Tiskovina

Poštnina plačana pri pošti 1122 Ljubljana

izleti in potovanja 2020

mmturist d.o.o.
BTC – dvorana A, vhod A–7, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
t: +386 1 244 25 30, f: +386 1 244 25 34
info@mm-turist.si
www.mmturist.si
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Splošni pogoji in navodila za prijave in
vplačila za potovanje, ki so kot sestavni
del naših programov in pogodb, so vam
na voljo na spletni strani www.mmturist.si in kot posebna tiskana priloga,
ki jo dobite v naši agenciji ali drugih
pooblaščenih agencijah. Programi in
cene izletov in potovanj so pripravljeni
po pogojih, veljavnih januarja 2020. V
katalogu so navedeni podatki in opisi,
veljavni v času priprave tiskovine. Zaradi
morebitnih kasnejših sprememb in
tiskarskih napak boste o točnih podatkih obveščeni v času prijave na aranžma.
Za morebitne napake se vam vnaprej
iskreno opravičujemo.
Prijave sprejemamo v naši poslovalnici
in v pooblaščenih turističnih agencijah
do zasedbe prostih mest. Ob prijavi in
podpisu pogodbe vplačate akontacijo v
višini 30 % od cene turističnega aranžmaja in prijavnino. Preostali del pa najkasneje 8 dni pred odhodom, razen če ni
določeno drugače.
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Enodnevni izleti
BALKAN Beograd – 2 in 3 dni
Kulinarična Vojvodina jezero Palić
Djerdap in Lepenski Vir z Beogradom
Šarganska osmica in NP Tara
Sarajevo
Sarajevo in Mostar
Dubrovnik in Črna Gora
Slapovi Krke in zadarska riviera
Neretva, Mostar in Međugorje
Biseri Romunije in Vojvodine
Makedonija in Ohrid
Črna Gora, Albanija, Makedonija in
Srbija
Bolgarija in Romunija
ITALIJA Cinque Terre in Portofino
Toskana, Elba in Cinque Terre
Toskana, otok Elba in Firence
Biseri Toskane
Boromejski otoki in Milano
Jezera Maggiore, Como, Orta in Garda
Verona in operni festival
Rim, Neapelj, Pompeji, Capri
Večni Rim in Vatikan
Rim, Neapelj, Pompeji
Zelena Umbrija
Apulija
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Neapelj in čudovita Kampanija
Klasična Sicilija
Sončna Sicilija
Sardinija in Korzika
FRANCIJA Provansa in francoska riviera
Romantični Pariz – 3 in 4 dni
Normandija in Bretanija
Pariz, Versailles in Disneyland
Mondena Azurna obala
ŠVICA Bernina express in park Val
Camonica
Mogočne švicarske Alpe
Renski slapovi in Liechstenstein
SKANDINAVIJA Po skandinavskih
prestolnicah
Skandinavija – Severna obzorja
Skandinavija z Lofoti in Nordkapom
Stockholm in Helsinki
ISLANDIJA Islandija in Vestmanski otoki
Islandija
BELGIJA IN LUKSEMBURG Belgija in
Luksemburg
IRSKA, ŠKOTSKA, VELIKA BRITANIJA
Zelena Irska
Škotska med klani in kilti
Škotska in Irska
London in angleška doživetja
London – 4 in 5 dni
Anglija in Wales
AVSTRIJA IN NEMČIJA Dunaj
Salzburg, Passau in križarjenje do Linza
Nemška romantična cesta in dolina Rena
Po poti Primoža Trubarja
Pravljični Bavarski gradovi – 2 in 3 dni
Berlin, Dresden in Bamberg
Berlin z letalom
MADŽARSKA Vikend v Budimpešti
Budimpešta, koleno Donave in Eger
Budimpešta 1 dan
SLOVAŠKA in ČEŠKA Od Dunaja do
Bratislave ter Budimpešta
Vikend v Pragi
Praga – zlato mesto ob Vltavi
Praga in češki gradovi
ROMUNIJA, BOLGARIJA in POLJSKA
Bukarešta in Sofija
POLJSKA Poljska
Krakow, Auschwitz
NIZOZEMSKA Amsterdam
Nizozemska z avtobusom
PORTUGALSKA Lizbona
Od Lizbone do Porta
Madeira - vrt atlantika
ŠPANIJA Barcelona in Costa Brava
Katalonska lepotica Barcelona
Biseri Andaluzije
Velika španska tura
Portugalska in severna Španija
Valencija
MAROKO Magični Maroko
ALBANIJA Vikend v Albaniji
Velika Albanska tura

