
Vodena potovanja 
2021

iz zime v pomlad
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ZIMSKE 
POČITNICE

na obisk k Božičku v 
Rovaniemi MADEIRA IN 

TENERIFE 
s posebnim letalom iz Ljubljane

PESTRA IZBIRA 
PALMINIH POTEPOV 
z  avtobusom

NOVO
GARANCIJA za sproščeno 
in varno prijavo



PALMINA SPLETNA PISARNA 
- KLICNI CENTER
051 380 838 ali 030 700 023
klicni.center@palma.si 

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

PALMA3IBOR 
palma-mb@palma.si
Glavni trg 19 • 20003ibor
Tel.: 02 48 03 904

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

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

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 31 461

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

dobrodošli pod Palmo, kjer že dobrih 30 let uresničujemo 

vaše sanje. Veseli smo, da se skupaj sprehajamo po naši 

Evropi.

Pod Palmo je pač vedno sončno. Vsak dan se veselimo, da je 

ta naša celina po velikosti majhna v primerjavi z drugimi, po 

pestrosti pa je takšna šampionka. Ko preizkušamo programe 

potovanj za vas in za hip verjamemo, da smo v Evropi že vse 

doživeli, odkrijemo novo mesto, novo četrt, nov grad, novo 

galerijo, novo tržnico, novo kavarno,…

Palmovci vedno damo vse od sebe, da se z nami počutite 

lepo. Lahkotno in neobremenjeno. Naši organizatorji se ves 

čas trudijo, da programi, prevozi in nastanitve omogočajo 

največ za vaš denar. Naši prijazni vodniki na poti živijo zato, 

da bi vi doživljali polne in nepozabne dneve.

Pojdite z nami na potep! V najlepše evropske prestolnice, 

v slikovita mesta, po ravnicah, hribih in dolinah, na obale 

mediteranskih dežel, na sever in jug, v ritmih polke, 

flamenka, valčka, kola, sirtakija v vse evropske smeri. 

Lepo nam bo skupaj med evropskimi cvetkami. 

 In svet se vas dotakne.
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Zakaj s Palmo na pot?
Ker je vaša varnost na prvem mestu.

Pridružite se nam, bo vsekakor drugače, pa vendarle veselo in sproščeno.

V naši družbi  že 30 let.

NOVO - GARANCIJA 
ZA  SPROŠČENO IN 
VARNO  PRIJAVO
Do 31. 01. 2021 omogočamo plačilo minimalne 
akontacije v višini 10% vrednosti aranžmaja 
oziroma ne več kot 100 eur pri aranžmajih 
vrednih več kot 1.000 eur. 

Razliko do 30% akontacije (torej dodatnih 20%) 
bo potrebno plačati do 15.3. oziroma najpozneje 
do 30 dni pred odhodom. Dokončno vplačilo 
skladno s splošnimi pogoji.

Velja samo za Palmina lastna paketna potovanja 
objavljena v letaku.

NOVO - COVID GARANCIJA vam 
omogoča brezplačno odpoved Palminega 
paketnega aranžmaja, v kolikor namembna 
država preide na rdeč, onemogočen seznam
potovanj.

DODANA VARNOST - POSEBNA 
ZAVAROVANJA 
Za varnost pred in med potjo, omogočamo 
sklenitev posebnih zavarovanj, ki vključujejo 
možnost odpovedi v kolikor zbolite za COVID 
19 pred potovanjem, prav tako pa zavarovanje 
omogoča vrsto kritij, v kolikor zbolite na poti. Več 
informacij na vašem prodajnem mestu.

VARNOST NA POTOVANJIH pomeni, 
da upoštevamo najvišje korona standarde pri 
sami izvedbi. Odpravili se bomo samo v tiste 
države, regije ali mesta, kjer bo dovolj varno in 
bo možnost potovanja tudi uradno potrjena s 
strani ustreznih organov. Vedno bomo poskrbeli, 
da se boste s potovanja tudi varno vrnili domov.

BREZSKRBNOST NA POTI je naše 
temeljno vodilo. Pred odhodom vse skrbno 
pripravimo, z vami na poti bodo izjemno 
strokovno usposobljeni spremljevalci, vedno 
boste v družbi prijaznih in odprtih sodelavcev, ki 
svoje delo opravljajo z velikim veseljem.

