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PALMINA SPLETNA POSLOVALNICA
- KLICNI CENTER
051 380 838 ali 030 700 023
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PALMA LJUBLJANA NAMA
palma-lj@palma.si
Pasaža Nama • 1000 Ljubljana
Tel.: 01 24 43 690
PALMA LJUBLJANA TC Tuš - BTC
palma-lj2@palma.si
Bratislavska 9 • 1000 Ljubljana
Tel.: 01 52 02 700, 701
PALMA MARIBOR
palma-mb@palma.si
Glavni trg 19 • 2000 Maribor
Tel.: 02 48 03 904
PALMA MURSKA SOBOTA - BTC
palma-ms@palma.si
Nemčavci 1d • 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 82 80 600
PALMA KOPER - PLANET TUŠ
palma-kp@palma.si
Ankaranska 2 • 6000 Koper
Tel.: 05 66 33 660, 661
PALMA SEŽANA
palma-se@palma.si
Partizanska cesta 48 • 6221 Sežana
Tel.: 05 82 80 013
PALMA KRANJ - PLANET TUŠ
palma-kr@palma.si
Cesta Jake Platiše 18 • 4000 Kranj
Tel.: 04 20 20 880, 881
PALMA CELJE
palma-ce@palma.si
Lilekova 5 • 3000 Celje
Tel.: 03 42 84 300, 302
PALMA CELJE - PLANET TUŠ
palma-ce1@palma.si
Mariborska 128 • 3000 Celje
Tel.: 03 42 84 247
PALMA NOVO MESTO - PLANET TUŠ
palma-nm@palma.si
Topliška cesta 2 • 8000 Novo mesto
Tel.: 07 39 31 461
PALMA VELENJE
palma-ve@palma.si
Šaleška 19a • 3320 Velenje
Tel.: 03 89 84 370

DRAGI PRIJATELJI ARABESK,
dobrodošli pod Palmo, kjer s posebno ljubeznijo pripravljamo
potovanja po svetu, ki diši drugače. Bolj opojno, bolj intenzivno. V
starodavnih deželah Orienta so se rodile in v skupnem brevirju kalile
tri velike svetovne religije. To so domovine prvih piscev, znanstvenikov,
birokratov in trgovcev. Arabski svet je pojem za pestrost, iznajdljivost,
ustvarjalnost in gostoljubje. Doživimo Arabeske ZNOVA skupaj!
»Vsi sanjamo. Tisti, ki sanjajo ponoči, v samotnih kotičkih misli,
se zjutraj zbudijo in ugotovijo, da ni ničesar več. Nevarni so tisti,
ki sanjajo podnevi. Tisti, ki odprtih oči uresničujejo sanje. To sem
naredil jaz.«


(Lawrence Arabski, Sedem stebrov modrosti)

K A J P A S E V A S N A J B O L J D O TA K N E ?
Na Orientu so vsi po malem Aladini in Šeherezade. Zato, ker sanjajo
tudi podnevi z odprtimi očmi. Odmislijo težo vsakdanjika, dvignejo
roke k nebu »Insh Aalah!« (saj bo, z božjo voljo) in se z največjo
predanostjo lotijo obreda pitja čaja ali pogovora s prijateljem. Izkušnja
Arabesk je najlepša, če se vsaj malo prepustimo arabskemu »kaifu«,
neizmerni ljubezni do užitka in brezbrižnosti.
NA ARABESKE SMO V TURISTIČNI AGENCIJI PALMA POSEBEJ
PONOSNI
Dodelani in preizkušeni programi, odlični vodniki in zanesljivi
partnerji. Danes smo Palmovci najmočnejši organizatorji potovanj
po Arabeskah v Sloveniji. Ne uspeva nam le zaradi znanja in izkušenj.
Uspeva nam, ker ta svet spoštujemo, sprejemamo in ga imamo radi.
Ne iz poklicne vljudnosti, ampak globoko osebno in naši arabski
prijatelji to intuitivno zaznajo. Želimo si, da bi vam približali dežele
ponosnih in gostoljubnih ljudi, ki se že ob pozdravu dotaknejo srca
in voščijo mir. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da se boste
počutili varno, udobno in prijetno. Toda v vaši moči je, da sprejmete
orientalsko drugačnost in mik. Tamkajšnje ležernosti in ljubezni do
nereda ne moremo povsem spremeniti. In bilo bi škoda, če bi jo.
Vzemite jo za svojevrstno zmago domišljije nad razumom in uživajte
v Arabeskah!

