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Dragi sopotniki pod Palmo

Če kdaj, si letos zaslužimo počitnice. Za vse, ki niste
prenehali sanjati in verjeti, bo letošnji oddih med
najtežje pričakovanimi.
Palmovci že 31 let lovimo SANJE po vsem svetu.
Čeprav so bila potovanja nekaj časa na stop, nismo
nehali ustvarjati. Zdaj smo si oddahnili.
Nazaj smo in počitnice PO MOJE ali PO NAŠE se
pričenjajo.
To je letošnja mantra pod Palmo, saj si želimo, da
je na oddihu vse po vaše. Zaslužite si. Mi pa smo
ponosni, da nam je uspelo narediti odločilni korak
že februarja, s poletom na otok Tenerife, direktno
in udobno iz Ljubljane. Slab mesec kasneje ZNOVA
in aprila in maja ZNOVA, zraven pa še na Mallorco,
Madeiro in v Egipt. Odprli smo sezono poletnih
počitnic v Grčiji, dodali smo še Turčijo, Španijo,
Portugalsko, Dubrovnik in Črno Goro in kolesje se je
zavrtelo. Nazaj smo.
Nestrpno čakamo na nove dogodivščine, na tiste
nore spomine za vse življenje.
Za vas smo pripravili paleto EKSKLUZIVNIH
POTOVANJ POD PALMO, s posebnimi letali varno in
udobno iz Ljubljane. Z nami boste lahko odkrivali
svežo Skandinavijo, neukročeni jug Portugalske,
skrivnostni Irsko in Škotsko, priljubljene sončne
otoke Madeiro, Tenerife in Mallorko, pa nostalgični
Črno Goro in Albanijo.
Odlične ponudbe so tukaj, izberite svojo in nas
obiščite virtualno ali osebno, čakamo vas.

M AT EJ K N AUS

Letos bo POLETJE PO VAŠE.
S prisrčnimi pozdravi,
direktor Matej Knaus in vaši Palmovci

direktor in ustanovitelj
Turistične agencije Palma

NEKAJ PALMINIH UTRINKOV
OLÁ, DEŽELA SONCA IN FADA
PORTUGALSKA skriva še druge
lepote, v katere se zaljubite.

KULINARIČNO RAZISKOVANJE

Preberite na strani 16

Preberite na strani 5

TENERIFE, OTOK VEČNE POMLADI
Morje in nebo sta si tu neverjetno
blizu.
Preberite na strani 4

Poletimo skupaj iz Ljubljane direktno
na rob sveta, kjer domuje Božiček.

Okušanje turških specialitet vas
popelje v osrčje turške kulture.
Preberite na strani 12.

Š PA N I JA

VIVA ESPAÑA!
Smeh na ulicah španskih mest, trkanje
kozarcev in šelestenje flamenco oblek. Španija
nas je zapeljala. Že 30 let nas vabi, da se ji
prepustimo. V Sevillo na jug k našim plesalcem.
V Barcelono na sever, v Gaudijevo domišljijo.
Na severno obalo Španije, Costa Bravo po
»mañana, mañana« občutek. V Valencio na
tržnico po slastno paello. Pod Palmo smo
zaljubljeni v 15 pokrajin Španije.

nikoli pozabili. Na Mallorci odkrijte sanjske plaže in neštete
pohodniške poti, na Tenerifu pa se povzpnite na vulkan El Teide,
kjer vas pričaka edinstven pogled na Atlantski ocean.

PREPUS TITE SE ŠPANSKI LE ŽERNOS TI IN
MELODI JAM FL AMENC A
Na Pirenejskem polotoku vas čakajo počasnejši dnevi in daljše
noči. Costa Brava je raj za vse tiste, ki sanjate o neskončnih
peščenih obalah in kristalnem morju. Raziščite lepote obale, ki
se razprostirajo na severnem delu države. Ni lepšega kot poletni
oddih na Divji obali. Barcelona, prestolnica Katalonije, je raj za vse
željne druženja. Iz plaže na mestne ulice kliče njena duša, ki jo je
razigral velikan arhitekture Antoni Gaudí. Dan začnite s španskimi
dobrotami na tržnici La Boqueria, večer pa zaključite z melodijami
flamenca.