32
32
32
33
33
33
34
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
41
41
41
42
42
43
43
44
44
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
48
48
48

MALTA Malta
GRČIJA Klasična Grčija in Atene
TURČIJA Istanbul – 4 in 5 dni
Mala Azija in Kapadokija
RUSIJA S Transsibirsko železnico od
Moskve do Bajkalskega jezera
S Transsibirsko železnico v Mongolijo in
na Kitajsko
Moskva
St. Peterburg in Moskva
Baltske prestolnice in Helsinki
Križarjenje od St. Peterburga do Moskve
Križarjenje po Volgi
Stara ruska mesta ob Srebrnem prstanu
IZRAEL Izrael in Palestina
DRUGAČNE POČITNICE Poletje na
Jadranu in ob Ohridu
Črna Gora z Lovčenom in Durmitorjem
Modro poletje na Costa Bravi
Apulija in Kalabrija
Potep po Bolgariji in Romuniji
Sončna albanska riviera
Litva, Latvija, Estonija in Helsinki
DALJNA POTOVANJA
Gruzija in Armenija
IRAN Iran in zapuščina starodavne
Perzije
EGIPT Hurgada, križerjenje po Nilu in
Kairo
LIBANON
ZAE in OMAN Dubaj, Abu Dhabi, Ras Al
Khaimah in Oman
Oman
Abu Dhabi in Dubaj
INDIJA Čarobna Indija
Mjanmar - Burma
Šri Lanka in Maldivi
Tibet
Vietnam in Kambodža
Filipini
Tajska
Kitajska
Japonska
Kitajska in S. Koreja
Kamčatka
Namibija
Uzbekistan
Tanzanija in Zanzibar
Južna Afrika
Sejšeli
Kenija in Tanzanija
Mongolija in Sibirija
MEHIKA Velika mehiška tura
KUBA v ritmu salse
Peru
ZDA IN KANADA Aljaska in Jukon
Kanada od V do Z
New York
Kanada in ZDA
Kalifornija in parki ZDA
Avstralija in Nova Zelandija

Spoštovani potniki, dragi prijatelji!
Turistična agencija mmturist je družinsko podjetje, ki ga je ustanovila gospa
Marjeta Brajić in pomembno prispevala k več kot 55-letni tradiciji organiziranja
turističnih izletov in potovanj, na katera smo popeljali na tisoče zadovoljnih
gostov. Programe pripravljamo na osnovi dolgoletnih izkušenj, skupaj z našimi
partnerji, ki sodijo v sam vrh ponudnikov turističnih storitev.
Vstopili smo v novo potovalno sezono in pred vami je naš nov katalog, v katerem
boste gotovo našli izlet ali potovanje po vašem okusu. Opisi izletov so v tiskanem
katalogu skrajšani, podrobnejše programe pa najdete na naši spletni strani
www.mmturist.si, ki jo dnevno ažuriramo. Obiščete nas lahko tudi v naši
poslovalnici, na lahko dostopni lokaciji v Ljubljani, v BTC City-ju v Dvorani A,
vhod A7 – visoko pritličje.
V našem katalogu so počitniška potovanja, ki združujejo počitnice
in obisk znamenitosti v številnih različnih krajih. Tako lahko prijetno preživite
oddih s spoznavanjem novih dežel, običajev, kulinarike in ustvarite nove prijetne
spomine. Vabimo vas na naša poletna aktivna potepanja v Makedonijo in Črno
Goro, Albanijo, Romunijo in Bolgarijo, Španijo, Baltske dežele ter Apulijo
s Kalabrijo.
Trudimo se, da bi ugodili vašim željam. Skupaj bomo poiskali pravo potovanje,
kivam bo ostalo za vedno v prijetnem spominu. Naše vodilo je zadovoljstvo naših
potnikov, kakovostna organizacija in izpeljava izletov, na katerih boste uživali,
se počutili varno in udobno.
Prijazno bomo poskrbeli za enostavno rezervacijo, primerno ceno, odlično
spremstvo, dobro namestitev in udoben prevoz.
Polepšajte si življenje in potujte z nami.
Mirjana Brajić in ekipa mmturist-a

Turistična agencija ponuja svoje storitve
pod tremi blagovnimi znamkami in je
članica:

VODENI IZLETI IN POTOVANJA

GOLF POTOVANJA PO SVETU

GOLF POČITNICE PO SLOVENIJI
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24h brez skrbi

ZAKAJ CORIS?
Vprašanje, na katero težko odgovorimo z
enim stavkom. Spoznajte naše prednosti:

Ne krije stroškov prevoza v domovino.