ZAKAJ S PALMO NA POT?
Ker je vaša varnost na prvem mestu.
varna rezervacija
Za vas smo pripravili najbolj varno plačilno shemo za vse prijave
do 30. junija 2021. Ob prijavi vplačate minimalno akontacijo in
sicer samo 50€ na odraslo osebo. Razliko vplačil do 30% boste
poravnali do 15. julija 2021.

brezplačna odpoved ali sprememba
rezervacije
Naj se vaše načrtovanje prične popolnoma brezskrbno. Vse
rezervacije počitnic ali potovanj, iz bogate ponudbe Arabesk,
napravljene do 30. junija 2021 in z odhodi po 1.10.2021, lahko
do 15. avgusta 2021 odpoveste ali zamenjate za katero od
Palminih ponudb in to brez kakršnih koli stroškov.

garancija vračila vplačanega
zneska v primeru odpovedi s strani
organizatorja ta palma
Ta Palma se obveže, da v roku 14 dni od odpovedanega lastnega
paketnega potovanja, ki nastane zaradi nezmožnosti izvedbe kot
posledica COVID restrikcij (organizator TA Palma) povrne celoten
vplačan znesek za aranžma, obdržimo samo stroške rezervacije.

za popolno brezskrbnost pred in
med potovanjem omogočamo dodatna
zavarovanja, tudi v primeru covid
Obstajajo različni ponudniki turističnih in zdravstvenih
zavarovanj. Omogočajo brezskrbne rezervacije, saj ponujajo
različna kritja, tudi v primeru kovid obolenj pred ali med samim
potovanjem, ter seveda vključujejo tudi dodatna varovala. Naši
svetovalci bodo poskrbeli in predlagali najboljšo kombinacijo.

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
POSEBNO LETALO NA RAS AL KHAIMAH /DUBAJ
odhoda: 24. oktober in 14. november
POSEBNA LETALA NA HURGADO
vsako soboto 365 dni v letu
VELJAVNOST PONUDB in VELJAVNOST CEN
Cene so izražene v EUR po pogojih veljavnih na dan 20.4.2021 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.

KORISTNE
INFORMACIJE
TRADICIJA, OBIČAJI IN OBLAČILA
Arabeske združujejo dežele z drugačnimi običaji,
navadami, standardi in zakoni. Bodite pripravljeni
nanje in na drugačen življenjski ritem. Sprejmite
nove kulture in ljudi, upoštevajte njihove posebnosti in jih skušajte razumeti. Na naših potovanjih
je veliko ogledov notranjosti, kjer priporočamo
primerna oblačila. Za obisk mošeje potrebujete
obleko, ki zakriva skoraj celo telo, ob vstopu se je
potrebno tudi sezuti. Pri večerji v hotelih in v dobrih restavracijah protokol oblačenja narekuje, da
nosijo moški dolge hlače. Ob bazenih in na plažah,
ki so prilagojene zahodnim obiskovalcem, so kopalke povsem normalno sprejemljive. Lahka poletna oblačila so primerna skozi vse leto, v jesenskih,
zimskih in pomladnih mesecih pa je priporočljivo
imeti v kovčku tudi toplejša oblačila, predvsem
zaradi temperaturnih razlik med dnevom in nočjo. Na poti velikokrat srečamo otroke, ki so veseli
kakšnega bombona ali svinčnika. Napitnine so kot
nenapisano pravilo. Za osnovni aranžma jih plačate vodniku na poti, za vse dodatne izlete in lastna
raziskovanja pa imejte vedno na zalogi kaj drobiža.
DODATNI IZLETI NA POTOVANJU
Pri vsakem programu so dodatni izleti po želji.
Organizator in izvajalec je preverjena partnerska
lokalna agencija. Dodatni izleti niso obvezujoči
za agencijo Palma in niso sestavni del programa.
Udeležba je na lastno željo in odgovornost. V primeru vsaj 15 udeležencev se izletu priključi tudi
naš slovenski vodnik.
ZDRAVSTVENI PREDPISI
Cepljenje ni predpisano. Priporočljivo je cepljenje proti tetanusu in hepatitisu A. Za vsak slučaj
vam svetujemo, da preventivno vzamete s seboj
zdravila za želodčne in črevesne težave. Naj vaša

potujoča lekarna vsebuje še tablete proti bolečinam in povišani temperaturi, razkužilo, mazila
za pike insektov ali odrgnine in obliže. Prav tako
svetujemo, da upoštevate navodila naših vodnikov. Pijte le ustekleničeno vodo. Močnejšo zaščito
proti komarjem priporočamo v Jordaniji v Aqabi,
v letoviščih ob Rdečem morju v Egiptu, v Izraelu
v Eilatu. Priporočamo dobra sončna očala, kakovostno kremo za sončenje in pokrivalo za zaščito
pred močnim soncem.
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Z ASISTENCO V
TUJINI
Pred potovanjem toplo priporočamo, da si uredite dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v
tujini, ki ga sklenete pred potovanjem in na podlagi katerega pri zavarovalnici lahko uveljavljate
povračilo stroškov zdravniške oskrbe. Brez tega
zavarovanja so vse zdravstvene storitve plačljive.
Bodite pozorni ali vaše zavarovanje krije stroške zdravljenja Covid 19 ter stroške vrnitve v
Slovenijo.
HRANA IN PIJAČA
V hotelih in restavracijah so na voljo mednarodne
jedi. Priporočamo, da poskusite nacionalne kuhinje, ki imajo vsaka svoj značaj in so vse po vrsti
odlične. Večina muslimanov ne pije alkohola, zato
alkoholnih pijač ni moč naročiti ali kupiti povsod,
uvožene so tudi precej drage. Značilna pijača je
čaj. Kavo pijejo oplemeniteno s kardamomom, kar
izboljša prebavo.
NAKUPI
Nakupovanje je poglavje zase. Cene največkrat
niso določene, zanje se moramo pogajati. To je
del folklore in prodajalci ob prvi postavljeni ceni
utegnejo biti užaljeni, če jo takoj sprejmemo. Od
pogajalskih sposobnosti je tako odvisen cel nakup.