PREVERITE
PONUDBE

P O SONCE NA J U G IN NA OTOKE
Valencia je mesto dišečih nasadov pomaranč in večnega sonca.
Sprehodite se po ozkih uličicah mestnega jedra in odkrivajte
moderno arhitekturo umetnika Calatrave. Ni lepšega kot tapas
piknik v senci palmine krošnje na vroč poletni dan. Za osvežitev
si privoščite kozarec sangrie z lokalnim sadjem ali sveže stisnjen
pomarančni sok. Doživetje španskih otokov je nekaj, kar ne boste
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TENERIFE

P R E VE R I T E
PO N U DB E

TENERIFE, OTOK VEČNE POMLADI
Eksplozija zelenja in rož, peščeni zalivi, visoki
klifi, tapasi, gostoljubni domačini, mediteransko
srce, ugodno nakupovanje.
In to sploh ni vse. Na Tenerifu vas pričakajo
neskončni razgledi na morje in vrh vulkana, ki je
hkrati najvišja gora Španije. Morje in nebo sta si tu
neverjetno blizu, modrina Atlantskega oceana pa
neskončna. Med zelenim severom in vročim jugom
je možnosti za raziskovanje neskončno.
Poletimo skupaj na otok, kjer je neskončno
možnosti za raziskovanje in uživanje.
4

KR A J, K JER NI NIKOLI D OLGČ A S
Tenerife je raj za aktivnosti in kraj za odklop od vsakdana.
Naužijte se kolesarjenja, pohodov, surfanja in sprehodov. Ob
obali ali v zeleni notranjosti, vsako dan na največjem Kanarskem
otoku prinese priložnost za novo avanturo. Med raziskovanjem
dobite občutek, kot da bi se preslikali v oddajo o najbolj divjih in
nenavadnih rastlinah in živalih. Oranžne strelicije, nasadi banan,
palme in papaje vam prekrižajo poti. Ko se povzpnete na vrhu
kraterja vulkana Teide se zdi, kot da imate svet na dlani. Daleč
v globini se v meglicah svetlika Kanarsko otočje. Spustite se
še do božanskih peščenih plaž na jugu. Ko se izgubite v zalivih
pod orjaškimi klifi, vam bo takoj jasno, zakaj se imenujejo »Los
Gigantes«.

V SLIKOVITE VASICE
in MED PRIJAZNE DOMAČINE
Čez dan se izgubite med
očarljivimi ulicami GARACHICA
in raziščite njegove naravne
zalive.
Zvečer se na glavnem trgu
sprostite ob tapasih in kozarcu
lokalnega vina.
V nekdanjo ribiško vasico LOS
CRISTIANOS se odpravite na
jutranjo kavo in rogljiček ter na
klepet z domačini.
PREVERIT E
PONUDBE

MASCA je slikovita vasica, do katere se
res morate povzpeti. Adrenalinska zavita
cesta med zelenimi prepadi vas na koncu
nagradi z nepopisnimi razgledi. Tu boste
resnično začutili spokojnost. Okusite še
kakšno lokalno dobroto, na primer »papas
arrugadas«, slani krompirček s pekočo
omako, in se prepustite uživanju.
Od Tenerifa se zagotovo ne boste poslovili
z »Adios«, ampak boste raje rekli »Hasta
luego«, se vidimo prihodnjič.
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P A L M I N A P R E D S T A V N I C A U R Š K A O S V O J I H D O Ž I V E TJ I H N A M A D E I R I

