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Dobrodošli pod Palmo, kjer že več kot 30 let uresničujemo 

skupne sanje. Veseli smo, da se  bomo tudi v tem, tako posebnem 

letu, sprehajali po naši Evropi. Katalog smo pomenljivo naslovili 

ZNOVA V EVROPO, saj se nam zdi, da je minila cela večnost, odkar 

smo sproščeno skupaj odkrivali STARO DAMO. Bo pa toliko slajše, 

lepše in vznemirljivejše, ko bomo ponovno pripravili kovčke, čutili 

adrenalin pred vkrcanjem na avtobus, letalo, vlak ali ladjo.  

V našem spletnem katalogu se lahko virtualno sprehodite po 

kar 42 državah.

Dodali smo priročne zemljevide,  predstavitvene filmčke, bloge naših 

vodnikov in odlične izpostavitve, ki vas bodo navdušile za katerega od 

potovanj. Nenazadnje nas prav potovanja vse pomlajujejo. 

V vseh evropskih državah smo spletli dobre zveze in dragocena 

prijateljstva, ki se niso izgubila niti v tem  zahtevnem času. Še vedno 

z navdušenjem ustvarjamo programe izletov in potovanj, pa naj gre 

za potep po Sloveniji, vikend oddih v kateri od prestolnic, odkrivanje 

čudežev narave ali krožna potovanja v kombinaciji s počitnicami. 

Verjamemo v evropsko eleganco mest z arhitekturo, ki navdihuje in 

dviguje duha. Verjamemo v zeleno evropsko podeželje. 

Verjamemo v prijazne domačine in gostitelje in verjamemo v 

svetlo in sončno leto, ki je pred nami. Palmovci vedno damo vse 

od sebe, da se z nami počutite lepo.

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.

POJDIMO ZNOVA NA POTEP! Počutili se bomo, kot da se na novo 

učimo mehkih korakov odkrivanja znanega in neznanega. 

POJDIMO ZNOVA 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, pojdimo v VSE 

VARNE EVROPSKE SMERI. Lepo nam bo skupaj. 

 In svet se vas DOTAKNE. ZNOVA.

mailto:klicni.center@palma.si
mailto:palma-lj@palma.si
mailto:palma-lj2@palma.si
mailto:palma-mb@palma.si
mailto:palma-ms@palma.si
mailto:palma-kp@palma.si
mailto:palma-se@palma.si
mailto:palma-kr@palma.si
mailto:palma-ce@palma.si
mailto:palma-ce1@palma.si
mailto:palma-nm@palma.si
mailto:palma-ve@palma.si


Z A K A J  S  P A L M O  N A  P O T ?
Ker je vaša varnost na prvem mestu.

novo - garancija za sproščeno in 
varno prijavo
Do 20. 3. 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 20.03.2021 oziroma najpozneje do 30 
dni pred odhodom. Dokončno vplačilo skladno s splošnimi 
pogoji. Velja samo za Palmina lastna paketna potovanja, 
objavljena v katalogu.

novo - kovid garancija 
vam omogoča brezplačno odpoved paketnega aranžmaja, 
v kolikor namembna država preide na rdeč, onemogočen 
seznam potovanj, KOVID garancija je možna samo v primeru,  
kadar je odgovorni organizator in nosilec izvedbe turistična 
agencija Palma. Ne velja pa za tista potovanja, kjer je 
potrebna potrditev in nakup letalskih vozovnic vnaprej. V 
takšnih primerih vam svetujemo ustrezno zavarovanje, ki 
vključuje tudi tovrstna kritja. Potovanja, ki bodo vključevala 
KOVID garancijo bodo imela ustrezno oznako na spletni 
strani in vaši prijavnici.

dodana varnost - posebna 
zavarovanja 
Za varnost pred in med potjo, omogočamo sklenitev 
posebnih zavarovanj, ki vključujejo možnost odpovedi 
v kolikor zbolite za KOVID pred potovanjem. Prav tako 
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 spremembe bodo uvedene v smislu povečanja 
varnosti pred in med samim potovanjem. 

za večjo varnost s posebnimi letali iz slovenije
Z veseljem vas obveščamo, da bomo v letu 2021 na kar nekaj destinacij POLETELI S POSEBNIMI 
LETALI – DIREKTNO, VARNO IN UDOBNO.

V ponudbi so Tenerife, Madeira, Riga, Bilbao, Madrid, Reykjavik, Rovaniemi, Malaga. Direktno bomo 
poleteli na kar 12 grških otokov, ki so prav tako primerni za raziskovanja, enako tudi Turčija in Egipt. 
Prednost tovrstnih potovanj je izjemna, ne zamudite odlične priložnosti.

VELJAVNOST PONUDB in VELJAVNOST CEN
Cene so izražene v EUR po pogojih veljavnih na dan 1.2.2021 in veljajo do preklica. Vse morebitne spremembe pred ali po izteku veljavnosti bodo objavljene na spletni 
strani www.palma.si in bodo veljale kot preklic v katalogu objavljenih cen. V katalogu so izražene najnižje cene za odhode v nizki sezoni, ki veljajo pri optimalni zapolnitvi 
kapacitet posameznega programa (natančne cene in pogoje zapolnitve so zapisane pri vsakem programu posebej). Za morebitne nenamerne napake se iskreno 
opravičujemo. Splošni pogoji in navodila ter podrobne informacije v zvezi s potovanjem so sestavni del programa/pogodbe o potovanju in so vam na voljo kot tiskana 
priloga v vseh Palminih poslovalnicah in na spletni strani www.palma.si

https://www.palma.si/
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PALMINA SVETOVNA 
POTOVANJA IN ARABESKE

Palmina svetovna potovanja in arabeske pripravljamo z veliko 

pozornosti in ljubezni do vseh celin. Potujemo v manjših 

skupinah, skrbimo za udobje na poti in za nastanitve v 

preverjenih hotelih. Trudimo se, da zagotovimo kar najboljše 

časovnice poletov, kar pomeni, da vi na poti doživite čim več. 

Veseli smo, da uživate v popotniškem duhu in ob druženju 

s Palminimi vodniki, ki so sami navdušeni popotniki in 

pripovedovalci zgodb.

INDIVIDUALNA POTOVANJA – 
POČITNICE PO VAŠI MERI

Odpotujte »po svoje«. Naša izkušena ekipa vam pripravi 

počitnice in potovanja po meri. Vrzite sidro na katerikoli 

košček sveta, organizacijo pa prepustite nam. Palmovci z 

veseljem prevzamemo načrtovanje vaših počitnic po celem 

svetu. Prihranimo vam tako čas, kot denar, ker se zavedamo, 

da je ponudbe ogromno in verjamemo, da je velikokrat težko 

izbrati najbolj primerno. Smo zanesljiv, prilagodljiv in izkušen 

»sopotnik«, ki vam po želji pomaga pri načrtovanju vaših 

počitnic oziroma potovanja.

Pišite nam: individualna@palma.si

BLOGI 
PALMINIH VODNIKOV

Palmini izkušeni vodniki so zaljubljeni vsak v svojo košček 

sveta. Posvojeno deželo obožujejo, zato z vami vedno delijo 

najlepše – od tržnic in muzejev do restavracij, parkov in 

skritih kotičkov. Ves čas imajo podporo domače in partnerske 

agencije v tujini, tako da se lahko mirno in z največjo 

pozornostjo posvetijo gostom.

Spremljajte nas: www.palma.si/blog

POČITNICE IN POTOVANJE 
V ENEM

Kaj pravite na kombinacijo počitnic

in potovanja v enem? Ta oblika oddiha

je v zadnjih letih postala pravi hit, saj vas povsod čaka ravno 

pravšnja mera raziskovanja dežele

v kombinaciji z nekaj dnevnim oddihom v

priljubljenih počitniških krajih. Več potovanj v kombinaciji s 

počitnicami boste našli na www.palma.si.

PALMIJADA - PALMINI 
MATURANTSKI IZLETI

Palmijada je Palmina blagovno znamka, ki je namenjena 

mladim. Sestavlja jo skupina energičnih in navdušenih 

popotnikov, ki se trudijo mladim približati najlepše kotičke 

našega čudovitega planeta. Kakovostni in preverjeni programi 

so naša prednost - le tako ustvarjamo nepozabna doživetja za 

mlade.

Pišite nam: skupine@palma.si

ZAKLJUČENE 
SKUPINE

Pri organizaciji potovanj za zaključene

skupine ponujamo Palmovci najcelovitejši potovalni servis.

Ponosni smo, da smo v 30 - ih

letih ustvarili uspešna sodelovanja z več

sto podjetji, društvi, sindikati, šolami

in fakultetami iz celotne Slovenije in

zamejstva.

Pišite nam: skupine@palma.si 

ali pokličite: 031 237 384 ali 051 666 655

K A M  I N  K A K O  P O D  P A L M O 
Š E  L A H K O  P O T U J E T E ?

PALMIN POPOTNIK 2021 
Kako potovati v letu 2021? 

PREVERITE 
UPORABNE NASVETE
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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.
www.palma.si

Moja Palma
www.palma.si

M
oja Palma

D O D A T N E  U G O D N O S T I  Z A 
P A L M I N E  P O T N I K E

POPUST ZA ZGODNJE PRIJAVE
Popust za zgodnje prijave do dva meseca pred odhodom.
Popust velja za določene programe, podrobnosti najdete ob programu.

GOTOVINSKI POPUST
Gotovinski popust v višini 3% na osnovno ceno priznamo ob 100% gotovinskem plačilu ob 
rezervaciji najmanj 60 dni pred predvidenim odhodom. Ne velja za plačila s čeki ali kreditnimi 
karticami. Gotovinski popust priznavamo na osnovno ceno aranžmaja (brez doplačil).

PLAČILO NA 12 OBROKOV
Na naših prodajnih mestih vas bodo seznanili z vsemi možnostmi obročnih odplačevanj (na položnice 
ali z DINERS in MASTERCARD (NLB) plačilnimi karticami) ter vam po želji pripravili informativni 
izračun.

POPUSTI ZA OTROKE
Otrokom do 12. leta starosti, na dodatnem ležišču (v spremstvu dveh odraslih oseb), pripada 15% 
popust za vse izlete in potovanja, če ni drugače navedeno ob posameznem programu. 

DODATNE UGODNOSTI 
Skozi celo leto vas razveseljujemo s posebnimi ugodnostmi in popusti. Člane Kluba zvestobe Moja 
Palma pa nagrajujemo s članskimi popusti in ekskluzivnimi ponudbami. Več informacij boste našli na 
www.palma.si. 
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P A L M I N A  T O P  I Z B I R A 
Za vas smo izbrali najbolj iskane kategori je

D R U Ž I N E P O S E B N O  L E T A L O

PA L M I N A  Z L ATA  K L A S I K A G U R M A N  P O D  P A L M O 

P A L M I N A  K U L T U R N I C A A K T I V N I  P O D  P A L M O

L J U B I T E L J I  N A R A V E Z A B A V I Š Č N I  P A R K I

V I K E N D  V  M E S T U P OTOVA N J E  +  P O Č I T N I C E

https://www.palma.si/vodena-potovanja/


VPIŠITE ŽELENO 
DESTINACIJO

PREDNOSTI 

ISKANJA S FILTROM

OGLEJTE
SI  PODROBNOSTI

ENOSTAVNO in HITRO na www.palma.si 
 več kot 300 vodenih potovanj
 42 evropskih držav

 vtipkajte in izberite želeno destinacijo
 po želji izberite datum, število oseb in kliknite na   POIŠČI PONUDBO
 s filtrom si pomagate do vaše iskane ponudbe

https://www.palma.si/
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13-33

47-51

Zabaviščni parki 13

Lizbona / Od Porta do Lizbone 48

Verona, mesto Romea in Julije / Vikend v Firencah 14

Madeira s posebnim letalom / Lizbona in Madeira 49

Benetke / Vikend v Benetkah 15

Algarve - portugalski Karibi / Azori 50

Očarljivi vrtovi Benečije / Gardsko jezero 16

Porto in »zlata reka« Douro / BLOG- PORTUGALSKA 51

Rimini - San Marino / Milano in Boromejski otoki 17

Cinque Terre / Čudovita Toskana in Cinque Terre 18

Toskanski biseri / Sončna Toskana in otok Elba 19
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52-58

59-62
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Barcelona, Bilbao in Bordeaux / Kanarski otoki 43

Tenerifi s posebnim letalom / Tenerife in La Gomera 44

Balearski otoki / Počitnice na Majorki 45

Svetovljanska Majorka / BLOG - ŠPANIJA 46
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Istanbul, 4 dni / Istanbul, 5 dni 60

Veliki turški krog / Turška doživetja 61

Čarobna Kapadokija in Istanbul / Vzhodna Turčija 62

Španija express / Azurna obala in Katalonija 35
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Madrid in Kastilija / Bilbao, severna Španija in Madrid 39

Andaluzija in Madrid / Razigrani Valencija in Zaragoza 40
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34-46
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avstrija

63-69
Cesarski Dunaj / Dunaj in živalski vrt 64

Dunaj / Tehnični Graz - futuristični Linz - cesarski Dunaj 65

Po avstrijski Koroški / Čokolada in Gradec 66

Salzburg in solni rudnik / Celovec, Minimundus in Reptilarij 67
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70-78
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Veliki albanski krog / Vikend v Albaniji 137

Malta - otok vitezov / BLOG - MALTA 139



velika britanija

škotska in irska

skandinavija

islandija

baltske države

ukrajina

gruzija, armenija in azejbardžan

rusija

bolgarija

romunija

moldavija

148-150

151-155

156 -  161

162-164

165-167

168-170

171-173

174-175

140-142

143-145

146-147

London 149

Škotska 152

Vikend v Kopenhagnu / Božiček in Arktična doživetja 157

Islandija / Islandija in polarni sij 163

Baltske dežele / Riga in Talin 166

Mistični Kijev / Ukrajina 169

Gruzija in Armenija / Okusi Gruzije 172

Moskva  / Moskva in St. Peterburg 175

London in ang. doživetja / Idilično ang.podeželje in London 150

Edinburgh / Škotska in Irska - poletna pravljica 153

Po Skandinaviji do Nordkappa in prestolnice / Norveške sanje 158

Veliki islandski krog / BLOG - ISLANDIJA 164

Velika baltska tura in St. Peterburg / BLOG -BALTSKE D. 167

Ukrajina in Moldavija / Vzhodnoevropski dvojček 170

Tbilisi / Azerbajdžan in Gruzija 173Dublin / Irska - vikend v zeleni pokrajini 154

Na potep po skand. prestolnicah / Lofoti, Nordkapp in Finska 159

Irska - zeleni otok / BLOG - IRSKA 155

Laponska / Kopenhagen in gradovi severne Zelandije 160

Najlepši norveški fjordi in Oslo / BLOG - SKANDINAVIJA 161

Bolgarija in Srbija / Od Bukarešte do Sofije 141

Bukarešta in Transilvanija / Transilvanija 144

Moldavija - dežela vina, konjaka in sončnic / BLOG  147

Sofija in Bolgarija / BLOG - BOLGARIJA 142

Romunska pravljica in cesta Transfagarasan / Romunija 145



preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

Z LETALOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Italijani so izumili termometer, klavir, violino, pisalni 

stroj, vespo, kavni aparat, anestezijo, očala, opero in 
parmezan. 

• Ime izhaja iz besede »Italia«, kar pomeni zemlja 
telet - morda zato, ker je bil simbol južnih italijanskih 
plemen bik. 

• Državi v državi: znotraj Italije se nahajata še dve 
državi, San Marino in Vatikan. 

• S skoraj 62 milijoni obiskovalcev je Italija peta najbolj 
obiskana dežela na svetu. 

• Ima več arhitekturnih in umetniških mojstrovin na 
km2 kot katerakoli druga država na svetu. 

• Ima več kot 3000 muzejev, zato ji marsikdaj pravijo 
kar veliki muzej na prostem. 

• Ima tri aktivne vulkane: Vezuv, Etna in Stromboli. 
• Nacionalni šport je nogomet. Italijani so bili štirikrat 

svetovni prvaki, trikrat so gostili Olimpijske igre. 
• Bolonjska univerza je tempelj znanja že od leta 1083 

in je najstarejša evropska univerza. 
• Beneški filmski festival je najstarejši filmski festival na 

svetu. 

ZA DOBER TEK
Testenine na tisoč in en način, paradižnik in bazilika. Vsak 
prebivalec Italije naj bi v povprečju pojedel 25 kg testenin 
v enem letu. 

»Ljubezen na zemlji je ustvarila mati. « 
(znameniti pesnik Francesco Petrarca)

ITALIJA JE DEŽELA
al dente testenin in kapučina, velikih umetnikov, škandaloznih politikov in prodornih mislecev, dežela 
mafije in romantike, oblikovanja in mode, uživanja v življenju in vere v družino. 

ZVEZDNI PRAH
V Milanu je Tita Ricordija, lastnika ene največjih glasbenih založb, obiskal mlad skladatelj in ga prosil, naj 
pregleda njegovo opero. Ko se je skladatelj čez nekaj dni spet oglasil pri Ricordiju, mu je ta vrnil partituro 
in z obžalovanjem rekel, da je ne more izdati. Razočarani mladenič ga je žalostno vprašal: »Gospod, kaj 
pa vam ni všeč?« »Dragi mladi gospod, nobena primadona na svetu ne bi privolila, da bi pela arijo, ki se 
začenja z besedami: Ko sem bila nekoč mlada«. Skladatelj je vzel svojo partituro in skrušeno odšel. Bil je 
znameniti skladatelj Giacomo Puccini. 

VROČIH 6 V RIMU
• Najbolje ohranjen antični tempelj v Italiji in nekdanje svetišče za čaščenje bogov Panteon, 
• antični vodnjak - Fontana di Trevi, kamor ljudje za srečo zmečejo tudi do 3000 € na dan v kovancih, 
• najmanjša država na svetu Vatikan z Vatikanskim muzejem, Sikstinsko kapelo in Baziliko Sv. Petra, 
• največji rimski amfiteater Kolosej, 
• 137 Španskih stopnic, ki so bile prizorišče mnogih filmov, 
• Bazilika Marije Snežne - največja cerkev v mestu posvečena Mariji. 

I T A L I J A

Zabaviščni parki 

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2789155&rangeType=variable&persons=2&t_rc=100007#filters_8=Bus&8=Train&8=AirplaneBus&8=BusAirplane&8=AirplaneBusShip&8=ShipBusAirplane
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2789155&rangeType=variable&persons=2&t_rc=100007#filters_8=Airplane&8=AirplaneBusShip&8=BusAirplane&8=AirplaneBus&8=ShipBusAirplane


Zabaviščni parki 

I T A L I J A

od 64 €
1 DAN, AVTOBUS

od 63 €
1 DAN, AVTOBUS

od 67 €
1 DAN, AVTOBUS

od 59 €
1 DAN, AVTOBUS

od 59 €
1 DAN, AVTOBUS

od 149 €
2 DNI, AVTOBUS

zabaviščni 
park 

za 
družine

zabaviščni 
park 

za 
družine

zabaviščni 
park 

za 
družine

zabaviščni 
park 

za 
družine

zabaviščni 
park 

za 
družine

zabaviščni 
park 

za 
družine

Gardaland

Mirabilandija

Aqualandia

Verona in ZOO safari

Canevaworld

Verona, ZOO safari 
in Gardaland

 največji in najatraktivnejši 
zabaviščni park v Italiji

 eno ali dvodnevna zabava v 
drugem največjem zabaviščnem 
parku v Italiji

 svet vodne zabave

 ogled romantične Verone v 
kombinaciji z Zoo safarijem med 
levi, zebrami in antilopami

 zabava v družbi filmskih junakov 
in vodnih atrakcij

 najbolj zabaven vikend za otroke

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1137&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=275&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1085&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=885&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=503&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=722&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Verona, mesto Romea in Julije

Vikend v Firencah

od 42 €
1 DAN, AVTOBUS

od 129 €
2 DNI, AVTOBUS

 obisk enega najbolj 
romantičnih italijanskih mest

 Julijin balkon

 sprehod skozi mondeni 
Sirmione

 potep po mestu, ki se 
ponaša z razkošno stolnico in 
eno največjih kupol na svetu

 veličastni Giottov zvonik

 Palača Pitii - splet osmih 
muzejev in galerij

 doživite utrip živahnih ulic in 
trgov Toskanske prestolnice

 renesančni biser

 mesto velikih umetnikov

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

vikend 
v mestu 

palmina 
kulturnica 

 zlata 
klasika  

 zlata 
klasika  

I T A L I J A

Benetke

Vikend v Benetkah

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1007&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=967&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


I T A L I J A

Benetke

Vikend v Benetkah

od 55 €
1 DAN, AVTOBUS

od 119 €
2 DNI, AVTOBUS

 čarobne Benetke

 otoka Murano in Burano

 sprehod po pisanih uličicah, 
med neskončnimi kanali in 
slikovitimi mostovi

 čarobne Benetke
 otoka Murano in Burano
 možnost obiska notranjosti 

Doževe palače
 številni muzeji in galerije
 barviti trgi, ulice in 

neskončni kanali s pisanimi 
gondolami

 

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

za 
družine

vikend 
v mestu 

 zlata 
klasika  

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1142&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=820&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Očarljivi vrtovi Benečije

Gardsko jezero

od 139 €
2 DNI, AVTOBUS

od 39 €
1 DAN, AVTOBUS

 slikovita mesteca ob 
Gardskem jezeru

 prelepa narava na stiku 
sredozemskega in alpskega 
sveta

 ogleda čudovitega 
botaničnega park v Padovi in 
parka Sigurta že vključena v 
ceno

 očarljiva mesteca ob 
Gardskem jezeru

 idealen potep v poletnih 
mesecih

 kopanje v jezeru

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

 zlata 
klasika  

za 
družine

ljubitelji 
narave

I T A L I J A

Rimini - San Marino

Milano in Boromejski otoki 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6865&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=646&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


I T A L I J A

Rimini - San Marino

Milano in Boromejski otoki 

od 105 €
2 DNI, AVTOBUS

od 159 €
2 DNI, AVTOBUS

od 209 €
3 DNI, AVTOBUS

 obisk najmanjše in 
najstarejše republike na 
svetu

 nastanitev v obmorskem 
letovišču Rimini, kjer je tudi 
spomladi in pozno jeseni 
prijetno toplo

 Dantejeva grobnica

 obisk treh najlepših severno 
italijanskih jezer: Como, 
Maggiore in Gardsko jezero

 vožnja z ladjico po slikovitem 
jezeru Maggiore

 očarljiva mesteca in slikovita 
narava

 Palmina uspešnica

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

za 
družine

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=868&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/rezultati/?keys=828,987&dateRange=23.02.2021-31.12.2021


Cinque Terre - pet pravljičnih vasi

Čudovita Toskana in Cinque Terre

od 199 €
3 DNI, AVTOBUS

od 169 €
3 DNI, AVTOBUS

 potep po pravljičnih vasicah, 
strnjenih  med obalo 
Ligurijskega morja

 ogled Parme, mesta z 
odlično hrano in čudovito 
operno hišo

 ogled srednjeveškega mesta 
Mantova - mesta jezer in 
zanimive zgodovine

 panoramski vožnji z ladjo in 
vlakom

 Cinque Terre so poimenovane 
po slikovitih ribiških vasicah

 panoramski vožnji z ladjo in 
vlakom

 potep po pravljičnih vasicah, 
strnjenih  med obalo 
Ligurijskega morja

 ogled Pise in Trga čudes
 srednjeveško mestece Lucca
 najlepši biseri Toskane 

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

I T A L I J A

Toskanski biseri

Sončna Toskana in otok Elba

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=395&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=27&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


I T A L I J A

Toskanski biseri

Sončna Toskana in otok Elba

od 199 €
3 DNI, AVTOBUS

od 229 €
3 DNI, AVTOBUS

 ogled najlepših toskanskih 
mest

 vožnja po gričevnatem 
podeželju

 degustacija toskanskih vin in 
prigrizkov

 kamniti gradovi
 graciozne romanske 

podeželske cerkve
 prizori, ki bodo še dolgo 

pisana kulisa vašim 
spominom

 sprehod po “polju čudežev‘‘ 
s poševnim stolpom v Pisi

 Napoleonova vila na Elbi

 Firence - mesto kulture in 
bogate zgodovine 

 z ladjo na Napoleonov otok

 srednjeveško mestece Lucca

 prelepa narava, bujna 
vegetacija in slikoviti zalivčki 

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

 zlata 
klasika  

gurman 
pod palmo

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=157&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1132&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


La Dolce Vita v Milanu, Parmi in Modeni: moda in hitri avtomobili

Torino: čudež ob vznožju Alp

od 199 €
3 DNI, AVTOBUS

od 179 €
3 DNI, AVTOBUS

 potovanje, ki bo navdušilo 
ljubitelje okusne hrane, 
prestižnih modnih znamk ter 
hitrih avtomobilov

 pokušina parmske šunke, 
parmezana in balzamičnega 
kisa

 Ferrarijev muzej

 Milano - mondena prestolnica 
Italije

 novost v Palmini ponudbi
 izlet za ljubitelje zanimivih 

muzejev, naravnih lepot, 
nogometa in čokolade

 dom nogometnega kluba 
Juventus - Stara dama

 Piemontski biser - jezero 
Orta

 ogled mesta Bergamo
 palača Venaria Reale - 

italijanski Versailles

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

gurman 
pod palmo

 zlata 
klasika  

ljubitelji 
narave

I T A L I J A

Zelena Umbrija in čokoladne sanje

Večni Rim in Vatikan z avtobusom

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8710&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8714&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


I T A L I J A

Zelena Umbrija in čokoladne sanje

Večni Rim in Vatikan z avtobusom

od 259 €
4 DNI, AVTOBUS

od 219 €
4 DNI, AVTOBUS

 slikovita pokrajina in 
zgodovinska mesta

 svetovno znana tovarna 
čokolade Baci

 bogata kulinarika s tartufi 
neri (črni tartufi)

 odlična lokalna vina

 sproščeno uživanje v čudoviti 
naravi

 Palmina uspešnica
 bogat program in ugodna 

cena
 Rim, večno mesto na 

sedmih gričih, je eno najbolj 
romantičnih in karizmatičnih 
mest na svetu

 Vatikanski muzeji so 
neskončna zakladnica 
umetnosti in zgodovine

 očarljivo mesto Orvieto
 zgodovinsko jedro je na 

seznamu UNESCO

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

gurman 
pod palmo

za 
družine

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11723&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=147&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Rim - Neapelj – Pompeji

Rim - sprehod skozi čas

od 199 €
4 DNI, AVTOBUS

od 269 €
4 DNI, AVTOBUS

 Palmina uspešnica

 obisk večnega mesta

 “vrh pekla, ki se dviga iz raja” 
- Vezuv

 ogled Pompejev

 starokrščanska podzemna 
grobišča - Kalistove 
katakombe

 brez nočnih voženj
 sprehod po stopinjah rimskih 

cesarjev, med antičnimi 
forumi, slavoloki in Kolosejem

 ogled renesančnih in 
baročnih arhitekturnih 
biserov ter neprecenljivih 
umetniških zbirk

 Rim je večno mesto
 Vatikanski muzeji so 

neskončna zakladnica 
umetnosti in zgodovine

 očarljivi Orvieto za začetek in 
zeleni Tovoli za zaključek 

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

za 
družine

palmina 
kulturnica 

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

I T A L I J A

Večni Rim in Vatikan z letalom

Apulija in južna Italija - z avtobusom

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1169&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1004&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


I T A L I J A

Večni Rim in Vatikan z letalom

Apulija in južna Italija - z avtobusom

od 399 €
3 DNI, LETALO

od 459 €
7 DNI, AVTOBUS

 nastanitev v Rimu

 celovit ogled italijanske 
prestolnice

 potovanje v manjših 
skupinah

 maksimalni izkoristek časa

 primerno tudi za zaključene 
skupine

 odkrivanje lepot neokrnjene 
in divje narave južne Italije

 ogled apnenčastih hišic Truli 
v Alberobelu

 obisk temperamentnih 
mestec: Bari, Matera, Ostuni, 
Altamatura

 ugodno in udobno – slovenski 
avtobus na poti

 biser Bazilikate - Matera
 Lecce - južne Firence

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1119&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=10887&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Sicilija z avtobusom

Sončna Sicilija

od 469 €
7 DNI, AVTOBUS

od 459 €
5 DNI

LADJA - AVTOBUS - LETALO

 kombinacija  spoznavanja 
lepot južne Italije in oddiha na 
prelepih sicilijanskih plažah

 nočna plovba na ladji - dober 
izkoristek časa; kabine 
vključene v ceno

 ogled Pompejev
 mogočni vulkan Etna
 izlet na Eolske otoke
 Taormina - biser vzhodne 

obale

 ogled Neaplja in Pompejev
 sicilijanski biseri: Palermo, 

Taormina in Siracusa
 kombinacija potovanja z 

letalom, ladjo in avtobusom
 nastanitev v preverjenih 

hotelih
 čudovita pokrajina in 

gurmanski užitki
 izjemno prijazni domačini, 

povsod se boste počutili lepo

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

 zlata 
klasika  

za 
družine

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

počitnice

I T A L I J A

Sicilija - lepa in ponosna

Sicilijanska doživetja

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6106&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=808&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


I T A L I J A

Sicilija - lepa in ponosna

Sicilijanska doživetja

od 629 €
6 DNI, 

LETALO - AVTOBUS - LADJA

od 699 €
6 DNI, LETALO

 ogledi zgodovinskih mest 
južne Italije in Sicilije

 vzpon na Vezuv in Etno
 Taormina je sinonim za „dolce 

vita“ 
 Sirakuza je sončno in svetlo 

mesto, prepolno prelestnih 
vonjav

 Dolina templjev nas bo 
razvajala z odlično ohranjenimi 
antičnimi spomeniki

 slikovita narava, morje in gore

 ogled biserov Sicilije: Dolina 
templjev, Sirakuza, Palermo, 
vzpon na Etno

 sproščujoč program, brez 
odvečnega hitenja 

 domačini so odlični gostitelji, 
prepustite se kulinarični 
doživetjem

 odlična kulinarika, za vse čute 
in okuse

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=729&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1124&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Klasična Sicilija z letalom

Sicilijanske počitnice

od 479 €
4 DNI, LETALO

od 779 €
8 DNI, LETALO

 Sicilija je prava zakladnica 
zgodovine in naravnih lepot

 na krožnem potovanju si 
ogledamo največje otoške 
znamenitosti

 Taormina s svojo 
spektakularno lego postavlja 
standarde »dolce vita«

 Dolina templjev pri Agrigentu 
nas bo popeljala po sledeh 
življenja v antičnem mestu 
Akragas

 Etna je simbol Sicilije in 
najvišji evropski vulkan

 polpenzion že vključen v ceno 
potovanja

 počitnice ali raziskovanje, 
vsekakor oboje 

 vključen izlet na Etno, največji 
delujoči ognjenik v Evropi

 obisk mondene Taormine

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

ljubitelji 
narave

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

počitnice

I T A L I J A

Taormina in počitnice v Letojanniju

Sardinija ali potep po evropskih Maldivih

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=710&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1151&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


I T A L I J A

Taormina in počitnice v Letojanniju

Sardinija ali potep po evropskih Maldivih

od 449 €
4 DNI, LETALO

od 599 €
5 DNI, LETALO

 super ugodno

 ogled Catanije in mondene 
Taormine

 po želji in doplačilo vzpon na 
Etno in celodnevni izlet na 
Eolske otoke

 zajtrk in večerja vključena v 
ceno

 mini počitnice z obilo možnih 
aktivnosti

 kristalno morje in osupljive 
skrite plaže

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

 krožno potovanje od severa 
proti jugu

 zaključek potovanja na jugu 
otoka s kratkimi počitnicami

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

ljubitelji 
narave

ljubitelji 
narave počitnice

počitnice

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4723&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1056&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Ischia, lepotica Tirenskega morja

Capri - otok sonca, pomaranč, razkošnih vil in skrivnostnih jam

od 499 €
4 DNI, LETALO

od 539 €
4 DNI, LETALO

 ekskluzivno pri Palmi

 zaradi vulkanskega nastanka 
velja za enega najlepših 
italijanskih otokov in lepotico 
Tirenskega morja

 otok znan po številnih 
termalnih vrelcih in hotelih z 
wellnes ponudbo

 izbirate lahko med številni 
aktivnostmi

 ekskluzivno pri Palmi

 Capri velja za prestižen otok, 
kamor radi zahajajo imenitni 
gostje iz sveta filma, mode in 
politike

 možnost individualnega 
potovanja

 dobra izbira odličnih hotelov

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

ljubitelji 
narave počitnice

ljubitelji 
narave počitnice

I T A L I J A

Bazilikata in Apulija, deželi sonca in tradicije

Apulija - skrivnostna južna Italija

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=661&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1091&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


I T A L I J A

Bazilikata in Apulija, deželi sonca in tradicije

Apulija - skrivnostna južna Italija

od 599 €
6 DNI, LETALO - AVTOBUS

od 599 €
5 DNI, LETALO

 lepote neokrnjene in divje 
narave

 ogled apnenčastih hišic Truli 
v Alberobelu

 ogled Matere - nenavadnega 
kompleksa v steno izklesanih 
cerkva

  odlična kombinacija letala in 
avtobusa z bogatimi ogledi

 odkrivanje lepot neokrnjene 
in divje narave južne Italije

 ogled apnenčastih hišic Truli 
v Alberobelu

 obisk temperamentnih 
mestec: Bari, Ostuni, 
Altamatura in bisera 
Bazilikate - Matere

 nastanitev v preverjenih 
hotelih in tri noči na obali 
Apulije

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6107&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=948&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Očarljiva južna Tirolska

Idilična Tirolska in Dolomiti

od 149 €
2 DNI, AVTOBUS

od 199 €
3 DNI, AVTOBUS

 ogled čudovitih vrtov dvorca 
Trauttmansdorf

 vožnji z vzpenjačo in 
zgodovinskim vlakom

 „Sissijino sprehajališče“

 Bolzano - dom mumije Otzi

 sprehod do »Renonskih 
piramid«

 degustacija vin s Tirolskim 
prigrizkom

 vožnja po eni nalepših 
panoramskih cest – 
Grossglocknerski visokogorski 
cesti

 idilične vasice, kjer so 
snemali priljubljeno serijo 
»Gorski zdravnik«

 ogled biserov Tirolske; 
mesteca Hall in Innsbrucka

 obisk najslikovitejšega 
dela Dolomitov pod zaščito 
Unesca

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

gurman 
pod palmo

ljubitelji 
narave

ljubitelji 
narave

 zlata 
klasika  

I T A L I J A

Gorski zdravnik in Dolomiti

Marmolada - kraljica Dolomitov

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=773&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6079&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


I T A L I J A

Gorski zdravnik in Dolomiti

Marmolada - kraljica Dolomitov

od 139 €
2 DNI, AVTOBUS

od 69 €
1 DAN, AVTOBUS

 idilične vasice, kjer so 
snemali priljubljeno serijo 
»Gorski zdravnik«

 ordinacija „Bergdoktorhaus“
 smučarsko središče 

Kitzbuehl
 obisk najslikovitejšega 

dela Dolomitov pod zaščito 
Unesca

 mondena Cortina

 čudovit poletni izlet v 
Dolomite

 z gondolo na najvišji vrh 
Dolomitov - Marmolada 3269 m

 krasen razgled vse do 
Jadranskega morja in Benetk

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
narave

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
narave

 zlata 
klasika  

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=915&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1128&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Z nahrbtnikom po Dolomitih 

Z nahrbtnikom po Toskani

od 135 €
2 DNI, AVTOBUS

od 189 €
3 DNI, AVTOBUS

od 199 €
3 DNI, AVTOBUS

 odličen izlet za rekreativne 
pohodnike in ljubitelje gora

 obisk ene najbolj slikovitih 
gorskih pokrajin Dolomitov

 obisk Cortine d‘Ampezzo

 prelepa narava
 spoznajte Toskano z 

drugačnega zornega kota
 nastanitev v preizkušenem 

lokalnem penzionu
 lažji trekingi po razgibani 

pokrajini / 3 do 4 urni pohodi
 „srednjeveški Manhattan” - 

San Gimignano
 pokrajina Chianti, ki slovi po 

odličnih vinih 

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
narave

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
narave

I T A L I J A

Z nahrbtnikom po Cinque Terrah

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1051&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/rezultati/?keys=1166,998&dateRange=23.02.2021-31.12.2021


I T A L I J A

Z nahrbtnikom po Cinque Terrah

od 229 €
3 DNI, AVTOBUS

 obisk pravljičnih »petih 
vasic« ob lahkotnem trekingu 
in prijetni družbi pohodnikov

 romantična pohodna pot
 dih jemajoči pogledi na 

modrino morja
 vožnja z razglednim vlakom
 Parma - spomenik dobremu 

življenju
 čudovito srednjeveško jedro 

v Mantovi

PREVERITE PONUDBO

Italija je dežela večne inspiracije. Je dom številnih 
velikanov umetnosti, arhitekture in gastronomije. 