• CORIS se ukvarja izključno z zavarovanji za
tujino

Ne krije stroškov zdravstvene oskrbe v zasebnih
ambulantah.

• 25 let izkušenj in lastna mreža
pogodbenih partnerjev po celem svetu.

Tudi ZZZS priporoča sklenitev dodatnega zavarovanja
za tujino.

• Zagotavljamo učinkovito in hitro pomoč
24 ur na dan, vse dni v letu.
• Smo edini ponudnik, ki ima vse na enem
mestu: svetovanje, sklenitev, asistenco in
povračilo stroškov.
• CORIS stroškov prevoza ne ločuje od
ostalih stroškov. Pozor: prevoz v domovino
lahko v primeru težje bolezni ali poškodbe
stane tudi več kot 50.000 €.
• CORIS krije stroške taksija, reševalnega
vozila ali helikopterja.
• Povrnemo stroške nujnih telefonskih klicev,
opravljenih z našim asistenčnim centrom v
Ljubljani.
2

ZAKAJ EVROPSKA KARTICA, KI JO PONUJA ZZZS, NE
ZADOSTUJE?

ODŠKODNINA V PRIMERU ZLOMA KOSTI

1€ =
500 €

Če boste v tujini utrpeli zlom, bo CORIS kot
običajno poskrbel za kritje vseh stroškov,
poleg tega pa vam bomo ob minimalnem
doplačilu v višini 1 € izplačali še odškodnino v
višini kar 500 €.
CELOLETNO ZAVAROVANJE ZA TUJINO
Če pogosto potujete v tujino, preverite našo ugodno
ponudbo celoletnih zavarovanj za družine in
posameznike.
Assistance CORIS d.o.o.
Ulica bratov Babnik 10,
1000 Ljubljana
Telefon: 01 51 33 500

E-pošta: coris@coris.si
www.coris.si
facebook.com/CORIS.Slovenija

Enodnevni izleti

Dolomiti

šifra: 20050

šifra: 20051

Odhodi: 2.5., 23.5., 26.6., 25.7.,
15.8., 29.8., 12.9., 26.9. 2020

Odhodi: 27.4., 27.6.,
26.9. 2020

Cena:

Cena:

pri min. 45 udeležencih: 39
pri min. 35 udeležencih: 45

PIEVE DI CADORE - CORTINA D' AMPEZZO - FALZAREGO - MISURINA:
Naš prvi postanek bo v Pieve di Cadore,
kjer si bomo ogledali mestno jedro in
rojstno hišo slikarja Tiziana. Sledila bo
vožnja v osrčje Dolomitov, v znano zimsko središče Cortina d’ Ampezzo, kjer si

Po poteh kraške burje

pri min. 45 udeležencih: 56

€
€

bomo ogledali slikovito mestno jedro,
nato pa se peljali po znameniti dolomitski cesti in uživali v panoramskih
razgledih. V primeru lepega vremena
se se boste lahko z gondolo (doplačilo)
povzpeli na razgledno točko, od koder
so čudoviti razgledi na okoliške vrhove.
Popoldne se bomo odpeljali po panoramski cesti čez prelaz Tre Croce do jezera Misurina. V Slovenijo bomo prispeli
v poznih večernih urah.

pri min. 35 udeležencih: 61

LOKEV - VILENICA - SEŽANA - ŠTANJELGOČE: Pot nas bo vodila na Kras, do kraja
Lokve, kjer si bomo najprej ogledali jamo
Vilenico, najstarejšo turistično jamo v

€
€

Evropi. V Sežani se bomo sprehodili po
botaničnem vrtu, nato pa se zapeljali do
Štanjela, slikovitega kraškega naselja, ki
je terasasto razporejeno pod vrhom griča Turn. Popoldne bomo preživeli gurmansko, na domačiji v kraju Goče, kjer
nam bodo pripravili odlično pozno kosilo in pokušino vin. V Ljubljano se bomo
vrnili v večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: Prevoz, oglede po programu (zunanjščine) in spremstvo.

CENA VKLJUČUJE: prevoz, ogled jame Vilenica, obisk botaničnega vrta, kosilo na
domačiji s pokušnjo vin in spremstvo.