MADEIRA in PORTUGALSKA
skozi oči Palmine vodnice Urške
OTOK PISANIH NA SPROTI J
Bujno cvetje, dramatični klifi, eksplozija barv in eksotični
okusi. Z Madeire sem se vrnila opita. Ta biser sredi
Atlantskega oceana je otok nasprotij, kjer se v enem
dnevu znajdete sredi gorovja, pragozda, obale in
botaničnega vrta. Že ob pristanku na letališču Ronaldo,
kot so mu ime nadeli ponosni domačini, začutite, kako
poseben je ta portugalski otok. Tu dobite občutek,
kot da ste v tropskem kraju, ki nima nič skupnega ne z
Evropo, ki ji pripada, niti z Afriko, ki ji je najbližje. To je
tisto, kar Madeiro dela res posebno.
50 ODTENKOV ZELENE

Madeiro morate videti, okusiti, doživeti in
vonjati.
Kopanje boste pustili za konec, verjemite mi. Vožnja po otoku
je priložnost za čudovite razglede in lovljenje zen trenutkov v
objektiv. Še bolje pa otok doživite peš. Vsi možni odtenki zelene
dajo občutek, kot da ste v rajskem vrtu. Glavno mesto Funchal
je s čudovitimi vrtovi in parki srce Madeire. Pohodniške poti vas
odpeljejo od znamenitih levad z vulkanskimi bazeni na severu,
mimo belo-modro-rdečih hišk do neverjetnih razgledov z rta
Ponta de São Lourenço na skrajnem vzhodu. Med potjo vas
pozdravi prijazni »Bom dia« od domačinov, ki vam prišepnejo še
kakšno otoško skrivnost. Mene so očarale ljubezenske zgodbe, ki
so dale imena mestom na otoku.
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OLÁ, DEŽELA SONCA
IN FADA
Portugalska skriva še druge bisere, v
katere se zaljubite. Naši najljubši se
raztezajo vzdolž neskončnih plaž in divjih
klifov od slikovitega Porta do sončnega
juga.

MADEIR A , KI J O MOR ATE OKUSITI
Pasijonka, sočni mango ali sladka papaja? Madeira je raj za
ljubitelje dobre hrane. Svetovno znana pa je tudi po dobrem vinu,
o katerem je govoril že Shakespeare. Po raziskovanju Funchala
si privoščite kozarček Boala ob slastni medeni torti. Najbolj se
prileže za posladek po okušanju morskih specialitet otoških
ribičev.

V mestu slavnega Portovca se sprehodite po uličicah,
okrašenih s keramičnimi ploščicami in zavijte v številne
vinske kleti. Naj vas zapelje romantični fado na strmih
uličicah Alfame v Lizboni, medtem, ko z enega številnih
»miradourov« (razglednih točk) opazujete sončni zahod
nad reko Tejo. Po raziskovanju mesta se prileže »pasteis de
nata«, sladica iz jajčne kreme, po katero se boste vračali.

Slapovi in v njih ujete mavrice, znamenite hiške v Santani, ki
krasijo razglednice, mistični pragozd in ribiška vasica, ki je bila
nekoč navdih in zatočišče W. Churchilla.

To je pravljični svet Madeire, ki ga zapustiš
s tisoč vtisi in občutkom »saudade«,
hrepenenjem po vrnitvi.


Adeus, Urška

PREV ERITE
P ON UD B E

Ni lepšega kot poletni oddih na sanjskih plažah pokrajine
Algarve. Klifi, zalivi in cvetoči oleandri med ribiškimi
vasicami v Faru ustvarijo doživetje, ki ga ne boste nikoli
pozabili.
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I TA L I J A

BELLA ITALIJA
Letos se po najbolj priljubljenih Italijanskih
mestih sprehajamo brez značilnega vrveža.
Uživajte v sončnih zahodih v Toskani s kozarcem
chiantija v roki ali se vživite v življenje filmskih
zvezd na italijanski obali. Doživite lepote Italije
pod Palmo. Veseli smo, da so naša potovanja
končno nazaj.