NAJPOMEMBNEJE GLEDE ZAPOREDJA V PROGRAMIH
Programi potovanja so pripravljeni tudi leto dni
vnaprej. Prijazno bi vas želeli opozoriti, da včasih ob končni izvedbi in potrditvi lahko pride do
spremembe zaporedij v programih, zamenjave dni
ogledov, nastanitev ali do obratnih sosledij pristankov na lokacijah. Z obvestilom pred odhodom
prejmete tudi končno zaporedje v programu potovanja, ki pa vedno vsebuje vse oglede prvotnega
programa. Pri posebnih charterskih poletih časi
odhoda in prihoda niso opredeljeni. Odvisni so od
prostih kapacitet in potrditev s strani letalskega
prevoznika. Prav tako vas prosimo, da pred prijavo
preučite vse koristne informacije in priporočila ter
naše splošne in posebne pogoje, ki so sestavni del
vsakega programa in ponudbe in so objavljeni na
naši spletni strani ter priloženi obvestilu o odhodu.
SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI TER NAVODILA
TA PALMA, kot tudi koristne informacije so sestavni del pogodbe, ki je sklenjena med turistično
agencijo Palma in potnikom.
NAPAKE V KATALOGU
Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi
bile vse informacije pravilne. Zaradi velikega obsega pa do napak lahko pride, za kar se vam v
naprej iskreno opravičujemo. Vse popravke sproti
objavljamo na spletu, zato vas prijazno naprošamo, da obstoječo ponudbo in vsebino spremjljate
tudi na spletu www. palma.si, kjer so na voljo zadnji popravki, ki so za agencijo zavezujoči. Z objavo
popravljenih oziroma dopolnjenih programov in
ponudb na spletu preneha veljavnost ponudbe v
katalogu.

• Cene so izračunane po pogojih veljavnih na dan 20.04.2021 in so označene z zvezdico ter veljajo za termine, ki so pri posameznem odhodu prav tako označeni z
zvezdico. Veljajo za število udeležencev, ki je zavedeno ob ceni.
• V primeru manjšega števila udeležencev so zavedena tudi vsa doplačila in potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen z vsemi cenami. Za vse ostale termine so pogoji
in cene objavljeni v našem spletnem ceniku.
• Glede na dinamično spreminjanje cen vseh ponudnikov (prevozne, hotelske in in druge storitve), se lahko kadarkoli brez predhodne najave spremenijo. Aktualne
pa bodo vedno objavljene pri posameznem potovanju na spletu www.palma.si. Prijave sprejemamo do zasedenosti prostih kapacitet. Glede na izjemno dinamiko
se lahko prodaja zaključi tudi 3 tedne pred odhodom, saj so zahteve prevoznikov ob izdaji letalskih vozovnic različne, prav tako je potrebno vrniti neprodane
sobe. Optimalna in višja cena potovanja tako ni odvisna le od končnega števila potnikov, pač pa tudi od rokov posredovanja končnih seznamov ter izdaje letalskih
vozovnic. Prodaja aranžmajev je po roku za izdajo letalskih vozovnic in potrditev dodatnih sob ali drugih storitev možna, vendar na vprašanje. V primeru kakršnih
koli sprememb programov in cen, bodo le te objavljene prav tako na naši spletni stran www.palma.si. V tem primeru preneha veljavnost programov in cen v
katalogu. Zato vas vljudno naprošamo, da programe v katalogu vzamete kot informativne in jih vedno primerjate in preverite tudi z aktualnimi na spletni strani ali
skupaj z našimi svetovalci. Za morebitne nenamerne napake se iskreno opravičujemo.
• V primeru posebnih letal (charter let) je najmanjše število potnikov 140 na letalu in najmanj 45 potnikov na posameznem avtobusu. Na takšnih potovanjih je možnih
več programov in več avtobusov, cena pa se preračuna na število potnikov v posameznem avtobusu. Če je potnikov več kot 49 na istem programu, se uporabita dva
avtobusa in se obračuna višja cena za potnike na obeh avtobusih, dokler oba ne dosežeta optimalnega števila potnikov.
• 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 poslovalnciah, na spletni strani www.palma.si.

KAM IN KAKO POD PALMO
ŠE LAHKO POTUJETE?
PALMINA EVROPSKA
IN SVETOVNA POTOVANJA
Palmina evropska in svetovna potovanja pripravljamo z veliko
pozornosti in ljubezni do vseh celin. Potujemo v bližnje in tudi
najbolj oddaljene kraje, v manjših in večjih 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

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.

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: 051 666 655

BLOGI
PALMINIH VODNIKOV

PALMIJADA - PALMINI
MATURANTSKI IZLETI

Palmini izkušeni vodniki so zaljubljeni vsak v svojo košček

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

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

mlade.
Pišite nam: skupine@palma.si

DODATNE UGODNOSTI ZA
PALMINE POTNIKE
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 2% 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 10%
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.