PRILAGODLJIVOST NA HITRE 
SPREMEMBE postajajo naša stalnica. To 
kar je bilo še pred nekaj meseci samoumevno, 
je lahko danes izjemna vrednota. In potovanja 
spadajo med takšne vrednote, ki si jih v teh časih 
vsi še kako želimo. Kot organizatorji vas bomo 
sproti obveščali o vseh novostih ali morebitnih 
spremembah, ki bi morda nastale in jih v času 
priprave programov še nismo poznali. 

Vse kar pa bo v okviru sprememb, bo seveda 
povečevanje vaše varnosti in udobnosti na 
poti in destinaciji.

PALMIN POPOTNIK 2021 
Kako potovati v letu 2021? PREVERITE 

UPORABNE NASVETE

https://www.palma.si/palmin-popotnik/


MADEIRA in TENERIFE
s posebnim letalom 

OTOKA VEČNE POMLADI

Zakaj izbrati Madeiro ali Tenerife v 
tem letnem času?
Madeiro in Tenerife mnogi imenujejo otoka 
večne pomladi. Obisk je zaradi ugodne klime 
idealen v vsakem letnem času. Kljub temu pa 
najbolj priporočamo obisk zgodaj spomladi, 
saj smo pri nas takrat še zaviti v tople plašče, 
kape in šale, otoka pa v tem času ponujata 
prijetne temperature, ki omogočajo sončenje 
in prebujanje telesa iz zimskega spanca. 
Verjemite, odlično dene :)



Tenerifi s posebnim letalom - raj za ljubitelje narave

Tenerife in La Gomera - Aktivni s Palmo

Madeira s posebnim letalom - Otok večne pomladi 

od 899 €
7 DNI, LETALO

21. 2 .  in  28. 3. 

od 985 €
7 DNI, LETALO

21. 2 .  in  28. 3. 

od 898 €
6 DNI, LETALO

2 2 . 2 . in  29. 3. 

 raziskovati ali počivati - 
vsekakor oboje

 plaže in fieste na jugu, 
festivali cvetja in vina na 
severu

 vključeni kar trije izleti po 
programu

 otoški kralj - Pico del Teide 
vas bo sprejel v vsem svojem 
razkošju

 čudovita mesteca in vasi, kjer 
je doma „cortado“, „fresco“ in 
odlična vina

 čudežni svet narave

 vključeni izleti po otoku

 otok tisočih obrazov, čudovita 
neokrnjena narava med 
morjem in gorami

 odlična kulinarika

 čudovite pohodniške poti in 
razgledi, ki jemljejo dih

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11195&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11599&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11194&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


ZIMSKE 
POČITNICE

Vabimo Vas, da z nami odpotujete na sever 
Finske, mestece Rovaniemi, ki je obdano z 
arktično naravo z nešteto možnosti zimskih 
aktivnosti. V Rovaniemiju lahko obiščete 
Božička in prečkate polarni krog vsak dan 
v letu! Vabimo Vas, da se z nami podate na 
nepozabno zimsko avanturo - na safari s 
huskiji in jeleni, ribarjenje na zaledenelem 
jezeru, vožnjo z motornimi sanmi ali pa 
iskanje severnega sija s krplji sredi prostranih 
finskih gozdov, kjer se bomo ob mrzlih nočeh 
greli ob ognju in legendah, kjer pravljice 
postanejo resničnost.

Posebno letalo iz 
Ljubljane direktno na 
severni tečajnik

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11355&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


Laponska in zimske počitnice pri Božičku 

od 899 €
4 DNI, LETALO

19. 2 .  

 Obisk Božičkove vasice na 
severnem tečajniku

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

 Nastanitev v hotelu 4* v 
centru mesta - hotel Scandinc 
in Santa Clause

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11355&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


PALMINI POTEPI 
Z AVTOBUSOM 

Varno pod Palmo - 
Kratko ampak sladko



Blatno jezero z okolico

Cesarski Dunaj & Dunaj in živalski vrt 

Po avstrijski Koroški - pridih Sredozemlja ob Vrbskem jezeru

od 34 €
1 DAN, AVTOBUS
17.  in  27. 4 . 

od 29 €
1 DAN, AVTOBUS

8.,  13. in  20. 2 .
13.  in  27. 3.