RO J S TNI KR A J RENESANSE
Italijanska renesansa je človeka in lepoto vrnila v središče vesolja.
Obstojte ob Michelangelovem Davidu, Botticellijevem Rojstvu
Venere in Da Vincijevi Zadnji večerji. V Italiji se zakladi kulturne
dediščine kopičijo v šarmantnih mestih, ta pa gnezdijo sredi
narave, ki je umetnikom že stoletja navdih.

Država v obliki škornja mojstrsko spaja lepoto in
umetnost z življenjskim slogom in odlično kulinariko. Saj
veste, življenje je lepo ali »La vita è bella«.

DE ŽEL A UME TNIKOV IN DRUŽIN
Italija je dežela velikih umetnikov, škandaloznih politikov in
prodornih mislecev. Je dom mafije in romantike,
oblikovanja in mode. Je navdih, kako uživati v življenju
in verjeti v družino. Četrta najbolj obiskana država
na svetu ima več Unescovih, arhitekturnih in
umetniških mojstrovin kot katerakoli druga dežela
na svetu.
Z več kot 3000 muzeji Italiji pravimo velika galerija
na prostem.
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PREVERIT E
PONUDBE

SLOVENIJA

OD PANONSKE SLOVENIJE PREKO
BLEDA IN VSE DO SLOVENSKE OBALE
Kaj je lepšega kot vodna zabava po poznem zajtrku,
masažna sprostitev pred kosilom ali sprehod pred
sončnim zahodom? Palmovci smo za vas pripravili
jagodni izbor počitnic v Sloveniji. Vodna doživetja v
bazenih, na hitrih toboganih in počasnih rekah, ob
valovih in mehurčkih, sprožijo razigranost in hormone
sreče. Spočijte oči na ravnicah Pomurja. Prepustite telo
mediteranskemu soncu. Doživite lepote Bleda. Palmovci
smo povsod pripravili odlične pakete in ideje.

Čof, naj se zabava prične!
Pri naših prijateljih in največjem slovenskem turističnem
ponudniku Sava Hotels & Resorts boste našli oddih, ki vas bo grel
še dolgo po vrnitvi. :) 3 terme in zdravilišča v termalno panonski

B LED

M O R AV S K E

»Alpska idila z
razgledi, ki vzamejo
sapo«

TO PLI C E
»Terme, kjer vsakdo
najde nekaj zase«

PREVERIT E
PONUDBE
Sloveniji. Raznolike nastanitve na Bledu. 3 resorti na slovenski
obali. Skupaj 18 hotelov, 5 apartmajskih naselij, 4 kampi in 2
glampinga. Več kot 3.000 sob, več kot 1.200 kamp parcel, več kot
13.000 m2 vodnih površin.

R A D EN C I
»Zdravilišče z več kot
130 letno tradicijo«

PTUJ
»Terme za aktivne
počitnice in
regeneracijo«

P O R TO ROŽ ,
S T RU N JA N IN
IZO L A
»Le korak do morja«

9

EGIPT

365 DNI SONCA V EGIPTU
Koralni grebeni in eksotične ribe, veličastne
piramide in svet faraonov. Egipt je dežela, ki
buri domišljijo.
Dežela ob Nilu in Rdečem morju je ena
najljubših destinacij pod Palmo, ki smo jo lani
res pogrešali.
Gremo skupaj raziskovat eno najstarejših
civilizacij, obiskat beduine v puščavo in odkrivat
skrivnosti reke življenja med Rdečim morjem
in Sredozemljem. Ste za počitnice v top hotelih
ali za plovbo s križarko po Nilu in obveznim
doživetjem sončnega zahoda med stotinami
jader v Assuanu?
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P O NILU S KRIŽ ARKO
Sanjate o poležavanju na plaži, a je vaša duša hkrati pustolovska?
Privoščite si pravo avanturo in se nam pridružite na križarjenju po
reki Nil. Odkrijte naravne lepote in starodavno kulturo, veličastna
svetišča in grobnice faraonov, vmes pa pokukajte še v sodobni
Egipt.