ENOSTAVNO in HITRO na www.palma.si
7 arabskih 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
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Z D R U Ž E N I A R A B S K I E M I R AT I

DUBAJ
RAS AL KHAIMAH
ABU DHABI
IN O M A N

ČASOVNA RAZLIKA
Srednjeevropski čas + 2 uri
NACIONALNA VALUTA
ZAE dirham - 1€ je približno 4.3 EAD

POTOVANJE V ZDRUŽENE
ARABSKE EMIRATE NAM ŠE
NIKOLI NI BILO TAKO BLIZU
Z direktnim letom iz Ljubljane se bomo
podali v Ras al Khaimah, počitniški
emirat v neposredni bližini veličastnega
Dubaja. Kombinacija počitnikovanja v Ras
al Khaimahu in ogled Dubaja je izvrstna
kombinacija in odlična priložnost za
ravno pravšnjo dozo »sea vitamina« ter
hkrati raziskovanja prestižnega Dubaja.
Potovanje je primerno tako za družine, kot
tiste, ki radi svoja potovanja kombinirate s
počitnicami. In kar je najbolj pomembno
– Združeni Arabski emirati imajo enega
najbolj razvitih kovid protokolov v tem
trenutku, varnost in udobje je tukaj na
prvem mestu.

ZAKAJ V ZAE S PALMO?
•

•

da bi si napasli oči na najmodernejših in najdrznejših
gradbenih stvaritvah, ki so zaradi naftnega bogastva v
dobrih petdesetih letih zrasle med puščavo in morjem,
glavno mesto Združenih Arabskih Emiratov je Abu Dhabi, ki
predstavlja največjega od sedmih emiratov. Tukaj živi družina
emirjev Abu Dhabija Al-Nahyan, potomcev beduinov iz oaze
Liwa, ki ji pripada tudi predsednik ZAE

Več o ZDRUŽENIH ARABSKIH EMIRATIH

DUBAJ - SUPER UGODNO

od 799 €
6 DNI, LETALO
P R E V E R I T E P ON U D B O

polet letala iz Ljubljane
maksimalni izkoristek časa –
polni 4 dnevi v Dubaju
ogled veličastnega Dubaja
s slovenskim in lokalnim
vodnikom
priporočamo avanturistični
jeep safari in vzpon na 828 m
visoko Burj Khalifo
tri nočitve v odličnem hotelu
4*v centru mesta

počitnice

za
družine

vikend
v mestu

DUBAJ (IN ABU DHABI) Z DIREKTNIM LETOM

od 859 €
6 DNI, LETALO
P R E V E R I T E P ON U D B O

direkten polet letala v Dubaj
Palmina dolgoletna uspešnica
pet nočitev z zajtrkom v
odličnem hotelu 4* v centru
mesta
prosti čas za nakupovanje,
samostojno pohajkovanje in
številne aktivnosti
priporočamo jeep safari po
prostranih dubajskih sipinah
po želji vzpon na mogočno
Burj Khalifo

za
družine

zlata
klasika

počitnice

D U B A J I N R A S A L K H A I M A H S P O S E B N I M L E TA L O M

od 898 €

posebno
letalo

6 DNI, LETALO
PREVERITE PONUDBO

kombinacija ogledov Dubaja
in počitnic v letoviškem Ras
Al Khaimahu
po želji nepozaben jeep safari
z večerjo v puščavi
dvodnevni ogled Dubaja
možnost izleta v Abu Dhabi
Ras al-Khaimah je eno najbolj
priljubljenih letovišč v državi,
ki izstopa s sanjskimi plažami,
slikoviti naravi ter pestro
hotelsko ponudbo

zlata
za
klasika
družine

Pripravite se na mesto skrajnosti: v Dubaju je najvišja
stavba na svetu, najbolj gromozanski nakupovalni
center in največje pokrito smučišče. Obstajajo
restavracije iz skoraj vseh držav na planetu, plaže,
na katerih se sproščajo oblečeni v bikini in burka,
ogromne prazne puščave in gneče v urbanih ulicah za
raziskovanje.

počitnice

S U LTA N AT O M A N - A R A B S K I B I S E R

od 1.499 €
8 DNI, LETALO
P R E V E R I T E P ON U D B O

možnost kopanja v zelenih
oazah sredi slikovitih sotesk
moč narave - obisk puščave
Wahiba z mogočnimi več kot
100 metrskimi sipinami
obisk naravnega habitata in
rezervata morskih želv na
peščeni plaži, edinstvena
izkušnja in pravo čudo narave
Predlog za aktivne in
pohodnike, dodatni izlet:
Omanski Grand Canyon vzpon na Jebelshams
občudovali bomo razkošje
Omanskih sultanov v
prestolnici Muscat
prepustimo se brezčasnosti
puščave Wahiba, naj nas
zgodbe nomadov popeljejo v
spanec sredi puščave

palmina
kulturnica

Dežela, ki da veliko več, kot popotnik
pričakuje
Puščava, nasadi palm in dih jemajoče
gorske soteske, kjer strme stene
lezejo do neba iz smaragdno-zelenih
tolmunov.