10.,  24 .  in  27. 4 .  

od 19 €
1 DAN, AVTOBUS

6. 2 .
6.  in  13. 3.

18. 4 . 

 obisk Veszprema, mesta 
kraljic

 čudovit polotok Tihany

  s trajektom čez Blatno jezero

 odkrivanje cesarskega mesta, 
baročnih dvorcev ter vseh 
njegovih okusov 

 obisk enega najlepših živalskih 
vrtov v Evropi (cc. 4h)

 številna jezera so izredno 
čista, je to razlog, da nekateri 
pravijo, da je to regija s 
pridihom Sredozemlja

 vzpon na Pyramidenkugel

 ogledi in sprehodi v naravi

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=942&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/rezultati/?keys=1135,8597
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=5989&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


Pustni Karneval v Benetkah

Sejem cvetja in vrtnega okrasja Ortogiardino

od 39 €
1 DAN, AVTOBUS

7.,  13. ,  14 . 
in  16. 2 .  

od 40 €
1 DAN, AVTOBUS

6.,  13.  in  14 .  3. 

 beneški karneval je še danes 
eden najboljših evropskih 
festivalov ulične umetnosti 
z vrhunskimi predstavami, 
plesalci in cirkusanti

 prava paša za oči so tudi 
maske, ki so žalostne, 
strašljive

 v ceno vključena vožnja 
z ladjico (in sladko 
presenečenje :)

 obisk enega pomembnejših 
evropskih sejmov cvetja – 
sejem Ortogiardino

 ogled mesteca Pordenone ter 
nakupovalni postanek v Tiare 
centru

 odlično darilo za Vaše 
najdražje ob dnevu žena

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4758&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4429&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


Haloze, raj na zemlji in Prlekija - kraljica gričev

Iz Goriških Brd ob smaragdni Soči v Kranjsko Goro

Med krošnjami do Ptuja in Haloz 

od 98 €
2 DNI, AVTOBUS
7. 2 . in  27. 3. 

od 139 €
3 DNI, AVTOBUS

13. 3.
9.  in  2 3. 4 . 

od 119 €
4 DNI, AVTOBUS

5 .  in  19. 2 .
11. 3. 

 Donačka gora – elegantna 
dama za uvod v haloško 
dogodivščino

 Muzej na prostem pod 
vznožjem Donačke

 Jeruzalem, Ormož, Ljutomer 
in Ptuj, nepozabni okusi

 doživite „Gregorčičevo“ Sočo

 čudovita Brda s tradicijo 
vinarstva

 Kranjska gora - najbolj 
priljubljeno gorsko letovišče v 
Sloveniji

 Rogla - sprehod med 
krošnjami

 Ptuj - nastanitev v hotelu 
Grand hotel Primus 4 *sup 
(Ptuj), na bazi polpenziona

 razvajanje v hotelskih bazenih 
ter savnah

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

možnost koriščenja
 turističnih bonov

možnost koriščenja
 turističnih bonov

možnost koriščenja
 turističnih bonov

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11017&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=10921&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=10914&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


NAJLEPŠI AVTOBUSNI 
POTEPI PO EVROPI

Varno pod Palmo 



Praga in mini križarjenje 

Po Bosni in Hercegovini

Beograd

od 109 €
2 DNI, AVTOBUS

6.,  20.  in  27. 2 . 
27. 3. 

10. ,  24 .  in  26. 4 . 

od 139 €
3 DNI, AVTOBUS

6. 2 .
26. 3.

9.  in  24 . 4 .

od 119 €
3 DNI, AVTOBUS

6. 2 .
 26. 3.

9.  in  24 . 4 .

 priporočamo mini križarjenje 
s kosilom po Vltavi

 ogled vseh najlepših 
znamenitosti Prage

 ogled skrivnostnega Titovega 
bunkerja v Konjicu

 Mostar - hercegovski biser

 po poteh spominov v Travnik, 
Jajce in Banjo Luko

 več časa za raziskovanje 
Beograda

 vključen izlet na Avalo

 sproščeno in prijetno

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1090&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=437&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1062&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


Transilvanija, po poti grofa Drakule 

Provansa in divja lepota Camargue

Švicarska pravljica

od 269 €
5 DNI, AVTOBUS

12 . 2 . 
9.  in  19. 3.