Potujte s tokom najdaljše reke na svetu in
odkrijte vse skrivnosti te magične dežele.

NA R A Z VA JAN JE V HOTELE
Ni boljšega občutka od pogrezanja stopal v mehko mivko, preden
zaplavate v prijetno toplem morju. Maska in dihalka sta na
obali Rdečega morja obvezna oprema. Le nekaj zamahov in že
boste uživali ob pogledu na pisan podvodni svet, ki navdušuje
potapljače iz vsega sveta. Hurgada je najbolj priljubljeno letovišče
Palmovcev. Naši partnerji v priznani hotelski verigi Sunrise s
svojimi hoteli ob Rdečem morju nudijo uživanje za vsakogar.

Prepustite se razvajanju v all-inclusive
ponudbi, raziščite aktivnosti in se
brezskrbno predajajte dopustniškim
užitkom.
P REV ERITE
PON UD B E
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TURČIJA

TURČIJA
Dežela, ki povezuje Zahod in Vzhod, je mešanica
okusov in identitet.
Turkizno morje, dih jemajoči razgledi, trgovanje
na bazarjih, neverjetna hrana in gostoljubje, vse
to pusti pečat ob obisku. Svetovljanski Istanbul
je prestolnica kulture, umetnosti, slovitega
Bizanca in sodobnih trendov. V Turčijo, varno in
priljubljeno počitniško destinacijo, letos letimo
od junija do novembra.
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KULINARIČNO R A ZISKOVAN JE
Okušanje turških specialitet vas popelje v osrčje turške kulture.
Za družabne Turke je druženje ob dobri hrani pomemben ritual.
Poskusite polnjeno zelenjavo, začinjeno z olivnim oljem, anatolske
kebabe in jedi iz številnih drugih turških pokrajin. Privoščite si čaj
iz kozarca v obliki tulipana, medtem ko razmišljate o baklavi za
sladico.

POETIČNA POKRAJINA
V naravnem zdravilišču PAMUKKALE so bleščeče bele kalcitne
terase ustvarile »bombažni grad«.

Raznolika pokrajina vse od mediteranskih nasadov oljk in
pomaranč do vzhodne stepe, pa od visokih gora do modrih
obal daje slikovito zavetje zgodovinskim mestom. Ena najbolj
nenavadnih pokrajin je Kapadokija, kjer so domačini iz mehkega
peščenjaka zgradili gobaste in stožčaste stolpe, skoraj
mravljiščem podobna domovanja. Nad poetično Kapadokijo lahko
poletite z balonom.

S VE TOVL JANSKI IS TANBUL
Mesto večne mladosti je poleg zabave in odlične kulinarike
poznano tudi kot nakupovalni raj. Ne izpustite barantanja na
velikem bazarju, kjer začutite duh mesta. To čarobno stičišče
vzhoda in zahoda je mesto palač, veličastnih mošej in pisanih
tržnic.

Nad Istanbulom boste navdušeni sami ali s
prijatelji, v paru ali z družino.
PREVERITE
PONUDBE
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DUBAJ, ABU DHABI IN RAS AL KAIMAH

