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P O Z D R A V L J E N I  D R A G I  S O P O T N I K I

Potujemo s Palmo. ZNOVA. Prvi odločilni korak smo napravili v mesecu februarju, ko smo prvič razprli krila in poleteli na Tenerife, direktno in 
udobno iz Ljubljane. Slab mesec kasneje ZNOVA in aprila in maja ZNOVA, z dodatkom na Mallorco, prvič direktno iz Slovenije na Madeiro, v 
mesecu juniju bo že četrtič. Odprli smo sezono v Egipt ter Grčijo in kolesje se je zavrtelo. Nazaj smo.

Zelo smo vas pogrešali, vsa skupna doživetja in raziskovanje vseh koncev in krajev. Prav zato že nestrpno čakamo na nove potovalne 
dogodivščine, kjer bomo pisali nove spomine za celo življenje. Za vas smo pripravili pisano paleto EKSKLUZIVNIH POTOVANJ POD PALMO, 
S POSEBNIMI LETALI VARNO IN UDOBNO IZ LJUBLJANE.

Odlične ponudbe so tukaj, izberite svojo in nas obiščite virtualno ali osebno, čakamo vas. 

  Vaši Palmovci.

DUBROVNIK s posebnim letalom
24. junij in 3. oktober,  4 dni

od 399 €
 ogled čudovitega Dubrovnika bo v 

spremstvu domačina še posebej zanimiv

 kombinacija ogledov in počitnic

 nastanitev v hotelu Lero 4* v centru 
Dubrovnika

 pester izbor programov 
 in ogledov

VELIKI ALBANSKI KROG in 
POČITNICE

27. junij, 25. julij, 29. avgust in 19. september, 
8 dni

od 799 €
 obisk moderne Tirane in tipičnih 

albanskih mestec

 ogled Albanija je obisk osupljive narave, 
divjine in doživetje ravno pravšnje 
eksotike

DUBROVNIK, SKADARSKO JEZERO 
in TIRANA

24. junij, 3. oktober 2021, 4 dni

od 499 €
  polet s posebnim letalom v Dubrovnik

 ogled šarmantnega Dubrovnika, 
moderne Tirane, romantičnega 
Skadarskega jezera ter slikovitega 
mesteca Kruje 

UGODNO

S  POSEBNIMI  LETALI 
varno in  udobno 

iz  L jubljane
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OTOK ZAKINTOS in 
KLASIČNA GRČIJA

25. junij in 27. september, 5 dni

od 499 €
  ogled  grške prestolnice in biserov 

Peloponeza

  kombinacija ogledov in počitnic na 
Zakintosu

  maksimalni izkoristek časa

  polet na redni liniji v Atene in vrnitev s 
posebnim letalom iz Zakintosa

ČUDOVITI JUG 
PORTUGALSKE in LIZBONA

4. julij, 8 dni

od 1.195 €
  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

 direktno in udobno iz Ljubljane

GRŠKI DVOJČEK - 
SANTORINI in KRETA 

29. junij, 2. in 9. julij, 13. in 20. avgust, 
17. september, 8. in 22. oktober, 8 dni