ljubitelji
narave

aktivni
pod palmo

preverite vse odhode

Z LETA LO M

MAROKO

ČASOVNA RAZLIKA
Srednjeevropski čas - 2 uri
NACIONALNA VALUTA
Maroški dirham - 1€ je približno
10,98 MAD

KRALJEVSKI MARAKEŠ
Marakeš je za mnoge najlepše mesto v
Maroku – romantičen, mistični, kraljevski.
Zaradi rdečkaste in rožnate arhitekture
mu pravijo Rdeče mesto. Osvojil
vas bo z igro barv, zvoki, vonjavami,
tradicionalnostjo in modernostjo ter s 16
km dolgim obzidjem, ki je del svetovne
dediščine Unesca. Marakeš je že pred več
kot 40 leti s svojo energijo osvojil modne
oblikovalce,
ustvarjalce,
umetnike,
hedoniste in glasbenike. Sprehodite se
mimo mošeje Koutoubia s 77 m visokim
minaretom, po slikovitih ulicah do vedno
živahnega trga Djemaa el-Fna. Mahnite
jo do medine z uličnimi trgovinicami, kjer
potekajo pogovori o vsakdanjih zadevah
in dogovori o po-rokah, ustavite se na
tržnicah ali sukih, kjer se lahko preizkusite
v barantanju.

ZAKAJ V MAROKO S PALMO?
•
•
•

zaradi naravne pestrosti – vetra z Atlantika, vonja po
Mediteranu, visokega gorovja Atlas in puščavskega sveta,
ker je s svojo tradicijo, barvitostjo, vzorci in starimi obrtmi
začaral toliko umetnikov in oblikovalcev,
zaradi mehkih sipin, ki spreminjajo barvo po soncu od
zlato rumene do večerne rdeče in zaradi najlepših sončnih
zahodov v puščavi, ...

Več o MAROKU

MAROŠKA PRAVLJIC A

od 929 €

posebno
letalo

8 DNI, LETALO
PREVERITE PONUDBO

prisluhnimo zgodbam
nomadov in starodavnih
Berberov, ki nas bodo
popeljali pod zvezdno nebo v
puščavo
odlična kombinacija ogledov
kraljevih mest, doline
tisočerih kasb in puščave
poskusite kakšno tipično
maroško jed, običajno je bolj
začinjena, vendar zelo okusna
začutite neskončnost Sahare največje puščave na svetu
spijte tipični maroški metin
čaj na edinstvenem trgu
Djema el-Fna in se čudite
krotilcem kač, prodajalcem in
vsej ostali „zmešnjavi“, ki se
tam dogaja dnevno
vožnja po zanimivi gorski
cesti čez prelaz Tizi n‘Tichka,
kjer rastejo cedrovi gozdovi
iz katerih so zgradili kraljeve
palače v Maroku

zlata
klasika

Maroko je dežela, ki je začarala
največje oblikovalce, zvezdnike in
užitkarje. Ta pravljica med morjem
in puščavo je včasih videti kot kulisa
epskega filma, a je resnična.

ljubitelji
narave

palmina
kulturnica

preverite vse odhode

Z LETA LO M

EGIPT

ČASOVNA RAZLIKA
Srednjeevropski čas + 1 ura
NACIONALNA VALUTA
Egipčanski funt - 1 € je približno 21
EGP

DVA EGIPTA
Egipt je kulturno bogata država, na katero
so vplivale mnoge civilizacije. Kulturno
in tudi teritorialno je večkrat dominiral
nad sosednjimi državami, spet drugič
je Egipt sam živel pod tujim jarmom.
Vse od antike do danes je država ostala
pretežno podeželska. In čeprav je Egipt
druga najbolj poseljena dežela v Afriki,
večina ljudi živi izključno ob Nilu (5 %
ozemlja), kjer je najvišja poseljenost na
svetu.Tisti, ki živijo v vaseh ob vodnih virih
se imenujejo fellah, meščani iz južnega
Kaira so Si’idi, prebivalci puščave pa so
beduini. Egipt je eden izmed prvih razvil
centralizirano državo. Danes je Egipt po
revoluciji in arabski pomladi, ki je z oblasti
strmoglavila diktatorja Mubaraka v novem
obdobju, polnem sprememb in izzivov.

ZAKAJ V EGIPT S PALMO?
•
•

•

ker je zaradi lege med Afriko, Evropo in Azijo od nekdaj
predstavljal stičišče trgovskih poti iz vseh kontinentov,
ker je to ena najstarejših razvitih civilizacij, ki je skrbela za
inovacije v gospodarstvu (učinkovit namakalni sistem) in
razvoj,
ker so Stari Egipčani faraone častili kot božanske namestnike
za čas življenja in smrti, na kar danes spominjajo veličastna
svetišča in grobnice, ...