VZNEMIRLJIVI IN PRESTIŽNI TROJČEK
DUBA J IN ABU DHABI, SODOBNI
BLIŠČ IN AR AB SK A TR ADICIJA .
Sprehodite se med najdrznejšimi gradbenimi
stvaritvami sveta, ki so v dobrih petdesetih letih
zrasle sredi puščave.
Doživite svet v malem, njegov sodobni blišč in
arabsko tradicijo.
Razvajajte se na belih plažah, kjer se pesek pod stopali ugrezne
kot perzijska preproga, ker lahko doživite vso raznolikost sveta na
majhnem koščku – od pokritega umetnega smučišča do toplega
morja, od nakupovalnih centrov z neobdavčenimi dizajnerskimi
trgovinami do lokalnih prodajaln na tradicionalnih bazarjih,
od najznamenitejšega hotela v obliki jadra Burj el Arab do
podvodnega hotela.
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R A S AL KHAIMAH,
NESKONČNE PEŠČENE PL A ŽE.
Je eden od sedmih Združenih arabskih
emiratov, ki ga obdajo prostrana puščava,
gorovje Jebel Jais, plantaže pomaranč in
datljev in seveda dolge peščene plaže. Gre
za emirat, ki je sicer majhen po velikosti,
po drugi strani pa naravno in kulturno
zelo bogat in privlačen. Dobra novica je,
da je letos pod Palmo dosegljiv s poletom
direktno iz Ljubljane.
PREVERIT E
PONUDBE

Ras Al Khaimah je močno povezan s
turizmom, gost je v tej deželi absolutni kralj.
Na neskončnih plažah se vrstijo hoteli v
neposredni bližini morja.
Le nekaj uric in že se boste znašli v povsem drugačnem
svetu - toplota, sinje modra barva morja in prijazni gostitelji,
vse to in še več za popolno razvajanje. Glavno mesto Ras
Al Khaimah je kulturni in zgodovinski biser, na katerega
so domačini še kako ponosni. Hiše so narejene iz koralnih
kamnov in so prava paša za oči. Tudi lokalna arabska tržnica
popolnoma omami z vonjavami zelišč in lokalnih dobrot.
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LAPONSKA

BOŽIČKOVA DEŽELA
Že odštevate do dneva, ko vas bo spet obiskal
Božiček? Prebudite otroka v sebi in spoznajte
Rovaniemi, božično prestolnico Laponske in dom
pravega Božička. Zimska pravljica vas čaka na severu
Finske, kjer snežna odeja prekriva naravo 240 dni v
letu.
Odpravite se na najbolj pravljičen družinski izlet v
letu tik pod severni tečaj.
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TOK , TOK , JE BOŽIČEK
DOMA?
Poletimo skupaj iz Ljubljane direktno na rob sveta, kjer
domuje Božiček. Laponska je najsevernejša pokrajina
kopenske Evrope. Tu se priprave na božično obdarovanje
odvijajo prav vsak dan v letu. Odkrijte Božičkovo vas in
potrkajte na njegova vrata ter mu zaupajte svoje skrite
želje. Praznična okrasitev vasice vam bo ogrela srce.
Najlepše jo je opazovati na snežnih saneh, ki jih vodijo
severni jeleni z Rudolfom na čelu.

V ISK AN J U SE VERNEG A SIJA
Severni sij je eden najlepših spektaklov, ki jih je ustvarila narava.
Pojav, ki je edinstven za severno poloblo, lahko opazujete le na
nočnem nebu. Domačini so nekoč verjeli, da je svetlobo na nebu
ustvaril ognjeni rep čarobne lisice, s katerim je sprožila kresanje
isker. Prelivajoči se odtenki vijolične, modre in zelene, vam bodo
za vedno ostali v spominu. Ob zakurjenem ognju sredi noči in
pripovedovanju zimskih pravljic se vam bo zazdelo, da se je čas
ustavil.

Dobrodošli v najlepši zimski pravljici pod
severnim tečajem.

PREVERITE
PONUDBE
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HRVAŠKA – ISTRA IN KVARNER

POČITNICE NA JADRANU
Poletja na Jadranu so med najlepšimi spomini
mnogih morskih navdušencev in v srcu vsakega
od nas.
Z osupljivimi naravnimi lepotami in čudovitimi
mesti, ob raziskovanju kamnitih ulic, mirnih
pristanišč in živahnih tržnic, vsakič znova
odkrivamo resnično lepoto Hrvaške. Tu se
čas ustavi, življenje postane preprosto. Zvok
galebov, šumenje valov in vonj po borovcih
nas vedno ponesejo v drug svet. Brezskrben in
preprosto lep.