Življenje in umetnost si tukaj podajata roke, bolj kot 
kjerkoli na svetu. Lepota, stil in preplet vonjav so 
del vsakdanjega življenja, ki se zrcali v brezhibno 

zavezanih kravatah, spogledljivih nasmehih in 
najboljših »espressov«. V koreninah življenja je 

zasidrana predanost dobremu življenju in prav je, 
da si tudi vi privoščite vsaj malo 

»vita all‘ italiana«

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=649&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/blog/


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

Z LETALOM

VROČIH 5 V BARCELONI
• La Rambla je glavna ulica, ki vodi do morja in kjer se 

zabava nikoli ne konča. Ne spreglejte pisane tržnice La 
Boqueria. 

• Dela znamenitega arhitekta Gaudija - Sagrada Familia, 
Park Guell, Casa Mila. 

• Camp Nou stadion in muzej, dom nogometnega kluba 
Barcelona. 

• Hrib Montjuich, ki ponuja idiličen panoramski pogled 
na mesto. 

• Muzeja velikanov nadrealizma Picassa in Miroja. 

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Ime izhaja iz besede Ispania, ki pomeni »dežela 

zajcev«. 
• Španija ima več kot 8000 km plaž in največje število 

barov v EU. 
• Španija proizvede 45 % olivnega olja na svetu, kar je 

trikrat več kot Italija in štirikrat več kot Grčija. 
• Španci ne poznajo t. i. zobne miške, ampak zobno miš 

z imenom Ratoncito Perez. 
• Nihče zares ne ve, kje je bil rojen in kje je živel Krištof 

Kolumb, Španci pa ga imajo za svojega. Pokopan naj bi 
bil v katedrali v Sevilli. 

• Pravi Madridčani se imenujejo gatos ali mačke. 

ZA DOBER TEK
Paella - rižota, ki se pripravlja v posebni ponvi, nad odprtim 
ognjem. V njej se družijo vse dobrote, od mesa do zelenjave 
in morskih sadežev, Katalonci pa dodajo celo pikantno 
klobasico. Najboljšo pregovorno pripravijo v Valencii. 

»Današnji svet nima nikakršnega pomena, 
zakaj bi torej jaz slikal slike, ki ga imajo?«
  (veliki slikar Pablo Picasso)

ŠPANIJA JE DEŽELA
Fieste in sieste, raziskovalcev in pomorščakov, kastanjet in flamenka, nogometa in filma, sangrie in paelle. 

ZVEZDNI PRAH
Salvador Dali je nekega dne vstopil v knjigarno in prosil za izvod svoje knjige »Skrivnostno življenje 
Salvadorja Dalija«. Mlad blagajničar je prepoznal slavno stranko, vendar ni ničesar rekel. Medtem, ko je 
zavijal knjigo, ga je Dali vprašal, če jo je prebral. Ko je odvrnil, da ne, mu jo je Dali podpisal in podaril. 
Šele ko je umetnik zapustil trgovino, se je mladenič zavedal, da mu jo je pozabil plačati. Morda je bila to 
Dalijeva posebna učna ura, saj bi mladenič lahko podaril knjigo slavnemu umetniku, ta pa bi dober glas o 
prijazni knjigarni lahko ponesel po celi Evropi. 

VROČIH 5 V MADRIDU
• Kraljeva palača španskega kralja Juana Carlosa, ki je z 2800 sobanami največja palača v Evropi, 
• trg Plaza de Cibeles z znamenito fontano, trg Plaza de la España s kipom Don Kihota in Sanča Panse 

in najlepši renesančni trg Plaza Mayor, 
• veličastni muzej El Prado, ki združuje najboljša dela Goye, Velazqueza, El Greca in drugih velikanov 

umetnosti, 
• neverjetni El Rastro, največja evropska tržnica na prostem v srcu starega Madrida, 
•  mestni park Buen Retiro - dobesedno Dober počitek, ki gosti številne prireditve in festivale. 

Š P A N I J A

Španija express

Azurna obala in Katalonija  

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2791772&rangeType=variable&persons=2&t_rc=119#8=BusAirplane&8=Bus
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2791772&rangeType=variable&persons=2&t_rc=119#filters_&8=Airplane


Š P A N I J A

Španija express

Azurna obala in Katalonija  

od 269 €
6 DNI, AVTOBUS

od 449 €
6 DNI, AVTOBUS - LETALO

 ogled katalonske prestolnice 
vključen v ceno

 zajtrk in večerja v hotelu
 odlična kombinacija 

odkrivanja in počitnic
 postanek v mondenem 

Monacu
 katalonska sveta gora 

Montserrat

 program namenjen 
raziskovalcem

 obisk romantične Azurne 
obale in temperamentne 
Katalonije

 odlična kombinacija 
potovanja z letalom in 
avtobusom

 obiskali bomo katalonsko 
sveto goro Montserrat

 Barcelona je očarljivo mesto, 
ki vas bo navdušilo

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

za 
družine

 zlata 
klasika  

ljubitelji 
narave

počitnice

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8548&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8550&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Španija Ole

Costa Brava in Barcelona

od 299 €
7 DNI, AVTOBUS

od 399 €
6 DNI, AVTOBUS - LETALO

 izlet v živahno Barcelono

 mondeni Monte Carlo

 katalonska sveta gora 
Monteserrat

 Figueres - rojstno mesto 
Salvadorja Dalija

 raziskovanje Katalonije je 
vedo vznemirljivo 

 odlična kombinacija 
odkrivanja in počitnic

 ogled živahne katalonske 
prestolnice Barcelone

 priporočamo izlet na 
Montserrat in v kleti 
penečega vina

 dovolj časa za počitnice in 
raziskovanja

 vodni park Marineland (v 
poletih mesecih) nudi zabavo 
za vse generacije

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

za 
družine

za 
družine

počitnice

počitnice zlata 
klasika  

Š P A N I J A

Barcelona in počitnice na Costa Bravi 

Barcelona 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=980&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1079&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Š P A N I J A

Barcelona in počitnice na Costa Bravi 

Barcelona 

od 599 €
8 DNI, LETALO

od 499 €
4 DNI, LETALO

 s posebnim letalom poletimo 
direktno iz Ljubljane

 odlična kombinacija izletov 
in počitnic na Costa Bravi

 vključena izleta v Barcelono 
in Montserrat

 številne možnosti dodatnih 
ogledov

 izbirate lahko med 3* ali 4* 
hoteli 

 živahna Barcelona navduši 
vsakega obiskovalca

 La Rambla - glavna ulica vodi 
vse do morja, tu se zabava 
nikoli ne konča

 mestu je pustil svoj pečat 
arhitekt Gaudi: Sagrada 
Familia, Park Guell, Casa Mila

 pisana tržnica La Boqueria je 
svet v malem

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

počitniceza 
družine

aktivni 
pod palmo

vikend 
v mestu 

 zlata 
klasika  

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=829&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=616&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Slikovita Barcelona in Montserrat

Vikend v Madridu 

od 499 €
5 DNI, LETALO

od 569 €
4 DNI, LETALO

 odlična kombinacija počitnic 
in raziskovanja

 ogled živahne prestolnice 
Katalonije

 številni muzeji, galerije, 
parki, vsak najde nekaj zase

 priporočamo obisk 
katalonske svete gore 
Montserrat

 priporočamo ogled muzeja 
ekscentričnega umetnika 
Salvadorja Dalíja v Figueresu

 raziskovanje španske 
prestolnice

 možnosti dodatnih izletov: 
Toledo ali El Escorial & 
Segovio

 priporočamo obisk Muzeja 
Prado, Reina Sofia ali Thyssen 
- Bornemisza

 dovolj časa, da boste začutili 
neizmerno energijo mesta

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

za 
družine

gurman 
pod palmo

vikend 
v mestu 

palmina 
kulturnica 

Š P A N I J A

Madrid in Kastilija

Bilbao, severna Španija in Madrid

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=996&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=743&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Š P A N I J A

Madrid in Kastilija

Bilbao, severna Španija in Madrid

od 499 €
5 DNI, LETALO

od 499 €
4 DNI, LETALO

 s posebnim letalom poletimo 
direktno iz Ljubljane 

 raziskovanje Madrida bo 
posebno doživetje

 priporočamo obisk Muzeja 
Prado, Reina Sofia ali 
Thyssen - Bornemisza

 priporočamo obisk Toleda, 
ki velja za eno najlepših 
španskih mest

 gurmanski užitki na vsakem 
koraku

 Bilbao in unikatni Muzej 
Guggenheim

 romantični zeleni in gričevnati 
sever Španije

 posebno letalo iz Ljubljane
 pokrajina La Rioja, dežela 

najboljšega španskega vina
 Madrid - prestolnica Španije
 Picassova Guernica

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

gurman 
pod palmo

 zlata 
klasika  

gurman 
pod palmo

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

posebno 
letalo

posebno 
letalo

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=3853&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6090&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Andaluzija in Madrid 

Razigrani Valencija in Zaragoza

od 599 €
5 DNI, LETALO

od 499 €
4 DNI, LETALO

 s posebnim letalom poletimo 
direktno iz Ljubljane 

 odlična kombinacija 
tradicionalnega španskega 
juga in prestolnice

 najlepši zaklad Andaluzije - 
trdnjava Alhambra z vrtovi 
Generalife

 biser arabske arhitekture v 
Cordobi, mošeja Mezquita

 zgodbe Don Kihota in Sanča 
Panse

 s posebnim letalom poletimo 
direktno iz Ljubljane 

 kombinacija zanimivih 
španskih mest, njihove 
kulture, tradicije in kulinarike

 Valencijo imenujejo tudi 
„mesto rož“

 ekskluziven program samo pri 
Palmi

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

gurman 
pod palmo

palmina 
kulturnica 

palmina 
kulturnica 

posebno 
letalo

posebno 
letalo

aktivni 
pod palmo

Š P A N I J A

Biseri Andaluzije

Valencija 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4990&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6884&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Š P A N I J A

Biseri Andaluzije

Valencija 

od 769 €
5 DNI, LETALO

od 419 €
4 DNI, LETALO

 obisk čudovite mavrske 
palače Alhambre in vrtov 
Generalife

 domovina romantičnega 
plesa flamenka in odličnih 
tapasov

 občudovali bomo eno 
najlepših mošej na svetu 
Mezquito

 temperamentna Sevilla očara 
s starim mestnim jedrom in 
slovito stolnico

 direktni poleti iz Slovenije, 
Trsta ali Benetk 

 mesto za raziskovalce in 
gurmane

 čudovito mesto, ki vas bo 
navdušilo s svojo izvirnostjo

 moderna futuristična 
arhitektura umetnika 
Calatrave

 najboljša paella in sočne 
pomaranče

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

aktivni 
pod palmo

posebno 
letalo

palmina 
kulturnica 

gurman 
pod palmo

gurman 
pod palmo

 zlata 
klasika  

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=991&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/rezultati/?keys=11745,4030&dateRange=23.02.2021-31.12.2021


Veliki Španski krog 

Bilbao in Severna Španija 

od 979 €
8 DNI, LETALO

od 599 €
6 DNI, LETALO

 vključena vstopnina v palačo 
Alhambro in slikovite vrtove 
Generalife

 čarobna Andaluzija in 
državica Gibraltar

 kraljevi Toledo in 
svetovljanski Madrid

 temperamentna Sevilla  
očara s starim mestnim 
jedrom in slovito stolnico

 Valencia je unikat med 
španskimi mesti 

 s posebnim letalom poletimo 
direktno iz Ljubljane 

 ogled Muzeja Guggenheim
 romantični zeleni in gričevnati 

sever Španije, odlična 
kulinarika

 pokrajina La Rioja, dežela 
najboljšega španskega vina

 srečanje z romarsko potjo 
Santiago de Compostela

 Vitoria - glavno mesto Baskije

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

aktivni 
pod palmo

posebno 
letalo

palmina 
kulturnica 

palmina 
kulturnica 

 zlata 
klasika  

 zlata 
klasika  

gurman 
pod palmo

Š P A N I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4017&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1103&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Š P A N I J A

Barcelona, Bilbao in Bordeaux

Otočkanje po Kanarskih otokih

od 899 €
8 DNI, LETALO

od 999 €
8 DNI, LETALO

 vinska prestolnica Bordeaux
 dve romarski središči: Lurd 

in Montserrat
 slikovita Andora
 razigrana Barcelona
 mondeni San Sebastian je 

najlepše mesto Baskije
 Bilbao navduši vsakega 

obiskovalca, tako s 
svojo arhitekturo ter 
kulturnimi in zgodovinskimi 
znamenitostmi

 raziskovanje Kanarskih 
otokov - odlična kombinacija 
potovanja in počitnic

 4 otoki, vsak „planet“ zase: 
Tenerife, Gran Canaria,  La 
Gomera, Fuerteventura

 večna pomlad in prijetne 
temperature za raziskovanje 
skozi celo leto

 za ljubitelje narave in 
pohodništva

 dobre povezave z ladjami 
omogočajo brezskrbno 
raziskovanje 

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

gurman 
pod palmo

 zlata 
klasika  

ljubitelji 
narave

za 
družine počitnice

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=9214&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=788&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


           Tenerifi s posebnim letalom - raj za ljubitelje narave in aktivne počitnice

         Tenerife in La Gomera – Aktivni s Palmo in čudeži narave

od 899 €
7 DNI, LETALO

od 985 €
8 DNI, LETALO

 raziskovati ali počivati - 
vsekakor oboje

 vključeni trije izleti po 
programu

 plaže na jugu, festivali cvetja 
in vina na severu

 zaradi edinstvene klime 
prijetne temperature vse leto

 udobno in direktno s 
posebnim letalom iz Slovenije

 priporočamo še skok na Gran 
Canario ali zeleno Gomero

 udobno in direktno na 
posebnem letu iz Ljubljane

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

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

 raziskovanje „Kolumbove 
ljubice“ La Gomere

 zeleni pragozdovi lovorikovca 
in mogočnega resja vas bodo 
popeljali v čudežni svet narave

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

posebno 
letalo

posebno 
letalo

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
narave

ljubitelji 
narave

počitnice

aktivni 
pod palmo

gurman 
pod palmo

Š P A N I J A

Počitnice na Majorki

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11194&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11599&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Š P A N I J A

Počitnice na Majorki

od 459 €
5 DNI, LETALO

 s posebnim letalom poletimo 
direktno iz Ljubljane 

 razvajanje in uživanje na 
soncu

 možnost samostojnega 
raziskovanja otoka

 za pohodnike in kolesarje

 za ljubitelje golfa

 za vse, ki radi uživate po 
svoje

PREVERITE PONUDBO

posebno 
letalo

za 
družine počitnice

Balearski otoki 

od 599 €
5 DNI, LETALO

 direktni poleti iz Slovenije, 
Trsta ali Benetk

 raziskovanje Balearskih 
otokov

 odlična kombinacija 
potovanja in počitnic

 trije raznoliki otoki, vsak s 
svojo zgodbo

 svetovljanska Majorka in 
samosvoja Ibiza

 po poteh pisateljice George 
Sand in Frederica Chopina

PREVERITE PONUDBO

posebno 
letalo

ljubitelji 
naravepočitnice

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11746&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=9250&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Š P A N I J A

   Svetovljanska Majorka - aktivni na Majorki

od 599 €
5 DNI, LETALO

 s posebnim letalom poletimo 
direktno iz Ljubljane

 raziskovanje Balearskih 
otokov

 odlična kombinacija 
potovanja, počitnic in 
pohodništva

 raziskovanje enkratne Serra 
de Tramuntana

PREVERITE PONUDBO

posebno 
letalo

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
naravepočitnice

Španija je strastna, prefinjena in predana dobremu 
življenju. Raznolikost narave nas čutno predrami. 

Mogočni Pirineji in Picos de Europa se bohotita v vsej 
svoji veličini, med tem ko zasnežena Sierra Nevada kipi iz 

sončnih in zapečenih ravnic Andaluzije.
Divje pečine na obali Costa Brave se prepletajo s skritimi 

zalivi, brezčasne lepote dolin in gričevja nudijo obilje.  

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=9249&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/blog/spanija-za-vse-cute-in-okuse/


   Svetovljanska Majorka - aktivni na Majorki preverite vse odhode

Z LETALOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Nekoč je Portugalcem pripadala polovica Novega 

sveta. Bili so prvi svetovni imperij v zgodovini. 
• Portugalska je najstarejša nespremenljiva država na 

svetu, saj ima že od leta 1139 iste meje. 
• V Lizboni je najstarejša knjigarna na svetu Bertrand iz 

leta 1732. 
• Portugalska je največja proizvajalka plute na svetu. 
• Most Vasco de Gama je s 17 km najdaljši most v Evropi. 
• Ena najstarejših univerz v Evropi je portugalska 

Coimbra iz leta 1290. 
• Z Anglijo imajo najstarejše diplomatsko zavezništvo na 

svetu vse od leta 1373. 
• Portugalska ima 800 km obale, ki je ena najbolj znanih 

in priljubljenih za surfanje in kajtanje. 
• Kot prvi v Evropi so ukinili suženjstvo. 
• Princ Henry Navigator je ustvaril prvo navtično karto in 

prvo šolo za oceansko navigacijo. 
• Prvi so naredili jadrnico caravel, ki jim je pomagala 

doseči afriški kontinent. 
• Veljajo za izumitelje marmelade. 
• V Evropo so pripeljali čaj. 

ZA DOBER TEK
Nacionalna jed je namaz bakalar ali polenovka, ki jo znajo za 
vsak dan v letu pripraviti na drugačen način. Poskusite ribjo 
juho caldeirado, morsko rižoto arroz de marisco, mesno 
obaro cozido a Portuguesa, znamenite klobase chouriç ali 
linguiça. 

»Uspeh je uspeti in ne le imeti potenciala za uspeh.
Velik kos zemlje je idealno mesto za palačo, ampak 
je tam ne bo, dokler je ne zgradijo. «
 (Fernando Pessoa, portugalski pesnik, pisatelj in kritik)

PORTUGALSKA JE DEŽELA
otožnosti in zasanjanosti, prvih raziskovalcev in pomorščakov. Je pestra in slikovita, obdana z visokimi klifi 
in neskončnimi plažami, zavita v vinograde in pisane hiše, samostane in legende ter v zvoke nežnega fada. 

ZVEZDNI PRAH
Legenda pravi, da so samostan v Alcobaçi zgradili, ker je prvi portugalski kralj Alfonso obljubil, da bo 
ustanovil samostan, če bo iztrgal mesto Santarém iz rok Mavrov. Uspelo mu je in v samostanu se je dobro 
živelo. Odlična hrana je povzročala sive lase menihom. Na poti v jedilnico so morali skozi posebno ozka 
vrata. Če jim to ni uspelo, je sledil post, ki jim je pomagal, da so se lahko prerinili skozi ozko nišo. 

VROČIH 6 V LIZBONI
• Samostan Jerónimos, kjer počiva tudi raziskovalec Vasco de Gama, 
• stolp Belem iz začetka 16. stoletja je simbol mesta in simbol dobe raziskovanja, 
• grad St. George z enim najlepših razgledov na mesto v družbi pavov, 
• zasebna umetniška zbirka priznanih slikarjev v muzeju Calouste Gulbenkian, 
• park das Nacoes - nov, moderen park, ki je v popolnem nasprotju z najstarejšo četrtjo v okolici, 
• najdražja kapelica na svetu - kapela Janeza Krstnika, skrita v cerkvi São Roque. 

P O R T U G A L S K A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2790909&rangeType=variable&persons=2&t_rc=725


Lizbona – šarmantno belo mesto

Od Porta do Lizbone - portugalski biseri

od 599 €
4 DNI, LETALO

od 849 €
7 DNI, LETALO

 »Belo mesto« Lizbona je 
eno najlepših mest, ki se 
razprostira na sedmih gričih

 mestu so pustili svoj pečat 
mogočni kralji, poeti in 
pomorščaki

 uživali bomo v živahni četrti 
Baixa in slikovitih trgih

 priporočamo obisk pisane 
Sintre in najzahodnejše točke 
Evrope - Cabo da Roca

 vedno pestra kulinarika

 uživaški Porto, »Zlata reka« 
Douro in desertno vino 
Portovec

 slikovita mesta Aviero, 
Coimbra, Nazare, Obidos – 
portugalski biseri

 Fatimo imenujejo oltar 
Portugalske, v soju luči je še 
posebej mistična

 »Belo mesto« Lizbona je 
eno najlepših mest, ki se 
razprostira na sedmih gričih

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

vikend 
v mestu 

 zlata 
klasika  

za 
družine

gurman 
pod palmo

gurman 
pod palmo

aktivni 
pod palmo

P O R T U G A L S K A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=733&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=863&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


P O R T U G A L S K A

Otok večne pomladi - Madeira s posebnim letalom

Lizbona in Madeira - vrt Atlantika

od 898 €
6 DNI, LETALO

od 998 €
7 DNI, LETALO

 Madeira je otok tisočih 
obrazov, tja poletimo s 
posebnim letalom direktno iz 
Ljubljane

 vključeni izleti po otoku
 odlična kulinarika z obilo rib, 

morskih sadežev, zelenjave in 
eksotičnega sadja

 čudovita neokrnjena narava 
med morjem in gorami

 za ljubitelje narave in 
pohodništva

 Madeira je otok tisočih 
obrazov in čudovite 
neokrnjene narave

 »Belo mesto« Lizbona je 
eno najlepših mest, ki se 
razprostira na sedmih gričih

 odlična kulinarika z obilico 
rib, morskih sadežev, 
zelenjave in eksotičnega sadja

 idealno podnebje v vseh 
letnih časih

 priporočamo obisk pisane 
Sintre in najzahodnejše točke 
Evrope - Cabo da Roca

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

posebno 
letalo

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
narave

 zlata 
klasika  

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
narave

 zlata 
klasika  

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11195&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11738&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


P O R T U G A L S K A

Algarve - portugalski Karibi

Azori, razkošje v zelenem in nebeška modrina

od 1.489 €
7 DNI, LETALO

od 1.449 €
8 DNI, LETALO

 prestolnica Lizbona in skrajni 
jug Portugalske

 Algarve – preplet majhnih 
ribiških vasic in deviških 
plaž, kjer je veter s svojim 
delovanjem ustvaril 
spektakularne oblike

 ogled mesta Evora in 
Naravnega parka Serra de 
Arrábida

 za ljubitelje narave, morja in 
peščenih plaž

 potepanje po različnih otokih, 
Sao Miguel, Terceira, Faial in 
Pico bo nepozabno doživetje

 v ceno potovanja so vključeni 
vsi notranji leti

 čudovita narava in bujna 
vegetacija

 Azorsko otočje spada 
med vodilno destinacijo 
trajnostnega turizma

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
narave

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8578&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=952&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


P O R T U G A L S K A

Porto in »zlata reka« Douro

od 559 €
4 DNI, LETALO

 uživanje ob kozarčku v 
predelu Ribera

 odkrivanje slikovite, 
gričevnate doline »Zlate reke«

 ogled in pokušina v kleti 
Portovca

 mesto Braga – skriti biser 
severne Portugalske

 Porto - eno najbolj 
karizmatičnih portugalskih 
mest

 potovanje za gurmane

PREVERITE PONUDBO

vikend 
v mestu 

gurman 
pod palmo

Srednjeveški gradovi, očarljiva mesta, lično tlakovane 
vasice in zlate plaže – a to še zdaleč ni vse, kar 

ponuja Portugalska. V zaledju mest boste odkrivali 
granitne vrhove in neokrnjeno naravo. Kar 800 km 

obale ponuja dramatične razglede s pečin, od koder 
boste občudovali pogume deskarje ter na drugi strani 

zasanjane plaže in sipine, ki kar kličejo k počitku.

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

https://www.palma.si/blog/
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8574&rangeType=variable&persons=2


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

Z LETALOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Francija je najbolj obiskana država v Evropi. 
• Ulico Victorja Hugoja imajo v vsakem francoskem 

mestu. 
• Charles VIII. je imel 6 prstov na eni nogi, kar je zakril 

in rešil tako, da je naredil modne čevlje s štirioglatim 
sprednjim delom. 

• Francozi se lahko pohvalijo več kot 400 vrstami sira. 
• Francoski poljub v Franciji imenujejo poljub duš. 
• Francija ima največje število smučarskih središč. 
• Francozi so dobili več Nobelovih nagrad za književnost, 

kot katerikoli drug narod na svetu. 
• Ustvarili so prvo splošno deklaracijo o človekovih 

pravicah leta 1789. 
• Imeli so drugi največji kolonialni imperij na svetu. 
• Pariz imenujejo tudi mesto luči zaradi števila 

izobražencev, ki tam živijo. 
• Francozi veljajo za izumitelje oboe, padala, Brailove 

pisave, nadzvočnega potniškega letala concorde in 
majhne črne oblekice, ki jo je prva oblikovala Coco 
Chanel. 

• Francozi so zakrivili bolšji trg, ki je bil domislica 
francoskih kraljev in plemstva. 

ZA DOBER TEK
Za Francoze pravijo, da živijo zato, da jejo. Francoska kuhinja 
slovi kot ena najbolj izbranih na svetu. Vsako območje je 
razvilo svoje kulinarične posebnosti, ki vključujejo perutnino, 
teletino, ostrige, škampe, žabje krake ter predvsem različne 
vrste sira in vina, ne moremo pa niti mimo slavne francoske 
baguette. Miza ni francoska brez naribanega sira, bagete in 
vina. 

»Ko me ponese na svojih rokah, ko mi nežno govori, 
vidim svet skozi rožnata očala« 
 (Edith Piaf v pesmi La vie en Rose)

FRANCIJA JE DEŽELA
šansona in baretk, čudovitih pokrajin in očarljivih mest, umetniškega naboja in mode, café crème in 
piškotov macarons, kabaretov, muzejev, galerij in promenad, gurmanskih užitkov in rujne kapljice. 

ZVEZDNI PRAH
Francoskega renesančnega kralja, kot so pravili Francoisu I, velikemu zaščitniku umetnosti, literature 
in znanosti, je dvorni norec hudo razžalil in so ga zato obsodili na smrt. Kralj, ki je upošteval njegovo 
dolgoletno službo, mu je milostno dovolil, da si sam izbere način smrti. »Če mi res dopuščate pravico, da 
sam izberem način, kako naj umrem, naj bo to zaradi starosti«. Kralja je bistroumen odgovor razveselil, 
zato je kazen preklical in mu podaril življenje. 

VROČIH 7 V PARIZU
• Eifflov stolp - svetovno znana silhueta iz železa, ki letno privabi 220 milijonov obiskovalcev, 
• največji muzej na svetu Louvre in muzej impresionistov Orsay, 
• Elizejske poljane, ena najznamenitejših avenij na svetu, poimenovana po antičnih nebesih, 
• reka Sena, nekoč glavna prometna žila Pariza, danes glavna mestna zvezda z nabrežji, mostovi in 

promenadami, 
• gotska katedrala Notre Dame, srce mesta na Mestnem otoku Ile de la Cité, 
• levi breg Sene z znamenito Latinsko četrtjo in univerzo Sorbonne iz 13. st., danes znan kot najbolj 

užitkarski del Pariza, 
• umetniški grič Montmartre z baziliko Sacre Coeur. 

F R A N C I J A

Pariz in Alzacija - francosko podeželje

Pariz in njegove impresije

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2788256&rangeType=variable&persons=2&t_rc=634#8=Bus&8=AirplaneBus&8=BusAirplane
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2788256&rangeType=variable&persons=2&t_rc=634#filters_&8=Airplane


Pariz in Alzacija - francosko podeželje

Pariz in njegove impresije

od 399 €
6 DNI, AVTOBUS

od 499 €
4 DNI, LETALO

 Alzacija - francoska očarljivost 
in nemška urejenost

 Strasbourg - Evropski 
parlament, mestna hiša, 
kraljeva palača,...

 Obernai - mesto obkroženo 
z vinogradi, kjer najdemo 
tipično alzaško arhitekturo

 Pariz - »Mesto luči« in »Mesto 
ljubezni«

 romantični Gradovi ob Loari 

 nepozaben konec tedna v 
veličastnem „mestu luči“ v 
družbi odličnih vodnikov, ki 
vam bodo na zanimiv način 
približali življenje Parižanov

 Elizejske poljane so ena 
najznamenitejših avenij na 
svetu, poimenovana po 
antičnih nebesih

 obiskali bomo edinstven in 
najstarejši muzej na svetu - 
Louvre

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

palmina 
kulturnica 

gurman 
pod palmo

vikend 
v mestu 

F R A N C I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=234&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4589&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


V Pariz in Disneyland z avtobusom

Pariz I.

od 249 €
5 DNI, AVTOBUS

od 378 €
4 DNI, 

LETALO & AVTOBUS

 Pariz in veličastne avenije
 Louvre - največji muzej na 

svetu in Eifflov stolp z milijoni 
obiskovalcev – prihajamo!

 za tiste najmlajše in 
mlade po srcu  - gremo v 
Disneyland 

 in še....reka Sena, nekoč 
glavna prometna žila Pariza, 
danes glavna mestna 
zvezda z nabrežji, mostovi in 
promenadami

 Eifflov stolp - svetovno 
znana silhueta iz železa 
letno privablja milijone 
obiskovalcev

 gotska katedrala Notre Dame, 
srce mesta na Mestnem otoku 
Ile de la Cité

 reka Sena, nekoč glavna 
prometna žila Pariza, danes 
glavna mestna zvezda 
z nabrežji, mostovi in 
promenadami

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

za 
družine

zabaviščni 
park 

palmina 
kulturnica 

vikend 
v mestu 

palmina 
kulturnica 

F R A N C I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=893&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=629&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


F R A N C I J A

V Pariz in Disneyland z avtobusom

Pariz I.