Več o EGIPTU

HURGADA , KRIŽARJENJE PO NILU IN KAIRO
posebno
letalo

od 799 €
8 DNI, LETALO
P R E V E R I T E P ON U D B O

udoben direkten polet
preverjeni hoteli in ladje
potovanje v majhnih
skupinah
ogledi naravnih, kulturnih in
arheoloških presežkov Egipta
možnost ogleda Abu Simbel
obisk enega izmed sedmih
čudes sveta: piramid v Gizi
odlični in izkušeni vodniki

zlata
klasika

palmina
kulturnica

POČITNICE V HURGADI IN KRIŽARJENJE PO NILU
posebno
letalo

od 699 €
8 DNI, LETALO
P R E V E R I T E P ON U D B O

preverjeni hoteli in ladje
potovanje v majhnih skupinah
odlična kombinacija kratkih
počitnic in ogledov naravnih,
kulturnih in arheoloških
presežkov Egipta
možnost ogleda Abu Simbel
sprostitev ob obali Rdečega
morja
v družbi odličnih vodnikov

zlata
klasika

počitnice

Za Rdeče morje biologi in raziskovalci
svetovnih morij pravijo, da je kot vrat steklenice
indijskega oceana, kamor se pretaka toliko
eksotičnih rib, da jih lahko vidimo že nekaj
zamahov od obale z masko in dihalko.

AKTIVNI
P OD PALMO
V EGIPTU

VSAKO SOB OTO
365 DNI V LETU
HURG ADA

posebno
letalo

preverite vse odhode

Z LETA LO M

IZRAEL

ČASOVNA RAZLIKA
Srednjeevropski čas + 2 uri
NACIONALNA VALUTA
Izraelski novi šekel - 1€ je približno 3,93 ILS

IZRAELSKA DRŽAVA
Izrael je že od biblijskih časov zibelka
Hebrejcev in judovstva. Leta 1947 je
Organizacija združenih narodov razdelila
državo na judovsko in arabsko. Leta 1950 je
izraelski kneset, najvišje zakonodajno telo,
priznal pravico vsem Judom do naselitve v
tej deželi. Med judovski priseljenci z vsega
sveta so velike socialne in kulturne razlike.
Aškenazi, ki so med bolj izobraženimi in
premožnejšimi, izvirajo iz Evrope, Amerike,
Južne Afrike in Avstralije in nosijo ideje,
ki so zahodnjaško usmerjene. Sefardski
Judje so potomci Judov z Iberskega
polotoka, orientalski Judje pa so prišli iz
Jemna, Iraka, Afganistana, Srednje Azije
in Irana. Skupni so jim judovski zakoni
“kašrut” ali prehranski pravilnik.

ZAKAJ V IZRAEL S PALMO?
•
•

•

da doživite to posebno deželo zvenečega »Shalom«,
hebrejskega pozdrava, ki v prevodu pomeni dobro,
ker je to edina številčno večinska judovska država na svetu,
kjer živijo tudi muslimani, kristjani, beduini in številne druge
verske in etnične manjšine,
ker v nekaj urah lahko doživite zasnežene vrhove in Judejsko
puščavo; biblijska mesta in kozmopolitsko urbano džunglo,
peščene plaže in arheološka najdišča, ...

Več o IZRAELU

IZRAEL, SIJAJ SVETE DEŽELE

od 1.389 €
8 DNI, LETALO
P R E V E R I T E P ON U D B O

ogled Tel Aviva, ki je na
seznamu Unescove lestvice
svetovne dediščine in je
poznano kot »belo mesto«
ogledali si bomo tudi
vse najpomembnejše
svetopisemske kraje Jeruzalem, Galilejsko morje,
Betlehem in Nazaret
v Jeruzalemu bomo
raziskovali tržnice. ki so
praznik za čutila: oreščki,
zelenjava, orientalska
oblačila, nakit, preproge,
slaščice, ...
preteklost bomo prepletali s
sodobnim življenjskim slogom
kopanje v Mrtvem morju z
edinstvenimi zdravilnimi
lastnostmi
mini počitnice v Eliatu,
izraelskem letovišču ob
Rdečem morju

zlata
klasika

palmina
kulturnica

IZRAEL IN JORDANIJA

od 1.489 €
8 DNI, LETALO
PREVERITE PONUDBO

ogledali si bomo vse
najpomembnejše zgodovinske
in svetopisemske kraje Jeruzalem, Galilejsko morje,
Betlehem in Nazaret
kopali se bomo v Rdečem
morju, ki leži med Afriko in
Arabskim polotokom
pozabljeno mesto Petra,
sedmo čudo sveta, vabi
turiste iz celega sveta
in prav nikogar ne pusti
ravnodušnega
kopanje v Mrtvem morju z
edinstvenimi zdravilnimi
lastnostmi, zaradi gorske
morske vode pa lahko
dobesedno lebdite na vodi

zlata
klasika

Ste vedeli da tradicija odhajanja v cerkev
ob polnoči na božični večer izvira iz
današnjega Izraela? V poznem 4. stoletju
se je krščanski romar iz Rima pridružil
skupini kristjanov na v Betlehemu v noči
na 5. januar - božični večer po vzhodni
tradiciji.