od 899 €
 ogledi in počitnice na obeh otokih

 slovensko vodenje

 kombinacija posebnega leta na Santorini 
in Kreto

 maksimalni izkoristek časa

PORTUGALSKI KARIBI
4. julij, 8 dni

od 998 €
 skrajnemu jugu pravimo tudi portugalski 

Karibi
 vključena dva izleta in ogled prestolnice 

Faro
 za ljubitelje narave, morja in peščenih 

plaž
 odlična kombinacija počitnic in 

raziskovanja izven uhojenih poti

BISERI ANDALUZIJE in 
PORTUGALSKI KARIBI

4. julij, 8 dni

od 1.099 €
  Algarve – preplet majhnih ribiških vasic 

in deviških plaž

  čarobna Andaluzija in državica Gibraltar

  obisk čudovite mavrske palače Alhambre 
in vrtov Generalife

  občudovali bomo eno najlepših mošej na 
svetu Mezquito

MADEIRA – 
otok večne pomladi

15. junij, 18. julij,  8. in 29. avgust,
26. september, 7 ali 8 dni

od 949 €
 vključeni trije izleti po programu

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

 čudovita neokrnjena narava med morjem 
in gorami

P O S E B N O  L E T A L O  I Z  L J U B L J A N E

NOVO POD 
PALMO

NOVO POD 
PALMO

NOVO POD 
PALMO

NOVO POD 
PALMO

  polet s posebnim letalom direktno 
iz Ljubljane

 ogled, nekoč glavnega mesta Litve

 po želji izlet v obmorsko letovišče 
Kleipeda

 nastanitev  v hotelu 3* v Kaunasu, 
možnost doplačila za hotel 4*

P O S E B N O  L E T A L O 
I Z  L J U B L J A N E

1. JULIJ, 4 DNI od 546 €

K A U N A S
K O Š A R K A : 

K V A L I F I K A C I J E 
Z A  O I
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 ponovno Vas vabimo na zaključno prireditev Tour de 
Franca v Pariz, kjer bomo skupaj uživali ter navijali za naše 
šampijone

 na letališče Charles de Gaulle bomo poleteli direktno iz 
Ljubljane

 Pariz velja za eno izmed najbolj popularnih mest na svetu. 
Radi ga poimenujemo »Mesto luči« in »Mesto ljubezni«, 
tokrat pa še mesto športa

P O S E B N O  L E T A L O 
I Z  L J U B L J A N E

18. JULIJ, 1 DAN od 299 €

T O U R  D E  F R A N C E 
I N  P A R I Z  

P R I H A J A M O 

TENERIFE – raj za ljubitelje 
narave in aktivne počitnice

15. junij, 4. in 11. julij, 15. in  22. avgust, 
26. september, 7 ali 8 dni

od 899 €
  raziskovati ali počivati - vsekakor oboje

 vključeni trije izleti po programu

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

 zaradi edinstvene klime, prijetne 
temperature vse leto

MALLORCA in 
POČITNIŠKI ODKLOP 

24. julij, 8 dni

od 529 €
 možnost samostojnega raziskovanja 

otoka

 za pohodnike in kolesarje

 za vse, ki radi uživate po svoje

 za ljubitelje golfa

 bogata izbira dodate ponudbe

TENERIFE IN LA GOMERA – 
aktivni s Palmo 

15. junij, 4. in 11. julij, 15. in  22. avgust, 
26. september, 7 ali 8 dni

od 985 €
 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

 za aktivne tudi krajši pohodi

MALLORCA za aktivne  
24. julij, 8 dni

od 629 €
 odlična kombinacija potovanja, počitnic 

in pohodništva
 raziskovanje enkratne Serra de 

Tramontane in rta Formentor
 LA TRAPA – pot čudovitih razgledov in 

divjih nasadov rož
 spektakularni razgledi ob sončnih 

zahodih

MALLORCA, čudovita 
v 50 odtenkih zelene 

24. julij, 8 dni

od 609 €
  spoznajte 50 odtenkov zelene na 

čudovitih Balearskih otokih

  Palma - glavno mesto otoka, ki 
preseneča s svojo izjemno kulturno 
dediščino

 slikovito pogorje Sierra de Tramontana, 
ki je bilo leta 2011 uvrščeno na seznam 
Unescove svetovne dediščine

DUBAJ in počitnice 
v RAS AL KHAIMAHU

23. oktober in 22. november, 6 dni

od 898 €
  posebno letalo iz Ljubljane
 kombinacija ogledov Dubaja in počitnic v 

letoviškem Ras Al Khaimahu
 po želji nepozaben jeep safari z večerjo v 

puščavi
 Ras al-Khaimah je eno najbolj 

priljubljenih letovišč v državi, ki izstopa 
po prijetni klimi, čudovitih plažah in 
slikoviti naravi

