavnici, oz. na 
programu potovanja. Preostali del kupnine po pogodbi plača najpozneje 30 dni pred 
začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v ponudbi. V primeru, da preostalega dela 
kupnine potnik ne plača v roku, ki je opredeljen v ponudbi ali na prijavnici, organizator 
zadrži vplačano prijavnino.
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Veljajo izkl-
jučno pisne odpovedi, organizator pa ima pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi 
potovanja, katerih višina je odvisna od datuma, ko je potnik predložil pisno odpoved.
Palma kot organizator potovanja ne prevzema odgovornosti za gibanje dijakov izven 
prostora, kjer bo (ali je bilo) organizirano dnevno in večerno dogajanje. Prosimo, da 
obvestite svojce o podrobnostih potovanja pred Vašim odhodom (pustite jim kopijo 
obvestila o odhodu, oz. telefonsko številko hotela, kjer boste nastanjeni)
NAPAKE V KATALOGIH
Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse cene, informacije in opisi pravil-
ni. Zaradi velikega obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. 
Takoj, ko napako odkrijemo, o tem obvestimo vsa naša prodajna mesta ter pravilne 
podatke ponovno objavimo na naših spletnih straneh, ki so vedno tekoče opremljene 
z vsemi novimi informacijami. Vljudno vas naprošamo, da vse podatke sproti preverjate 
na www.palma.si, če pa vam spletne strani niso dostopne, vam bomo vse informacije 
z veseljem posredovali na vaš domači naslov ali preko elektronske pošte. V kolikor je 
napaka popravljena na naših spletnih straneh, s tem preneha
veljavnost informacije v katalogu.
Morebitne spremembe vsebine, cen in Splošnih pogojev ter posebnih pogojev počitnic 
z letalom bodo objavljene na spletni strani www.palma.si, s čimer preneha veljavnost 
informacije v katalogu. 

Celje, 31.8.2019
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Iščete najboljšo ponudbo 
APARTMAJEV na JADRANU?

Pod Palmo najdete VELIK izbor 
ZASEBNIH APARTMAJEV na Hrvaškem  

Preverite več kot 10.000 zasebnih nastanitev, vabljeni na: 
www.palma.si/jadran-in-slovenija_pocitnice/apartmaji-na-jadranu/

PREVERJENI 
PONUDNIKI IN 
NASTANITVE



116Klicni center: 082 80 9000 www.palma.si

Pod Palmo uresničujemo sanje