palmina
kulturnica

preverite vse odhode

Z LETA LO M

JORDANIJA

ČASOVNA RAZLIKA
Srednjeevropski čas + 2 uri
NACIONALNA VALUTA
Jordanski dinar - 1€ je približno
0,84 JOD

KDO SO BILI GRADITELJI PETRE,
NOVEGA ČUDA SVETA?
Rožnato mesto, staro pol toliko kot čas, kot mu pravijo, so l.
2007 uvrstili na seznam novih sedmih čudes sveta. Naravna
kulisa za Petro, kot so jo poznala že ljudstva pred dvema
tisočletjema, je neverjetna. Rožnato skalovje je nenavadnih
oblik in dinamike, v živo vrezani kanjoni so kot žile živega
sistema, skrivnostne votline in jame pa kot njegovi notranji
organi. Petro in njen sloves v trgovini med vzhodom in
zahodom so ustvarili Nabatejci, sposobno ljudstvo, ki je svoj
vzpon doživljalo med 4. st. pr. n. št. in 1. st. n. št. V rožnate
skale so vklesali zakladnice, grobnice in svetišča bogov, ki so
še danes najbolj impresivni zakladi Petre. O Nabatejcih se je
govorilo, da niso gradili zidov in da niso imeli sovražnikov, saj
so jih znali podkupiti z darili. Beseda nabat naj bi pomenila
notranje srce. Tudi mojstrstvo v arhitekturi Petre kaže
na nabatejsko sposobnost diplomacije, saj so lepo vidni
vplivi Stare Grčije in Egipta. Po zatonu Nabatejcev je bila
Petra dolgo beduinska skrivnost, ki jo je pod pretvezo, da
je muslimanski romar, šele v začetku 19. st. odkril švicarski
raziskovalec James Burckhardt.

ZAKAJ V JORDANIJO S
PALMO?
•
•

•

zaradi gostoljubnih Jordancev, ki bi za
dobro počutje gosta premikali gore,
zaradi pestrosti naravnih in kulturnozgodovinskih lepot, ki je celo večja od tiste
v Egiptu, pa čeprav je ta 10-krat večji od
Jordanije,
ker vam nudimo pester izbor potovanj in
počitnikovanj kot tudi kombinacijo ogledov
in počitnic v letoviški Akabi

Več o JORDANIJI

JORDANIJA , PO SLEDEH LAWRENCA ARABSKEGA

od 989 €
8 DNI, LETALO
P R E V E R I T E P ON U D B O

krožno potovanje z ogledom
vseh biserov te puščavske
kraljice
kopanje v Mrtvem morju, ki je
bilo ena najljubših destinacij
egipčanske kraljice Kleopatre
obisk ene najlepših puščav
na svetu Wadi Rum in
starodavne Petre. ki jemlje
dih vsakemu popotniku
mini oddih v obmorski Akabi,
ki jo krasi eden najlepših
koralnih grebenov Bližnjega
vzhoda

zlata
klasika

»A ti pa spet v Jordanijo?« Tako me
velikokrat sprašujejo slovenski prijatelji.
Ponovno se je vzpostavilo zaupanje v
gostoljubnost in lepote Arabesk, kot
Palmovci pravimo deželam na Bližnjem
vzhodu.

za
družine

palmina
kulturnica

JORDA NI JA- M ISTIČNA P E T RA-WA D I RU M I N M RT VO M O R JE

od 889 €
5 DNI, LETALO
PREVERITE PONUDBO

puščava Wadi Rum ali
Mesečeva dolina je biser
svetovne dediščine
večerja v tipični jordanski
restavraciji že v ceni
potovanja
kopanje v Mrtvem morju z
edinstvenimi zdravilnimi
lastnostmi, zaradi gorske
morske vode pa lahko
dobesedno lebdite na vodi

za
družine

palmina
kulturnica

JORDANIJA IN IZRAEL, BISERA BLIŽNJEGA VZHODA

od 1.390 €
8 DNI, LETALO
PREVERITE PONUDBO

kopanje v Mrtvem morju z
edinstvenimi zdravilnimi
lastnostmi
ogled biserov Jordanije
in najpomembnejših
svetopisemskih krajev
Jeruzalem in Betlehem
ogled pozabljenega mesta
Petra, ki velja za sedmo čudo
sveta
puščava Wadi Rum ali
Mesečeva dolina je biser
svetovne dediščine

zlata
klasika

palmina
kulturnica

preverite vse odhode

Z LETA LO M

IRAN

ČASOVNA RAZLIKA
Srednjeevropski čas + 2,5 ure
NACIONALNA VALUTA
Iranski rial - 1€ je približno 51,006 IRR

SPOZNAJTE STARO PERZIJSKO
KULTURO
Spoznajte staro perzijsko kulturo, ki dela Irance tako
ponosne. To je več kot 2500 let literature, veličastne
arhitekture in tradicije Zaratustre. Doživite
gostoljubje, ki bi za dobro počutje gosta obrnili svet
na glavo. Iranska tradicija in umetnost sta večni vir
navdiha. Prisluhnite branju poezije sredi trgov in
parkov. Zakaj v Iran? Zaradi perzijske zapuščine, na
katero so Iranci izjemno ponosni, zaradi pokrajine
z nekega drugega sveta in slikovitosti gor, planot
in mest, ter ker je Perzija že več kot 2000 let
najpomembnejši vir bisera Orienta – znamenitega
perzijskega turkiza, ki so ga vdelanega v nakit nosile
tudi egiptovske kraljice.