2 3. 4 .

od 299 €
6 DNI, AVTOBUS
1 9 .  i n  2 4 . 2 .

1 7. 3 .
2 3 .  i n  2 9 . 4 . 

od 349 €
4 DNI, AVTOBUS
5 .  i n  2 6 . 2 .

1 8 . 3 .
1 5 . ,  2 4 .  i n  2 9 . 4 . 

 zanimiva zgodba Drakule

 nepozabna izkušnja 
opazovanja rjavih medvedov v 
naravnem okolju v Karpatih

 idilična zgodovinska mesta in 
pokrajina v Karpatih

 konec junija zacvetijo 
čudovita polja sivke

 obisk soteske Verdon, ki velja 
za najslikovitejšo sotesko v 
Evropi

 Palmina uspešnica

 vožnja z gorsko železnico na 
„Vrh Evrope“

 skrivnostna soteska Via Mala

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=822&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1143&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=782&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


Gradovi Ludvika II. Bavarskega 

Naravne lepote južne Poljske: Zakopane, Wieliczka, Krakow

Pariz in Alzacija - francosko podeželje

od 199 €
3 DNI, AVTOBUS

26. 2 .
26. 3. 

9. ,  2 3. , 26.  in  29. 4 . 

od 279 €
5 DNI, AVTOBUS

24 . 4 .

od 399 €
6 DNI, AVTOBUS

19. 2 .
2 .  in  24 . 3.

24 .  in  29. 4 . 

 obisk pravljičnih gradov 
Ludvika II. Bavarskega

 možnost vzpona na najvišji 
vrh Nemčije, Zugspitze

 vključene večerje

 obisk enega najslikovitejših 
poljskih narodnih parkov

 odličen izlet za rekreativne 
pohodnike in ljubitelje gora

 prikaz pridelave in pokušina 
enega najbolj priljubljenih 
poljskih piv Zywiec

 ogled čudovitega francoskega 
podeželja

 ogled Gradov ob Loari - že 
vključeno v ceno

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=593&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8619&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=234&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


Nemčija malo drugače - pokrajina Baden Württember

Provansa - dežela navdiha

Toskanski biseri

od 289 €
4 DNI, AVTOBUS

25 . 3.
 

od 398 €
5 DNI, AVTOBUS

1 7. 3 . 

od 199 €
3 DNI, AVTOBUS

26. 3.
3. ,  9. ,  16. , 

24 .  in  30. 4 . 

 Bad Württemberg nemška 
pokrajina , ki je zelo blizu in je 
vredna ogleda

 v pokrajini in mestu Tübingen 
je živel naš Primož Trubar

 v zavetju Alp se nahaja otok 
cvetja-Mainau

 Bodensko jezero, tretje 
največje jezero v Evropi

 po poteh slavnih slikarjev, 
ki so Provansi dali nesmrtno 
slavo

 nepozaben dan namenjen 
obisku nacionalnega parka 
Calanques (Kalank)

 možnost pohodništva (cc. 4 
ure) ali kolesarjenja

 čudovita neokrnjena narava

 ogled treh najlepših 
toskanskih mest

 vožnja po gričevnatem 
podeželju

 po želji degustacija 
toskanskih vin in prigrizkov

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11363&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11352&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=157&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


Cinque Terre - pet pravljičnih vasi

Rim - Neapelj - Pompeji

Bratislava in Nežidersko jezero

od 199 €
3 DNI, AVTOBUS

19. 3. 
3. ,  16. ,  24 .  in  30. 4 . 

od 199 €
4 DNI, AVTOBUS

18. 3.
2 . ,  15 . ,  2 3.  in  29. 4 . 

od 99 €
2 DNI, AVTOBUS

13. 2 .
27. 3.