Pariz z letalom - vikend v mestu

Pariz in gradovi ob Loari 

od 459 €
3 DNI, LETALO

od 579 €
5 DNI, LETALO

 nepozaben konec tedna v 
“mestu luči” v družbi odličnih 
vodnikov, ki nam bodo na 
zanimiv način približali 
življenje Parižanov

 obiščemo lahko cabaret ali 
opero in doživimo romantično 
večerjo na Seni

 Louvre - največji muzej na 
svetu 

 muzej impresionistov Orsay

 pariške ulice so prepojene 
s kulturo, umetnostjo, 
zgodovino in lepoto

 občudovali bomo portret 
Mona Lise, stali pred 
mogočnim Eifflovim stolpom 
ali pa uživali v najbolj slastnih 
palačinkah vzdolž reke Sene

 sprehodili se bomo po 
znameniti aveniji Elizejske 
poljane

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

vikend 
v mestu 

palmina 
kulturnica 

gurman 
pod palmo

za 
družine

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1097&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8569&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Provansa in Azurna obala

Provansa - dežela navdiha

od 219 €
4 DNI, AVTOBUS

od 398 €
5 DNI, AVTOBUS

 Provansa - ena najlepših 
pokrajin v Franciji, 
romantični Avignon je 
središče pokrajine

 kombinacija ogledov v 
Provansi in na Azurni obali

 program smo poimenovali 
tudi „kratko in sladko“

 po poteh slavnih slikarjev, 
ki so Provansi dali nesmrtno 
slavo

 možnost pohodništva 
 (cca. 4 ure) ali kolesarjenja

 kombinacija čudovite narave 
in umetnosti

 znamenito marsejsko staro 
pristanišče (Vieux Port), ki ga 
stoletja varuje utrdba (Saint-
Jean)

 štiri nočitve in tri večerje 
vključene v program

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

ljubitelji 
narave

ljubitelji 
narave

palmina 
kulturnica 

za 
družine

aktivni 
pod palmo

F R A N C I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=638&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11352&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


F R A N C I J A

Provansa in divja lepota Camargue

Divja Korzika in smaragdna Sardinija

od 299 €
6 DNI, AVTOBUS

od 479 €
6 DNI, AVTOBUS

 konec junija zacvetijo čudovita 
polja sivke

 vožnja skozi sotesko Verdon, 
rečni kanjon, ki pogosto velja 
za enega najlepših v Evropi

 obisk ene najlepših francoskih 
vasic v pastelni barvi 
apnenca-Moustiers Sainte-
Marie

 Avignon, kjer se nahaja 
Papeška palača in znamenit 
Avignonski most je, 
romantično središče Provanse

 do pristanišča Bastia na 
Korziki priplujemo iz Livorna s 
trajektom v samo štirih urah

 mimo stare prestolnico Corte 
v notranjosti, se odpravimo 
do glavnega mesta Ajaccio 
(Ajačo)

 Bonifacio, ki je zgrajen na 
koncu globokega fjorda, je 
zadnje mestece na Korziki, 
preden se s trajektom 
podamo na Sardinijo

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

 zlata 
klasika  

ljubitelji 
narave

palmina 
kulturnica 

gurman 
pod palmo

gurman 
pod palmo

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1143&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8577&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


F R A N C I J A

Očarljiva Normandija in Boemski Pariz

od 699 €
4 DNI, LETALO

 Rouen, skozi rojstni kraj 
pisatelja Gustava Flauberta 
se lenobno vije reka Sena

 ogled druge najbolj obiskane 
znamenitosti v Franciji - 
čudežnega Mont St. Michela

 možnost ogleda izjemne 
zbirke tapiserij v mestu 
Bayeux, kjer so prizori iz 
bitke pri Hastingu

 občudovali bomo 
prepoznavni normandijski 
gradbeni stil

PREVERITE PONUDBO

za 
družine

palmina 
kulturnica 

gurman 
pod palmo

Francozi zase pravijo, da niso jutranji tip. Ker zjutraj 
je čas za počasno prebujanje ob hrustljavi baguette 
in svežem maslenem croissant – oba iz pekarne za 

vogalom, od koder neprestano omamno diši. Nato pa 
hitro v službo – na metro, vlak, v avto, on y va? 

Parižani pa, chic in elegantni, vendarle pogledajo tudi 
proti Grande Dame, Veliki dami, kakor ljubkovalno 

pravijo Eifflovemu stolpu. Mesto, ki nikoli ne spi, ob 
vsakem delu dneva ponudi drugačen obraz. Začutite 

njegov utrip tudi vi!

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=794&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/blog/


preverite vse odhode

Z LETALOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Istanbul je edino mesto na svetu, ki leži na dveh 

celinah. 
• Ruševine Artemidinega templja v Efezu so eno izmed 

7 čudes antičnega sveta. 
• Pamukkale so pravi naravni čudež teras iz apnenca 

in kalcitne sige, ki se je tisočletja nalagala v bele 
ponvice, napolnjene s toplo termalno vodo. 

• Kapadokija je pravljična pokrajina iz milijonov let 
starih nanosov vulkanov, polna kamnitih dimnikov, 
gob, kap in stožcev. Tu so še danes domiselna 
bivališča v jamah, izdolbenih v mehko vulkansko 
kamnino. 

• Turki veljajo za izjemno gostoljubne. Njihova tradicija 
pravi, da je tujec, ki se pojavi na njihovih vratih božji 
gost in kralj. 

• Barantanje je del turške kulture. Preizkusite ga ob 
nakupu svile na Kaza Hanu, orientalski tržnici, ki je 
več stoletij zalagala sultanov dvor s svilo. 

• Hamam ali parna kopel je starodaven ritual z 
drgnjenjem telesa, čiščenjem, sproščujočo masažo 
in pitjem čaja. 

ZA DOBER TEK
Turki naj bi imeli več kot 300 vrst kebaba. Znamenite so 
tudi njihove številne predjedi na malih krožnikih ali meze, 
ki izhajajo še iz časa sultanov, ko so dvorni preizkuševalci 
najprej vsako od jedi velikanske pojedine morali po malem 
poskusiti, da sultana slučajno ne bi kdo zastrupil. Ne 
pozabite na slastno baklavo. 

»Ko ljubiš mesto in ga pogosto raziščeš peš, ga tvoje 
telo, da ne omenjam duše, skozi leta tako
dobro pozna, da te noge same nosijo v smeri tvojega 
najljubšega kotička. «
 (pisatelj Orhan Pamuk v knjigi Ime mi je rdeča)

TURČIJA JE DEŽELA
dveh cesarstev in moderne ere Atatürka, trgovanja na bazarjih, gostoljubja, slastne hrane, srečne 
melanholije, plešočih dervišev in prijaznih domačinov, mesečeve pokrajine Kapadokije in Turkizne 
obale. 

ZVEZDNI PRAH
Kemal Atatürk, poveljnik in prvi predsednik turške republike, ki je poenotil in reformiral turško državo, 
je kot del modernizacije odredil, da morajo njegovi rojaki sprejeti zahodni način oblačenja. Rekel 
je: »Škornji, čevlji, hlače na nogah, srajca, kravata in po želji pokrivalo na glavi - in ne, ne govorim o 
turškem fezu in naglavni ruti, ampak kapi«. V Istanbulu so čez noč morali začeti govoriti tudi turško. 
V mestu vseh mogočih jezikov so kar preko zvočnikov po cele dneve spuščali obvestilo: »Državljani, 
prosimo, govorite turško. «

VROČIH 5 V ISTANBULU
• Območje Sultanahmet z Modro mošejo s šestimi minareti in Agio Sofio - nekdanjo patriarhalno 

baziliko, kasnejšo mošejo in zdaj muzejem, 
• palača Topkapi - sedež Otomanskega cesarstva več kot 300 let, 
• sprehod po mestnem obzidju, največji bizantinski mojstrovini, ki še danes obdaja moderni 

Istanbul, 
• barantanje na Velikem bazarju za preproge, nakit, obleke, usnjene izdelke ali na Egipčanski tržnici 

za dišave in začimbe, 
• križarjenje po Bosporju, ožini, ki v prevodu pomeni grlo in kamor domačini od nekdaj prihajajo po 

svež zrak. 

T U R Č I J A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2792265&rangeType=variable&persons=2&t_rc=292,724,100457


Istanbul, 4 dni - mesto na stiku dveh svetov

Istanbul, 5 dni - mesto na stiku dveh svetov

od 399 €
4 DNI, LETALO

od 459 €
5 DNI, LETALO

 območje Sultanahmet z Modro 
mošejo, šestimi minareti in 
čudovito Agio Sofio

 palača Topkapi je sedež 
Otomanskega cesarstva več 
kot 300 let

 Istanbul je nakupovalni raj, 
ne izpustite barantanja na 
Velikem bazarju

 križarjenje po Bosporski ožini, 
ki v prevodu pomeni grlo in 
kamor domačini od nekdaj 
prihajajo na svež zrak

 pravljično mesto dveh celin
 več časa za uživanje ob turški 

kavi in čaju ter barantanju na 
slikovitih bazarjih

 možnost obiska turškega 
Versaillesa, palače 
Dolmabahče, ki je 
najrazkošnejša palača 
sultanov

 za razvajanje obisk turške 
kopeli Hamam

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

gurman 
pod palmo

aktivni 
pod palmo

za 
družine

 zlata 
klasika  

T U R Č I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1102&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=540&rangeType=variable&persons=2


T U R Č I J A

Veliki turški krog

Turška doživetja - antalya, perge, side, kapadokija, konya, pamukale

od 829 €
9 DNI, LETALO

od 889 €
8 DNI, LETALO

 živahna Ankara, kjer se 
prepleta mladostna energija, 
preteklost in sedanjost

 rodovitna pravljična 
Kapadokija, ena najbolj 
impozantnih pokrajin

 Pamukkale „bombažni grad“, 
kjer se bomo odpočili ob 
mineralnih izvirih

 zelena in svilnata Bursa
 Istanbul, mesto palač, 

veličastnih mošej in pisanih 
tržnic

 udobno in direktno na 
posebnem letu v Antalyo

 očarala vas bo slikovita in 
privlačna Turška rivera, 
najbolj sončna regija

 antična mesta, ki kljubujejo 
zobu časa

 čudovito lepa Kapadokija, 
kjer sta ustvarjala narava in 
človek

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

aktivni 
pod palmo

 zlata 
klasika  

za 
družine

ljubitelji 
narave

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=403&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=5004&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


T U R Č I J A

Čarobna Kapadokija in Istanbul

Vzhodna Turčija

od 879 €
6 DNI, LETALO

od 999 €
7 DNI, LETALO

 nepozabna kombinacija, 
katere glavna kreatorja sta 
narava in človek

 Kapadokija je naravni 
fenomen, je mojstrovina, ki 
presega našo domišljijo

 sončni vzhod in pisani baloni, 
podzemna mesta, rodovitne 
doline, vasice in prijazni 
domačini

 vključen notranji let med 
Istanbulom in Kapadokijo

 potovanje v tradicionalno – 
drugačno Turčijo

 izjemno gostoljubni in prijazni 
domačini

 čudovita narava, gore, reke 
in jezera ter neskončna polja 
divjih rož

 mesta pod zaščito UNESCA so 
muzeji na prostem

 Gazientep - mesto najboljših 
baklav

 muzeji in samostani z bogato 
kulturno dediščino

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

aktivni 
pod palmo

 zlata 
klasika  

ljubitelji 
narave

ljubitelji 
narave

palmina 
kulturnica 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6073&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8709&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Pivski zvonec. V 15. st. je imela dunajska stolnica zvon 

Bierglocke, ki je zvečer oznanil, da ni več dovoljeno 
točiti piva. 

• Avstrijci imajo 500 - letno tradicijo pitja kave in 
poznajo najmanj 18 načinov priprave kave. Zrna kave 
so na Dunaj prinesli Turki. 

• Znamenite Dunajske dečke je ustanovil Slovenec J. 
Slatkonja. 

• Avstrijci so največji proizvajalci biohrane v Evropi in 
pojedo največ pora in belušev. 

•  Čebelarski mojster na dunajskem dvoru je bil g. 
Janša iz Radovljice. 

• Dunajski zrezek naj bi v resnici izviral iz Italije, v 
Avstrijo pa naj bi ga prinesel general Radecky. 

• Živalski vrt v Schönbrunnu na Dunaju iz l. 1752 je 
najstarejši na svetu. 

• Avstrijska zastava je ena najstarejših na svetu, saj je 
v uporabi od l. 1191, ko se je vojvoda Leopold V. boril v 
tretji križarski vojni. 

ZA DOBER TEK
Cesarski meni - goveja juha z zdrobovimi cmoki, kuhana 
govedina iz juhe s prilogo in cesarski praženec ali šmorn. 
Če se boste potepali po Dunaju, 
zavijte v znamenito gostino Figlmüller na dunajski zrezek 
premera 34 cm!

»Ljubezen in delo sta temelja naše človeškosti. « 

(psiholog Sigmund Freud)

AVSTRIJA JE DEŽELA
podalpske pokrajine, prostranih gozdov, kraljevske glasbe, navdihujoče arhitekture, elegance in 
domačnosti, dunajske kave in Sacher torte, narodne glasbe in Mozartovih napevov. 

ZVEZDNI PRAH
Mozart je s starši ob obisku kmetije slišal prašičev vrisk. »Ton G«, je rekel komaj dve leti star Wolfgang. 
Hitro je stekel v hišo preverit na klavirju ali je imel prav. Pritisk na tipko je potrdil njegov brezhibni 
posluh. 

VROČIH 7 NA DUNAJU
• Baročna palača Belvedere iz začetka 18. st., zgrajena za princa Evgena Savojskega, polna okrašenih 

dvoran in čudovitih slik, 
• gotsko romanska katedrala Sv. Štefana na osrednjem trgu, ponos in prepoznavni znak mesta, 
• neogotska mestna hiša Rathaus z velikim dvoriščem, kjer je priljubljen božični sejem, 
• mogočna cesarska palača Hofburg z zunanjostjo in notranjo opremo izraža moč in vzvišenost 

monarhije, 
• palača Schönbrunn, do l. 1918 rezidenca habsburških cesarjev s čudovitimi vrtovi, 
• muzeji, kot sta Leopold z zbirkami Schieleja, Klimta, Kokoschke in drugih ter muzej moderne 

umetnosti Mumok, 
• čokoladna Sacher torta, še danes pečena po receptu mojstra Sacherja z dunajskega dvora. 

A V S T R I J A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2786588&rangeType=variable&persons=2&t_rc=572


Cesarski Dunaj

Dunaj in živalski vrt

od 29 €
1 DAN, AVTOBUS

od 29 €
1 DAN, AVTOBUS

 Dunaj - mesto z najvišjo 
kvaliteto življenja

 program lahko obogatimo z 
obiskom aktualne razstave

 spoznali bomo tisoč let 
evropske zgodovine in moč 
nekdanje monarhije

 živalski vrt se nahaja na 
področju palače Schoenbrunn 
(del Unescove kulturne 
dediščine)

 je izredno priljubljen prav 
zaradi možnosti obiska 
dvorca in njegovih razkošnih 
vrtov obenem

 skrbi za približno 500 vrst 
živali, vključno z orjaškimi 
pandami, sibirskimi tigri in 
sloni

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

za 
družine

aktivni 
pod palmo

 zlata 
klasika  

za 
družine

zabaviščni 
park 

A V S T R I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8597&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1135&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


A V S T R I J A

Dunaj, najlepše cesarsko mesto

Tehnični Graz - futuristični Linz - cesarski Dunaj

od 99 €
2 DNI, AVTOBUS

od 149 €
3 DNI, AVTOBUS

od 199 €
3 DNI, AVTOBUS

 ogled veličastnih stavb in vseh 
najlepših znamenitosti Dunaja

 spoznali bomo tisoč let 
evropske zgodovine in moč 
nekdanje monarhije

 v zgodovinskem mestnem 
jedru se bomo seznanili tudi z 
zapuščino Slovencev

 Graz - ogled razstave Johana 
Pucha

 Linz - Ars Elektronica - muzej 
prihodnost

 Graz in Dunaj - doživetja 
v prestolnici Avstrije ter 
prestolnici avstrijske 
Štajerske

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

za 
družine

 zlata 
klasika  

za 
družine

palmina 
kulturnica 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8712&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/rezultati/?keys=8717,8598&dateRange=23.02.2021-31.12.2021


Po avstrijski Koroški - pridih Sredozemlja ob Vrbskem jezeru

Čokolada in Gradec

od 19 €
1 DAN, AVTOBUS

od 26 €
1 DAN, AVTOBUS

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

 možen vzpon na 
Pyramidenkogel s čudovitim 
razgledom

 ogledi in sprehodi v naravi

 super enodnevna zabava za 
družine 

 ogled mesta ob Muri, s 
številnimi prekrasnimi 
palačami

 Graz ima skoraj vse, kar imajo 
velika mesta - obenem je še 
vedno čutiti južnjaški šarm

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

ljubitelji 
narave

aktivni 
pod palmo

za 
družine

aktivni 
pod palmo

za 
družine

Salzburg in solni rudnik

Celovec, Minimundus in Reptilarij

A V S T R I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=5989&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=975&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


A V S T R I J A

Salzburg in solni rudnik

Celovec, Minimundus in Reptilarij

od 29 €
1 DAN, AVTOBUS

od 22 €
1 DAN, AVTOBUS

 že samo ime nam pove, da je 
dežela povezana s soljo

 spuščanje po toboganu v 
solnem rudniku

 ogled Mozartovega Salzburga 
in čudovitega mestnega jedra

 obisk Minimundusa, „sveta v 
malem“ in Planetarija

 na dosegu roke bomo imeli 
vse svetovne znamenitosti

 po želji ogled celovškega 
Reptilarija

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

aktivni 
pod palmo

za 
družine

zabaviščni 
park 

aktivni 
pod palmo

za 
družine

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=51&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=30&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Grossglockner in Zell am See

Idilična pokrajina Salzkammergut in Salzburg

od 29 €
1 DAN, AVTOBUS

od 129 €
2 DNI, AVTOBUS

 veliki Klek, oziroma po 
nemško Großglockner, je s 
3798 m najvišji vrh Avstrije in 
Visokih Tur

 pod Velikim Klekom se nahaja 
eden največjih ledenikov v 
Evropi (Pastirica oziroma po 
nemško Pasterze)

 vasica Heiligenblut - ena 
najlepših avstrijskih vasi z 
znamenito gotsko cerkvijo

 ogled idiličnega meseca 
Hallstatt

 čudovita pokrajina 
Salzkammergut

 zaključek v Salzburgu

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

ljubitelji 
narave

ljubitelji 
narave

aktivni 
pod palmo

aktivni 
pod palmo

za 
družine

za 
družine

A V S T R I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1054&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=892&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


A V S T R I J A

Grossglockner in Orlovo gnezdo

Salzburg - Passau - Linz (mini križarjenje z ladjo)

od 119 €
2 DNI, AVTOBUS

od 129 €
2 DNI, AVTOBUS

 program narejen po željah 
potnikov

 relativna višina Velikega Kleka 
je za Mont Blancom druga 
najvišja v Alpah.

 pod Orlovim gnezdom 
se nahaja eno najbolj 
romantičnih jezer v Nemčiji, 
Königsee

 Passau je prečudovito 
srednjeveško, trgovsko in 
univerzitetno mesto Spodnje 
Bavarske

 po najdaljši evropski reki 
priplujemo v Linz

 v Linzu se nahaja vedno 
bolj prepoznaven muzej 
prihodnosti, Ars Electronica

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

aktivni 
pod palmo

za 
družine

 zlata 
klasika  

aktivni 
pod palmo

za 
družine

 zlata 
klasika  

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1105&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=5988&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

Z LETALOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Nemci so drugi največji porabniki piva na svetu (po 

Ircih). Pivo je za njih hrana. 
• Nemčija se lahko pohvali z vodilnim gospodarstvom v 

Evropi. 
• Nemci poznajo več kot 300 vrst kruha in več kot 1000 

vrst klobas. 
• Nemščina ima 35 narečij. Govori jo več kot 100 

milijonov ljudi po svetu. 
• Nemčija ima več kot 150 gradov. 
• Čeprav ga imenujejo Oktoberfest, se festival piva 

začne septembra. Prvi je bil poročna zabava za 
princa Ludvika Bavarskega. 

• Ko je J. F. Kennedy prišel v Berlin, je izjavil: »Ich bin ein 
Berliner«, kar je lahko pomenilo, da je ali Berlinčan ali 
krof. 

• Berlin ima največjo železniško postajo v Evropi. 
• Najvišja katedrala na svetu je v Ulmu. 
• Zanikanje holokavsta v Nemčiji velja za kaznivo 

dejanje. 

ZA DOBER TEK
Poskusite spätzle, vrsto jajčnih testenin v obliki cmočkov 
ali vlivancev, kračo z zeljem v Nikolaiviertlu, prekajeno 
postrv iz jezera Königsee in jagodno sladico rote gruetze.

»Vsak inteligenten bedak lahko naredi stvari večje 
in bolj zapletene. Da bi stvari zapeljali v nasprotno 
smer preprostosti, je potrebno nekaj genialnosti in 
veliko poguma. «
 (Albert Einstein)

NEMČIJA JE DEŽELA
reda in natančnosti, piva in Oktoberfesta, razkošja gradov in dvorcev, romantične pokrajine ob Donavi 
in vinorodnega okoliša ob Renu, starih mest in nore prestolnice. 

ZVEZDNI PRAH
Nekoč se je filozof Immanuel Kant odpravil na sprehod in ni opazil, da ima na komolcu strgan suknjič. 
Znanec, ki ga je srečal, se je hotel na ta račun ponorčevati. Rekel je: »Tukaj ven pa gleda učenost!« Kant 
je odgovoril: «Neumnost pa gleda noter. «

VROČIH 7 V BERLINU
• Brandenburška vrata, nekdanji vhod v mesto, simbol svobode in združitve Vzhodnega in 

Zahodnega Berlina l. 1989, 
• veličastni dom nemškega parlamenta Reichstag, 
• Judovski muzej nenavadne arhitekture iz titana, na kateri se lomi in odbija svetloba, 
• ostanki nekoč 150 km dolgega Berlinskega zidu, ki je kar 28 let delil mesto, 
• Muzejski otok ali Museumsinsel na reki Spree z mnogimi muzeji, ki zasedajo večji del severnega 

dela otoka, 
• ljubka četrt Nikolaiviertel iz 13. st., ki je historično srce starega Berlina, 
• Kulturbrauerei ali varilnica sodobne kulture v nekdanji pivovarni iz 19. st. in užitkarska bližnja četrt 

Prenzlauer Berg. 

N E M Č I J A

Gradovi Ludvika II. Bavarskega 

München in zabaviščni park Legoland

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2788442&rangeType=variable&persons=2&t_rc=100005,100003#8=Bus&8=AirplaneBus
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2788442&rangeType=variable&persons=2&t_rc=100005,100003#filters_&8=Airplane


Gradovi Ludvika II. Bavarskega 

München in zabaviščni park Legoland

od 124 €
2 DNI, AVTOBUS

od 184 €
3 DNI, AVTOBUS

od 99 €
2 DNI, AVTOBUS

 ste vedeli, da je grad 
Neuschwanstein pravljičen 
grad, ki ga je v Trnuljčici 
uporabil Walt Disney?

 nastanjeni bomo malo 
drugače, pri prijaznih 
domačinih, ki nas bodo 
razvajali z njihovo tradicijo

 beseda Lego je izpeljana 
iz danskega leg godt, kar 
pomeni dobra igra

 55 milijonov lego kock, 50 
različnih atrakcij, miniaturna 
evropska mesta,...

 pohajkovanje po bavarski 
prestolnici München

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

zabaviščni 
park 

za 
družine

za 
družine

N E M Č I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1115&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/rezultati/?keys=961,593&dateRange=23.02.2021-31.12.2021


München - bavarska prestolnica 

Berlin in Dresden

od 42 €
1 DAN, AVTOBUS

od 199 €
4 DNI, AVTOBUS 

 München je eno najbolj 
uspešnih in najhitreje rastočih 
mest v Nemčiji

 dan preživet v bavarski 
prestolnici, mestu piva, 
klobas in drindlov

 Marijin trg ali Marienplatz je 
srce mesta, glavni mestni trg 
je že od leta 1158

 ogled kulturne metropole 
mednarodnega pomena in 
žarišče zgodovine, obenem 
pa združuje trende, mladost 
in svetovljanstvo

 Brandenburška vrata, 
simbol svobode in združitve 
Vzhodnega in Zahodnega 
Berlina

 ogled Dresdna, ki so ga 
včasih imenovali tudi „Firence 
ob Labi“

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

vikend 
v mestu 

palmina 
kulturnica 

N E M Č I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=851&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=262&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


N E M Č I J A

Orlovo gnezdo in solni rudnik

Nemčija malo drugače - pokrajina Baden Württemberg

od 42 €
1 DAN, AVTOBUS

od 289 €
4 DNI, AVTOBUS

 odlična kombinacija 
zgodovine, prečudovite 
narave in avanture

 prvi del potovanja zaznamuje 
Kehlstein (Orlovo gnezdo), ki 
se nahaja v naravnem parku 
Berchtesgaden

 solna dogodivščina je 
spuščanje po toboganu v 
solnem rudniku

 ogled Ravensburga, mesta 
družabnih iger in sestavljank

 v pokrajini in mestu Tübingen 
je živel naš Primož Trubar

 v zavetju Alp se nahaja otok 
cvetja-Mainau

 Bodensko jezero, tretje 
največje jezero v srednji 
Evropi

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

za 
družine

ljubitelji 
narave

za 
družine

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=815&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11363&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Gradovi reke Ren in mini križarjenje

od 319 €
4 DNI, AVTOBUS, LADJA

 križarjenje po reki Ren 
vključeno v ceno

 možnost degustacije znanega 
renskega rizlinga

 ogled enega najlepših mest 
nemške romantične ceste

 sprehod skozi bogato 
renesančno arhitekturno 
zapuščino mesta Augsburg

PREVERITE PONUDBO

ljubitelji 
narave

palmina 
kulturnica 

Linz in Passau 

od 139 €
2 DNI, AVTOBUS

 Passau je prečudovito 
srednjeveško, trgovsko in 
univerzitetno mesto spodnje 
Bavarske

 plovba do kulturne 
prestolnice Evrope - mesta 
Linz

PREVERITE PONUDBO

vikend 
v mestu 

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

N E M Č I J A

V stara nemška mesta in Berlin

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8669&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=949&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


N E M Č I J A

Gradovi reke Ren in mini križarjenje München in živalski vrt Hellabrun

od 99 €
2 DNI, AVTOBUS

 München je eno najbolj 
uspešnih in najhitreje rastočih 
mest v Nemčiji. 

 vikend v bavarski kulturni, 
gospodarski, trgovski in 
turistični prestolnici

 ogled enega najlepših in 
najbolj urejenih živalskih 
parkov na svetu

PREVERITE PONUDBO

vikend 
v mestu 

za 
družine

V stara nemška mesta in Berlin

od 279 €
4 DNI, AVTOBUS 

 potep po starih mestih 
Nemčije, ki skrivajo izredno 
bogato tradicijo in arhitekturo

 ogled Leipziga, mesta močno 
povezanega z znamenitimi 
osebnostmi kot so Bach, 
Mendelssohn in Wagner

 skok do Bayreutha, ki ga je 
Wagner izbral za prizorišče 
oper

 Berlin - kulturna metropola 
mednarodnega pomena 
in žarišče zgodovine, ki 
združuje trende, mladost in 
svetovljanstvo

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1131&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=946&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Po poteh Primoža Trubarja - 3 dni

Srednjeveška mesta nemške romantične ceste

od 179 €
3 DNI, AVTOBUS

od 249 €
4 DNI, AVTOBUS

 primerno tudi za zaključene 
skupine

 za ljubitelje kulture in 
slovenske besede

 ogled najslavnejšega mesta 
ob Romantični in Grajski cesti

 sprehod skozi mesta, kjer je 
pustil pečat Primož Trubar

 ogled najlepših mest nemške 
Romantične ceste

 Bamberg ali „frankovski Rim“

 možnost ogleda 
renesančnega gradu 
Weikersheim

 Augsburg sodi med najbolj 
bogata renesančna mesta v 
Evropi

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

N E M Č I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=694&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6050&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


N E M Č I J A

Po poteh Primoža Trubarja - 3 dni

Srednjeveška mesta nemške romantične ceste

Zabaviščni park - Europa park in Stuttgart

Legoland 

od 129 €
2 DNI, AVTOBUS

od 74 €
1 DAN, AVTOBUS

 v Evropa parku se lahko 
sprehodite po skoraj celotni 
Evropi in spoznate značilnosti 
posameznih držav, uživate 
v različnih predstavah ali v 
adrenalinskih dogodivščinah

 beseda Lego je izpeljana 
iz danskega leg godt, kar 
pomeni dobra igra

 nepozabna zabava za vso 
družino v družbi 50 milijonov 
lego kock

 otroci se lahko preobrazijo 
v vloge svojih junakov in 
počnejo stvari, ki jih običajno 
smejo opravljati samo odrasli

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

zabaviščni 
park 

za 
družine

zabaviščni 
park 

za 
družine

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=37&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=397&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


N E M Č I J A

Berlin 

od 279 €
3 DNI, LETALO

od 369 €
4 DNI, LETALO

 v letu 2019 je minilo 30 let od 
padca Berlinskega zidu

 številni muzeji in galerije, ki 
navdušujejo

 Berlin je kombinacija 
glamurja, živahne kulture, 
vrhunske arhitekture in 
odlične kulinarike z vsega 
sveta

PREVERITE PONUDBO

vikend 
v mestu 

palmina 
kulturnica 

Vabljenik branju bloga vodnika Matjaža Černovška:
„Nemčija je mnogo več od ustaljenih stereotipov 

in mene je ob vsakem izmed številnih obiskov 
prepričala v nasprotno. Tisti, ki si želite ustvariti 

svojo podobo, boste šli z veseljem na pot. „

BLOG

https://www.palma.si/rezultati/?keys=33,6134&dateRange=23.02.2021-31.12.2021
https://www.palma.si/blog/gremo-v-nemcijo/


Berlin preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Švica ni bila v vojni od leta 1515. 
• Je tretja najbogatejša država na svetu. 
• Jungfraujoch, najvišja železniška postaja v Evropi na 

nadmorski višini 3. 454 m, odpira veličasten pogled 
na vrhove Eiger, Monch in Jungfrau. 

• Zürich, največje švicarsko mesto, je finančno, 
trgovsko in kulturno središče države, ki se ponaša s 
številnimi galerijami in kar 50 muzeji. 

• Renski slapovi ali »Izvir nebes«, kot jih je poimenoval 
Goethe, so največji in najbolj vodnati slapovi v Evropi. 

• Nikjer v Švici ne morete biti dlje kot 15 km od jezera, 
saj jih je več kot 1500. 

• Le četrtina ljudi v Švici ima v lasti svoj dom. Večina jih 
ima bunkerje, ker so se bali jedrskih vojn. Danes mora 
vsak državljan po zakonu imeti zaklonišče ali dostop 
do njega. 

• Švicarski noži so rdeče barve, da se dobro vidijo v 
snegu. 

• Luknje v švicarskem siru povzroča ogljikov dioksid, 
ki ga oddajajo bakterije. Sirni fondue je bil nekoč 
kmečki obrok, saj so z namakanjem v vroč, topljeni 
sir lahko uporabili ves star kruh. 

ZA DOBER TEK
Ne zamudite švicarskih sirov, jetrnih klobasic, čokolad, 
müslijev, funduja, röstija (pečen krompir), crèpes (palačinke) 
in korenčkove torte. 

»Prostor, svetloba in red. To so stvari, 
ki jih človek potrebuje prav toliko kot hrano in 
spanje.«
 (arhitekt in slikar Le Corbusier)

ŠVICA JE DEŽELA
čudovitih jezer, ledeniških dolin, alpskih vrhov in širnih gozdov, luknjastega sira in čokolade, natančnih 
ur in polnih bančnih trezorjev, nevtralne zgodovinske vloge in kulturnega mozaika štirih narodov. 

ZVEZDNI PRAH
V polfinalu OP Francije leta 2009 so starši švicarskega teniškega asa Rogerja Federerja skupaj z 
njegovimi tesnimi prijatelji spremljali igro z močnim nasprotnikom Juanom Martinom Del Porto. Ta je 
imel zadnje servise. Prva dva je Federer uspešno obranil. Napetost ob tretjem je naraščala. Federerjev 
prijatelj je začel glasno vriskati in navijati. Rogerjeva mati ga je hitro zaustavila in rekla: »Šššššš, spoštuj 
druge, ne moreš navijati za nasprotnikove napake«. Turnir se je končal z dvojno napako pri servisih in 
zmago Federerja. 