ZAKAJ V IRAN S PALMO?
•

•
•

Zaradi perzijske zapuščine, na katero so Iranci
izjemno ponosni – na več kot 2500 let literature,
veličastno arhitekturo in zaratustrsko tradicijo,
zaradi neverjetne gostoljubnosti Irancev, ki bi za
dobro počutje gosta obrnili svet,
zaradi čuda antičnega sveta – mesta Perzepolis,
prestolnice velikega imperija, ki je osnovala prvo
listino o človekovih pravicah, ...

Več o IRANU

I R A N - Č U D O V I TA P E R Z I J A

od 1.490 €
8 DNI, LETALO
P R E V E R I T E P ON U D B O

bogata perzijska zapuščina,
ki nikogar ne pusti
ravnodušnega
živahna prestolnica Teheran,
mesto palač, muzejev, bogate
zgodovine, arhitekture in
čarobnih bazarjev
Esfahan velja za najlepše
mesto Irana in vam bo
osvežilo dušo in telo
Shiraz je mesto vrtnic,
slavčkov in pesnikov
nepozabna pokrajina in
življenje nekega drugega časa
in prostora

palmina
kulturnica

Iran je dom raznolikih pokrajin in
osupljive arhitekture. Oglejte si fotografije
posnete v najlepših krajih v Iranu osupnile vas bodo.

preverite vse odhode

Z LETA LO M

LIBANON

ČASOVNA RAZLIKA
Srednjeevropski čas + 2 uri
NACIONALNA VALUTA
Libanonski funt - 1€ je približno 1791 LBP

BEJRUTSKA
PROMENADA ALI
CORNICHE
Bejrut je mesto morja. Ko se začne
mračiti, postane obmorska promenada,
poimenovana po francosko Corniche, en
sam cirkus življenja in nepričakovanih
dogodkov. Tu lahko srečate libanonske
lepotice, ki tečejo ob morju v najbolj
dodelanih modelih športnih oblačil,
družine, ki se zabavajo ob peki koruze na
žaru, sprehajalce psov, klape študentov,
ribiče, ki zamaknjeno zrejo v horizont,
poslovneže, ki tečejo z zadnjega
sestanka, otroke, ki vreščijo med igro in
živahne babice, ki klepetajo na klopeh.
Corniche je vsak večer planet v malem,
nad katerim se dvigujejo visoke stolpnice
Bejruta in za njimi pisane četrti mesta,
ki skoraj v vsaki drugi ulici popolnoma
spremeni obraz.

PALMINA VODNICA NEJA O
LIBANONU
Libanon me je očaral v hipu. Bejrut na vsakem koraku diši drugače
– tu po dragem parfumu, tam po pregrešni hrani, spet drugje po
razgreti množici, željni plesa in glasbe, in na drugem koncu po
umetniški poslastici ali babičini sladici. Brenčanje tega mesta si
je zlahka priklicati v spomin in tako je tudi z drugimi libanonskimi
utrinki. V roku treh ur lahko namakaš noge v pristanišču, ki so ga
uporabljali že Feničani, in se vržeš na sneg tik pod tritisočaki. Vmes
zavonjaš libanonske cedre in zgodovino, ki ni bila vedno lepa, a
so jo ljudje sprejeli in ne glede na to, kaj prinese, pograbijo vsak
drobni užitek kot bogastvo.

Več o LIBANONU

LIBANON

od 899 €
5 DNI, LETALO
PREVERITE PONUDBO

celosten ogled Libanona, ki
velja za eno manjših držav
Bližnjega vzhoda, a v svojem
osrčju skriva raznoliko
pokrajino in starodavna
mesta z impresivno
arhitekturo
obisk Bejruta, ki velja za
eno najbolj živahnih mest
na svetu, njegovi prebivalci
pa so znani, da znajo uživati
življenje z veliko žlico
prosti čas za samostojno
raziskovanje Bejruta z odlično
kulinariko

palmina
kulturnica

Libanon je ena manjših sredozemskih
držav, a fascinantna povezava Bližnjega
vzhoda in Zahoda; krščanstva in islama;
tradicije in modernosti.

vikend
v mestu

SANJSKE POČITNICE
DOMINIKANSKA REPUBLIKA
MAJ – NOVEMBER, 9 DNI
od 1.029 €

MALDIVI

MAJ – NOVEMBER, 9 DNI
od 1.279 €

SEJŠELI

MAJ – NOVEMBER, 9 DNI
od 1.219 €

MEHIKA

MAJ – NOVEMBER, 9 DNI
od 1.219 €

MAVRICIJUS

MAJ – NOVEMBER, 9 DNI
od 1.169 €

KOSTARIKA

MAJ – NOVEMBER, 9 DNI
od 1.769 €

Več SANJSKIH DESTINACIJ pod PALMO