10.,  24 .  in  27. 4 . 

 ogled Parme, mesta z odlično 
hrano in čudovito operno hišo

 ogled srednjeveškega mesta 
Lucca in Mantova - mesta 
jezer in zanimive zgodovine

 panoramski vožnji z ladjo in 
vlakom vključeni v ceno

 Palmina uspešnica

 obisk večnega mesta, ki so 
mu dali pečat veliki antični 
imperij, Papeška država, 
italijanska republika

 ogled Bratislave

 ogled najbolj znanega 
slovaškega gradu Červeny 
Kamen

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=395&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1169&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=165&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


Čudovita Toskana in Cinque Terre

Mogočni gradovi Češke in Praga

Zelena Umbrija in čokoladne sanje

od 169 €
3 DNI, AVTOBUS
19.  in  26. 3.
3. ,  16. ,  24 .,
 26.  in  30. 4 . 

 

od 199 €
4 DNI, AVTOBUS

5 . 2 .
8 .  i n  2 5 . 3 .
8 . ,  1 5 . ,  2 3 . 

i n  2 7. 4 . 

od 259 €
4 DNI, AVTOBUS

24 .  in  29. 4 .  2021 

 ogled najlepših toskanskih 
mestec

 z ladjico in z vlakom po 
Cinque Terrah

 obisk najlepših čeških gradov

 nočitev v južni Bohemiji

 možnost križarjenja po Vltavi 
in obiska praške pivnice

 slikovita pokrajina in 
zgodovinska mesta

 svetovno znana tovarna 
čokolade Baci

 bogata kulinarika s tartufi 
neri (črni tartufi), fino sušeno 
meso

 odlična lokalna vina

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=27&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1041&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11723&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


s palmo na

jadran

PREVERITE PONUDBE

https://www.palma.si/jadran-in-slovenija_pocitnice/


NAJLEPŠA POTOVANJA 
Z LETALOM

Varno pod Palmo 



Varno pod Palmo 

Sicilija - super ugodno

Sardinija ali potep po evropskih Maldivih

Nizozemska - s kolesi med kanali Amsterdama in peš med cvetočimi polji

od 399 €
4 DNI, LETALO

19. 2 .
25 . 3.
 3. 4 .

od 599 €
5 DNI, LETALO

17. 3.
1. ,  2 3.  in  28. 4 . 

od 599 €
4 DNI, LETALO

3.  ,  25 .  in  29. 4 .
 1.  maj.

 Počitnice v Letojanniju in 
po želji izlet na Taormino in 
Eolske otoke

 kristalno morje in osupljive 
skrite plaže

 odkrivajte z nami lepote otoka, 
ki ga pogosto imenujemo tudi 
evropski Maldivi

 krožno potovanje od severa 
proti jugu

 s kolesom po Amsterdamu

 ogled sirarne in coklarne

 postanki v tipičnih 
nizozemskih vasicah

 obisk ene največjih in 
najprestižnejših razstav cvetja 
na svetu – Keukenhof

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1953&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1056&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11346&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


Gruzija in Armenija - mistično Zakavkazje

Pariz in njegove impresije

Istanbul - mesto na stiku dveh svetov

od 1.299 €
9  DNI, LETALO

19. 3.
24 . 4 . 

od 459 €
4 DNI, LETALO
20.  in  27. 2 .

18. 3. 
24 .,  27.  in  29. 4 .

od 399 €
4 DNI, LETALO

21.1. ,  18.  in  25 . 2 .
25 . 3. , 

8. ,  2 3. ,  24 .,  26. 
in  28. 4 

 deželi zasanjanega Kavkaza, 
slikovitih mest, Unescovih 
znamenitosti in umetnosti ter 
odlične kulinarike

 doživite nepozaben konec 
tedna v veličastnem „mestu 
luči“ 

 po želji se bomo odpravili 
v cabaret, opero ali na 
romantično večerjo na Seni

 pravljično mesto dveh celin

 ogled veličastnih mošej in 
barvitih tržnic

 uživanje v odlični kulinariki

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1073&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4589&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1102&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


London

Večni Rim in Vatikan 

Apulija - skrivnostna južna Italija

od 399 €
4 DNI, LETALO

28.1. ,  18.  in  25 . 2 .
18.  in  25 . 3.