VROČIH 5 V BERNU
• Staro mestno jedro Altstadt s katedralo, 
• stolp z uro »Zeitglockzentrum«, danes simbol in središče mesta, nekoč pa stražni stolp in ječa, 
• park Rosengarten z več kot 18. 000 vrtnicami, 
• hrib Gurten z izjemnim razgledom na celo mesto, 
• parlament na trgu Bundesplatz z znamenito stekleno kupolo. 

Š V I C A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2791954&rangeType=variable&persons=2&t_rc=744


Švicarska pravljica

Bernina express in italijanska jezera

od 349 €
4 DNI, AVTOBUS

od 219 €
3 DNI, AVTOBUS

 obisk švicarskega Monte Carla 
- Lugana

 vožnja z gorsko železnico na 
„Vrh Evrope“, na Jungfraujoch

 ogled glavnega mesta Švice

 skok do mogočnih Renskih 
slapov, ki so največji v Evropi

 skrivnostna soteska Via Mala

 postanek v kozmopolitskem 
St. Moritzu

 postanek ob jezeru Iseo; 
na vseh straneh je obdano 
s pisanimi vasicami, ki so 
znane po svoji elegantni 
arhitekturi

 možnost vožnje po najvišje 
ležeči evropski železnici, ki 
vodi čez 196 mostov, skozi 55 
tunelov; na gorskem prelazu 
Bernina pa doseže višino 
2253 m

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

ljubitelji 
narave

 zlata 
klasika  

ljubitelji 
narave

 zlata 
klasika  

za 
družine

Š V I C A

Švica express - vikend v Švici

Glacier Express in Švicarske Alpe

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=782&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=243&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Š V I C A

Švica express - vikend v Švici

Glacier Express in Švicarske Alpe

od 149 €
3 DNI, AVTOBUS

od 329 €
3 DNI, AVTOBUS

 sprehod po največjem 
švicarskem mestu - Zürich

 postanek pri mogočnih 
Renskih slapovih, ki jih je 
Goethe poimenoval „Izvir 
nebes“

 skok v Nemčijo in ogled 
botaničnega razkošja

 postanek v kozmopolitskem 
St. Moritzu

 po želji pravljična vožnja 
z znamenitim ledeniškim 
vlakom čez 291 mostov in 91 
predorov

 ste vedeli da je Glacier 
express najpočasnejši vlak na 
svetu?

 ogled Zermatta, “domovanja” 
najbolj fotografirane gore na 
svetu

 postanek v kozmopolitskem 
St. Moritzu

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

ljubitelji 
narave

ljubitelji 
narave

 zlata 
klasika  

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1125&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=194&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Š V I C A

Z nahrbtnikom v Švico - 3 dni

Ženeva in zahodna Švica

od 259 €
3 DNI, AVTOBUS

od 279 €
3 DNI, AVTOBUS

 spoznavanje raznolike Švice v 
objemu gora, dolin, pašnikov 
in jezer

 skok do Davosa, najvišje 
ležečega mesta v Evropi

 v družbi prijetnih sopotnikov, 
ljubiteljev narave

 Ženeva poleg znamenitosti 
slovi po odlični čokoladi, 
najvišjem vodometu in 
urejenosti

 ogled očarljivega 
srednjeveškega gradu Chillon

 obisk tovarne čokolade v 
vasici Broc in sirarne Gruyer

 možnost ogleda muzeja - 
iznajditelja filmske pošasti 
Alien

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

ljubitelji 
narave

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
narave

gurman 
pod palmo

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1147&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1075&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

Z LETALOM

VROČIH 5 V AMSTERDAMU IN OKOLICI
• Mostovi in kanali, nacionalni simbol - mlin na reki 

Amstel in zgodovinski center s kraljevo palačo, 
• muzej Van Gogha z največjo zbirko slik velikega ume-

tnika, 
• zgodovinski Rijksmuseum s slavnim obdobjem nizo-

zemskega kolonializma in zbirko zlatih del Rembran-
dta, 

• Keukenhof, ena največjih in najprestižnejših razstav 
cvetja na svetu

• tipična nizozemska pokrajina in ribiške vasice ob morju

VROČIH 5 V BRUSLJU
• Manneken Pis - lulajoči maneken je majhen kip z 

velikim ugledom, 
• veliki trg Grote Markt z leposlovnim slovesom 

najlepšega gledališča na svetu, 
• nacionalna katedrala St Michel & Gudule je izjemen 

primer gotske arhitekture, 
• Galeries Saint Hubert, znane s steklom pokrite 

pasaže z luksuznimi trgovinami in stanovanji - prve 
komercialne pasaže v Evropi, 

• edinstvena struktura Atomium je simbol mesta in 
priljubljen razstavni center. 

ZA DOBER TEK
Prigrizki bitterballen se pomakajo v gorčično omako. Posku-
site še surove slanike, prekajeno jeguljo, slavno holandsko 
omako, grahovo juho, domačega edamca in gaudo ter pala-
činke s sladoledom in češnjevim prelivom.

»Kakšno bi bilo življenje, če ne bi imeli poguma, da 
bi karkoli poskusili?«
 (Nizozemski slikar Vincent Van Gogh)

NIZOZEMSKA JE DEŽELA
polj, ukradenih morju, ravne pokrajine in kolesarskih stez, kraljevine in diamantov, velikih umetnikov in 
svobode, mlinov na veter, kanalov in mostov, tulipanov in cokel, sira in krompirja. 

BELGIJA JE DEŽELA
Evropske unije, čokoladnih pralin, srednjeveških gradov in legendarnih utrdb, živahnih mest, školjk in fran-
coskega krompirčka. 

ZVEZDNI PRAH
Eden najbolj priznanih slikarjev, Vincent Van Gogh, je bil izjemno čustven človek. Čeprav ni hodil v slikar-
sko šolo, se je s svojim čutom za barvo, svetlobo in lahkotnost pridružil impresionistom. Duševno je bil 
šibak človek, njegovo razpoloženje je bilo polno nihanj. Eno svojih najbolj znanih slik Avtoportret je ustvaril 
še isti dan, ko si je odrezal uho in ga podaril neki prostitutki v baru. Svoje zadnje trenutke je prostovoljno 
preživel na psihiatričnem oddelku, kjer je slikal brez predaha. 

N I Z O Z E M S K A
i n  B E L G I J A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2786778,2790332&rangeType=variable&persons=2&t_rc=175,100100#8=Airplane
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2786778,2790332&rangeType=variable&persons=2&t_rc=175,100100#filters_&8=Bus


Amsterdam in Bruselj z avtobusom

Amsterdam in Bruselj z letalom

od 349 €
6 DNI, AVTOBUS

od 599 €
4 DNI, LETALO

 vključena izleta po severni in 
Južni Holandiji

 obisk cvetlične razstave 
Keukenhof, ki velja za eno 
največjih na svetu 

 ogled živahnega Amsterdama, 
ki ga imenujejo tudi severne 
Benetke

 možnost nakupa odličnih 
nizozemskih sirov in belgijske 
čokolade

 vključena izleta po severni in 
južni Holandiji

 ogled dveh čudovitih 
prestolnic Beneluksa

 ogled treh izjemnih mest: 
Rotterdam, Haag in 
Amsterdam

 vožnja po podeželju, kjer 
bomo obiskali kar nekaj 
slikovitih vasic  

 obisk cvetlične razstave 
Keukenhof

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

za 
družine

palmina 
kulturnica 

 zlata 
klasika  

za 
družine

palmina 
kulturnica 

N I Z O Z E M S K A  I N  B E L G I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=862&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=857&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


N I Z O Z E M S K A  I N  B E L G I J A

Amsterdam, nizozemsko podeželje in cvetoča polja

Vikend v Amsterdamu

od 299 €
5 DNI, AVTOBUS

od 479 €
3 DNI, LETALO

 vključena izleta po severni in 
Južni Holandiji

 obisk cvetlične razstave 
Keukenhof, ki velja za eno 
največjih na svetu 

 ogled živahnega Amsterdama, 
ki ga imenujejo tudi severne 
Benetke

 slikovito podeželje in cvetoča 
polja za vse ljubitelje narave

 vključen izlet po severni 
Holandiji

 ogled živahnega Amsterdama, 
mesta s posebnim utripom

 obisk sirarne, kjer bomo 
lahko poskusili odlične 
nizozemske sire

 postanki v tipičnih 
nizozemskih vasicah ter 
vožnja skozi podeželje

 dovolj prostega časa za 
samostojna raziskovanja

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

vikend 
v mestu 

aktivni 
pod palmo

za 
družine

 zlata 
klasika  

ljubitelji 
narave

palmina 
kulturnica 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=982&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1106&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


N I Z O Z E M S K A  I N  B E L G I J A

Nizozemska – s kolesi med kanali Amsterdama in peš

od 649 €
4 DNI, LETALO

 obisk Nizozemske na pravi 
način – s kolesom po 
Amsterdamu

 ogled sirarne in coklarne

 postanki v tipičnih 
nizozemskih vasicah ter vožnja 
skozi podeželje

 obisk ene največjih in 
najprestižnejših razstav cvetja 
na svetu – Keukenhof

PREVERITE PONUDBO

aktivni 
pod palmo

vikend 
v mestu 

Z ostrim humorjem in brez zaves: odprti in varčni 
Nizozemci - Dežela tulipanov skozi oči Palminega 

vodnika Igorja Rajnerja
„Velik del Nizozemske je pod morsko gladino in to 

je tisto, kar popotnika največkrat preseneti, saj 
si težko predstavlja, da se morajo Nizozemci na 

obalo vzpenjati. Če ne bi bili tako vztrajni, drzni in 
napredni ...“

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

palmina 
kulturnica 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11346&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/blog/humor-brez-zaves-odprti-nizozemci/


Nizozemska – s kolesi med kanali Amsterdama in peš
preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Madžarska je ena najstarejših držav v Evropi, saj je bila 

ustanovljena že leta 896. 
• Dvorec Kesztely v bližini Blatnega jezera je ustvarila 

vplivna družina hrvaških korenin Festetics, ki je tudi 
ustanoviteljica prve agronomske univerze. 

• Kar je za nas Jadransko morje, je za Madžare največje 
jezero Balaton, ki mu pravijo kar Madžarsko morje. 

• Madžari imajo več kot 1500 term. Terme Gellert na 
hribu nad Donavo v Budimpešti se imenujejo po 
katoliškem škofu Gellertu. Uporabljali so jih že v 13. st., 
danes pa je to sodoben kompleks bazenov in savn. 

• Mesto Eger na severu Madžarske s svojim gradom in 
termami velja za eno najbolj romantičnih mest v deželi. 

• Madžarščina zveni kot »marsovščina«. Izvira iz ugro - 
finske skupine jezikov, ki so najtežji za učenje

• Madžari so izumili holografijo, kemični svinčnik in 
teorijo vodikove bombe. 

• Imajo bogato zgodovino klasične glasbe, saj so se tu 
rodili znameniti skladatelji, kot so Bartok, Kodaly in 
Liszt. 

ZA DOBER TEK
Ne zamudite avtohtonih paprikaša, golaža in svaljkov, toltott 
kaposzta ali polnjenega zelja, túrós csusze ali testenin z 
domačim sirom in smetano in retes ali štrudlja. Slavni grenki 
liker iz 40 zelišč je znamke Unicum, za sladko grlo pa poskrbi 
požirek palinke. 

»V sanjah in ljubezni ni nič nemogoče.«
 (Pesnik Janos Arany)

MADŽARSKA JE DEŽELA
z bogato tradicijo in očarljivo prestolnico, madžarskimi kavboji in cigansko glasbo, znamenitimi konji in 
plesočim čardašem, pekočo hrano in sladko palinko. 

ZVEZDNI PRAH
Ernö Rubik, arhitekt in izumitelj znamenite Rubikove kocke, je rekel: »Kocka in življenje sta oba sestavljena 
iz problemov in ugank. In vendar med njima obstaja bistvena razlika. Reševanje problemov pri kocki je 
odvisno samo od nas in jih lahko rešimo sami. Problemi v vsakdanjem življenju pa so veliko bolj nejasni in 
raznovrstni. Reševati jih brez pomoči drugih je nesmiselno in dolgočasno. «

VROČIH 5 V BUDIMPEŠTII
• Grajski hrib Várhegy v Budimu, mestu na desnem bregu Donave, 
• Budimski grad z Narodna galerijo in deli madžarskih slikarjev ter kiparjev, 
• nekoč največji parlament na svetu Országház z dolžino 268 m in mogočno kupolo, 
• največja cerkev v mestu, posvečena sv. Štefanu (Szent István templom) in zgrajena v novem 

renesančnem slogu, 
• državna opera (Állami Operaház), oplemenitena z deli najboljših madžarskih slikarjev. 

M A D Ž A R S K A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2788884&rangeType=variable&persons=2&t_rc=234,100144,100145


Budimpešta - kraljica Donave

Vikend v Budimpešti

od 39 €
1 DAN, AVTOBUS

od 99 €
2 DNI, AVTOBUS

 Budimpešta ima nekaj 
za vsakogar, od bogate 
zgodovine in razkošne 
arhitekture, do zdravilnih 
termalnih voda 

 znamenita Vaci ulica

 očarljiv Budimski grad

 pestro nočno življenje z veliko 
zabave

 postanek na Citadeli

 obisk Blatnega jezera

 obisk slovite čarde s 
folklornim programom, 
večerjo in pijačo

 Budimpešta ima nekaj 
za vsakogar, od bogate 
zgodovine in razkošne 
arhitekture, do zdravilnih 
termalnih voda 

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

za 
družine

palmina 
kulturnica 

vikend 
v mestu 

 zlata 
klasika  

M A D Ž A R S K A

Peč, čarovnice in porcelan - Madžarska malo drugače

Budimpešta in biseri Madžarske

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1163&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=678&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


M A D Ž A R S K A

Peč, čarovnice in porcelan - Madžarska malo drugače

Budimpešta in biseri Madžarske

od 115 €
2 DNI, AVTOBUS

od 139 €
3 DNI, AVTOBUS

 možnost degustacije vin 
madžarske Baranje

 slovita tovarna porcelana 
Zsolnay

 grad Siklos buri duhove o 
čarovnicah

 romantično mesto Pecs

 bogata zgodovina

 tradicionalna večerja v čardi s 
folklornim programom

 odlična priložnost za 
raziskovanje Madžarske

 Budimpešta ima nekaj 
za vsakogar, od bogate 
zgodovine in razkošne 
arhitekture, do zdravilnih 
termalnih voda 

 obisk tradicionalne čarde 
z bogatim folklornim 
programom in večerjo

 postanek v Godollu in ogled 
čudovitega dvorca Kiraly

 očarljivi vrtovi in Beethovnov 
muzej

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

za 
družine

za 
družine

palmina 
kulturnica 

gurman 
pod palmo

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11725&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4727&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Balaton, madžarsko morje 

Blatno jezero z okolico

od 139 €
3 DNI, AVTOBUS

od 34 €
1 DAN, AVTOBUS

 obisk Veszprema, mesta 
kraljic

 čudovit polotok Tihany

 s trajektom čez Blatno jezero

 kopanje v največjem 
naravnem zdraviliškem jezeru 
v Evropi

 znameniti dvorec Festetics

 predstava s konji in čikoši

 obisk Veszprema, mesta 
kraljic

 čudovit polotok Tihany

 s trajektom čez Blatno jezero

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

za 
družine

 zlata 
klasika  

za 
družine

M A D Ž A R S K A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4728&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=942&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


M A D Ž A R S K A

Madžarska Provansa

Najlepši gradovi Madžarske

od 49 €
1 DAN, AVTOBUS

od 229 €
3 DNI, AVTOBUS

 dišeča polja sivke

 Madžarsko morje - Balaton

 znameniti dvorec družine 
Festetics

 Vezsprem – mesto kraljic

 drugačna Madžarska

 za ljubitelje rujne kapljice

 epski gradovi

 fascinantna vožnja skozi gore 
Mátra do Egerja

 ogledi krajev Eger, Tokaj in 
Sopron

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

za 
družine

ljubitelji 
narave

za 
družine

palmina 
kulturnica 

gurman 
pod palmo

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=10902&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=10899&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


M A D Ž A R S K A

Budimpešta, Bratislava in Dunaj

od 149 €
3 DNI, AVTOBUS

 obisk treh čudovitih 
srednjeevropskih prestolnic

 obisk slovite čarde s 
folklornim programom, 
večerjo in pijačo

 z ladjo po Donavi iz Bratislave 
na Dunaj

 Budimpešta je prestolnica, ki 
očara vsakega obiskovalca

 Mozartova palača v Bratislavi
 cesarski Dunaj

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

za 
družine

Kadar omenimo Madžarsko, jo najpogosteje povežemo z 
njeno prestolnico Budimpešto ali Balatonom, madžarskim 

morjem, kot ga radi imenujemo. Vendar naša soseda 
ponuja veliko več. Je država, ki se ponaša z epskimi 

gradovi in spektakularnimi jezeri. Madžarska ima kar 22 
vinskih regij in v šali bi lahko rekli, da je to veliko preveč 

za velikost države. Prebivalci so neverjetno ponosni na 
svoja vina in tradicijo, ki sega daleč v zgodovino. 

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1078&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/blog/


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Češke Budejovice, prestolnica slavnega piva, se lahko 

pohvalijo z enim največjih in najlepših evropskih trgov. 
• Česky Krumlov je eno najlepših srednjeveških mest v 

Evropi pod zaščito Unesca. Mestno središče se v obliki 
podkve vije ob reki Vltavi in ostaja skoraj isto kot pred 
pol tisočletja. 

• Med čarobnimi gradovi južne Češke je Krumlov 
grad eden najpomembnejših kulturno zgodovinskih 
spomenikov Srednje Evrope. 

• Sinagoga v Plzeňu je druga največja sinagoga v Evropi 
in tretja največja na svetu. 

• Češki izobraževalni sistem je 15. najboljši na svetu. 
• Snižka je s 1. 602 m najvišji vrh Češke. 
• Češka je ena najmanj religioznih dežel na svetu. 
• Češka ima 4 nacionalne parke - Krkonoše, Šumavo, 

Podyji in Česke Švýcarsko. 
• Čehi so znani po prijetnih zdraviliških mestih, 

zlasti tistih, ki so ob meji z Nemčijo - Karlovy Vary, 
Františkovy Láznì in Teplice. 

• Škoda je eden največjih proizvajalcev avtomobilov v 
srednji Evropi. 

• Država ima kar 46 letališč, glavno je Ruzynì. 
• Jaroslav Heyrovský je bil prvi Nobelov nagrajenec, ki 

je leta 1959 prejel nagrado za raziskave na področju 
elektroanalizne kemije. 

• Čehi so v svetovnem vrhu po pitju piva. 

ZA DOBER TEK
Ne zamudite slavnih knedličkov, krompirjevih palačink, 
vloženih kislih klobasic in svičková na smetanĕ ali popečenih 
govejih zrezkov v sladki kremni omaki. 

»Če samega sebe jemlješ preveč resno, tvegaš 
posmeh. Če se vedno znaš pošaliti in nasmejati na 
svoj račun, pa se ti drugi ne posmehujejo.« 

 (Vaclav Havel, dramatik 
in nekdanji predsednik Češke)

ČEŠKA JE DEŽELA
romantike in lepih žensk, hokeja in pivnic, vojaka Švejka in beherovke, umetniških vrhuncev in arhitekturnih 
mojstrovin, lutkovnega gledališča in dobrega filma. 

ZVEZDNI PRAH
Češki pisatelj Franz Kafka je tik pred smrtjo dal natančne informacije svojemu prijatelju Maxu, kaj narediti z 
njegovimi zapiski, knjigami, dnevniki, pismi in skicami. “Vse, kar zapuščam za seboj, želim, da neprebrano 
sežgeš. ” Na srečo ga prijatelj ni poslušal in danes je večina njegovih del ohranjena in objavljena. 

VROČIH 5 V PRAGI
• Praški grad, največji srednjeveški grad na svetu in dragulj prestolnice, muzej češke zgodovine in 

umetnosti, 
• Karlov most, ena najbolj priljubljenih turističnih točk, živahna podnevi in ponoči, 
• astronomska ura in Staromestni trg, obkrožena z baročno, gotsko in rokokojsko arhitekturo, 
• trg Vaclav, simbol sodobne Prage s spomenikom nekdanjemu predsedniku, 
• najstarejša evropska židovska četrt Josefov, polna čudovitih zgodovinskih stavb. 

Č E Š K A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2787826&rangeType=variable&persons=2&t_rc=232


Zlata Praga

od 149 €
3 DNI, AVTOBUS

 ogled mesta Češki Krumlov - 
enega najlepših srednjeveških 
mest na svetu

 na poti tudi ogled Čeških 
Budjejovic, prestolnice 
slavnega piva

 možnost obiska znane 
pivovarne Budvar

 priporočamo mini križarjenje 
po Vltavi s kosilom, da si 
ogledamo mesto še iz druge 
perspektive

PREVERITE PONUDBO

vikend 
v mestu 

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

Mogočni gradovi Češke in Praga

od 199 €
4 DNI, AVTOBUS

 ogled Prage in njenih 
znamenitosti

 v prestolnici je bil aktiven in 
je deloval naš arhitekt Jože 
Plečnik

 obisk najlepših čeških 
gradov (Praški grad, 
Karlštajn, Hluboka, Krumlov, 
Rožmberk)

 na poti tudi ogled Čeških 
Budjejovic, prestolnice 
slavnega piva Budvar

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

za 
družine

palmina 
kulturnica 

Praga in mini križarjenje

Č E Š K A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=772&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1041&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Č E Š K A

Praga in mini križarjenje

od 99 €
2 DNI, AVTOBUS

 ogled vseh najlepših 
znamenitosti Prage

 možnost ogleda Praškega 
gradu, največjega 
srednjeveškega gradu, ki slovi 
kot dragulj prestolnice

 priporočamo mini križarjenje 
po Vltavi s kosilom, kjer 
bomo spoznali mesto iz druge 
perspektive

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

Čarobna južna Češka

od 99 €
2 DNI, AVTOBUS

 obisk najlepših gradov južne 
Češke, grad Rožmberk, 
Krumlov - Hluboka

 postanek v Češkem 
Krumlovu - enem najlepših 
srednjeveških mest v Evropi

 na poti ogled Čeških 
Budjejovic, prestolnice 
slavnega piva Budvar

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1090&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1089&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Popotovanje po Češki - Karlovy Vary, Plzen in Praga

od 149 €
3 DNI, AVTOBUS

 v prvem delu potovanja ogled 
zdraviliškega mesteca Karlovy 
Vary, znanega po številnih 
vrelcih in po prizorišču 
filmskega festivala

 obisk Plzna - tukaj domuje 
slovita pivovarna Pilsner 
Urquell

 skok v češko prestolnico 
Prago

 ogled mesta Češki Krumlov - 
enega najlepših srednjeveških 
mest na svetu

PREVERITE PONUDBO

za 
družine

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

Č E Š K A

Zlata Praga in Dresden

od 149 €
3 DNI, AVTOBUS

 ogled Prage in njenih 
znamenitosti

 drugi dan po želji izlet v 
Dresden, očarljivo zakladnico 
nemške zgodovine

 priporočamo mini križarjenje 
po Vltavi;  pluli bomo med 
mostovi, rečnimi otoki in  
pravljičnimi stavbami

PREVERITE PONUDBO

za 
družine

palmina 
kulturnica 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=806&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1127&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Vsi, ki obiščejo Češko, začnejo s Prago, zibelko 
češke kulture in enim najbolj fascinantnih 

evropskih mest. Praga ponuja skoraj nedotaknjeno 
srednjeveško jedro gotske arhitekture, ki vas 

lahko popelje 500 let nazaj - Karlov most iz 14. 
stoletja, ki povezuje dve zgodovinski soseski čez 

reko Vltavo, z grajskim obzidjem in stolpi sv. Vida, 
ki se dviga zgoraj. ena od klasičnih znamenitosti 

svetovnega potovanja. Toda mesto ni samo 
zgodovina; je vitalno urbano središče.

Skočimo v osrčje Evrope, na Slovaško, in osrečimo 
želodce s krompirjevimi cmoki z ovčjim sirom. 
Znameniti gradovi in dvorci,bogata kulturna 

dediščina, naravni mineralni in termalni vrelci 
okoli katerih so zrasla zdravilišča kot tudi 

znamenito gorovje Tatre, so le eden od razlogov za 
obisk.

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

https://www.palma.si/blog/
https://www.palma.si/blog/


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

• V Visokih Tatrah na severu države se nahaja gora 
Gerlachovský štít, ki je z 2.655 m najvišja točka.

• Slovaška ima največ gradov in dvorcev na prebivalca 
na svetu. Med več kot 600 historičnimi trdnjavami 
izstopata srednjeveški grad Bojnice in Spiški grad , ki 
je obenem največja največji srednjevropska utrdba.

• Slovaška ima 9 nacionalnih parkov, 12 naravnih in 
kulturnih znamenitosti pod zaščito UNESCA.

• Pod slovaškimi tlemi se skriva več kot 6000 jam, 
Slovaška se ponaša tudi s kar 1300 izviri mineralne 
vode.

• Železniški promet lahko brezplačno uporabljajo vsi 
mladi, stari do 26, ter starejši od 62 let.

• Slovaki imajo izredno radi svoje otroke, kar kaže tudi 
eden izmed najdaljših porodniških dopustov na svetu, 
takoj za Estonijo. Mama ima na Slovaškem namreč 
pravico, da za otroka doma (164 tednov) skrbi do 
njegovega tretjega leta.

ZA DOBER TEK
Slovaška ima odlično kulinariko. Nikakor ne smete 
zamuditi: krompirja z ovčjim sirom (Bryndzové halušky), 
Pierogis, polnjen z bryndzo (Bryndzové pirohy), zelje kupa 
(Kapustnica), svinjine s cmoki in zeljem (Vepřo knedlo zelo), 
gulašova juhe (Gulášová polievka), pohovani sir s pomfritom 
in tartarjevo omako (Vyprážaný syr), Schnitzel (Vyprážaný 
rezeň), krompirjevih palačink (Zemiakové placky), …
Lokalna pijača je zagotovo pivo. Tako kot Češka, ima tudi 
Slovaška, tradicionalne lokalne pivnice, ki so po stilu in 
kvaliteti zelo podobni Češkim. Palmino priporočilo: Zlatý 
Bažant ,Kelt , Corgoň, Topvar, Šariš, …

SLOVAŠKA JE DEŽELA
Slovaška je dežela čudovitih gradov in lepih dvorcev, bogate kulturne dediščine in aristrokratske zgodovine, 
zanimivega glavnega mesta in prijaznih prebivalcev, odlične kulinarike in neokrnjene narave. 

VROČIH 5 V BRATISLAVI
• Simpatično mestno središče z živahnimi ulicami, trgi in trgovinicami, 
• razgled vse do Dunaja v jasnem vremenu z bratislavskega gradu in srednjeveškega obzidja, 
• Modra cerkev (Modrý kostolík) nenavadne sinje modre barve, šaljivo imenovana Smrkčeva cerkev, 
• grad Devin, stoletja nepremagljiva utrdba na sotočju Morave in Donave, 
• palača rodbine Kegleviš, kjer je na enem prvih koncertov slovel mladi Mozart in kjer je bil pogosto v 

gosteh Beethoven. 

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Slovaki so na prvi pogled videti zadržani, a se bodo hitro sprostili, če jih pozdravite v njihovem jeziku.
• Paziti je potrebno, da Slovakov ne zamenjamo s Čehi, s katerimi so do leta 1993 živeli v skupni državi.
• Slovaki cenijo pozdrav prijatelja ali pa le naključnega mimoidočega. Z “dobry den” jih lahko 

pozdravljate skozi celoten dan, ne glede na jutro, popoldan ali večer.
• Ko se pozdravijo ali poslovijo, s preprostim “Ahoj!” ne boste nikoli zgrešili, Slovaki ga uporabljajo kot 

živijo in adijo.
• Na Slovaškem se je rodil tudi Štefan Banič, izumitelj padala.
• Znameniti ameriški pop umetnik Andy Warhol, je imel slovaške korenine.

S L O V A Š K A

Bratislava in Brno

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2791564&rangeType=variable&persons=2&t_rc=481,722,837,1577


S L O V A Š K A

Slovaška pravljica 

od 249 €
4 DNI, AVTOBUS

 za začetek ogled slikovitega 
zdraviliškega kraja Pieštany

 v mestu  Trenčin se bomo 
sprehodili do gradu, kjer je 
živela Barbara Celjska

 obisk mestnega središča 
Žilina- center avtomobilske 
industrije

 gremo do športnega središča 
Štrbskega plesa in sprehod 
ob jezeru pod vrhovi Tater

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

Bratislava in Brno

od 109 €
2 DNI, AVTOBUS

 Bratislavi, mestu ob Donavi, 
ki je bila skoraj tisoč let pod 
madžarsko vladavino, pravijo 
tudi mali Dunaj

 z gradu Devin je čudovit 
razgled

 ogled drugega največjega 
mesta na Češkem in 
prestolnice Moravske - Brna

 vikend odklop v dveh mestih

PREVERITE PONUDBO

vikend 
v mestu 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8547&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4733&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Bratislava in Dunaj

od 99 €
2 DNI, AVTOBUS

 Bratislavi pravijo tudi mali 
Dunaj

 Dunaj je od Bratislave 
oddaljen slabih 60 
kilometrov, v mestu pa 
je ogromno palač iz časa 
Habsburške monarhije

 z gradu Devin je čudovit 
razgled

 možnost zanimive vožnje s 
katamaranom iz Bratislave na 
Dunaj

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

vikend 
v mestu 

Bratislava in Nežidersko jezero

od 99 €
2 DNI, AVTOBUS

 Bratislavi pravijo tudi mali 
Dunaj, mesto pa je bilo skoraj 
tisoč let pod madžarsko 
vladavino

 ogled najbolj znanega in 
lepo ohranjenega slovaškega 
gradu Červeny Kamen

 z gradu Devin je čudovit 
razgled

 Nežidersko jezero - pravijo 
mu Dunajsko morje in je 
največje jezero v Avstriji, je 
stepsko in rahlo slano

PREVERITE PONUDBO

za 
družine

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

S L O V A Š K A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8549&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=165&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

Z LETALOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• God je na Poljskem bolj pomemben kot rojstni dan. 
• Med vsemi državi EU se Poljaki poročijo najmlajši. 
• Poljaki imajo 17 Nobelovih nagrajencev. 
• Marie Curie Sklodowska je bila prva in edina 

Nobelova nagrajenka v dveh znanstvenih vedah in 
prva profesorica na pariški Sorboni. 

• Nikolaj Kopernik je ovrgel geocentrični vesoljski 
sistem, ki je veljal od Klavdia Ptolomeja in zagotovil, 
da je Sonce središče planetnega sestava. 

• Poljaki so izumili neprebojni jopič, cepivo proti 
otroški paralizi, walkie - talkie, detektor min in 
vodko, pri čemer bijejo dolgoletno vojno z Rusi, ki 
trdijo enako. 

ZA DOBER TEK
Poskusite barszcz juho iz rdeče pese, ocvrt svinjski zrezek 
s klobasami in krompirjem, kuhano kračo kaszanko, 
cmoke in kombinacijo pikantnega dušenega kislega zelja 
in različnih vrst mesa.

»Življenje ni enostavno. Pa kaj potem. Biti 
moramo vztrajni in predvsem zaupati vase. 
Moramo verjeti, da smo nadarjeni za nekaj in da 
to lahko najdemo in dosežemo.« 
 (fizičarka in kemičarka Marie Curie)

POLJSKA JE DEŽELA
burne zgodovine vzponov in padcev, srčnih in pogumnih ljudi, ambicioznega napredka v mestih in 
slikovite tradicije na podeželju. 

ZVEZDNI PRAH
Slavni in priljubljeni pianist Artur Rubinstein je stal v avli koncertne dvorane med občinstvom, ki je drlo 
na svoja mesta v dvorano, kjer se je začenjal njegov recital. Rubinsteina, ki je ravno stal pri blagajni, 
je opazil redar. Ker ga ni spoznal, je mislil, da je Rubinstein spregledal napis razprodano. Zaklical je: 
»Oprostite, gospod, ampak za vas nimamo več prostega sedeža.« »Se lahko potem usedem kar za 
klavir?« je vprašal slavni pianist. 

VROČIH 5 V VARŠAVI
• Palača Lazienki ali Palača na otoku - čudovit sprehod skozi življenje nekdanjih prebivalcev palače 

in skozi park s Chopinovim spomenikom, 
• Kraljevi grad z obnovljeno zunanjostjo in originalno notranjo opremo, 
• stolp Zygmunt, posvečen poljskemu kralju iz 17. st. na trgu pred Kraljevim gradom, 
• obzidje Barbican, prvotno zgrajeno z namenom vhoda v mesto, 
• Palača znanosti in kulture, Stalinovo darilo Poljski in večnamenska stavba impresivne velikosti. 