Kulinarična Bela Krajina

Grossglockner

šifra: 20052

Odhodi: 16.5., 29.8.,
26.9., 17.10, 2020

Odhodi: 20.6., 11.7., 15.8.,
29.8. 2020

Cena:

Cena:

pri min. 45 udeležencih: 40

pri min. 45 udeležencih: 49

€
pri min. 35 udeležencih: 56 €

ADLEŠIČI - ROSALNICE - BREZOVI
STELNIKI PRI DRAŠIČIH - VIDOŠIČI JUGORJE: Belokranjsko dogodivščino
bomo začeli na domačiji Raztresen v
Adlešičih, kjer si bomo ogledali zbirko
vezenin in pisanic, ekološko obdela-

šifra: 20053

vo lanu in poskusili naravni jabolčnik.
Obiskali bomo znamenite romarske
cerkve Tri fare v Rosalnicah in se prek
Metlike, mimo brezovih steljnikov, odpeljali na pokušino vin k priznanemu
belokranjskemu vinarju. Pri Marijinem
studencu pod Vidošiči se bomo okrepili z zdravilno vodo in si privoščili pozno
belokranjsko kosilo.

pri min. 35 udeležencih: 45

HEILIGENBLUT - GROSSGLOCKNER MILŠTATSKO JEZERO: Obiskali bomo
dravsko dolino, kjer se bomo mimo Spittala peljali do idiličnega Heiligenbluta.
Ogled slikovite gorske vasice v osrčju
NP Hohe Tauern in gotske cerkve sv. Vin-

cenca. Sledila bo vožnja po visokogorski
cesti proti Grossglocknerju – Velikemu
Kleku. Z razgledne točke Franc Josephs
Hoche bomo lahko občudovali najvišji
vrh Avstrije, okoliške vršace in ledenike. Po želji si bomo ogledali še ledenik
Pasterze ob vznožju Velikega Kleka. Na
poti domov bomo obiskali še smučarsko središče Zell am See.

CENA VKLJUČUJE: prevoz, obisk domačije v Adlešičih, pokušino jabolčnika in vin,
kosilo in spremstvo.

CENA VKLJUČUJE: prevoz, oglede po programu, pristojbina za gorsko cesto
Grossglockner in spremstvo

Zagreb, Krapina in Bizeljsko

Furlanija in Julijska krajina

šifra:
20054

šifra: 20055

Odhodi: 22.2., 26.6., 29.8.,
26.9., 17.10. 2020

Odhodi: 4.4., 23.5.,
13.6., 19.6., 10.10. 2020

Cena:

Cena:

pri min. 45 udeležencih: 49

€
pri min. 35 udeležencih: 55 €

pri min. 45 udeležencih: 68

€
pri min. 35 udeležencih: 73 €

ZAGREB - KRAPINA - KUMROVEC BIZELJSKO - KOSTANJEVICA: Podali
se bomo v Zagreb in spoznali glavne mestne znamenitosti Gornjega
in Spodnjega mesta. Zagorski potep
bomo nadaljevali v Krapini, kjer v arheološkem muzeju hranijo pomemb-

€
€

ne ostanke neandertalcev in druge
prazgodovinske artefakte. Preden se
bomo vrnili v Slovenijo, bomo obiskali
še Titovo rojstno hišo v Kumrovcu. Na
Bizeljskem se bomo ustavili v repnici s
sončnimi vrati, Pri Najgerju, kjer bomo
pokušali domače vino, na poti domov
pa se okrepčali še z okusno večerjo v
Kostanjevici.

CENA VKLJUČUJE: prevoz, ogled Zagreba, vstopnino v Muzej neandertalcev v
Krapini, obisk Kumrovca, pokušino vin, večerjo in spremstvo.

MIRAMAR - SESLJAN - GRADEŽ OGLEJ: Podali se bomo v Italijo, v
bližino Trsta, do obmorskega gradu
Miramar, ki ga je dal zgraditi nadvojvoda Maksimilijan, mlajši brat Franca
Jožefa. Sprehodili se bomo ob obali

letoviškega mesteca Sesljan, se zatem
odpeljali mimo nekdanje ribiške vasice Devina do Gradeža in si ogledali
srednjeveško središče z ozkimi uličicami. Ustavili se bomo še v Ogleju, si
ogledali baziliko in starodavne mozaike ter se po okusni večerji v enem od
kraških gostišč v večernih urah vrnili v
Ljubljano.

CENA VKLJUČUJE: prevoz, vstopnino v Miramar in baziliko v Ogleju, večerjo in
spremstvo.

DODATNA PONUDBA NA SPLETU (vsi odhodi so načrtovani iz Ljubljane, po dogovoru so možni vstopi na poti.)