8. ,  24 .,  27.  in  29. 4 . 

od 399 €
3 DNI, LETALO

19. 2 .
19. 3.

3. ,  24 .  in  30. 4 . 

od 599 €
5 DNI, LETALO

18. 2 .
17. 3. 

2 . ,  2 3.  in  28. 4 . 

 „londonska peš pot“ vedno 
navduši

 z ladjico po Temzi od 
Westminstra do Greenwicha

 London Eye in 360 
nepozabnih slik

 nastanitev v Rimu

 potovanje v manjših skupinah

 odkrivanje lepot neokrnjene 
in divje narave Južne Italije

 ogled apnenčastih 
hišic Truli v Alberobelu, 
obisk temperamentnih 
južnoitalijanskih mestec

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1049&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1119&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=948&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


PALMINE
ARABESKE

Domovine prvih piscev, 
znanstvenikov, birokratov in trgovcev
Na Orientu so vsi po malem Aladini in 
Šeherezade. Zato, ker sanjajo tudi podnevi z 
odprtimi očmi. Odmislijo težo vsakdanjika, 
dvignejo roke k nebu »Insh Aalah!« (saj bo, 
z božjo voljo) in se z največjo predanostjo 
lotijo obreda pitja čaja ali pogovora s 
prijateljem. Izkušnja Arabesk je najlepša, če 
se vsaj malo prepustimo arabskemu »kaifu«, 
neizmerni ljubezni do užitka in brezbrižnosti. 
V starodavnih deželah Orienta so se rodile in 
v skupnem brevirju kalile tri velike svetovne 
religije. To so domovine prvih piscev, 
znanstvenikov, birokratov in trgovcev. Arabski 
svet je pojem za pestrost, iznajdljivost, 
ustvarjalnost in gostoljubje. 

Doživimo Arabeske skupaj!



Jordanija - po sledeh Lawrenca Arabskega

Maroška pravljica

Sultanat Oman - arabski biser

od 989 €
8 DNI, LETALO
13.  in  20. 2 .

20. 3.  in  25 . 4 . 

od 929 €
8 DNI, LETALO

20. 2 .  ,  20. 3.
in  24 . 4 .  

od 1.599 €
9 DNI, LETALO

25 . 4 .

 celodnevni ogled Petre

 počitniški dan v letoviški 
Akabi

 večerja v tipični restavraciji

 odhodi vsak mesec

 potovanje v manjših skupinah

 najbolj priljubljen program 
za obisk3oka - vstopnine in 
večerje vključene v ceno

 odlična kombinacija ogledov 
kraljevih mest, doline 
tisočerih kasb in puščave

 moč narave - obisk puščave 
Wahiba z mogočnimi več kot 
100 metrskimi sipinami

 obisk naravnega habitata in 
rezervata morskih želv na 
peščeni plaži

 možnost kopanja v naravnih 
oazah

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4900&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1113&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=5358&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


Dubaj in počitnice v Ras Al Khaimahu

Izrael, sijaj svete dežele

od 1.099 €
8 DNI, LETALO

 6.,  13., 20.2 ., 14.3., 
4 ., 25. in 30. 4.  

od 1.389 €
8 DNI, LETALO
13. 2 . ,  20. 3. 

in  24 . 4 .

 kombinacija ogledov Dubaja 
in počitnic v letoviškem Ras 
Al Khaimahu 

 nepozaben jeep safari z 
večerjo v puščavi

 Abu Dhabi - mesto 
arhitekturnih presežkov

 celovit ogled Izraela

 ogled svetopisemskih krajev - 
Jeruzalem, Galilejsko morje, 
Betlehem in Nazaret

 obisk modernega Tel Aviva, 
Haife ter razvajanje ob 
Rdečem morju

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

Dubaj - super ugodno

od 799 €
6 DNI, LETALO
17.  in  24 . 2 .
3.  in  31. 3.

28. 4 .