P O L J S K A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2790883&rangeType=variable&persons=2&t_rc=797,1441,100091,100151,100320,100349,100510#8=Bus
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2790883&rangeType=variable&persons=2&t_rc=797,1441,100091,100151,100320,100349,100510#filters_8=Airplane


Krakov, Auschwitz in rudnik Wieliczka

od 199 €
4 DNI, AVTOBUS

 Krakow - najlepše poljsko 
mesto

 zgodovinsko pomemben 
Auschwitz

 mogočni solni rudnik 
Wieliczka

 židovska četrt Kazimierz
 Olomouc - zgodovinska 

prestolnica Moravske

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

Bratislava in Krakov

od 248 €
4 DNI, AVTOBUS

 tri srednjeevropske države na 
enem izletu - Češka, Poljska 
in Slovaška

 zgodovinsko pomemben 
Auschwitz

 grad Devin in grad Wavel

 mogočni solni rudnik 
Wieliczka

 brez nočnih voženj

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

vikend 
v mestu 

Naravne lepote južne Poljske: Zakopane, Wieliczka in Krakow

Varšava in Krakov z avtobusom

P O L J S K A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=226&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=888&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


P O L J S K A

Naravne lepote južne Poljske: Zakopane, Wieliczka in Krakow

Varšava in Krakov z avtobusom

od 256 €
5 DNI, AVTOBUS

od 279 €
5 DNI, AVTOBUS

 obisk enega najslikovitejših 
poljskih narodnih parkov

 odličen izlet za rekreativne 
pohodnike in ljubitelje gora

 prikaz pridelave in pokušina 
enega najbolj priljubljenih 
poljskih piv Zywiec

 mogočni solni rudnik 
Wieliczka

 gorsko letovišče Zakopane

 grad Wavel

 najbolj znani poljski mesti 
Varšava in Krakov

 zgodovinsko pomemben 
Auschwitz

 mogočni solni rudnik 
Wieliczka

 največje romarsko središče 
Czestochowa

 prelepo mestno središče 
Krakov

 moderna Varšava

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8619&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=52&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


P O L J S K A

Varšava in Krakov z letalom

od 599 €
4 DNI, LETALO

 ogled Varšave in Krakova
 v Varšavi je najožja zgradba 

na svetu
 mesto Czestochova - 

pomembno romarsko 
središče

 zgodovinsko pomemben 
Auschwitz

 mogočni solni rudnik 
Wieliczka

PREVERITE PONUDBO

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

Poljska je dežela burne zgodovine, vzponov in 
padcev, srčnih in pogumnih ljudi, ambicioznega 

napredka v mestih in slikovite tradicije na podeželju. 
Čudoviti srednjeveški gradovi se razprostirajo po 
hribovitem južnem delu države. Daleč od velikih 

mest vas pričakajo gore in jezera, mogočni gozdovi 
in reke, ki ponujajo veliko možnosti za aktivnosti na 

svežem zraku. 

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=414&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/blog/


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Postojnska jama je najbolj obiskana jama v Evropi. 

Ima 20 km hodnikov, galerij in dvoran. Njen zname-
niti prebivalec je Proteus - človeška ribica

• Slovenija je dom več kot 400 zaščitenih rjavih med-
vedov. 

• Triglavski narodni park je eno najstarejših zaščitenih 
naravnih območij v Evropi. 

• Simbol Ljubljane je zmaj, ki naj bi ga ubil starogrški 
junak Jazon. Pravijo, da pomaha z repom, ko se čez 
most sprehodi devica. 

• Nekatere prizore iz filma Zgodbe iz Narnie so posneli 
v dolini smaragdne reke Soče. 

• Lipicanci, redki beli konji, izhajajo iz Slovenije. Nji-
hov ples si lahko ogledate v Lipici. 

• Soline v Sečovljah so stare več kot 700 let in so da-
nes zaščite kot naravni park. 

• Pari se lahko poročijo na edinem otoku sredi jezera 
- Blejskem otoku. Po tradiciji naj bi ženin nosil neve-
sto do vrha po vseh 99 stopnicah. 

• Dolenjska očara z bogato dediščino ob reki Krki, 
Prekmurje z zdravilnimi vrelci in kulinariko, Koroška 
s skritimi lepotami, Štajerska s hribi in dolinami, kot 
je Logarska, Notranjska s prestolnico in presihajo-
čim jezerom, Gorenjska z Julijskimi Alpami in vasmi. 

• Ptuj je najstarejše slovensko mesto s čudovitim gra-
dom, ki odpira pogled na kilometre vinskih cest. 

ZA DOBER TEK
Kislo zelje, kranjska klobasa, matevž, bujta repa, žlikrofi, 
potica, prekmurska gibanica, jota … 

»Narod si bo pisal sodbo sam - 
ne frak mu je ne bo in ne talar!«

  (pisatelj Ivan Cankar)

SLOVENIJA JE DEŽELA
v osrčju Evrope, majhna in raznolika, naravno, kulturno in umetniško bogata. Je dežela zasneženih hri-
bov in zelenih dolin, kraških jam, ledeniških jezer in dolin, prijetnih mest in pristnih vasi. 

ZVEZDNI PRAH
Stara anekdota o Babjem zobu na Jelovici pravi, da naj bi tam živela več kot 150 let stara baba, čarov-
nica, ki je nabirala zelišča, delala napitke in v dolino pošiljala svoje uroke. Vsi so se je tako bali, da so 
se takoj ko je poslala urok, zaprli v svoje hiše. Nekega dne, ko ni nabrala dovolj zelišč, je iz jeze preko 
roba planote metala uroke. Spodrsnilo ji je in omahnila je v globino. Povsod so odmevali njeni uroki. 
»Jelovica, ti ne boš strma kot prej, takoj škrbino naredi na mesti tej. « In tako je nastal velik Babji zob. 

VROČIH 5 V LJUBLJANI
• Ljubljanski grad - srednjeveška utrdba z najlepšim razgledom na mesto, 
• staro mestno jedro z Mestno hišo, vodnjakom F. Robbe, tržnico in kavarnicami ob Ljubljanici, 
• poti Jožeta Plečnika z največjimi arhitekturnimi stvaritvami v mestu - arkade na tržnici, Tromo-

stovje, Čevljarski most, Križanke, stadion Bežigrad, cerkev Sv. Mihaela na Barju, pokopališče Žale, 
cerkev Sv. Frančiška v Šiški, 

• z ladjico po Ljubljanici, 
• obisk muzejev, gledaliških predstav, opere ali koncerta v Filharmoniji, eni najstarejših na svetu. 

možnost koriščenja bonov

S L O V E N I J A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2791590&rangeType=variable&persons=2&t_rc=100152


Haloze - raj na zemlji in Prlekija - kraljica gričev

Iz Goriških Brd ob smaragdni Soči v Kranjsko Goro

od 98 €
2 DNI, AVTOBUS

od 139 €
3 DNI, AVTOBUS

 Donačka gora - elegantna 
dama za uvod v haloško 
dogodivščino

 muzej na prostem pod 
vznožjem Donačke

 Jeruzalem - na poti križarjev

 Ormož, Ljutomer in Ptuj, 
nepozabni okusi

 toti Maribor in baročni 
Štatenberg

 grad Dobrovo

 slikovite vasice v gričevnatih 
Brdih s tradicijo vinarstva

 Kobarid je eno 
najpomembnejših 
zgodovinskih mest, poznan 
po zadnji bitki Soške fronte

 Vršič, najvišji gorski cestni 
prelaz

 Kranjska gora - najbolj 
priljubljeno gorsko letovišče v 
Sloveniji

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

ljubitelji 
narave

gurman 
pod palmo

za 
družine

možnost koriščenja bonov

možnost koriščenja bonov

ljubitelji 
narave

gurman 
pod palmo

S L O V E N I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11017&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=10921&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


S L O V E N I J A

Haloze - raj na zemlji in Prlekija - kraljica gričev

Iz Goriških Brd ob smaragdni Soči v Kranjsko Goro

Lepote vzhodne Slovenije

Med krošnjami do Ptuja in Haloz - 4 dni

od 129 €
4 DNI, AVTOBUS

od 119 €
4 DNI, AVTOBUS

 obisk Celja, mesta grofov z 
bogato zgodovino

 Kozjansko, očarala nas bo 
narava in prijazni ljudje

 v Rogaški Slatini spoznavamo 
tradicijo steklarstva

 skok v Prekmurje

 možnost koriščenja bonov

 Rogla - sprehod med 
krošnjami

 Ptuj - nastanitev v hotelu 
Grand hotel Primus 4 *sup 
(Ptuj) s polpenzionom

 razvajanje v hotelskih bazenih 
ter savnah

 odkrivanje lepot Slovenije

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

ljubitelji 
narave

gurman 
pod palmo

za 
družine

možnost koriščenja bonov

možnost koriščenja bonov

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=10906&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=10914&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


S L O V E N I J A

Ob smaragdni Soči

Pekel, zeleno zlato in grofje Celjski

od 59 €
1 DAN, AVTOBUS

od 54 €
1 DAN, AVTOBUS

 Tolminska korita

 vožnja z ladjo po reki Soči

 voden ogled muzeja 1. 
svetovne vojne Kobarid

 čudovita doživetja v 
naravnem okolju

 bogat program

 jama Pekel je kraški biser na 
Štajerskem

 zeleno zlato (hmelj) je 
začimba, ki daje okus in 
prepoznavno noto

 Celjski grofje so 
najpomembnejša plemiška 
družina na območju današnje 
Slovenije

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

ljubitelji 
narave

gurman 
pod palmo

ljubitelji 
narave

za 
družine

palmina 
kulturnica 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8955&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6118&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

• Rodovitno dolino Neretve imenujejo tudi hrvaška 
Kalifornija, saj je v zadnjih 10 letih postala največji 
domači proizvajalec mandarin. 

• Na Brionih se je čas ustavil s Titovo smrtjo. Podoba 
je še danes takšna, kot je bila pred desetletji. 

• Ston v Dalmaciji je srednjeveško mestece z 
veličastnim obzidjem in najstarejšimi solinami v 
Evropi. V malem Stonskem zalivu vzgajajo preko 80 
različnih vrst školjk. 

• Slapovi Krke so naravni park ter prava eksplozija 
zelenja in vode. Krka ima 7 slapov, od katerih je 
največji in najlepši Skradinski buk, najbolj znamenit 
pa je Roški slap. 

• Morske orgle v Zadru ustvarjajo glasbo samo na 
osnovi delovanja vetra in valov. 

• Dioklecijanova palača je dom 4000 let stare sfinge iz 
Egipta. 

• Bela hiša v Washingtonu je zgrajena iz belega 
marmorja z Brača. 

•  Pasma psov Dalmatincev z belim kožuhom in črnimi 
pikami izhaja iz Hrvaške. 

• Domovina Marca Pola, svetovnega popotnika in 
raziskovalca, naj bi bil otok Korčula. 

• Moška kravata se je rodila na Hrvaškem. 

ZA DOBER TEK
Brodet, stonske kamenice, bučnica, črna rižota s sipo, 
fuži in tartufi, paški sir in jagenjček, dubrovniška rožata - 
vanilijeva krema s karamelo... 

TOP 3 DOŽIVETJA NA HRVAŠKEM:
• obiranje Mandarin in ostala doživetja v dolini 

Neretve. 
• obisk Dalmacije in otokov v Jadranskem morju. 
• degustacije vin in domačih proizvodov v Slavoniji

»Oči so prvi sel ljubezni. « 
 (hrvaški pregovor)

HRVAŠKA JE DEŽELA
tisočih otokov, bogate naravne dediščine in kulturnih lepot, pisanih mest in neskončne modrine morja, 
širne panonske ravnice, gričevnate vinorodne pokrajine in osmih nacionalnih parkov. 

ZVEZDNI PRAH
Hrvaški pesnik Vladimir Fran Mažuranić, ki je živel in delal drugod po Evropi, se je vrnil v domovino. 
V rodnem kraju so bili presenečeni, da še vedno govori hrvaško. »Kako to, da nisi pozabil?«, so ga 
spraševali. »Le kako bi? Je že res, da se ne pogovarjam v hrvaščini, toda od nekdaj sanjam v hrvaščini. 
In sanjam veliko. « je odvrnil. 

VROČIH 5 V ZAGREBU
• 24 muzejev, 65 galerij in 19 gledališč v Zagrebu, 
• središče mesta ali Donji Grad s trgom bana Jelačića, pisano tržnico Dolac in osrednjo katedralo, 
• znamenita Kamnita vrata na Gornji Grad, edina še ohranjena mestna vrata v zgodovinsko središče 

Zagreba, 
• katedrala Blažene Device Marije na Kaptolu iz 11. st., visoka 105 m, z zakladnico in grobovi hrvaških 

pomembnežev, 
• dela kiparja Ivana Meštrovića na Markovem trgu in v cerkvi Sv. Marka iz 13. st. 

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Hrvaška je pravi kulturni arboretum s starorimskim Puljskim amfiteatrom, Dioklecijanovim 

Splitom, Krešimirovim Šibenikom, romantičnim Dubrovnikom in baročnim Varaždinom. 
• Otok Cres je eno izmed zadnjih bivališč beloglavega orla v Evropi. 
• Hum v Istri je najmanjše mesto na svetu s 23 prebivalci. 

H R V A Š K A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2787722&rangeType=variable&persons=2&t_rc=100023


Kulinarična Slavonija

Kulinarična Istra

od 139 €
2 DNI, AVTOBUS

od 199 €
3 DNI, AVTOBUS

 Vukovar, Osijek in Kopački 
Rit - najvažnejši ornitološki 
rezervat na Hrvaškem

 živa glasba ob večerji
 Slavonija je poznana po 

odličnih kulinaričnih 
dobrotah in kvalitetnih vinih

 spoznavanje sodobne 
zgodovine

 obisk zlate doline neskončnih 
vinogradov - Kutjevo

 Osijek velja za kulturno in 
politično središče Slavonije

 sproščujoče, aktivno in 
zdravo

 izlet za vse generacije
 odličen vikend oddih, 

kombinacija ogledov in 
počitka ob morju

 za ljubitelje hrane in 
simpatičnih istrskih mestec

 polpenzion že v ceni

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

gurman 
pod palmo

aktivni 
pod palmo

gurman 
pod palmo

za 
družine

H R V A Š K A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8730&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=10328&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


H R V A Š K A

NP Plitvička jezera, Šibenik in Zadar

Čudoviti Brioni in antična Pula

od 119 €
2 DNI, AVTOBUS

od 59 €
1 DAN, AVTOBUS

 ogled NP Plitvička jezera, 
enega najbolj poznanih 
in najlepših naravnih 
znamenitosti, ki so na 
UNESCOVEM seznamu

 kombinacija ogledov naravnih 
in kulturnih znamenitosti ter 
„skok“ na morje

 tudi v Šibeniku in Zadru je 
ogromno znamenitosti, ki 
so uvrščene na UNESCOV 
seznam

 izlet na Veliki Brion, 
priljubljeno Titovo rezidenco

 ogled Pule in spoznavanje 
lokalnih kulturnih 
znamenitosti

 odličen izlet za družine, saj je 
vključena vožnja z ladjico in 
turističnim vlakcem

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
narave

ljubitelji 
narave

palmina 
kulturnica 

za 
družine

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6108&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6097&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Istra in Brioni

Dalmacija z Dubrovnikom

od 219 €
3 DNI, AVTOBUS

od 289 €
4 DNI, AVTOBUS

 sproščujoče, aktivno in 
zdravo

 odličen vikend oddih, 
kombinacija ogledov in 
počitka ob morju, izlet za vse 
generacije

 polpenzion že vključen v 
osnovno ceno

 sproščujoče, aktivno in 
zdravo

 odličen vikend oddih, 
kombinacija ogledov in 
počitka ob morju, izlet za vse 
generacije

 Dubrovnik, eno najlepših 
mest na Hrvaškem

 polpenzion že vključen v 
osnovno ceno

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
narave

ljubitelji 
narave

palmina 
kulturnica 

palmina 
kulturnica 

Srednja Dalmacija s Šibenikom in Zadrom

Gurmansko razvajanje v Istri

H R V A Š K A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=10327&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=10332&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


H R V A Š K A

Srednja Dalmacija s Šibenikom in Zadrom

Gurmansko razvajanje v Istri

od 219 €
3 DNI, AVTOBUS

od 69 €
1 DAN, AVTOBUS

 sproščujoče, aktivno in 
zdravo

 odličen vikend oddih, 
kombinacija ogledov in 
počitka ob morju, izlet za vse 
generacije

 možnost obiska 
Nacionalnega parka Kornati

 Zadar in Šibenik, šarmantni 
mesti Dalmacije

 polpenzion že vključen v 
osnovno ceno

 spoznali bomo zgodbo o 
znamenitih istrskih tartufih

 najmanjše mesto na svetu - 
Hum

 Grožnjan je mesto umetnikov
 slikovito istrsko mestece 

Motovun
 obisk družinskega čebelarstva
 številne degustacije in 

spoznavanje istrske kulinarike

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
narave

gurman 
pod palmo

palmina 
kulturnica 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=10331&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6096&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


H R V A Š K A

Severna Dalmacija in Velebit

Kvarner in otok Krk

od 219 €
3 DNI, AVTOBUS

od 179 €
3 DNI, AVTOBUS

 sproščujoče, aktivno in 
zdravo

 odličen vikend oddih, 
kombinacija ogledov in 
počitka ob morju, izlet za vse 
generacije

 obisk enega od Nacionalnih 
parkov Hrvaške

 sprehod skozi zatočišče 
medvedov

 polpenzion že v ceni

 sproščujoče, aktivno in 
zdravo

 odličen vikend oddih, 
kombinacija ogledov in 
počitka ob morju, izlet za vse 
generacije

 obiščite manj poznano 
mesto Reka s Kastavom, od 
koder so čudoviti razgledi na 
Kvarner

 polpenzion že v ceni

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

aktivni 
pod palmo

palmina 
kulturnica 

aktivni 
pod palmo

ljubitelji 
narave

za 
družine

za 
družine

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=10330&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=10329&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Festival trubačev v Guči na jugu Srbije je pojem 

zabave na Balkanu, ki privabi preko 300. 000 
obiskovalcev z vsega sveta. Brez čevapčičev in rakije 
seveda ne gre!

• Srednjeveški samostani odsevajo burno zgodovino. 
Raztreseni so po vsej državi in hranijo zapuščino vse 
od 12. st. 

• Beograd je eno najstarejših mest v Evropi, nastalo 
je v 3 stoletju pr. n. št in v 21. st. dobilo naziv Mesto 
prihodnosti južne Evrope na tekmovanju časopisa 
The Economist. 

• Srbi so največji izvoznik malin na svetu. Skoraj 95 % 
malin najboljše kakovosti prihaja iz Srbije. 

• Rimski cesar Konstantin Veliki se je rodil v Srbiji - v 
današnjem Nišu. 

• »Srebrno jezero« ali Srbsko morje je največje in 
najbolj čisto jezero v državi. 

• Nikola Tesla, izumitelj, elektrotehnik, strojnik, fizik 
in futurist je prispeval k oblikovanju sodobnega 
izmeničnega toka. Je začetnik električne 
globalizacije sveta, izumil je radio, ki ga je kasneje 
patentiral Marconi, ustvaril je prvi mehanizem 
z daljinskim upravljanjem in odkril principe 
robotike... Enciklopedija Britannica ga je uvrstila 
med 10 najbolj vplivnih mož v zgodovini. 

ZA DOBER TEK
Uživajte v obilnih srbskih obrokih, ki vključujejo čorbo, 
kajmak, džuveč, leskovačke mesne cmočke (čufte), 
čevapčiče, ražnjiče, pleskavice, prebranac in projo. 

TOP 3 DOŽIVETJA V SRBIJI
• znameniti Beograd, 
• kulinarična Vojvodina, 
• vožnja s Šargansko osmico

»Srbsko se je učil celo Sulejman Veličastni. « 
 (pisatelj Vlado Bajac)

SRBIJA JE DEŽELA
živahnih mest in neokrnjene narave, srednjeveških samostanov in bogate zgodovine, toplih in ponosnih 
ljudi, »jugozabave z muzičari«, boemstva in domačih restavracij, vročega temperamenta, preprostosti 
in domačnosti. 

ZVEZDNI PRAH
Svetovno znan srbski znanstvenik Nikola Tesla, rojen pri Gospiću na Hrvaškem, je bil znan po asketskem 
pristopu do življenja. Kljub temu se ni branil dobrega vina. V restavraciji, kjer je kosil, je imel navado 
naročiti steklenico najboljšega vina, ki je ni nikoli odprl. Natakar ga je zato vprašal, zakaj ga sploh 
naroča, če ga nikoli ne pije. Tesla je odgovoril, da je to način, da preizkusi svojo voljo in odločenost. 

VROČIH 5 V BEOGRADU
• Skadarlija, ena najbolj znanih beograjskih četrti, zbirališče srbskih umetnikov in »muzičarov«, 
• cerkev Sv. Save, največja pravoslavna cerkev na Balkanu, 
• mestno jedro s Terazijami, ulico Kneza Miloša, skupščino in trdnjavo Kalemegdan s pogledom na 

Novi Beograd in sotočje Donave in Save, 
• Avala in Meštrovićev spomenik neznanemu junaku iz 1. sv. vojne - mavzolej z osmimi kipi žensk v 

nošah nekdanjih jugoslovanskih narodov, 
• Dedinje z rezidencami najpomembnejših beograjskih politikov, Hišo cvetja z grobom Josipa Broza 

Tita in stadionom Crvene zvezde. 

S R B I J A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2791429&rangeType=variable&persons=2&t_rc=1051


Beograd 

Beograd in Avala

od 135 €
3 DNI, AVTOBUS

od 94 €
2 DNI, AVTOBUS

 več časa za raziskovanje 
Beograda

 vključen izlet na Avalo, kjer 
je možen vzpon na znameniti 
Avalski stolp

 sproščeno in prijetno
 obisk Skadarlije, kjer so doma 

kulinarične dobrote Srbije
 možnost plovbe z ladjico po 

Savi in Donavi
 obisk Titove grobnice, znane 

tudi kot Hiša Cvetja

 odličen kratek vikend oddih

 sproščeno in prijetno

 vključen izlet na Avalo

 ogled vseh osrednjih 
znamenitosti Beograda

 obisk Titove grobnice, znane 
tudi kot Hiša Cvetja

 možnost kulinaričnega 
razvajanja na Skadarliji

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

S R B I J A

gurman 
pod palmo

vikend 
v mestu 

zlata 
klasika

gurman 
pod palmo

vikend 
v mestu 

palmina 
kulturnica 

Beograd in Novi Sad

Beograd in Šarganska osmica 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1062&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=779&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Beograd in Novi Sad

Beograd in Šarganska osmica 

od 135 €
3 DNI, AVTOBUS

od 179 €
3 DNI, AVTOBUS

 obisk dveh največjih mest 
v Srbiji, ogled z lokalnimi 
vodniki, ki nam povedo 
zgodbe in zgodovino mest iz 
prve roke

 obisk Petrovaradinske 
trdnjave ob Donavi

 postanek pri samostanu 
Krušedol ali Novo Hopovo

 možnost kulinaričnega 
doživetja na Skadarliji

 vožnja z znamenito železnico 
Šarganska osmica

 obisk Zlatibora, enega 
najbolj priljubljenih srbskih 
letovišč

 pokušina domačih specialitet 
v Etno vasi

 obisk Mavzoleja hiše 
Karađorđević v Topoli

 večer ob glasbi bo zabaven

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

gurman 
pod palmo

vikend 
v mestu 

gurman 
pod palmo

aktivni 
pod palmo

za 
družine

S R B I J A

zlata 
klasika

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=886&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8693&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Beograd, Šarganska osmica in Sarajevo

Niš, Beograd in Novi Sad - 3 dni

od 229 €
4 DNI, AVTOBUS

od 159 €
3 DNI, AVTOBUS

 vožnja z znamenito železnico 
Šarganska osmica

 obisk Zlatibora, 
priljubljenega srbskega 
letovišča

 obisk Beograda in Sarajeva, 
prisluhnite zgodbam mesta, 
kot jih pripovedujejo lokalni 
vodniki

 program lončarstva in malica 
z domačimi dobrotami

 večer ob glasbi bo zabaven 

 ogled treh največjih in 
najpomembnejših mest v 
Srbiji; v spremstvu lokalnih 
vodnikov bo še bolj zanimivo 

 celovito doživetje Srbije v 
treh dneh

 Niš - rojstno mesto rimskega 
cesarja Konstantina Velikega

 obisk Titove Grobnice v 
Beogradu, poznane tudi kot 
Hiša Cvetja

 Niš ima ob bogati zgodovini 
še vrhunsko kulinariko

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

gurman 
pod palmo

aktivni 
pod palmo

za 
družine

palmina 
kulturnica 

vikend 
v mestu 

palmina 
kulturnica 

Niš, Beograd in Novi Sad - 4 dni

Novi Sad in okusi Vojvodine

S R B I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8696&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8676&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


S R B I J A

Niš, Beograd in Novi Sad - 4 dni

Novi Sad in okusi Vojvodine

od 189 €
4 DNI, AVTOBUS

od 199 €
3 DNI, AVTOBUS

 več prostega časa v 
Beogradu

 Niš - rojstno mesto rimskega 
cesarja Konstantina Velikega

 obisk zgodovinskega 
samostana Manasija, kjer je 
med drugim pokopan Stefan 
Lazarević

 obisk Hiše Cvetja
 celovito doživetje Srbije v 

štirih dneh

 degustacija vina in medu v 
Sremskih Karlovcih

 pokušina domačih 
vojvodinskih specialitet

 izlet po Vojvodini v 
spremstvu lokalnega vodnika 
bo še bolj zanimiv

 obisk ergele Kelebija in 
Paličkega jezera

 Novi Sad je mesto bogate 
zgodovine, kulture in 
vrhunske kulinarike

 vožnja skozi nacionalni park 
Fruška Gora

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

gurman 
pod palmo

vikend 
v mestu 

palmina 
kulturnica 

vikend 
v mestu 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8680&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8716&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


S R B I J A

Zlatibor, Tara in Šarganska osmica

od 209 €
4 DNI, AVTOBUS

 etno vas Stanišići in 
Drvengrad Emirja Kusturice

 vožnja z znamenito železnico 
Šarganska osmica

 obisk Zlatibora, enega 
najbolj priljubljenih srbskih 
letovišč

 degustacija tradicionalnih 
srbskih rakij

 vključena plovba z ladjico po 
jezeru, s sveže pripravljenim 
kosilom in ob spremljavi 
glasbe

PREVERITE PONUDBO

za 
družine

zlata 
klasika

Raznolika, gostoljubna, ponosna, obarvana s humorjem in 
pestrimi nočmi,  polnih zabave. V veliko mestih najdemo 
preplet avstro-ogrske dediščine, drugod boemski utrip 

romskih vpreg ali pa najsvetejše pravoslavne samostane. 
V Srbiji nas razvajajo z odlično kulinariko in rujno kapljico.  
Beograd ali Belo mesto nikoli ne spi, tukaj se vedno dogaja. 

Med secesijskimi mojstrovinami se stiskajo socialistični 
bloki, ostanku habsburške zapuščine pa so v diametralnem 

nasprotju z osmanskimi relikvijami in modernističnimi 
monoliti. A Beograd je toplo mesto, takšnega ga poznamo in 

takšnega ga imamo radi.

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=974&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/blog/


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Ime Bosna izhaja iz indoevropske besede bosana, ki 

pomeni voda. Bosno krasijo številne reke, jezera in 
slapovi. Hercegovina je dobila ime po starodavnem 
vladarju Herceg Stjepanu

• Kamniti most v Mostarju čez Neretvo je spomenik 
orientalske arhitekture pod zaščito Unesca. Prvotni 
most so po načrtih slavnega arhitekta Hajrudina 
zgradili v 16. st., njegova posebnost pa je 29 m 
širok obok, ki je za tedanje čase predstavljal enega 
največjih gradbenih dosežkov. Most je bil v zadnji 
vojni porušen in nato slovesno ponovno odprt leta 
2004. Domačini so zelo ponosni nanj in z veseljem 
uprizorijo spektakularen skok v 21 m globoko 
Neretvo. 

• Tri glavne etnične skupine v državi so Bosanci, Srbi 
in Hrvati. 

• Nacionalni park Sutjeska je najstarejši nacionalni 
park v BiH. 

• Tuzla je dobila ime po turški besedi tuz ali sol, in 
sicer zaradi slanih izvirov vode. 

• 1984 je bila Bosna s Sarajevom prizorišče Olimpijskih 
iger. 

• Pitje kave je dolgotrajen družabni obred, v katerem 
Bosanci uživajo vsak dan. 

ZA DOBER TEK
Čevapčiči, čorbe, bureki in pite - sirnica, kljukuša, 
maslenica, krumpiruša, suho meso, klobase, pogače … 

TOP 3 DOŽIVETJA
• obisk Sarajeva z Baščaršijo
• ogled Titovega Bunkerja
• lokalna kulinarika

»Solze mi tečejo od smeha. Če se preneham 
smejati, bodo ostale samo solze. «
 (pisatelj Meša Selimović)

BOSNA JE DEŽELA
v osrčju Balkana, razpeta med vzhodom in zahodom, med verami in kulturami, s posebnim smislom za 
humor, brezmejno odprtostjo ljudi, samoironijo, ustvarjalnostjo in umetniškim nabojem. 

ZVEZDNI PRAH
Ob prejemu prestižne Nobelove nagrade za književnost za knjigo Most na Drini je bosanski pisatelj Ivo 
Andrić v govoru razložil značilnosti življenja v deželi, ki je dala značaj nagrajenemu delu. Na čudovit 
govor se je član Kraljeve akademije znanosti odzval z besedami: »Dr. Andrić, razložili ste nam ozadje 
zgodbe, življenja svojih rojakov, ki se trudijo vzdržati in preživeti. Tako kot je vaš most na Drini združil 
vzhod in zahod, je vaše delo povezalo tudi vašo kulturo s kulturami drugega sveta. To je naloga, vredna 
največjega avtorja. «

VROČIH 5 V SARAJEVU
• Baščaršija iz časa turške nadvlade mestu, v prevodu glavna tržnica z lokalnimi trgovci in izdelovalci 

bakrenih izdelkov, čevapdžinicami in burekdžinicami, 
• Begova džamija iz 16. st., zaradi velikosti in privlačnosti eden najpomembnejših verskih spomenikov 

islamske kulture na Balkanu, 
• Latinska ćuprija oz. Latinski most, eden najstarejših sarajevskih mostov, do leta 1991 imenovan po 

Gavrilu Principu, atentatorju avstro - ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda, 
• Tunel upanja, edini izhod iz obkoljenega mesta v času vojne v 90. letih in oskrbovalna vez z 

zunanjostjo, 
• predmestje Sarajeva Ilidža, znano po svoji naravni lepoti in zgodovinski tradiciji. 