PREVER I T E
PONUDBE

IS TR A
Hrvaški polotok Istra je prostor tradicije, pristnih doživetij,
omamne gastronomije, obale z bistrim morjem in z zgodovino
bogate notranjosti. Na istrski obali najdete slikovita sredozemska
mesta, notranjost Istre pa je prepoznavna po gričih, na katerih
stojijo pravljična mesteca. Nasadi oljk in vinogradov pod njimi
čuvajo toplino in vonj morja, ki ni daleč stran. Peš ali s kolesom,
sami izberite pot do naravnih lepot Istre, kot so divje reke, hribi
in doline. To pa je le začetek raziskovanja. Doživite tudi bogato
kulturno ponudbo Istre in številne lokalne zanimivosti, ki pričajo o
burni zgodovini preteklih časov.

NA J BO HRVA ŠK A TO P OLE TJE VA Š A
VARNA P OČITNIŠK A DES TINACIJA .

K VARNER
Kvarner se skriva v srcu nedotaknjene narave. Že dolgo je
priljubljena destinacija obiskovalcev, ki iščejo več kot le privlačne
plaže in kraljevsko modro morje. V času Avstro-Ogrske so
bogati tu gradili počitniške hiše, ki so nekatere kraje obdarili z
bogato zapuščino veličastne arhitekture habsburškega obdobja.
Ljubitelje pohodništva Kvarner navduši s pohodniškimi potmi
v narodnem parku Risnjak in naravnem parku Učka. Kvarnerski
otoki pa so prepleteni s starimi pristaniškimi mesti in neokrnjeno
obalo, posejano z zalivi, kjer vas čaka vrhunsko kopanje. V srcu
teh otokov vas morda preleti beloglavi jastreb ali pa srečate
jadranske delfine in želve.
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Sodelujte v

VELIKI POLETNI
NAGRADNI IGRI
in zadenite

BREZPLAČNE POČITNICE
pod Palmo

NAGRADNO VPRAŠANJE:
Ima več kot 3.000 muzejev in ji pravijo tudi
galerija na prostem. Ta država je?
Pošljite nam odgovor na info@palma.si in
osvojite POLETNE POČITNICE V LETU 2022.

N A Š N A M IG
:
odgovor na
n a g ra d n o v
p r a š a n je

N AG RAD N A
IGRA

p o iš č e t e v
le t a k u .

Navodila in podrobnosti nagradne igre najdete na spletni strani:
www.palma.si/nagradne-igre/brezplacne-pocitnice/
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NAPOVEDUJEMO

S A N J S K E D E S T I N AC I J E P O D PA L M O
Odhodi vsak teden z letalom iz Ljubljane
DUBAJ IN
RAS AL KHAIMAH

Sodobni blišč, arabska tradicija in
neskončne peščene plaže. Gost je v tej
deželi absolutni kralj.

ZANZIBAR

Rajski otok s koralnimi grebeni in
kraljestvom začimb je tudi rojstni kraj
izjemnega Freddija Mercuryja.

MALDIVI

Tropski raj z razglednice, snorklanje in
potapljanje vabita v svet koralnih
grebenov vseh barv in oblik

SEJŠELI

Sejšeli veljajo za enega najlepše
ohranjenih tropskih rajev, s sanjskimi
plažami.

PREVERIT E
PONUDBE

ŠRI LANKA

Budistični tropski otok z nasadi čajevca,
veličastna levja skala Sigirya in tropske
peščene plaže

MAURICIUS

Eden od najlepših tropskih otokov z dolgimi
peščenimi plažami, koralnimi grebeni,
odlično kulinariko.