 Dubaj in Abu Dhabi - moderni 
mesti arhitekturnih presežkov

  odlična lokacija hotela v 
centru mesta, v neposredni 
bližini dogajanja 

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=5064&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=50&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1022&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


s palmo na

mediteran

Lepo je sanjati, načrtovati in zaupati. 
Palmovci smo tisti zanesenjaki, ki prisegamo 
na najvišje standarde, najboljše razmerje 
med ceno in kakovostjo, na verodostojnost 
informacij in odkrito besedo. V pisani 
verigi Palmine družine se bomo tudi tokrat 
potrudili, da vas bodo vaše počitnice grele in 
razveseljevale pred, med in po vrnitvi. 

“

”
PREVERITE PONUDBE

https://www.palma.si/mediteran/


SVET JE LEP – 
ODKRIVAJTE GA Z NAMI

Popotniški duh v manjši skupinah
Palmina svetovna potovanja pripravljamo 
z veliko pozornosti in ljubezni do vseh 
celin. Veseli smo, da radi uživate v manjših 
skupinah, popotniškem duhu in ob druženju 
s Palminimi vodniki, ki so sami navdušeni 
popotniki in pripovedovalci zgodb. Palmovci 
se trudimo, da bi vam omogočili največ za vaš 
denar. Skrbimo za udobje na poti in v sobah, 
ker je tudi dober spanec ključen za doživete 
poti po vseh celinah. Vemo, da si naši gostje 
zaslužite največ. Zato celo leto ustvarjamo 
in osvežujemo. Palmina svetovna potovanja 
slišijo srca in tkejo močne vezi. 

Med vami in svetom, med domačini in 
popotniki, med vami in nami.



Šrilanka in oddih na Maldivih

Tajska - dežela smehljajev

od 2.090 €
11 DNI, LETALO

18. 2 .
18. 3.
2 2 . 4 . 

od 1.660 €
9 DNI, LETALO

20. 4 .

 safari v narodnem parku Yale

 neskončne plantaže čaja, 
botanični vrtovi

 spoznavanje starodavnih 
prestolnic Šrilanke

 mini počitnice na Maldivih

 živahna prestolnica Bangkok

 raziskovanje Zlatega 
trikotnika ter pristen stik s 
prijaznimi domačini

 obisk plavajoče tržnice 
Damnoen Saduak - enkratno 
doživetje

 kulinarična ekstaza okusov 
raznolikih jedi in nepozabna 
izkušnja kuharskega tečaja

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1134&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=535&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2


Vietnam, neodkriti biser

Potovanje po Republiki Južni Afriki

od 1.990 €
11 DNI, LETALO

2 2 . 4 .

od 2.599 €
11 DNI, LETALO

19. 3.  in  21. 4 . 

 vožnja s tricikli po prestolnici 
Hanoi

 križarjenje med 3000 otočki

 s kolesom po pravljičnem 
mestu Hoi An

 safari v Krugerjevem parku - 
enem največjih parkov v Afriki

 Johannesburg z obiskom 
muzeja Nelsona Mandele

 vožnja skozi državico 
Svaziland in obisk plemena 
Zulujev

 Cape Town z okolico (Table 
Mountain, rt Dobrega upanja, 
vinska dežela)

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

Cene so na osebo v dvoposteljni sobi, za cenovno najugodnejši termin, če ni v ponudbi drugače navedeno. Vse ponudbe veljajo do zasedenosti po najugodnejši ceni 
namenjenih kapacitet. Informacije vezane na nastanitve (sobe, apartmaje, kabine) in vse vrste otroških popustov dobite na prodajnih mestih, kjer vam bodo svetovalci 
pripravili točen izračun. Pri določenih ponudbah se lahko cene spreminjajo glede na dinamiko prodaje in vhodne stroške, vsi pogoji bodo sproti objavljeni na spletni strani 
www.palma.si. Splošni pogoji in navodila za potovanja so sestavni del vseh ponudb in so vam na voljo na vseh prodajnih mestih in na spletni strani www.palma.si/spolsni-
pogoji/. ZARADI VELIKEGA VNOSA PODATKOV SE ZA MOREBITNE NENAMERNE NAPAKE ISKRENO OPRAVIČUJEMO, VSI POPRAVKI BODO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI 
WWW.PALMA.SI

https://www.palma.si/
https://www.palma.si/splosni-pogoji/
https://www.palma.si/
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1068&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=908&dateRange=01.01.2021-30.04.2021&rangeType=variable&persons=2