B O S N A  I N 
H E R C E G O V I N A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2786972&rangeType=variable&persons=2&t_rc=911


Bosanske piramide in Sarajevo

Bosanske piramide, Sarajevo in Banja Luka

od 119 €
2 DNI, AVTOBUS

od 159 €
3 DNI, AVTOBUS

 vstopnina v arheološki park 
Bosanskih piramid z lokalnim 
vodenjem vključena v ceno

 živahno Sarajevo
 vključen polpenzion v hotelu
 arheološko območje 

Bosanskih piramid naj bi 
imelo posebno energijo, ki 
dobro vpliva na počutje

 privoščite si kavo ali odlične 
čevepčiče na Baščaršiji

 vstopnina v arheološki park 
Bosanskih piramid z lokalnim 
vodenjem vključena v ceno

 obisk dveh največjih mest v 
BIH

 po poteh spominov skozi 
Travnik in Jajce

 privoščite si kavo ali odlične 
čevepčiče v Sarajevu ali 
Banja Luki

 muzej AVNOJA v Jajcu

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

B O S N A  I N  H E R C E G O V I N A

gurman 
pod palmo

palmina 
kulturnica 

vikend 
v mestu 

palmina 
kulturnica 

vikend 
v mestu 

Po Bosni in Hercegovini

Sarajevo - vikend v mestu

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=735&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8621&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Po Bosni in Hercegovini

Sarajevo - vikend v mestu

od 149 €
3 DNI, AVTOBUS

od 99 €
2 DNI, AVTOBUS

 ogled skrivnostnega Titovega 
bunkerja v Konjicu

 Mostar - hercegovski biser
 ves dan za odkrivanje 

Sarajeva
 po poteh spominov v Travnik, 

Jajce in Banja Luko
 odlično izlet za ljubitelje 

razgibanih potovanj; 
obiščemo mesta, smo aktivni 
in se podamo v naravo

 odlična kulinarika
 vključen polpenzion
 nostalgično in vznemirljivo
 vedno živahno Sarajevo
 možnost obiska Tunela 

upanja, ki je bil med vojno 
edini izhod iz obkoljenega 
mesta

 obisk Baščaršije, ki velja za 
središče starega mestnega 
jedra

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

aktivni 
pod palmo

gurman 
pod palmo

gurman 
pod palmo

ljubitelji 
narave

palmina 
kulturnica 

vikend 
v mestu 

B O S N A  I N  H E R C E G O V I N A

zlata 
klasika

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=437&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=477&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Sarajevo in Međugorje

Sarajevo, zgodbe Neretve in Dalmacija

od 145 €
3 DNI, AVTOBUS

od 189 €
4 DNI, AVTOBUS

 ogled Sarajeva in Mostarja v 
spremstvu lokalnega vodnika 
bo posebej zanimivo 

 postanek v Medžugorju, 
znanem romarskem kraju

 možnost obiska ter kopanja 
med slapovi Kravice

 vožnja ob reki Neretvi, ki 
skriva veliko zgodb, lepote in 
zgodovine

 v osnovno ceno že vključeni 
polpenzioni

 možnost dodatnega izleta 
z vključenim kosilom izpod 
peke

 ogled Sarajeva, Mostarja in 
Zadra

 Dalmacija skriva ogromno 
zanimivosti in očara 
vsakogar, ki jo obišče

 prisluhnite zgodbam Neretve 
in občudujte neokrnjeno 
naravo ob kristalno čisti reki

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

aktivni 
pod palmo

vikend 
v mestu 

gurman 
pod palmo

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

ljubitelji 
narave

Banja Luka

B O S N A  I N  H E R C E G O V I N A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8694&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8677&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


B O S N A  I N  H E R C E G O V I N A

Banja Luka

od 85 €
2 DNI, AVTOBUS

 obiščite drugo največje 
mesto v BIH in poskusite 
odlične »banjaluške čevape«

 obisk Etno vasi Ljubačke 
doline in pokušina domačih 
dobrot

 možnost nakupov na 
banjaluški tržnici

 odličen vikend odklop
 samostan Zvezde je 

zadnji delujoč samostan 
Trapistovskega reda na 
območju Balkana

PREVERITE PONUDBO

vikend 
v mestu 

gurman 
pod palmo

Nikjer drugje si vzhod in zahod ne podajata roke 
tako intenzivno. Bosna in Hercegovina je mešanica 
otomanske in avstro-ogrske zgodovine, s pridihom 

južnoslovanske nostalgije. Je preplet čudovite 
narave, ki se z visokimi gorami vpenja v nebo, bistrih 

rekah in slapovih ter prostranih planinah, ki nas 
razvajajo s številnimi aktivnostmi v vseh letnih časih.

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8622&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/blog/


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

Z LETALOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Ime Črna gora izhaja iz črnih gozdov, ki prekrivajo 

goro Lovčen. 
• Budva predstavlja center turizma v državi in je 

dobro znana po peščenih plažah, živahnem nočnem 
življenju in lepi sredozemski arhitekturi. 

• Cetinje so nekdanja prestolnica Črne gore z znanim 
Cetinjskim samostanom in Narodnim muzejem. 

• Črna gora ima 293 km obale, 117 plaž na 73 km obale. 
• Črnogorci v povprečju uživajo v 240 sončnih dneh v 

letu. 
• Celotna dežela ima manj kot 700.000 prebivalcev. 
• Boka Kotorska je najlepši zaliv v črnogorskem 

primorju. Razdeljen je na štiri manjše zalive: 
Hercegnovski, Risanski, Kotorski in Tivatski zaliv. 
Leta 1997 so Boko Kotorsko sprejeli v združenje 
najlepših zalivov sveta. 

• Miločer, ki se nahaja v neposredni bližini Sv. Štefana, 
je bil nekoč poletno pribežališče kraljeve družine 
Karadjordjević. 

• Najvišji vrh je 2. 522 m visok Bobotov Kuk. 
• Prebivalci naj bi bili (poleg Nizozemcev) najvišji v 

Evropi - moški v povprečju merijo 186 cm, ženske pa 
kar 171 cm v višino. 

ZA RAZVAJANJE ŽELODCEV
Njegoški pršut, bokeljski brodet, pašticada, makaruli, 
ribje specialitete, dimljen krap iz Skadarskega jezera, jedi 
iz jagnjetine in teletine. Tradicionalno pecivo so priganice 
(miške), ki se servirajo z medom in lozo. Najbolj znani 
črnogorski vini sta rdeči Vranac in beli Krstač. 

»Veselo srce je pol zdravja.«
 (črnogorski pregovor)

ČRNA GORA JE DEŽELA
sanjske obale, temnih gozdov Lovčena, zelene in divje narave, očarljivih mest, zanimive sredozemske 
arhitekture, odlične hrane in ležernosti domačinov. 

ZVEZDNI PRAH
Sveti Štefan, ki je bil do leta 1960 kamniti otoček z ribiškim naseljem, je danes mondeno letovišče. 
Hiše, zgrajene v klasičnem mediteranskem stilu, so sedaj preurejene v luksuzne apartmaje. Gostili so 
že mnoge znane osebnosti, kot so Boby Fisher, Sofia Loren, Monica Viti, Ingemar Stenmark, Silvester 
Stalone, Claudia Schiffer... V neposredni bližini je Vila Miločer, ki je bila nekoč letna rezidenca družine 
Karadjordjević, ob njej pa je Kraljičina plaža, ena od najlepših malih plaž na Mediteranu. Leta 2007 je 
ena najdražjih hotelskih verig na svetu iz Singapurja podpisala pogodbo za najem otoka in ga skupaj z 
Miločerjem za nadaljnjih 30 let zaprla za javnost. 

VROČIH 5 V PODGORICI
• Urni stolp ali Sahat kula Adži paše Osmanagića, eden najlepših primerkov islamske arhitekture iz 

17. st., 
• dvor kralja Nikole I. Petroviča v največjem mestnem parku Kruševac, danes Center za sodobno 

umetnost, 
• moderni kompleks stavb na desnem bregu reke Morače in novi simbol mesta - most Milenium, 
• hrib Gorica ali oaza narave z lepim razgledom v središču mesta, 
• stari del mesta Skaline. 

Č R N A  G O R A

Deviška Črna gora

Potep po Črni gori

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=6003505006&rangeType=variable&persons=2&t_rc=1052#8=Bus&8=BusAirplane
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=6003505006&rangeType=variable&persons=2&t_rc=1052#filters_&8=Airplane&8=BusAirplane


Deviška Črna gora

Potep po Črni gori

od 279 €
5 DNI, AVTOBUS

od 269 €
4 DNI, AVTOBUS

 dih jemajoča neokrnjena 
narava

 možnost raftinga po brzicah 
Tare

 biseri črnogorske kulturne in 
naravne dediščine

 okušanje črnogorskih 
domačih dobrot

 odkrivanje neokrnjene 
narave in bogate zgodovine 
ponosnega črnogorskega 
naroda

 pravi praznik za naše 
brbončice, saj bomo okušali 
slastni črnogorski pršut in 
vino

 po želji lahko potovanje 
podaljšamo s počitnicami (v 
Črni gori ali Dubrovniku) in 
se vrnemo z letalom

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

Č R N A  G O R A

aktivni 
pod palmo

gurman 
pod palmo

zlata 
klasika

aktivni 
pod palmo

gurman 
pod palmo

zlata 
klasika

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6038&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=441&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

Z LETALOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Veliki osvajalec, ambasador helenizma in grške kul-

ture v antičnem svetu Aleksander Veliki je za Make-
donce Makedonec, za Grke pa Grk. 

• Skopje je turistična privlačnost zaradi bogate kultur-
ne dediščine, popularnih trgov in bleščečih spome-
nikov. 

• Ohrid ima 365 cerkva - za vsak dan v letu po eno. 
Vse bazilike z bogatimi mozaiki so pomembna arhe-
ološka najdišča, ki potrjujejo, da je bil Lychnidos ali 
Mesto luči kulturno središče v antičnem obdobju. 

• Ohridsko jezero je pod Unescovo zaščito. Staro je več 
kot 3 milijone let in ima več kot 200 endemičnih ži-
valskih vrst. 

• NASA je označila Kokino v Makedoniji za četrti najsta-
rejši observatorij na svetu, po Abu Simbelu v Egiptu, 
Stonehengu v Angliji in Angkor Watu v Kambodži. 

• Opij najboljše kakovosti prihaja iz Makedonije. 
• Največji del najbolj znane rimske ceste Via Egnatia 

teče po Makedoniji. 
• Mati Tereza je bila rojena v Skopju. 
• Makedonci so izumili katapult. 
• Makedonija je dežela umetnikov, saj jih je več kot 260 

razstavljalo v najboljših galerijah na svetu (Petar Ma-
zev, Dimitar Kondonvski, Vasko Tashkovski in drugi)

ZA DOBER TEK
Paprika na 1000 in 1 način (ajvar, lutenica), tavče gravče, 
sir kačkavalj, makedonska pogača z ovčjim sirom, turli ali 
več vrst mesa s papriko, krompirjem in paradižnikom, jed 
iz teletine čomlek, Ohridska postrv. 

»Vedno se srečajmo z nasmehom,
saj je nasmeh začetek ljubezni. «
 (Mati Tereza)

MAKEDONIJA JE DEŽELA
v srčiki Balkana, polna sonca, prijaznih in sproščenih ljudi, številnih mest pod Unescovo zaščito, samo-
stanov, rokodelcev, zelenih prostranstev in kulinaričnih užitkov. 

ZVEZDNI PRAH
Na gradu v vasi Kuklica nedaleč od Skopja je doma 120 figur, ki jih imenujejo kar Lutke. Stare so 10 
milijonov let in visoke 10 m. Legenda o nastanku kamnitih deklet pravi, da se mladenič iz vasi ni mogel 
odločiti, s katero izmed dveh punc bi se poročil, zato je zaprosil kar obe. Poroki je pripravil na isti dan, 
čeprav je po takratnem verovanju to prinašalo nesrečo. Dekleti se med seboj nista smeli videti, vendar je 
ena od njiju iz radovednosti šla preverit, kdo je pred oltarjem. Ko je videla svojega fanta z drugo nevesto, 
je preklela vse prisotne in jih spremenila v kamne. 

VROČIH 6 V SKOPJU
• Kamniti most, ki povezuje trg Makedonija s Staro Čaršijo, je hkrati povezava med tradicionalnim in 

modernim Skopjem, 
• skopska trdnjava Kale je največja znamenitost mesta v bližini centra in odkriva odličen pogled na 

celotno mesto, 
• sprehod skozi čas v starem delu mesta z ohranjenim vplivom otomanskega cesarstva, 
• nacionalna galerija umetnosti Daut Paša v starem delu mesta, 
• stolnica sv. Klimenta Ohridskega na desni strani reke Vardar, sedež Makedonske pravoslavne 

cerkve, 
• mošeja Mustafa Paše iz 15. st., ena najlepših zgradb otomanskega Skopja. 
 

M A K E D O N I J A

Makedonski biseri

Albanija in Makedonija

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2805146&rangeType=variable&persons=2&t_rc=873#8=Bus
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2805146&rangeType=variable&persons=2&t_rc=873#filters_&8=Airplane


Makedonski biseri

Albanija in Makedonija

od 489 €
4 DNI, LETALO

od 599 €
5 DNI, LETALO

 krožno potovanje po Severni 
Makedoniji

 polet iz Ljubljane

 nastanitev v hotelu ob 
Ohridiskem jezeru

 obisk samostana Sv. 
Jovan Bigorski, enega 
najpomembnejših kulturnih 
spomenikov makedonske 
pravoslavne cerkve

  dve deželi, na prvi pogled 
tako različni, pa vendarle 
imata veliko skupnega

 sta polni sonca, prijaznih 
ljudi in številnih mest pod 
zaščito UNESCA

 čudovita narava in bogata 
kulinarika

 razvajanje ob morju in jezeru
 bogat program, ki vam bo 

približal še vedno eksotično 
Albanijo in od nekdaj 
domačo Makedonijo

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

zlata 
klasika

palmina 
kulturnica 

M A K E D O N I J A

ljubitelji 
narave

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=768&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=303&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


M A K E D O N I J A

Makedonija z avtobusom

od 298 €
5 DNI, AVTOBUS

 ogled Sv. Nauma, najlepšega 
območja ob Ohridskem 
jezeru, mesta Ohrid, Bitole, 
Skopja ter Kruševa

 nastanitev v hotelu ob 
Ohridskem jezeru

 priporočamo križarjenje po 
Ohridskem jezeru

 dovolj časa za individualne 
oglede in ugodne nakupe

PREVERITE PONUDBO

Severna Makedonija je preplet Balkana in 
Sredozemlja.  Je preplet grške, rimske in otomanske 

dediščine, je dežela fascinantne preteklosti, ki 
se deloma kaže v zapleteni nacionalni identiteti. 
Ohridsko jezero in njegovo zgodovinsko mestece 
je Makedonijo postavilo na turistični zemljevid 

sveta, vendar ima v rokavu še veliko znamenitosti 
in naravnih lepot ter seveda prijaznih gostiteljev  in 

odlične kulinarike.

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

zlata 
klasika

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1154&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/blog/


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

Z LETALOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Grki pravijo, da se v Grčiji na 17. 000 kilometrih 

obale za vsakogar najde sanjska plaža. 
• Volitev se morajo po zakonu udeležiti prav vsi 

polnoletni prebivalci. 
• Grčija je tretji največji proizvajalec oljk še od 

antičnih časov. Nekatere oljke, posajene že v 13. st., 
še vedno rodijo plodove, iz katerih stiskajo svetovno 
znano olivno olje. 

• Po mitologiji naj bi se Atena in Pozejdon dogovorila, 
da bo tisti, ki bo podaril mestu boljše darilo, postal 
njegov zaščitnik. Pozejdon je podaril konja, Atena 
pa oljko, ki so jo prebivalci Aten proglasili za bolj 
dragoceno. 

• Skoraj 80 % Grčije je gorate, najvišji vrh Olimp je 
visok 2.917 metrov. 

• 40 % ljudi živi v Atenah, ki so najstarejše mesto v 
Evropi. So zibelka demokracije, filozofije, Olimpijskih 
iger, politike, tragedije in komedije. 

• Grčija ima skoraj 3.000 sončnih ur na leto (več kot 
250 dni na leto). 

ZA DOBER TEK
Grki si vedno jedi med sabo delijo. Vsak za mizo si privošči 
vse. Poskusite tzatziki omako iz jogurta, česna in kumar, 
pečen feta sir, kalamata olive, jagenjčka kleftiko iz pečice, 
grško solato, spanakopito ali špinačno pito, dolmates 
zvitke z rižem, … Najbolje, da si obilno grško pojedino 
privoščite v Mezedopoliu, lokalu, specializiranem za vrsto 
majhnih jedi za na sredino mize. 

»Ne kar imamo, ampak tisto, v čemer uživamo,
je naše pravo bogastvo. «
 (filozof Epikur)

GRČIJA JE DEŽELA
modro - bele barve in sanjskih plaž, starogrških kulturnih dosežkov in arheoloških najdišč, sirtakija in 
uživanja v trenutku, časti in ponosa, tradicije in vere, odprtih in toplih ljudi. 

ZVEZDNI PRAH
Ko je bil grški kipar Myron (5. stol. pr. n. št.), mojster v upodabljanju atletov v gibanju, že v letih, se 
je zaljubil v dekle, ki jo je imel za model. Ona je vse njegove ljubezenske ponudbe vztrajno zavračala 
in avtor znamenitega Metalca diska se je odločil, da si bo obril gosto brado, ker je mislil, da ga bo to 
pomladilo. A ko ga je lepotica naslednjega dne zagledala pred sabo golobradega, mu je odločno rekla: 
»Dragi prijatelj, nikar ne upaj, da boš danes dosegel tisto, kar sem včeraj odrekla tvojemu očetu!«

VROČIH 5 V ATENAH
• Akropola, največja znamenitost mesta pod zaščito Unesca z velikim templjem boginje Atene 

Partenonom, 
• največji Zevsov tempelj Olimpijon s Hadrijanovim slavolokom, mejo med starimi in novimi Atenami, 
• glavni trg Sintagma s parlamentom in znamenitim hotelom Grande Bretagne, 
• živahna stara četrt Plaka s številnimi tržnicami, 
• pristnejši in med domačini priljubljeni zabaviščni predeli Psiri, Gazi in Kerameikos, 
• grič Likavitos z najlepšim razgledom nad mestom. 

G R Č I J A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2788516&rangeType=variable&persons=2&t_rc=745#filters_&8=Bus&8=ShipBusAirplane
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2788516&rangeType=variable&persons=2&t_rc=745#filters_&8=Airplane&8=ShipBusAirplane


Atene in najlepša antična mesta - 4 dni

Grški dragulji

od 549 €
4 DNI, LETALO

od 519 €
5 DNI, LADJA - AVTOBUS 

- LETALO

 ogled živahne grške 
prestolnice

 krožno potovanje z obiskom 
najbolj znanih antičnih mest

 slovito preročišče v Delfih še 
danes deluje skrivnostno 

  če vas zamika sirtaki, bomo 
poskrbeli  za pravo grško 
zabavo s plesom, jedačo in 
pijačo 

 Mikene so zibelka evropske 
civilizacije

 ogled najpomembnejših 
antičnih znamenitosti

 maksimalni izkoristek časa
 Palmina dolgoletna uspešnica
 odlična kombinacija 

potovanja z ladjo, avtobusom 
in letalom

 Grki radi dobro jedo, obisk 
folklornega večera na Plaki je 
posebno doživetje 

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

zlata 
klasika

palmina 
kulturnica 

zlata 
klasika

palmina 
kulturnica 

Klasična Grčija in Meteora

Atene in najlepša Antična mesta - 5 dni

G R Č I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4735&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1164&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


G R Č I J A

Klasična Grčija in Meteora

Atene in najlepša Antična mesta - 5 dni

od 399 €
6 DNI, AVTOBUS

od 629 €
5 DNI, LETALO

 tradicionalno Palmino 
potovanje

 bogat program in obisk 
najlepših antičnih mest

 zanimiva kombinacija 
potovanja z ladjo in 
avtobusom

 ogled Meteore,  »na nebu 
visečih« samostanov

 na posameznih odhodih 
dodatni sproščujoč dan ob 
morju

 ogled živahne grške 
prestolnice

 krožno potovanje z obiskom 
najbolj znanih antičnih mest

 slovito preročišče v Delfih še 
danes deluje skrivnostno 

  če vas zamika sirtaki, bomo 
poskrbeli  za pravo grško 
zabavo s plesom, jedačo in 
pijačo 

 Mikene so zibelka evropske 
civilizacije

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

zlata 
klasika

palmina 
kulturnica 

palmina 
kulturnica 

zlata 
klasika

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=966&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=5979&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


preverite vse odhode

Z LETALOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Ciper je tretji največji otok v Sredozemskem morju in 

velja za zelo priljubljeno počitniško destinacijo,
• Ciprčani veljajo za srčne in duhovite predvsem pa za 

gostoljubne,
• najbolj živahno na Cipru je med majem in oktobrom,
• glavno mesto Nikozija je razdeljeno na dva dela, na 

turški in grški del, 
• Ciper velja za najbolj vroč mediteranski otok, 
 s 340 – imi sončnimi dnevi v letu,
• veliko gostov Ciper označuje za otok ljubezni in 

bogov.

ZA DOBER TEK
Na Cipru boste našli veliko prijetnih majhnih gostilnic, 
z odlično mediteransko kuhinjo. Glasni, veseli klepeti 
spadajo med nujne popoldanske opravke. Ciprska kuhinja 
je zelo podobna grški, prav tako se veliko uporablja olivno 
olje, začimbe in zelišča. Najbolj priljubljene specialitete 
so feta (beli sir iz ovčjega ali kozjega mleka), tzatziki 
(jed iz grškega jogurta, česna, kumar, poprove mete ali 
kopra), moussaka (jed iz jagnjetine, paradižnika in kumar) 
in souvlaki (piščančje meso ali jagnjetina na nabodalih).

»Ne kar imamo, ampak tisto, v čemer uživamo,
je naše pravo bogastvo. «
 (filozof Epikur)

CIPER JE DEŽELA 
dolgih peščenih plaž, turkiznega morja, romantičnih bizantinskih mest in vasic, izvrstne hrane, 
domoljubnih domačinov, bogate zgodovine in zapuščine arheoloških zakladov ter edine prestolnice na 
svetu, ki je razdeljena.

ZVEZDNI PRAH
Na obali Cipra se je po zločinu iz strasti iz morske pene rodila boginja lepote in ljubezni Afrodita. Še 
danes bdi nad gradom, vklesanim v skalo na razgledni točki utrdbe Saint Hilarion. Ta prizor je Walt 
Disneya tako navdihnil, da je po njegovi podobi narisal Sneguljčico, novodobne Afrodite s pristriženimi 
lasmi.

VROČIH 5 NA CIPRU
• Na eni izmed plaž se iz morja dviga Afroditina skala. Pravijo, da plavanje okoli nje prikliče nazaj 

mladost, ki se pokaže v duhu in telesu, 
• Nikozija je edina prestolnica na svetu, ki je razdeljena. Z zeleno črto ločen južni del prestolnice 

pripada modro-beli zastavi Grčije,
• navdušeni boste nad bogato zgodovino dežele. Zapuščino arheoloških zakladov starih Grkov, 

Feničanov, Egipčanov, Perzijcev in drugih velikih civilizacij si lahko ogledate v mnogih muzejih,
• čudovit polotok Karpas, kjer se lahko sprehodite z divjimi oslički. Polotok velja za enega najlepših 

in najbolj neokrnjenih delov otoka,
• Famagusta, čarobno srednjeveško mestece z obzidjem, ki ga krasijo Othellov stolp, palače in 

veličastna katedrala.

C I P E R

Grški Ciper

Ciper - otok ljubezni in bogov

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=695847072&rangeType=variable&persons=2&t_rc=163,632


Grški Ciper

Ciper - otok ljubezni in bogov

od 739 €
6 DNI, LETALO

od 669 €
8 DNI, LETALO

 odlična kulinarika

 prijazni domačini

 bogata zgodovina in množica 
arheoloških zakladov

 Nikozija, glavno mesto Cipra 
je edina deljena prestolnica 
na svetu (čeznjo poteka 
grško - turška meja)

 pristanemo na Severnem 
Cipru

 odkrivali bomo tako severi, 
kot južni del otoka

 ogled Afroditine skale
 obisk nedotaknjenega 

polotoka Karpas
 možen izbor hotelov s 3* ali 

4* 

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

C I P E R

palmina 
kulturnica 

aktivni 
pod palmo

gurman 
pod palmo

zlata 
klasika

ljubitelji 
naravepočitnice

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1160&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/rezultati/?keys=6129,1093&dateRange=23.02.2021-31.12.2021


preverite vse odhode

Z LETALOM

• Drač je največje pristaniško mesto v Albaniji, ki 
se širi v predmestje Tirane. Ostanki amfiteatra, 
bizantinskega obzidja in Fatihove mošeje ga delajo 
še posebej zanimivega. 

• Mati Tereza je bila rojena v glavnem mestu 
Makedonije - Skopju, korenine ima pa v Albaniji. 

• Albanija je po padcu otomanskega imperija l. 
1912 in kratkotrajni srbski nadvladi l. 1913 postala 
samostojna država. 

• Najvišji vrh je Korab z 2753 m višine. 
• Albanija je dobila ime po plemenu Albanoi, ki je 

nekoč živelo v okolici mesta Drač. 
• Starodavno mesto Butrint je pod Unescovo zaščito. 
• Albanija je ena izmed najbolj etnično homogenih 

držav na svetu. 
• Prva objavljena knjiga v Albaniji je bila Meshari, ki jo 

je napisal katoliški duhovnik leta 1555. 
• Nacionalni park Lura zajema 1280 ha in je dom 

balkanskega risa, volkov, rjavih medvedov. Glavna 
privlačnost so jezera na višini 1000 m in več, ki 
pozimi popolnoma zmrznejo. 

• Saranda je najbolj priljubljeno letovišče Albancev in 
hkrati priljubljeno mesto za medene tedne. 

ZA DOBER TEK 
Suflage ali kebab pite za prigrizek, žabji kraki in byrek ali 
burek za predjed, mesne dobrote na žaru, ribje jedi in 
veliko zelenjave za glavno jed, sadje in kremna karamela 
za sladico. 

»Vera je vraževerje in opij narodov.
Vera Albancev je Albanija. «
 (nekdanji državni voditelj Hodža)

ALBANIJA JE DEŽELA
orlov in gora, divjine in eksotike, razvajanja in gostoljubnosti, luknjastih cest in mercedesov, dobrot in 
glasbe, norih idej in nekdanjih bunkerjev, pisanih mest in naravnih parkov. 

ZVEZDNI PRAH
Lokalno ime za Albanijo je Shqiperia ali dežela orlov. Po legendi naj bi mitični albanski kralj rešil mladega 
orla, v zahvalo pa dobil večno varstvo orlov nad narodom. Orla sta še vedno v grbu, oblikovanem po 
pečatu narodnega heroja Skenderberga, ki je albanski imperij branil pred Turki. 

VROČIH 5 V TIRANI
• Ekstravagantna prestolnica je bila mesto sivih pročelij, ki so se pod vplivom norih idej nenavadnega 

župana spremenila v moderne poslikave živahnih barv, 
• Skenderbegov trg z Ethemovo mošejo, najstarejšo v mestu, 
• zgradba Centralnega komiteja in urni stolp, 
• kip narodnega junaka Skenderbega sredi glavnega trga, 
• bivši mavzolej Enverja Hodže v zanimivi piramidni stavbi, danes Kulturnem centru. 

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Albanski moto je: »Svoboden in močan!«
• Berat je srednjeveško mesto tisočerih oken, ki je muzej na prostem in eno najlepših in najslikovitejših 

mest v državi. 
• Mesto Apolonija so ustanovili Grki iz Korinta, razcvetelo se je v času Rimljanov. V njej še danes 

začutite mehkobo in prefinjenost nekoč znanega kulturnega in umetniškega središča. 

A L B A N I J A

Veliki albanski krog

Vikend v Albaniji

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2786248&rangeType=variable&persons=2&t_rc=918


Veliki albanski krog

Vikend v Albaniji

od 649 €
6 DNI, LETALO

od 399 €
3 DNI, LETALO

 Albanija je čudovita dežela 
osupljivih gora, ponosnih 
orlov, divjine in ravno 
pravšnje eksotike

 presenetila vas bo Tirana, 
danes živahno in barvito 
mesto, ki se je kot feniks 
dvignila iz nekdanje sivine 

 Drač ni samo obalno mesto 
s številnimi hoteli, ponaša 
se z vrhunskim arheološkim 
muzejem in rimskim 
amfiteatrom 

 Berat je srednjeveško mesto 
„tisočerih oken“ in muzej na 
prostem

 vikend potep v deželi 
nasprotij

 ogled živahne in pisane 
Tirane ter Berata, mesta 
„tisočerih oken“, ki je pravi 
muzej na prostem 

 nastanitev v letoviškem 
Draču

 priporočamo tudi 
zaključenim skupinam

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

A L B A N I J A

zlata 
klasika

palmina 
kulturnica 

vikend 
v mestu 

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=461&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1035&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


preverite vse odhode

Z LETALOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Nekoč se je imenovala »Melita« - otok medu, sicer 

pa Malta pomeni pribežališče in pristanišče. 
• Državo sestavljajo otoki Malta, Gozo, Comino in 

neposeljena Filfla. 
• Malta ima le dobrih 400. 000 prebivalcev. 
• Na Malti je več kot 350 cerkev. 
• Do leta 1964 je bila Malta britanska kolonija. Še 

danes je poleg malteškega jezika uradni jezik tudi 
angleščina. 

• Maltežani še danes ne vedo natanko, kdo so bili 
graditelji velikih templjev pred 4. 500 leti. 

• Malta je bila pod vitezi Sv. Janeza od 1530. do 1798. 
leta. 

• Otomansko cesarstvo je neuspešno želelo prema-
gali malteški viteški red in si podjarmiti Malto. 

• Valetta je poimenovana po Jeanu Parisotu de la 
Valettu, velikem mojstru viteškega reda Sv. Janeza. 

• Leta 1798 je Napoleon prekinil inkvizicijo, ki so jo 
uvedli malteški vitezi. 

• Vožnja po otoku je pustolovščina zaradi neupošte-
vanja pravil. Popeljite se raje z avtobusom, ki pove-
zuje najlepše kotičke otoka. 

ZA DOBER TEK
Nacionalna jed je zajec ali fenek, poskusite ga s kmečkim 
kruhom hobz biz zejt, na koncu se posladkajte z mandljevo 
sladico halva - tat - tork, vse skupaj pa poplaknite z 
osvežujočo brezalkoholno pijačo kinni ali pivom cisk. 

»Če boš čakal na priložnost, da se ti sama 
pojavi, boš pristal v gneči z drugimi.«
 (psiholog in pisatelj Edward de Bono)

MALTA JE DEŽELA
angleške uglajenosti, italijanskega videza, mediteranskega temperamenta in arabsko zveneče govorice. 
Je dežela bogate zgodovinske zapuščine, gostoljubnih ljudi, ribiških vasic, ladjic luzzu, rajskih plaž, 
klifov in zalivov. 

VROČIH 6 V VALETTI
• Katedrala Sv. Janeza in druge lepote, ki so jih »gospodje zgradili za gospode«, 
• tretje najstarejše gledališče v Evropi Manoel, 
• živahna glavna ulica, ki teče skozi mesto - Republiška ulica, 
• vrtovi Barrakka, danes odprti za javnost in z najlepšim razgledom na glavno pristanišče, 
• za javnost delno odprta in 400 let stara palača Casa Rocca Piccola, kjer še danes živijo potomci 

malteške plemiške družine de Piro, 
• središče ustvarjalnosti in kulture v obnovljeni trdnjavi ob mestnih vratih s predstavami, koncerti, 

operami, …

M A L T A

Malta - otok vitezov

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2789840&rangeType=variable&persons=2&t_rc=100035,100306


Malta - otok vitezov

od 499 €
5 DNI, LETALO

 otok sonca s prijetnimi 
temperaturami skozi vse leto 

 kombinacija počitnic in 
potovanja

 nepozabni izlet na sosednji 
otok Gozo

 mogočni klifi in kristalna 
voda

 čudovita Modra jama

 Mdina - stara prestolnica 
Malte

PREVERITE PONUDBO

M A L T A

zlata 
klasika

za 
družine

Skalnati odseki obale, ki se končajo v vrtoglavih 
apnenčastih pečinah z zaščitenimi zalivi, skrivajo 

čisto vodo ter rdečo - zlate plaže. Malta v svoj 
majhen arhipelag vnese čudovito raznolikost. Našli 
boste prazgodovinske templje, skale s fosili, skrite 

zalive, čudovit podvodni svet in ostanke izjemne 
zgodovine. Na prostem se bohotijo velikanski templji 
in stolpi iz različnih obdobij, ki so kot nemi stražarji 

nad neskončnim morjem. 

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8589&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/destinacije/evropa/malta/


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

Z LETALOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Iz bolgarskih vrtnic proizvedejo polovico dragega 

vrtničnega olja za uporabo v parfumski indrustriji. 
• Bolgarija je dežela zdravilnih vrelcev, jogurta in 

medu. 
• Tu sta bila rojena gladiator Spartakus in antični 

pevec Orfej. 
• Bolgari so prvi začeli uporabljati cirilico. 
• Bolgarski arheologi so v bližini Varne odkrili po 

njihovih besedah najstarejšo solinarsko naselbino v 
Evropi, ki je nastala med letoma 4. 700 in 4. 200 
pred našim štetjem. V Provadiju Solnicati so odkrili 
ostanke hiš, jam, utrdb in obzidja. 

• Samostan Rila je največji in najbolj znan samostan, 
ki se skriva visoko v gorah in je za Bolgare tako 
pomemben, da njegova podoba krasi tudi bankovec 
za 1 lev. 

ZA DOBER TEK
Različne vrste mesa: škembe čorba iz koščkov mešanega 
mesa, začinjenih z jogurtom, mleto papriko in česnom, 
jogurtne dobrote: mlečna solata z jogurtom, kumarami, 
olivami in orehi, hladna juha iz jogurta in kumar tarator, 
sladica: banica ali sirov štrudelj. 

TOP 3 DOŽIVETJA V BOLGARIJI:
• samostan Rila z več kot tisočletno zgodovino, 
• veličastna pravoslavna cerkev Sv. Sofia iz 4. stoletja, 
• odlična kombinacija kulinarike ter naravnih in 

kulturnih znamenitorsti 

»Ko boste zapisali svoje življenje na papir, naj 
vsaka stran vsebuje nekaj presenetljivega, nekaj, 
za kar drugi še niso slišali. «
 (Nobelov nagrajenec Elias Canetti)

BOLGARIJA JE DEŽELA
velikih bojevnikov, nepopravljivih romantikov in glasbenikov, vrtnic, medu in jogurta, naravnih vrelcev in 
letovišč ob Črnem morju, samostanov in bogate dediščine. 