P O S E B N O  L E T A L O  I Z  L J U B L J A N E
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PALMINA SPLETNA PISARNA - KLICNI CENTER • 051 380 838 ali 030 700 023 • klicni.center@palma.si 
LJUBLJANA NAMA | 01 24 43 690 • LJUBLJANA TC Tuš - BTC| 01 52 02 700, 701 • MARIBOR  | 02 48 03 904 • MURSKA SOBOTA | 02 82 80 600

KOPER | 05 66 33 660, 661 • SEŽANA | 05 82 80 013 • KRANJ | 04 20 20 880, 881 • CELJE | 03 42 84 300, 302 • CELJE - PLANET TUŠ | 03 42 84 247
NOVO MESTO  | 07 39 31 461 • VELENJE | 03 89 84 370

Točen izračun dobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.palma.si. Cena je izračunana na osebo, v standardni dvoposteljni sobi po programu. Zaradi velikega vnosa podatkov se za 
morebitne nenamerne napake iskreno opravičujemo, vsi popravki bodo objavljeni na spletni strani www.palma.si. SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, ki so sestavni del 

programa in pogodbe/voucherja, so vam kot posebna tiskana priloga k programu na voljo v vseh poslovalnicah TA PALMA ali na www.palma.si. 
Vaše podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi, le-te obdelujemo skladno s slovensko in evropsko zakonodajo. Več o varstvu osebnih podatkov v Palma d.o.o. pa si lahko preberete na 

www.palma.si./ splosni-pogoji/#varstvo_osebnih_podatkov.

NORVEŠKI FJORDI - fjordi, 
panoramske ceste in ledeniki

24. september, 3 dni

od 679 €
  vikend potep po najlepših norveških 

fjordih

 mini križarjenje po Geirangerfjordu že v 
ceni potovanja

LOFOTI NORDKAPP in FINSKA 
15. avgust, 11 dni

od 1.599 €
 na odhodu posebno letalo direktno v 

osrčje Norveške 

 ogled Lofotov - najlepšega norveškega 
otočja s čudovito naravo ter 
najsevernejše točke 

NAJLEPŠI NORVEŠKI FJORDI 
IN OSLO 

1. avgust, 8 dni

od 1.199 €
  posebno letalo direktno na Oslo

 ogled biserov južnega dela Norveške

 ogled Osla, Lillehammerja in slikovitega 
Bergna

BOŽIČEK in 
ARKTIČNA DOŽIVETJA

3. in 10. december, 3 dni

od 849 €
 posebno letalo iz Ljubljane
 obiskati Božička na njegovem domu je 

želja vsakega izmed nas
 nepozabna arktična doživetja v čarobni 

pokrajini

NORVEŠKE SANJE 
8. avgust, 8 dni

od 1.299 €
 ogled biserov Norveške, najlepših in 

največjih norveških fjordov, ledenikov, 
planot in slapov

 raziskovanje neokrnjene narave Norveške

SAMO POD 
PALMO

SAMO POD 
PALMOUGODNO

SAMO POD 
PALMO

ISLANDIJA - 
med ognjem in ledom 

30. september, 5 dni

od 969 €
 posebno letalo direktno na Reykjavik
 možnost izleta po t.i. “Zlatem krogu” kjer 

se boste srečali z veličastnimi gejzirji
 po želji kopanje v pravljični »Modri laguni«

ŠKOTSKA - čarobna 
pokrajina

25. julij, 1. avgust, 
5. september, 23. oktober, 

8 dni

od 1.198 €
 modra obzorja, 

svežina, romantika in 
skrivnostnost, karirasti 
kilti in dude

 otok Sky, ki pričara vso 
lepoto tipične škotske 
pokrajine

IRSKA - zeleni otok
25. julij, 1 . avgust, 

5. september, 23. oktober, 
8 dni

od 1.189  €
  doživetje v Dublinu: 

Temple bar, Trinity 
College, irski craic ali 
edinstveno občutje v 
irskih pubih

  obisk drevoreda iz 
serije Igra prestolov
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