ZVEZDNI PRAH
V mestu Gabrovo je zanimiv Muzej humorja in satire, edini v Bolgariji in med redkimi v Evropi. Gabrovo je 
bilo v 18. in 19. st. pomembno središče obrti. Med ljudmi so vznikale najrazličnejše legende in potovale 
od ust do ust, dokler jih niso pričeli objavljati v medijih. Nazadnje so organizirali celo festival humorja in 
satire. Simbol muzeja je mačka z odrezanim repom, ki naj bi govorila o skoposti prebivalcev Gabrovega. 
Da bi pozimi prihranili pri kurjavi, so mačkam marsikdaj odškrnili rep, saj so takoj ko so šle iz hiše, za 
njimi zaprli vrata. 

VROČIH 5 V SOFIJI
• Mešanica stalinistične, neoklasicistične in dunajske arhitekture iz 19. stoletja, predvsem v centru 

mesta Oborište, 
• 7000 let zgodovine s prepletom sodobnega, pestro nočno življenje in kavarniški utrip, 
• muzeji in galerije za umetniške navdušence: državni etnografski muzej v nekdanji kraljevi palači z 

očarljivo zbirko umetnosti in obrti, 
• veličastna pravoslavna cerkev Sv. Sofia iz 4. st., 
• številni parki, kot so Borisova gradina v centru, Zdravnikov park, Mestni park in Vitoša, najstarejši 

naravni park na Balkanu. 

B O L G A R I J A

Bolgarija in Srbija 

Od Bukarešte do Sofije 

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2787188&rangeType=variable&persons=2&t_rc=743#8=Bus
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2787188&rangeType=variable&persons=2&t_rc=743#filters_8=Airplane


Bolgarija in Srbija 

Od Bukarešte do Sofije 

od 379 €
6 DNI, AVTOBUS

od 589 €
5 DNI, LETALO

 veličastna samostana Rila v 
Bolgariji in Manasija v Srbiji

 odlična lokalna kulinarika 
Srbije ter Bolgarije

 dnevne vožnje z avtobusom

 v ceni že vključena večerja 
v restavraciji in trije 
polpenzioni

 izlet za vse generacije

 spoznavanje slikovitega 
romunskega in bolgarskega 
podeželja ter tradicionalne 
arhitekture

 obisk dveh prestolnic, ki 
bosta navdušili

 slikovita pokrajina, 
samostani in tradicionalne 
vasice

 „dolina vrtnic“ bo polepšala 
in odišavila naše potovanje

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

B O L G A R I J A

palmina 
kulturnica 

palmina 
kulturnica 

gurman 
pod palmo

aktivni 
pod palmo

za 
družine

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8464&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4755&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Sofija in Bolgarija 

od 499 €
4 DNI, LETALO

 Sofija je slikovito mesto 
raznolike arhitekture, 
s številnimi muzeji in 
galerijami

 najlepši samostan Bolgarije, 
Rila in slikovita pokrajina

 Plovdiv je mesto na sedmih 
gričih in romantičnim starim 
mestnim jedrom

 pokušina lokalnih vin 
 priporočamo tradicionalno 

večerjo s folklorno predstavo

PREVERITE PONUDBO

B O L G A R I J A

palmina 
kulturnica 

aktivni 
pod palmo

Vznemirljivi gorski vrhovi in planote tekmujejo 
v lepoti z  zlatimi plažami. Mesta se dičijo z 

umetnostjo, zgodovino in živahnim življenjem, ki se 
prebuja v sveža jutra. V čudoviti mešanici narave in 

zgodovine iščemo nepozabne dogodivščine.

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=4739&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/blog/


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

Z LETALOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Parlament v Bukarešti je druga največja zgradba na 

svetu, takoj za Pentagonom.
• Zgodba grofa Drakule je znana po vsem svetu.
• Romunija je s svojim Črnim morjem primerna za do-

pustniški odklop.
• Romunija je na severu gorata, na jugu pa se odpira 

v dolino in delto Donave, ki je naravni rezervat za 
neštete domače ptice in ptice selivke. 

• Komunistična vladavina je trajala od 2. svetovne 
vojne do leta 1989, ko se je zaključila z revolucijo. 

• Veselo pokopališče v vasi Spanta je ena največjih 
znamenitosti Romunije - pokopališče in hkrati mu-
zej na prostem je svoje ime dobilo po nenavadnih in 
barvitih nagrobnikih, na katerih so opisani dogodki 
iz življenja tam pokopanih. 

• Pokrajina Transilvanija ima izjemno zgodovino, sim-
patična mesta in številne gradove. Sighisoara je po 
mnenju mnogih najbolj romantično mesto v Romu-
niji. 

• Romunščina izhaja neposredno iz govorjene latin-
ščine rimskih kolonov, ki so za nagrado dobili zemljo 
na območju Romunije. 

• Romunija ima precejšnje naravno bogastvo - nafto, 
zemeljski plin, premog, železo, baker in boksit. 

ZA DOBER TEK
Poskusite mamaligo ali polento, potreseno z naribanim 
kozjim sirom, velike čevapčiče, obare in kislo transilvan-
sko juho s feferoni, sarmale ali zeljne sarme, za posladek 
pa krofe, polnjene s smetano in sirom. 

Bogat biti je lahko, srečen - težko.
 (romunski pregovor)

ROMUNIJA JE DEŽELA
mitov in grofa Drakule, bogate in dobro ohranjene kulturne in zgodovinske dediščine, srednjeveških 
mest in gradov, romantičnih pokrajin in naravnih zakladov. 

ZVEZDNI PRAH
Transilvanija je najbolj znana regija v Romuniji zaradi zloglasnega grofa Drakule. Irski pisatelj Bram Sto-
ker je na osnovi zgodbe o grofu Vladi Tepešu, ki je v 15. st. živel na enem od romunskih gradov, napisal 
legendarno zgodbo, ki je proslavila Romunijo. Legenda najverjetneje izhaja iz zgodbe o krutem in mašče-
valnem grofovem sinu, ki je v srednjem veku vladal pokrajini Vlaški. Sovražnike, ki so nasprotovali njemu 
in pred tem tudi njegovemu očetu, je pobijal tako, da jih je natikal na kole. 

VROČIH 5 V BUKAREŠTI
• Bukarešto so nekoč imenovali »Pariz vzhoda«, kar je ponekod še vidno v slavolokih in avenijah, 

vendar je kasneje nekdanji diktator Nikolaj Ceausescu s svojo ideologijo še bolj zaznamoval arhi-
tekturo mesta, 

• palača parlamenta ali Palatul Parlamentului je njegova zadnja stvaritev z več kot 1000 sobami, 
• kmečki muzej, muzej novejše zgodovine in muzej na odprtem, kjer so v naravnih velikostih razsta-

vljene hiše in pomembne zgradbe iz zgodovine, 
• staro mestno jedro, znano po številnih trgovinicah, gostilnah z domačo hrano in živahnem nočnem 

življenju, 
• 27 m visok Slavolok zmage ali Arcut de Triumf, postavljen v čast romunskim vojakom v 1. svetovni 

vojni in Avenija zmage, ki velja za najlepšo ulico v mestu. 

R O M U N I J A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2791039&rangeType=variable&persons=2&t_rc=657#8=Bus
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2791039&rangeType=variable&persons=2&t_rc=657#filters_&8=Airplane


Bukarešta in Transilvanija 

Transilvanija, po poti grofa Drakule 

od 609 €
5 DNI, LETALO

od 269 €
5 DNI, AVTOBUS

 mogočna stavba romunskega 
Parlamenta

 obisk zgodovinskega gradu 
Peles

 slikovite, utrjene vasice 
Transilvanije

 vožnja po znameniti cesti 
Transfagarasan (poletni 
odhodi)

 zgodovina grofa Drakule

 potovanje z veliko naravnimi 
znamenitostmi, Transilvanija 
je naravnost čudovita 

 zanimiva zgodba Drakule

 nepozabna izkušnja 
opazovanja rjavih medvedov 
v naravnem okolju Karpatov 

 idilična zgodovinska mesta in 
pokrajina v Karpatih

 odličen izlet za družino, 
razgiban in pester program

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

gurman 
pod palmo

aktivni 
pod palmo

za 
družine

za 
družine

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

Romunska pravljica in cesta Transfagarasan

Romunija - veliko krožno potovanje

R O M U N I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8582&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=822&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


R O M U N I J A

Romunska pravljica in cesta Transfagarasan

Romunija - veliko krožno potovanje

od 359 €
6 DNI, AVTOBUS

od 429 €
7 DNI, AVTOBUS

 spektakularna cesta 
Transfagarasan v Karpatih

 sprehod skozi »orjaški« 
romunski parlament

 ogled simpatičnih vasic 
Transilvanije

 nepozabna izkušnja 
opazovanja rjavih medvedov 
v naravnem okolju Karpatov

 izlet za vse generacije

 skriti kulturni zakladi 
Romunije

 odlično poletno potovanje

 zanimivo in edinstveno 
»veselo pokopališče«

 vožnja po znameniti cesti 
Transfagarasan

 celovito doživetje Romunije

 kombinacija kulturnih, 
zgodovinskih in naravnih 
zanimivosti

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

aktivni 
pod palmo

za 
družine

aktivni 
pod palmo

palmina 
kulturnica 

zlata 
klasika

ljubitelji 
narave

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1000&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8583&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


preverite vse odhode

Z LETALOM

• Že stari Grki so odkrili potencial te izgubljene dežele 
in tukaj pridelovali izjemna vina. Njihovo poslanstvo 
so nadaljevali Rimljani in mnogi nasledniki, Moldav-
ci pa so ga predstavili širši javnosti.

• Na svetovnem zemljevidu je njihovo tekoče zlato iz-
jemno cenjeno, kar jih je pripeljalo na 12. mesto po 
količini izvoženega vina.

• V najbolj znani vinski kleti, ki je vpisana tudi v Gu-
inessovo knjigo rekordov, je obiskovalcem na voljo 
vpogled v arhiv z milijonom in pol steklenic. Najsta-
rejša med njimi sega v leto 1902 in je po ocenah 
strokovnjakov vredna kar milijon evrov.

• Čeprav ima Moldavija manj obiskovalcev pritegne 
številne znane osebnosti. Njihove vinske kleti sta 
obiskala tudi astronavt Jurij Gagarin in Vladimir Pu-
tin. Slednji je v najbolj razkošni izmed njih celo pra-
znoval svoj 50. rojstni dan.

• Moldavsko vino je v Rusiji prepovedano od diplo-
matskega spora v letu 2006. Tako so izgubili svojega 
največjega odjemalca, vendar so skozi čas svoj slo-
ves razširili še dlje.

• Moldavija je raj za ljubitelje pernatih prijateljev. Na 
površini ene Slovenije in pol je namreč našlo svoj 
dom kar 300 različnih vrst ptičev.

PRAVLJIČNA MOLDAVIJA
Poženite se v moldavsko dogodivščino kot pogumni Fat 
Frumos, ki je iz krempljev zlobnega zmaja rešil ljubezen 
svojega življenja, Ileano Cosinzeano – vsaj tako nam pra-
vijo stare ljudske legende. Preplet pravljic z vsakdanjim 
življenjem je moč videti v neokrnjeni naravi, nezasičenimi 
mesti in v pristnih odnosih lokalnega prebivalstva z obi-
skovalci. Pustite košček srca med vinogradi in odkrijte 
lepote Moldavije.

MOLDAVIJA JE POZABLJENA DEŽELA
prijaznih ljudi, čudovitih samostanov in vinskih kleti. V državici med Romunijo in Ukrajino so se ohranile 
pristne tradicije in običaji. Glavno presenečenje za obiskovalce je avtentična mešanica treh kultur. Po-
krajina je kot nalašč za prave raziskovalce, ki si želite miru, zelenih razgledov, širnih polj in vinogradov. 
Moldavski turistični adut je tudi država znotraj države – Pridnjestrska republika.

MOLDAVSKIH TOP 5
• Edinstvena vinska klet Cricova z več kot 100 km podzemnih rovov,
• zgodovinsko naselje Orheiul Vechi, ki je obstalo v preteklosti,
• jamski samostan Tipova, kjer se je z eno izmed svojih žena poročil Štefan Veliki, 
• srednjeveški grad Soroca, ki leži tik ob moldavsko-ukrajinski meji, 
• tradicionalni konjak iz destilarne Kvint, ki obratuje že od leta 1897.

ODKRIVAMO SKRIVNOSTI MOLDAVIJE
• Moldavija je kot nalašč za butični turizem – slovi kot najmanj turistična država v Evropi.
• S prepletom kultur so se uveljavili trije uradni jeziki: romunski, ruski in gagauzki, ki postaja velika 

redkost. 
• Leta 1940 je prestolnico Kišinjev popolnoma uničil potres, vendar so mu uspešno povrnili nekdanji 

sijaj. Vsak september se v mestu odvija festival ''Velo Hora'' – množično kolesarjenje po prestolni-
ci, ki je namenjeno sproščeni aktivnosti in novim razgledom. 

• V Kišinjevu se ponašajo s pravo plažo, kljub temu da država nima dostopa do morja. V prestolnici 
je namreč tudi jezero, ob katerem so uredili nabrežje s plažo. Popolno za ohladitev v vročih pole-
tnih dneh!

M O L D A V I J A

Moldavija - dežela vina, konjaka in sončnic

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2790050&rangeType=variable&persons=2&t_rc=866


Moldavija - dežela vina, konjaka in sončnic

od 599 €
4 DNI, LETALO

 čudoviti samostani in 
srednjeveški gradovi

 zgodovinsko naselje Orheiul 
Vechi

 tovarne Kvint in degustacija 
tradicionalnega konjaka

 edinstvena vinska klet 
Cricova

 čudoviti razgledi na širna 
polja in vinograde

 država treh kultur

PREVERITE PONUDBO

M O L D A V I J A

palmina 
kulturnica 

gurman 
pod palmo

 Svet se končno prebuja in vse več popotnikov želi 
spoznati  čare tega malega naroda, zataknjenega 

med Romunijo in Ukrajino. Moldavija je bila še leta 
2008 v eni izmed knjižnih uspešnic prepoznana 
kot najmanj srečna država na svetu, z globoko 

melanholijo v utrujenih dušah. Danes pa jo 
prepoznavamo kot deželo neokrnjenih naravnih 

lepot in vrhunskih vinskih regij. Uspela je ohraniti 
brezčasno očarljivost in ravno pravšno mero še 

neodkrite eksotike.

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=5543&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/blog/romunija-dezela-mitov-in-grofa-drakule/


preverite vse odhode

Z LETALOM

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Londonska podzemna železnica ali “Tube” je 

najstarejša na svetu.
• Grad Windsor je najstarejši grad na svetu, ki 

ga kraljeva družina še danes uporablja za svoje 
domovanje. 

• Buckinghamska palača je bila zgrajena na mestu, 
kjer je nekoč stal zloglasni bordel. 

• Big Ben ni ura, ampak 13 - tonski zvon znotraj stolpa 
svetega Štefana. 

• London je multikulturno mesto. Več kot 25 % 
Londončanov se je rodilo v drugih državah in govori 
več kot 300 različnih jezikov. 

• London Eye je najvišje razgledno kolo na svetu. 
• Veliki požar v Londonu je uničil mesto, zahteval pa le 

8 žrtev. 
• Angleži spijejo največ čaja na svetu. 
• Leta 1828 so odprli prvi živalski vrt v Angliji, ki je bil 

hkrati tudi prvi na svetu. 
• 16 % vseh restavracij v Angliji je v Londonu. 
• Angleži so izumitelji penicilina, šivalnega stroja, 

poliestra, prve radijske postaje, reaktivnega in 
parnega motorja, žarnice, periskopa, dežnika, 
sesalca in lazanje. 

ZA DOBER TEK
Fish & Chips je ocvrt ribji file s pečenim krompirčkom, 
jacket potato je pečen krompir z nadevi po okusu, black 
pudding je v resnici krvavica, cottage pie je mesna pita s 
pire krompirjem. Vsaj enkrat se že zjutraj dobro podložite 
z znamenitim angleškim zajtrkom s toastom, jajci, slanino, 
klobaso in fižolom. 

»V pubu nikoli ne dežuje. «
 (angleški pregovor)

VELIKA BRITANIJA JE DEŽELA
kraljeve družine in tradicije, močnega umetniškega naboja in izvirnosti, svetovljanskih mest in 
tradicionalnih vasic, prijaznih in vljudnih ljudi, posebnega humorja, mode, pubov in obrednega pitja čaja. 

ZVEZDNI PRAH
William Shakespeare je slišal svojega igralca Richarda Burbaga, ki je igral glavno vlogo v Richardu III, 
da se je dogovoril za zmenek s čudovito žensko, ki je živela v bližini gledališča. Rekla mu je, da se mora 
iz previdnosti pretvarjati, da je Richard III. William je iz gledališča pobegnil pred Burbagom, potrkal na 
vratih, se napovedal kot kralj Richard III in bil toplo sprejet. Čez nekaj časa je prispelo do gospe drugo 
sporočilo od Burbaga. Shakespeare mu je odgovoril: »Na tvojo žalost je William Osvajalec prispel pred 
Richardom III. «

VROČIH 7 V LONDONU
• Z ladjico po Temzi od Westminstra do Greenwicha, 
• Westminstrska opatija, parlament, Big Ben in skok na največje Londonsko oko, 
• sprehod po enem najlepših parkov St. James’s Park do Buckinghamske palače in ob 11. 30 korakanje 

s kraljevo stražo, 
• sprehod po živahnem centru od tržnice v Covent Gardnu mimo Leicester Squara in Piccadillyja do 

najdaljše nakupovalne ulice Oxford, 
• ogled Shakespearove igre v Shakespeare’s Globu, repliki elizabetinskega gledališča iz 17. st. ali 

obisk mjuzikla v enem od gledališč v centru, 
• mogočna Pavlova katedrala s tremi galerijami v kupoli - kamnito, šepetajočo in zlato, 
• brezplačni muzeji in galerije: Britanski muzej, V&A, Natural History, Tate, Nacionalna galerija in 

drugi. 

V E L I K A
B R I T A N I J A

London - 4 dni

London - 5 dni

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=329472465,2798062&rangeType=variable&persons=2&t_rc=800#filters_


London - 4 dni

London - 5 dni

od 399 €
4 DNI, LETALO

od 479 €
5 DNI, LETALO

 „londonska peš pot“ vedno 
navduši

 hoteli na dobri lokaciji

 nadaljevanka „The Crown“ bo 
dobila svoj smisel

 za male in velike po sledeh 
Harryja Poterja

 London Eye in 360 
nepozabnih slik

 izjemni muzeji in galerije, 
tržnice ter nakupovalni centri

 bogat program s številnimi 
ogledi, brez hitenja

 možnost nepozabne 
dogodivščine na 
„londonskem očesu“

 ogled zanimivih in poučnih 
muzejev, nekateri brezplačno

 večerja v angleškem Pub-u

 z ladjico po Temzi od 
Westminstra do Greenwicha

 živahna tržnica v Covent 
Gardnu ali uživaški Camden

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

V E L I K A  B R I T A N I J A

za 
družine

zlata 
klasika

za 
družine

zlata 
klasika

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1049&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1080&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


London in angleška doživetja

Idilično angleško podeželje in London

od 479 €
5 DNI, LETALO

od 799 €
6 DNI, LETALO

 skrivnostni Stonehenge
 obisk razkošnega Batha in 

Shakespearovega mesta 
Stratford upon Avon

 izjemni muzeji in galerije, 
tržnice in nakupovalni centri

 odlična kombinacija 
mestnega utripa in 
angleškega podeželja

 hoteli na dobri lokaciji
 po „londonski pešpoti“, ki 

vedno navduši

 potep po znanih univerzitetnih 
mestih, neokrnjenih 
pravljičnih vasicah, slikoviti 
gričevnati pokrajini, mestih z 
izjemno arhitekturo

 najbolj priljubljeni in obiskani 
del Velike Britanije poleg 
Londona

 regija z bogato tradicijo 
in folkloro ter številnimi 
legendami in miti

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

V E L I K A  B R I T A N I J A

palmina 
kulturnica 

aktivni 
pod palmo

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=513&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8570&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


preverite vse odhode

Z LETALOM

»Glasba lahko spremeni svet,
ker lahko spremeni ljudi«
 (Bono, pevec v irski skupini U2)

ŠKOTSKA JE DEŽELA
zeleno - modrih obzorij, svežine, romantike in skrivnostnosti, karirastih kiltov, dud, ponosnega srca, 
srednjeveških mest in neverjetnih vremenskih kontrastov. 

IRSKA JE DEŽELA
več kot 40 odtenkov zelene, mehkih trav in visokih klifov, morja in slikovitih vasi, skrivnostnih meglic in 
gozdov, pisanih mest, delfinov, glasbe in plesa, sproščenosti, piva in pubov. 

ZVEZDNI PRAH 
Ko so slavnega irskega pisatelja Jamesa Joyca vprašali, kaj zahteva od svojega bralca, je odgovoril: »Edina 
zahteva je, da posveti svoje življenje branju mojih knjig«. 

VROČIH 5 V EDINBURGHU
• Edinburški grad leži na vulkanskih kamninah starega mestnega jedra in je bil zadnje domovanje 

škotske kraljice, 
• glavna ulica je Kraljeva milja ali »Royal mile«, ki poteka skozi stari del, 
• palača Holyrood, ena od uradnih rezidenc kraljeve družine, • spomenik v centru, posvečen tu 

rojenemu pisatelju Walterju Scottu, 
• kilti, dude in whiskey - škotska tradicija je vidna na vsakem koraku. 

VROČIH 5 V DUBLINU
• Temple bar, najbolj slavna četrt mesta z živahnim 

nočnim življenjem, 
• irski craic ali edinstveno občutje v irskih pubih, ki 

ponese v višave, ko domačini zaplešejo s topotajočimi 
koraki, 

• Trinity College z najstarejšo knjigo Book of Kells, 
• razstave, muzeji, galerije, gledališke predstave in 

prireditve, ki se dnevno odvijajo v mestu, 
• priljubljeno pivo Guinness, ki še danes nosi ime po 

svojem ustanovitelju Arthurju Guinnessu. 

ŠKOTSKA
• V galščini, ki je poleg angleščine uradni jezik, se 

Škotska imenuje Alba. 
• Škotska ima 787 otočkov. 
• Jezeru Loch Ness je svetovno slavo prinesla 

skrivnostna pošast Nessie, ki že stoletja buri duhove. 
• Škoti so prvi golf klub imeli že v 18. st. v mestu St. 

Andrews na vzhodu. 
• Škotsko višavje je zibelka škotskega naroda, kjer so 

živeli najbolj zavedni in bojeviti škotski klani. 

IRSKA
• Belfast - mesto, ki se s črnim in pikrim humorjem 

uspešno spoprijema z žalostno preteklostjo. Tu so 
gradili Titanik. 

• Obalna pot Adare - Tralee - Dingle - Cork. Divji Atlantik 
prinese vsako leto viharje na obale grofij Cork in Kerry. 
Najslikovitejšo divjo obalo s stotinami lepih peščenih 
plaž na jugozahodu Irske ustvarjajo valovi in veter. 

• Vzhodna Irska s strmimi hribi Wicklow Mountains je 
pravi raj, kamor se Dublinčani pogosto podajo nadihat 
svežega zraka. 

Š K O T S K A
I N  I R S K A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2798073,2793991&rangeType=variable&persons=2&t_rc=800#filters_


Škotska - vikend v čarobni pokrajini

Škotska - čarobna pokrajina

od 699 €
5 DNI, LETALO

od 1.198 €
8 DNI, LETALO

 Edinburški grad leži na 
vulkanskih kamninah starega 
mestnega jedra

 palača Holyrood, ena od 
uradnih rezidenc kraljeve 
družine

 imamo misijo – videti Nessie, 
legendarno damo jezera 
Loch Ness

 Glasgow je pravi kraj za vse 
tiste, ki uživate v dobri glasbi 
in nenehnem dogajanju

 modra obzorja, svežina, 
romantika in skrivnostnost, 
karirasti kilti in dude

 ponosno srce, srednjeveška 
mesta in gradovi, neverjetni 
vremenski kontrasti

 otok Skye, ki pričara vso 
lepoto tipične škotske 
pokrajine

 dolg sprehod in obisk 
čudovite vasi Drumnadrochit, 
dom razstavnega centra Loch 
Ness, in grad Urquhart

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

aktivni 
pod palmo

za 
družine

za 
družine

zlata 
klasika

ljubitelji 
narave

Edinburgh - vikend v mestu

Škotska in Irska - poletna pravljica

Š K O T S K A  I N  I R S K A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1027&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=744&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Š K O T S K A  I N  I R S K A

Edinburgh - vikend v mestu

Škotska in Irska - poletna pravljica

od 499 €
4 DNI, LETALO

od 1.879 €
15 DNI, LETALO

 kilti, dude in whiskey – 
škotska tradicija je vidna na 
vsakem koraku

 Edinburški grad leži na 
vulkanskih kamninah starega 
mestnega jedra in je bil 
zadnje domovanje škotske 
kraljice, dude in whiskey – 
škotska tradicija je vidna na 
vsakem koraku

 glavna ulica je Kraljeva milja 
ali »Royal mile«, ki poteka 
skozi stari del

 modra obzorja, svežina, 
romantika in skrivnostnost, 
karirasti kilti in dude

 otok Skye, ki pričara vso 
lepoto tipične škotske 
pokrajine

 Edinburgh, eno najlepših mest 
na svetu

 odlična kombinacija obiska 
dveh zeleno romantičnih 
pokrajin

 slikovite divje obale s 
stotinami lepih peščenih plaž

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

zlata 
klasika

palmina 
kulturnica 

vikend 
v mestu 

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=355&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1034&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Dublin  - vikend v mestu

Irska - vikend v zeleni pokrajini

od 479 €
4 DNI, LETALO

od 699 €
5 DNI, LETALO

 Dublin: napredno sodobno 
mesto, glasno in veselo, 
bogato, postavljaško in s 
samozavestjo očara vsakega 
obiskovalca

 številni kulturni in 
zgodovinski spomeniki 
pripovedujejo svojo lastno 
zgodbo

 doživetje v Dublinu: Temple 
bar, Trinity College, irski 
craic ali edinstveno mestno 
občutje

 Moherske pečine, kamnita 
preteklost in cvetlična 
sedanjost

 vrsta zanimivih pokrajin se 
preliva druga v drugo, vsaka 
je popolnoma drugačna, pa 
vendar zgolj del očarljive 
sestavljanke

 divji Atlantik ustvarja 
nenavadne pečine in oblike 
polotokov

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

palmina 
kulturnica 

vikend 
v mestu 

za 
družine

ljubitelji 
narave

Irska - zeleni otok

Š K O T S K A  I N  I R S K A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=398&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1136&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Š K O T S K A  I N  I R S K A

Irska - zeleni otok

od 1.189 €
8 DNI, LETALO

 doživetje v Dublinu: Temple 
bar, Trinity College, irski 
craic ali edinstveno občutje v 
irskih pubih

 obisk drevoreda iz znamenite 
serije Igra prestolov

 Antrimska obala je najbolj 
znana panoramska 
zanimivost na Severnem 
Irskem, Velikanov nasip pa je 
nekaj prav posebnega

 Moherske pečine

PREVERITE PONUDBO

Zakaj Irska?
Zaradi čudovite pokrajine, zaradi kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov, ki pripovedujejo svojo 
lastno zgodbo, zaradi  čudovitih mest, ki ti pustijo 
dihati, zaradi glasbe, ljudi, sproščenosti, craica, 

ki te ponese v višave. Vsem, ki boste obiskali Irsko, 
ostanejo topli in neizbrisni spomini nanjo!

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

palmina 
kulturnica 

zlata 
klasika

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=721&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/blog/poletna-irska/


preverite vse odhode

Z AVTOBUSOM

Z LETALOM

»Življenje je najlepša pravljica. «
 (danski pisatelj H. C. Andersen)

SKANDINAVIJA JE POKRAJINA
neokrnjene narave, gozdov, fjordov, slapov, jezer, urejenih mest, drznih stilov, metal glasbe, mitologije, 
polnočnega sonca na Nordkappu, tradicionalnih Lofotskih otokov, sušenih polenovk, severnih jelenov, 
losov in Vikingov. 

ZVEZDNI PRAH
Švedski kralj Gustav VI je kljub visoki starosti še vedno hodil na lov, vendar je modro jemal s sabo samo 
puško z drobnimi šibrami. Pred enim od teh lovov si je njegov pomočnik bolj za šalo kot zares prišil na 
hrbet suknjiča napis z velikimi črnimi črkami: »NISEM LOS. « Med lovom se je zaslišal kraljev strel, takoj 
nato pa pomočnikov vrisk: ponesrečeni kraljev strel ga je na več mestih rahlo ranil. Kislo je vprašal kralja: 
»Veličanstvo, niste videli, kaj imam napisano na hrbtu?« Kralj si je natančno ogledal napis in se opravičil: 
»Oprostite, mislil sem, da je napisano: SEM LOS. «

MALO ZA HEC, MALO ZARES
ŠVEDSKA

• Švedi so izumili zadrgo, propeler, hladilnik, srčnega spodbujevalnik, računalniško miško in trgovski 
verigi IKEA ter H&M. 

• Prvi ledeni hotel so zgradili v vasi Jukkasjärvi. 
• Najbolj popularen neuradni spominek je cestni znak »Los na cesti«, ki ga navdušeni potniki v 

velikem številu kradejo na cestah, 
• Švedi imajo najdaljšo življenjsko dobo (81 let). 
• Imajo največ Nobelovih nagrad na prebivalca - kar 27, od tega 5 za mir. 

NORVEŠKA: 
• Na Svalbardskih otokih je število ljudi in polarnih 

medvedov skoraj izenačeno.
• Rt Nordkapp s 300 m višine je najsevernejša točka 

celinske Evrope. 
• Fjordi so svetovno znane doline, ki jemljejo sapo z 

neokrnjeno pokrajino. Visoki slapovi in osamljene hiše 
nas popeljejo v čase od zadnje ledene dobe in tja do 
Vikingov. 

• Alkohol lahko kupite le v specializiranih trgovinah - 
Vinmonopoletih. V mestu je navadno le ena takšna 
trgovina. 

• Norveščina ima več kot 100 narečij. 
• Tu se je rodilo smučanje. Ski v norveščini pomeni kos 

lesa. 
• Norveška ima skoraj pol milijona jezer. 

DANSKA
• Nakupovalna ulica Stroget je iz sklopa ulic, ki tvorijo 

najdaljšo nakupovalno peš cono v Evropi. 
• Izumitelji LEGO kock so začeli s proizvodnjo leta 1943 v 

mestu Billund. Danes je tam največji Legoland. 
• Danska zastava Dannebrog je najstarejša na svetu. 
• Povprečna davčna stopnja je visokih 49 %. 
• Danska je 5. največja izvoznica hrane na svetu. 
• Besedi prosim in hvala skoraj nista del danskega 

besedišča, saj so Danci izjemno neposredni ljudje. 
• Po raziskavah naj bi bili Danci najsrečnejši ljudje na 

svetu. 
ZA DOBER TEK
Veliko zelenjave in rib - losos, postrv in polenovka so najbolj 
slastni. Za domov vzemite zdravo ribje olje in domačo 
marmelado iz brusnic. 

S K A N D I N A V I J A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2794219&rangeType=variable&persons=2&t_rc=100116#8=Bus&8=AirplaneBus
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2794219&rangeType=variable&persons=2&t_rc=100116#filters_&8=Airplane&8=AirplaneBus


Vikend v Kopenhagnu

Božiček in Arktična doživetja

od 489 €
4 DNI, LETALO

od 849 €
3 DNI, POSEBNO LETALO

 mala morska deklica, 
neskončne kolesarske poti in 
kopanje kar sredi mesta - tudi 
to je mogoče

 Kopenhagen je edinstveno 
mesto, sproščenost je na 
vsakem koraku 

 ogled mestnih znamenitosti 
in prosti čas za samostojne 
oglede

 po želji izlet v Malmo ali ogled 
znamenitega akvarija Blue 
Planet, ki velja za največjega 
na severu Evrope

 obiskati Božička na njegovem 
domu je želja vsakega izmed 
nas

 nepozabna arktična doživetja 
v čarobni pokrajini

 s haskiji se bomo podali na 
nepozabno vožnjo 

 na motornih saneh se bomo 
podili gori,  doli, naokoli

 lahko obiščemo živalski vrt in 
spoznamo zanimiva arktična 
bitja, ki jih nikoli ne zebe

 iskanje severnega sija je eno 
najbolj vznemirljivih doživetij 

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

S K A N D I N A V I J A

vikend 
v mestu 

zlata 
klasika

zlata 
klasika

ljubitelji 
narave

za 
družine

za 
družine

posebno 
letalo

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6092&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2794219&rangeType=variable&persons=2&t_rc=100116#13=Finska


Po Skandinaviji do Nordkappa in prestolnice

Norveške sanje, fjordi, ledeniki in ceste

od 1.699 €
12 DNI, LETALO

od 1.399 €
9 DNI, LETALO

 krožno potovanje po 
Skandinaviji, kjer bomo 
odkrivali najlepše biseri tega 
dela Evrope

 podali se bomo vse do 
Nordkappa, najsevernejše 
točke 

 nedotaknjena narava 
Norveške in Lofotsko otočje

 obisk Božičkove vasi v 
Rovaniemiju

 potovanje z udobnim 
slovenskim avtobusom

 Palmina dolgoletna uspešnica

 neokrnjena narava in 
prostrani gozdovi

 plovba po norveškem fjordu 
Geiranger

 vožnja po panoramski 
„Trolovi cesti“ Trollstigen -eni 
najlepših panoramskih cest v 
svetovnem merilu

 Bergen je slikovito mestece 
s pisanimi hiškami; Oslo 
pa mesto slovitih muzejev: 
Vikingški muzej, muzej Kon 
Tiki in muzej polarne ladje 
Fram

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

zlata 
klasika

ljubitelji 
narave

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

Na potep po skandinavskih prestolnicah

Lofoti, Nordkapp in Finska

S K A N D I N A V I J A

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11735&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6095&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


S K A N D I N A V I J A

Na potep po skandinavskih prestolnicah

Lofoti, Nordkapp in Finska

od 899 €
6 DNI, LETALO

od 1.649 €
10 DNI, LETALO

 ogledal si bomo kar štiri 
prestolnice: Helsinki, 
Stockholm, Oslo in 
Kopenhagen  

 ugodna cena in maksimalni 
izkoristek časa

 plovba po Baltiku

 odlične letalske povezave

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

ljubitelji 
narave

 ogled Lofotov - najlepšega 
norveškega otočja s čudovito 
naravo ter najsevernejše 
točke Norveške - Nordkappa

 obisk Božičkovega mesteca 
Rovaniemija - priložnost za 
obisk sodobnega Arktikuma 
in Božičkove vasi

 možnost individualnega 
podaljšanja potovanja z 
aktivnostimi v Rovaniemiju ali 
Bodoju (izhodišče za Lofotsko 
otočje)

zlata 
klasika

zlata 
klasika

aktivni 
pod palmo

palmina 
kulturnica 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=924&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=988&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Laponska, dežela polnočnega sonca

Kopenhagen in gradovi severne Zelandije

od 1.199 €
6 DNI, LETALO

od 299 €
5 DNI, AVTOBUS

 Finska pokrajina Laponska ni 
znana samo po domovanju 
Božička, temveč tudi po 
polarnem dnevu, saj v času 
poletja sonce sploh ne zaide

 odkrijte Laponsko, zeleno 
srce Evrope s številnimi 
jezeri, prostranimi gozdovi in 
prijaznimi domačini

 obisk Kopenhagna, živahne 
skandinavske metropole

 izlet po gradovih severne 
Zelandije in obisk 
Hamletovega gradu

 izlet na Švedsko

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

S K A N D I N A V I J A

ljubitelji 
narave

palmina 
kulturnica 

ljubitelji 
narave

Najlepši norveški fjordi in Oslo

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6093&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=39&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Najlepši norveški fjordi in Oslo

od 1.099 €
6 DNI, LETALO

 ogled biserov južnega dela 
Norveške

 ogled Osla, Lillehammerja in 
slikovitega Bergna

 raziskovanje neokrnjene 
narave Norveške

 vključena vožnja z ladjo po 
Geirangerfjordu

 po želji vzpon do vznožja 
ledenika Briksdal in vožnja s 
flamsko železnico

 Palmina dolgoletna uspešnica

PREVERITE PONUDBO

S K A N D I N A V I J A

ljubitelji 
narave

zlata 
klasika

»SKANDINAVIJA prevzame s svojo naravo, fjordi, 
pisanimi mesti in polnočnim soncem na Nordkappu. 

Ko zadišijo sušene polenovke Samijev, ko severni 
jeleni in losi prečkajo cesto, ko vidiš, kje so odpluli 

v svet Vikingi in spoznaš nordijska mitološka 
božanstva, ne moreš pozabiti teh dežel….  

Vaš vodnik Matjaž

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=511&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/blog/5-najljubsih-posebnosti-skandinavije/


preverite vse odhode

Z LETALOM

“Vse stare fraze imajo nekaj svežega v sebi. ”
 (islandski pregovor)

ISLANDIJA JE DEŽELA
naravnih presežkov - gejzirjev, rek, slapov, globokih jezer in zelenih ravnin, ribolova, številnih ptic in kar 
13 Božičkov. 

ZVEZDNI PRAH
Björk Guðmundsdóttir, islandska pevka in skladateljica, je glasbi predana že od malih nog. V začetku 90 
- ih se je odločila za solo kariero in kmalu je nastala njena prva mednarodna uspešnica. Leta 1997 je po-
snela album Homogenic, ki izraža predvsem pevkino čustveno plat ter navezanost na islandsko pokrajino 
in naravo. Björk je nastopila tudi v nekaj filmih, za film Plesalka v temi, za katerega napisala tudi glasbo, 
pa je prejela celo nagrado za najboljšo glavno igralko na Filmskem festivalu v Cannesu. 

VROČIH 5 NA ISLANDIJI
• Modra Laguna je eno najbolj znanih kopališč na svetu s pomenljivim imenom. Kopanje v topli geo-

termalni vodi v odtenkih od turkizne do temno modre barve je pravi užitek, 
• jezero Myvatn z okolico velja za enega najbolj zanimivih kotičkov Islandije, je raj za ptice in ekoljube. 

Znano je po mnogih zanimivih vulkanskih oblikah, kot so kraterji ali slikovito sulfatno polje, kjer iz 
zemlje uhaja vodna para, v naravnih kotličkih pa brbota vrelo sivo blato, 

• najsevernejšo prestolnico sveta Reykjavik krasijo prepoznavne pisane hiše, 
• sprehod med glavnimi znamenitostmi mesta s približno 120. 000 prebivalci, 
• drugo največje mesto Akureyri je upravno, kulturno in izobraževalno središče severne Islandije, ki 

med drugim slovi po naprednih sistemih za varovanje podatkov. V mestu, ki je le 100 km oddaljeno 
od severnega tečajnika, je najsevernejši botanični vrt, 

• pot toplih vrelcev ali Laugavegurin velja za eno najlepših pešpoti našega planeta. 

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Islandijo so v 9. st. poselili Vikingi z Norveške, čeprav 

naj bi na odmaknjenem severnoatlantskem otoku prvi 
živeli keltski menihi. Vikingi so bili tisti, ki so ustanovili 
prvo naselbino Reykjavik, kar v prevodu pomeni Meg-
leni zaliv. 

• Kljub bližini Danske in Norveške islandski jezik ostaja 
edinstven. Skozi stoletja se ni bistveno spreminjal in 
tako ostaja zelo blizu svojemu izvornemu jeziku. 

• Pričakovana življenjska doba na Islandiji je ena najviš-
jih na svetu, in sicer 76 let pri moških in kar 81 let pri 
ženskah. Po nekaterih študijah naj bi bili Islandci četr-
ti najsrečnejši narod na svetu. 

• Islandija nima le enega, temveč kar 13 različnih Božič-
kov, ki so pravzaprav bratje. Ti Božički 13 dni pred Bo-
žičem delijo otrokom majhna darila, na božični čas pa 
naj bi se pripravljali tako, da se kopajo v vročih islan-
dskih vrelcih. 

• Na Islandiji se nahajajo trije največji ledeniki v Evropi. 

ZA DOBER TEK
Harðfiskur  je suha ali posušena riba. Običajno se jé z malo 
namazanega masla po površini. Jed smrdi, ampak ima zelo 
dober okus. 

I S L A N D I J A

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2788910&rangeType=variable&persons=2&t_rc=296


Islandija - med ognjem in ledom

Islandija in polarni sij

od 1.079 €
5 DNI, LETALO

od 1.099 €
5 DNI, LETALO

 posebno letalo iz Ljubljane 
direktno v Reykjavik

 možnost izleta po t.i. 
„Zlatem krogu“, kjer se boste 
na geotermalnem področju 
srečali z veličastnimi gejzirji

 po želji kopanje v slavni 
„Modri Laguni“ ter potepanje 
po južni obali z neskončnimi 
slapovi

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

I S L A N D I J A

ljubitelji 
narave

ljubitelji 
narave

 obisk Reykjavika, 
najsevernejše prestolnice 
sveta

 vožnja skozi slikovito 
islandsko podeželje

 tura Zlati krog in iskanje 
severnega sija

 črna obala vulkanskega izvora 
na južnem delu otoka

 potovanje v manjših skupinah

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1628&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6101&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Veliki islandski krog

od 1.995 €
9 DNI, LETALO

 ogled vseh najlepših 
znamenitosti Islandije

 krožna tura po otoku

 tradicionalna Palmina poletna 
uspešnica

 odlično vodenje in 
preizkušene hotelske 
nastanitve

 nepozabno potovanje za 
ljubitelje narave

PREVERITE PONUDBO

I S L A N D I J A

ljubitelji 
narave

zlata 
klasika

»Na Islandijo me je pot zanesla jeseni. Priznati 
moram, da sem bila zaradi vremena na začetku 
nekoliko skeptična, a se je tudi mesec oktober 

izkazal za zelo primernega. Pokrajina je izjemno 
lepa, nič kaj mrzlo, za videti pa toliko vsega, da 
se zagotovo še vrnem. Tudi snemalci serije Igra 

prestolov so velik del sedme sezone posneli prav na 
Islandiji. Osupljivo zamrznjeno in snežno pokrajino 

so v seriji poimenovali “Beyond the Wall“.
 Irena Poličnik

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=561&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/blog/islandija-magicna-v-vseh-letnih-casih/


preverite vse odhode

Z LETALOM

“Kdor ni hvaležen za majhne reči,
tudi za velike ne bo. ”
 Estonski pregovor

LITVA, LATVIJA IN ESTONIJA
so dežele s čudovito naravo in očarljivimi mesti, polnih slikovitega art nouveauja, z bogato tradicijo in 
folkloro na podeželju, dežele ob Baltskem morju s čudovito peščeno obalo in bližino znanih prestolnic in 
mest, kot so St. Peterburg, Stockholm, Helsinki in Varšava. 

ZVEZDNI PRAH
Arvydas Sabonis je najbolj znan in uspešen nekdanji litovski košarkar, ki se med drugim ponaša z naslo-
vom svetovnega prvaka, 2 naslovoma evropskega prvaka in 1 olimpijskim zlatom. V letu 2011, ko je Litva 
gostila evropsko prvenstvo v košarki, je nastopil v vlogi ambasadorja. 

VROČIH 5
• Čeprav estonska prestolnica Talin ne sodi med največja mesta Baltika, ima gotovo najbolj šarman-

tno mestno središče, 
• neverjeten naravni fenomen je Kuronski polotok na litovski obali, imenovan Kurska kosa - približno 

100 km dolg peščeni nasip, ki ločuje kopno od odprtega morja in mu pravijo kar Baltski biser, 
• ena najbolj nenavadnih znamenitosti Baltika je Hrib Križev, kjer so v 19. st. postavili prvi križ v spo-

min na veliki upor baltskih narodov proti Rusom. Dejanje je postalo tradicionalno in tako je danes 
na hribu več kot 100. 000 križev vseh velikosti, 

• nekoč neuradna prestolnica Baltika Riga, ki so ji pravili baltski Pariz, ima še danes eno najbolj živah-
nih mestnih središč na Baltiku, 

• narodni park Gauja je največji latvijski naravni park in ga zaradi čudovite narave pogosto imenujejo 
tudi latvijska Švica. 

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Barve estonske zastave so modra, črna in bela: modra 

pomeni barvo neba, črna predstavlja zemljo, bela je 
barva čistosti in upanja. 

• Latvija se ponaša z izjemno bogato tradicijo ljudskih 
pesmi: po nekaterih ocenah naj bi jih skozi stoletja 
nastalo preko 30. 000. 

• Tako kot je za Slovence pomembno drevo lipa, je za 
Litovce hrast, saj je bil nekoč sveto drevo litovskega 
boga groma Perkunasa. 

• Litva je izrazito ravninska pokrajina: najvišjih vrh Juo-
zapinė meri zgolj 239m. 

ZA DOBER TEK
Najbolj znana litovska jed je hladna juha iz rdeče pese, na 
jedilniku pa pogosto najdete slastne krompirjeve palačin-
ke in tradicionalne krompirjeve cmoke, polnjene z mesom, 
skuto ali gobami. Ob dobri hrani se prileže rosno hladen 
vrček litovskega piva, ki ima lahko okus tudi po medu. 
Med najbolj značilne latvijske narodne jedi sodita pita s sla-
nino in osvežilna hladna juha s kislim zeljem. Zelo dobro pa 
so domačinom in turistom poznane tudi slastne piroške, ki 
prvotno izhajajo iz Rusije. Predlagamo pokušino pirošk s ko-
renčkovim nadevom. 
Tradicionalna estonska kuhinja ima svoje korenine na po-
deželju. Jedilnik običajno sestavljajo krepke jedi iz mesa, 
krompirja in vrtne zelenjave. 

B A L T S K E
D R Ž A V E

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=326967728&rangeType=variable&persons=2&t_rc=100093


Baltske dežele 

Riga in Talin, s posebnim letalom

od 799 €
6 DNI, LETALO

od 619 €
4 DNI, LETALO

 obisk vseh treh baltskih 
prestolnic

 vključen izlet v grad Trakai
 obisk nenavadnega Hriba 

križev in možnost izleta v 
Helsinke

 neokrnjene narava, bogata 
zgodovina, očarljiva 
arhitektura

 dežele, kjer ni množičnega 
turizma in kjer vedno dobiš 
več, kot pričakuješ

 NOVO POD PALMO
 s posebnim letalom direktno 

in udobno
 Riga je na zunaj tiha in 

zadržana; ko jo spoznamo 
pobližje, nas prepriča s 
svojim žarom modernosti, 
svetovljanstva in ravno pravim 
pridihom preteklosti

 Tallin je ponosna evropska 
prestolnica, živahna, a hkrati 
mirna, izjemno fotogenična in 
prepolna znamenitosti

 ekskluziven program samo pri 
Palmi

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

posebno 
letalo

za 
družine

zlata 
klasika

palmina 
kulturnica 

Velika baltska tura in St. Peterburg

B A L T S K E  D R Ž A V E

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1019&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6083&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


B A L T S K E  D R Ž A V E

Velika baltska tura in St. Peterburg

od 1.059 €
8 DNI, LETALO

 ogled draguljev baltskih 
dežel

 ogled čudovitega St. 
Peterburga

 možnost izleta v Peterhof in 
znamenito Katarinino palačo

 ogled nenavadnega hriba 
križev

 obisk narodnega parka Gauja

PREVERITE PONUDBO

palmina 
kulturnica 

zlata 
klasika

Baltske dežele - dežele s čudovito naravo in 
očarljivimi mesti ter prijaznimi ljudmi

Življenje na severu je drugačno! Toliko drugačno, da 
ga morate spoznati. Le malokatera država bivšega 

vzhodnega bloka, je naredila tako velik korak v 
razvoju, kot baltske dežele. Spoznajmo mističen 

baltski trojček: Litvo z Vilno, Latvijo z Rigo in 
Estonijo s Talinom … vse to in še več – Baltik »pod 

Palmo«.  Vodnica Brina

BLOG -  PALMIN POPOTNIK

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1133&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/blog/baltski-trojcek/


preverite vse odhode

Z LETALOM

UKRAJINA JE DEŽELA
Zlatih kupol, velikih src, poezije, slikovite folklore in oblek z rožami, nekajkrat spisane zgodovine, 
polnjenih testenin in ocvrtih hot dogov.

ZVEZDNI PRAH
Veliki Taras Sevchenko, ki so mu brki segali do ovratnika, je utemeljitelj sodobne ukrajinske literature in 
jezika. Ta renesančni človek je v 19. stoletju znal vse – kovati rime, pisati, slikati in se zraven politično 
udejstvovati. Car ga je kot člana skrivnega ukrajinsko-slovanskega združenja izgnal iz domovine za deset 
let. Ukrajinci so nanj navezani še bolj, kot smo Slovenci na Prešerna. 

VROČIH 5 V KIJEVU
• Samostan Pecherska Laura je najprivlačnejša znamenitost v Kijevu in osrednja romarska točka v 

državi. Njegove zlate kupole resno tekmujejo s tistimi v Hermitagu (St. Petersburg), v skrivnostnih 
labirintih pod zemljo pa se skrivajo mumificirani menihi.

• Osrednji trg Majdan je videl vse ukrajinske revolucije – tisto v 90. letih, Oranžno pred več kot 
desetletjem in nazadnje Euromajdansko. Karkoli se zgodi, Ukrajince vedno odnese na Majdan, v 
srce Kijeva, znano tudi po veselih dogodkih in koncertih. 

• Katedrala Sv. Sofije je najstarejša cerkev v Kijevu z ohranjenimi originalnimi freskami iz 11. st., ko so 
zgradili katedralo na čast princu Jaroslavu. Z vrha 74 m visokega zvonika se odpira prelep razgled 
nad prestolnico Ukrajine.

• Otok Trukhanik sredi reke Dnjeper so zelena pljuča 
mesta, kjer domačini radi kolesarijo, se sprehajajo 
in uživajo. Ena največjih posebnosti je hipijevski raj 
Skvorechnik z lesenimi hiškami za počitek.

• Andriyivski Uzviz je kijevski MontMartre z umetniškim 
pridihom. Vzpon po najstrmejši mestni ulici spremljajo 
slikovite hiše v art-noaveau stilu in legenda o sv. 
Andreju, ki naj bi prav tu ustanovil Kijev.

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Na poti z letališča v mesto ni mogoče spregledati 

skoraj 100 m visokega kipa Materi naroda (Rodina 
Mat), drugega in zadnjega vélikega spomenika iz časa 
Sovjetske zveze in Leonida Brežnjeva.

• Razkošna rezidenca nekdanjega predsednika Viktorja 
Janukoviča, ki ga je strmoglavila Euromajdanska 
revolucija, je danes preurejena v muzej, skupaj z 
vsemi razkošnimi predmeti in infrastrukturo, ki je 
pripadala ograjenemu posestvu z leseno rezidenco v 
stilu ukrajinske podeželske dače.

• 1250. najbogatejši zemljan po Forbesovi lestvici 
je ukrajinski oligarh Pinchuck, ki ima v Kijevu svoj 
Pinchuck Art Centre z umetninami najslavnejših 
sodobnih umetnikov iz vsega sveta, od Hirsta do Ai 
Weiweia.

• Območje Černobila, največje jedrske katastrofe vseh 
časov ob eksploziji razvpitega reaktorja 4, je za vedno 
zaznamovalo območje, kjer danes ob turističnih 
ogledih skrbno merijo sevanje, ki ni več zdravju 
nevarno. 

ZA DOBER TEK
Ukrajinci imajo dve najljubši jedi, ki jih spremljata celo 
življenje. Boršč je vroča pesina juha, varenyky pa so njihovi 
testeni žepki, polnjeni na različne načine in začinjeni z malo 
slanine. Oboje gre odlično skupaj.

U K R A J I N A

Mistični Kijev

Ukrajina

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2792405&rangeType=variable&persons=2&t_rc=100271,100374,585,913


Mistični Kijev

Ukrajina

od 599 €
4 DNI, LETALO

od 689 €
6 DNI, LETALO

 mešanica pravoslavnih 
katedral, elegantnih stavb 
in velikanskih kipov iz 
sovjetskih časov

 ogled največjega muzeja na 
prostem v Evropi

 vožnja z ladjico po reki 
Dneper

 ogled muzeja zgodovinskih 
zakladov Ukrajine

 zanimivo mesto, ki skriva 
ogromno zgodovine

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

U K R A J I N A

 Kijev je mešanica 
pravoslavnih katedral, 
elegantnih stavb in 
velikanskih kipov iz sovjetskih 
časov

 ogled Černobila in znamenite 
jedrske elektrarne

 okušanje lokalnih specialitet 
na tržnici Bessarabsky

 ogled muzeja zgodovinskih 
zakladov Ukrajine

 zanimivo mesto, ki skriva 
ogromno zgodovine

palmina 
kulturnica 

vikend 
v mestu 

palmina 
kulturnica 

gurman 
pod palmo

ljubitelji 
narave

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6064&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=8580&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


Ukrajina in Moldavija - neodkriti Vzhod Evrope

Vzhodnoevropski dvojček: obala črnega morja v Odesi in okusi Moldavije

od 659 €
5 DNI, LETALO

od 639 €
5 DNI, LETALO

 ogled Kijeva, enega izmed 
najstarejših in kulturno 
najbogatejših mest vzhodne 
Evrope

 vožnja s hitrim vlakom od 
Kijeva do Odese

 Odesa, glavno pristanišče 
Ukrajine

 obisk Pridnjestrske republike 
- Transnistrije, nepriznane 
države na ozemlju Moldavije

 ogled edinstvene vinske kleti 
Cricova

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

U K R A J I N A

 ogled glavnega pristanišča 
Ukrajine, ki se lahko pohvali 
z najboljšo operno hišo na 
svetu

 obisk Pridnjestrske republike 
- Transnistrije, nepriznane 
države na ozemlju Moldavije

 slikovita pokrajina Moldavije z 
ogromnimi nasadi sončnic

 degustacija konjaka v tovarni 
Kvint in ogled edinstvene 
vinske kleti Cricova

palmina 
kulturnica 

palmina 
kulturnica 

aktivni 
pod palmo

aktivni 
pod palmo

gurman 
pod palmo

gurman 
pod palmo

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6066&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6065&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


preverite vse odhode

Z LETALOM

GRUZIJA IN ARMENIJA STA DEŽELI
zasanjanega Kavkaza, slikovitih mest in gorskih vasic, Unescovih znamenitosti in umetnosti, dobrega vina 
in hrane, skrivnostnih samostanov in legend.

ZVEZDNI PRAH
Veliko Armenijcev in Gruzijcev je zaznamovalo svetovno glasbo, znanost, umetnost in šport. Ste vedeli, 
da imata slovita pevka Cher in teniški as Andre Agassi armenske korenine? In da je eden najslavnejših 
Armencev šahovski velemojster Gari Casparov? Med gruzijskimi zvezdami bomo spoznali njihovega vé-
likega pesnika romantike Alexandra Chavchavadzeja, ki ni bil le lirični poet, ampak tudi vojaški general. 
Slavna Gruzijka našega časa je britanska pevka Katie Melua, ena najbolj priljubljenih zvezdnic z Otoka z 
originalno gruzijskim imenom Katevan.

VROČIH 5 O ARMENIJI
• Armenija je najstarejša krščanska država na svetu z mogočnim kavkaškim gorovjem in drugim naj-

višje ležečim jezerom na svetu, ki mu pravijo armensko morje.
• Fascinantna prestolnica Erevan hrani izjemna umetniška dela in svetovno znani konjak Aragat.
• Mestece Dilijan zaradi gorske pokrajine in slikovitih uličic slovi kot armenska Švica.
• Med obiskom številnih samostanov bo nekaj posebnega Noravank na rdečih klifih.
• V Echiadzinu je doma armenski Vatikan, sedež patriarha armenske pravoslavne cerkve. Katedrala in 

muzej sta zakladnica številnih dragocenih rokopisov.

VROČIH 5 O GRUZIJI
• Raziskovanje slikovitih ozkih uličic gruzijskega glav-

nega mesta Tbilisi z več kot milijon prebivalci velja za 
najlepšo prestolnico Zakavkazja.

• Mesto Gori je rojstni kraj razvpitega predsednika Sta-
lina, ki odkriva mnoge skrivnosti njegove politične in 
življenjske poti.

• Cerkev Gergeti - Sv. Trojice se nahaja pod 5.000 metri 
visoko goro Kazbegi, kamor so antični bogovi pribili 
Prometeja, ker je človeštvu podaril ukradeni ogenj.

• Antično jamsko mesto Uplitsihe je vklesano v živo ska-
lo.

• Gruzijski vinogradi so eni najstarejših na svetu, saj 
Gruzijci pridelujejo vino že več kot 8000 let, gruzijski 
način shranjevanja v velike lončene amfore pa je del 
Unescove nesnovne dediščine človeštva.

ZA DOBER TEK
V Gruziji in Armeniji ne gre brez izjemne hrane. Male in ve-
like jedi potujejo na mizo brez konca, veliko je okusne ze-
lenjave in mesa. V Gruziji poskusite slasten kruh s sirom 
kačapuri in nazdravite z Gruzijci ob njihovih napitnicah, ki 
so prava kulturna posebnost. Armenci obožujejo jajčevce in 
jagnjetino. Obe kuhinji na svoj način mešata vplive Evrope 
in Bližnjega Vzhoda.

G R U Z I J A , 
A R M E N I J A  I N 

A Z E J B A R D Ž A N

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2786618,2786500,2788412&rangeType=variable&persons=2&t_rc=860,100535


Gruzija in Armenija - mistično Zakavkazje

Okusi Gruzije

od 1.299 €
9 DNI, LETALO

od 1.399 €
7 DNI, LETALO

 deželi zasanjanega Kavkaza, 
slikovitih mest, Unescovih 
znamenitosti in umetnosti

 deželi dobrega vina, konjaka 
in odlične hrane, skrivnostnih 
samostanov in legend

 fascinantno mesto Tbilisi velja 
za najlepše zakavkaško mesto 

 Erevan hrani izjemna 
umetniška dela

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 deželo pod zasanjanim 
Kavkazom bomo spoznali 
skozi brbončice

 prepustimo se domoljubnim 
domačinom in se preizkusimo 
v pripravi pravih gruzijskih 
jedi

 pokušajmo vino iz najstarejših 
vinogradov na svetu

palmina 
kulturnica 

aktivni 
pod palmo

gurman 
pod palmo

 zlata 
klasika  

ljubitelji 
narave

za 
družine

Azerbajdžan in Gruzija

G R U Z I J A ,  A R M E N I J A  I N  A Z E J B A R D Ž A N

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=1073&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6312&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


G R U Z I J A ,  A R M E N I J A  I N  A Z E J B A R D Ž A N

Tbilisi, med starodavnim in modernim

Azerbajdžan in Gruzija

od 890 €
6 DNI, LETALO

od 1.458 €
8 DNI, LETALO

 Tbilisi velja za najlepše 
kavkaško mesto

 navdušili vas bodo prijazni 
ljudje in odlična hrana

 mesto še danes zagotavlja 
položaj pomembne tranzitne 
poti in ima pomembno lego 
na križišču med Evropo in 
Azijo

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

 Azerbajdžan – največja dežela 
na območju Kavkaza ohranja 
tradicionalen značaj s pristno 
mešanico orienta

 tradicionalna in moderna 
arhitektura, živahnost na 
bazarjih, odlična kulinarika

 doživetje v obliki blatnih 
vulkanov, neokrnjena narava

 gostoljuben narod, ki se 
razveseli vsakega gosta

palmina 
kulturnica 

 zlata 
klasika  

ljubitelji 
narave

 zlata 
klasika  

ljubitelji 
narave

palmina 
kulturnica 

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6156&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=6140&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


preverite vse odhode

Z LETALOM

RUSIJA JE DEŽELA
širnih prostranstev, nizkih temperatur in snega, krzna, kučem in babušk, carskega duha in železne 
oblasti, blišča in revščine, pristne slovanske duše in velikih umetnikov, bohotnih mest in podeželskih 
zakladnic. 

ZVEZDNI PRAH
Ruski pesnik Aleksander S. Puškin je sedel v gledališču zraven dveh mladih moških, ki sta viharno 
ploskala zajetni igralki. Ker pesnik sploh ni premaknil rok, je eden od moških rekel sosedu, da najbrž 
sedi zraven bedaka. Drugi se je odzval z znanim reklom: »Koliko pa se svinja spozna na pomaranče?« 
Tedaj se je Puškin predstavil in rekel: »Z užitkom bi vama primazal nekaj zaušnic. Ampak se bom 
premagal in tega ne bom naredil. Nazadnje bi Asenkova pomislila, da ji navdušeno ploskam - jaz pa 
nikakor nočem doseči tega vtisa. «

VROČIH 5 V MOSKVI
• Bolšoj teater je gledališka, operna in baletna hiša v središču Moskve, ki velja za eno najstarejših, 

najboljših in najpomembnejših opernih in baletnih hiš na svetu, 
• leta 1539 zgrajen Rdeči trg s površino 690 x 170 m velja za enega največjih na svetu, 
• cerkev na Rdečem trgu je bila nekoč najvišja stavba v Moskvi. Na začetku je stolnico sestavljalo 8 

stranskih cerkva, postavljenih okoli glavne, vsaka z drugače oblikovanimi zvoniki in čebulastimi 
kupolami. Ideja je bila, da bi bilo vse skupaj videti kot plamen, ki se dviga v nebo. Še danes velja 
za eno najbolj obiskanih stolnic v Evropi, 

• Leninov mavzolej, delo Alekseya Shchuseva, na zahodnem delu Rdečega trga z balzamiranim 
Leninom, 

• ulica Arbat v starem delu mesta je ena najstarejših. Slovela je kot najprestižnejši predel v 18. st., 
kasneje je veljala za ulico plemstva in umetnikov, danes pa je velika turistična atrakcija. 

MALO ZA HEC, MALO ZARES
• Rusija je največja država na svetu z največjim 

Kaspijskim in najglobljim Bajkalskim jezerom, z 
najnižjo izmerjeno temperaturo - 71 stopinj in z obalo 
ob kar enajstih morjih. 

• Najbolj pogosta ruska pijača ni vodka, ampak čaj. 
Ruska čajanka je več kot 400 let star obred, ruski 
samovar pa je posebne vrste čajnik, ki ga imajo 
vedno pri sebi. 

• Moskovska podzemna železnica je najlepša na svetu. 
Najdaljša proga meri več kot 42 km. 

• Transibirska železnica povezuje evropsko Rusijo z 
Daljnim Vzhodom in prečka kar 8 časovnih pasov. 

• St. Peterburg je nekdanja carska prestolnica, ki slovi 
po romantičnih belih nočeh, ko dneva kar ni konec, 
je mesto umetnosti in kulture. 

• Gagarin, nekdaj Gžatsk, so preimenovali v čast 
rojaku Juriju Gagarinu, ki je l. 61 poletel v vesolje. 

• Babuška ali marioška je najbolj prepoznaven ruski 
spominek. Originalno figuro sestavlja 8 - delni 
komplet lutk, ki so zložene druga v drugo. Sprva so 
bile mišljene kot igrače, zaradi visoke cene in bogatih 
vzorcev pa so postale zbirateljski kos in dosegajo 
vrtoglave cene. 

ZA DOBER TEK
V ospredju je preprosto pripravljena hrana iz žit, zelenjave 
in mesa. Rusi pripravljajo odličen boršč ali zeljno juho. 
Posebno pozornost si zaslužijo kaviarji lososa, ki je 
rdečkaste barve, najbolj cenjen pa je srebrn iz jesetrovih 
iker. 

»Da bi resnica delovala bolj verodostojno,
ji je potrebno brezpogojno dodati malo laži. «
 (pisatelj Fjodor M. Dostojevski)

R U S I J A

Moskva in St. Peterburg – po poteh ruskih carjev

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2791065&rangeType=variable&persons=2&t_rc=222,913,1185,1186,1188,1189,1191,1192,100142,100143,100327,1187,1190,100286


Moskva – mogočna ruska prestolnica

Moskva in St. Peterburg – po poteh ruskih carjev

od 639 €
4 DNI, LETALO

od 989 €
7 DNI, LETALO

 Moskva je danes izjemno 
urejena, dinamična in pisana 
metropola

 tukajšnja podzemna železnica 
je najlepša na svetu, najdaljša 
proga pa meri kar 42 km

 Rdeči trg s površino 
690x170m velja za enega 
največjih na svetu

 priporočamo izlet v Sergejev 
Posad, poznan tudi kot Ruski 
Vatikan

PREVERITE PONUDBO

PREVERITE PONUDBO

R U S I J A

 St. Peterburg je nekdanja 
carska prestolnica, ki slovi po 
romantičnih belih nočeh in 
seveda umetnosti

 bogat program, kjer bomo 
brez hitenja uživali v vsaki uri 
dneva

 »kdor v Moskvi še ni bil, se 
pravih lepot ni naužil«, nas 
snubi stari pregovor

palmina 
kulturnica 

 zlata 
klasika  

palmina 
kulturnica 

 zlata 
klasika  

https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11740&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2
https://www.palma.si/ponudba/?type=trip&id=11739&dateRange=01.01.2021-31.12.2021&rangeType=variable&persons=2


#pod Palmo

S K A N D I N A V I J A

G R Č I J A

P O R T U G L A S K A
M A D E I R A

Š P A N I J A
 T E N E R I F E

B A L T S K E  D E Ž E L E

I T A L I J A

k j e  b o s t e  p r e ž i v e l i 
p a l m i n o  3 0 .  p o l e t j e ?

https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2794219&rangeType=variable&persons=2&t_rc=100116
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=326967728&rangeType=variable&persons=2&t_rc=100093
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2788516&rangeType=variable&persons=2&t_rc=745
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2789155&rangeType=variable&persons=2&t_rc=100007
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2790909&rangeType=variable&persons=2&t_rc=725
https://www.palma.si/rezultati/?type=trip&rg=2791772&rangeType=variable&persons=2&t_rc=119