GARDALAND od 59 €
VERONA IN ZOO od 57 €

KULINARIČNA KRAS IN OBALA od 67 €
GRADEC IN ČOKOLADA od 26 €

ISTRA IN BRIONI od 69 €
ORLOVO GNEZDO IN SOLNI RUDNIK od 78 €
3

Enodnevni izleti

Rezija in Furlanija

šifra: 20056

Prlekija in Prekmurje

Odhodi: 2.5., 23.5.,
26.6., 26.9. 2020

Odhodi: 16.5., 13.6., 26.6.,
26.9., 10.10. 2020

Cena:

Cena:

pri min. 45 udeležencih: 59

€
pri min. 35 udeležencih: 67 €

pri min. 45 udeležencih: 57

€
pri min. 35 udeležencih: 63 €

ČEDAD - PUŠJA VES - NA BILI - RAVENCA - STOLBICA: Naš prvi postanek
na poti mimo Nove Gorice v Italijo bo
Čedad, kjer si bomo med drugim ogledali langobardski tempelj. Pot nas bo
nato vodila v slikovito Pušjo ves (Ven-

šifra: 20057

zone), kjer hranijo ostanke nenavadnih
mumij. Po kosilu bomo pri vasi Na Bili
(Resiutta) vstopili v svet Rezije, kjer slovenski Rezijani bivajo že več kot 1000
let. V Ravenci (Prato di Resia) se bomo
ustavili v rezijanski kulturni hiši, nato pa
se s krajšim obiskom visokoležeče vasice Stolbica poslovili od Rezije in se vrnili
v Slovenijo.

GORIČKO - PEČAROVCI - BOGOJINA
- BUKOVNIŠKO JEZERO - IŽAKOVCI PRLEKIJA: V Prekmurju si bomo najprej
ogledali krajinski park Goričko z največjim srednjeveškim gradom v Sloveniji,
se nato podali v lončarske Pečarovce

na pokušino vin in prekmursko malico.
V Bogojini bomo obiskali Plečnikovo
cerkev in si zatem napolnili baterije ob
Bukovniškem jezeru. Na Muri bomo
obiskali Otok ljubezni in plavajoči mlin
in se čez reko peljali z brodom. Ustavili
se bomo še v oljarni bučnega olja in se
v vinskem hramu razvajali z lokalnimi
dobrotami.

CENA VKLJUČUJE: prevoz, kosilo z rezijanskim programom, vstopnino za ogled
mumij in spremstvo.

CENA VKLJUČUJE: prevoz, vstopnino za ogled gradu Goričko, malico in pokušino
vin, obisk Otoka ljubezni, oljarne, večerjo in spremstvo.

Narodni park Plitvice

Salzburg in solni rudnik

šifra: 20058

Odhodi: 23.5.,
26.6., 19.9. 2020

Odhodi: 21.3., 25.4., 23.5.,
26.6., 15.8., 22.9., 17.10. 2020

Cena:

Cena:

pri min. 45 udeležencih: 39

pri min. 45 udeležencih: 49

€
pri min. 35 udeležencih: 58 €

LJUBLJANA - NP PLITVICE: Obisk
Plitvic bomo začeli z ladjico in vlakom
ter se popeljali na panoramsko vožnjo,

se sprehodili po stezicah, ki vodijo po
parku in uživali v lepotah enega najlepših naravnih parkov v Evropi, ki se
razprostira na 192km². Na poti do najnižjega jezera, Novakovića Brod (503
n.m.), bistra voda tvori jezera različnih
velikosti, globin, barv in oblik. Pozno
popoldne povratek v Slovenijo, kamor
bomo prispeli v večernih urah.

pri min. 35 udeležencih: 44

MOZARTOV MUZEJ - PARK MIRABELL - HOHENSALZBURG: Najprej se
bomo ustavili v Halleinu in po želji obiskali solni rudnik, nato pa bomo spo-

CENA VKLJUČUJE: prevoz, oglede po programu in spremstvo.
DOPLAČILO: vstopnine pribl. 20 €, solni rudnik 17 €.

Benetke in beneški otoki

Dunaj

šifra: 20060

€
€

znali veličastno zgodovino Salzburga.
Ogledali si bomo Mozartov spomenik
in rojstno hišo, mestno hišo, Kapiteljski trg s stolnico, kolegijsko cerkev, se
sprehodili po parku Mirabell, se povzpeli na grajski hrib s trdnjavo Hohensalzburg in se do večernega odhoda
domov razvajali v slovitem Mozartovem mestu.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, vstopnico za ogled NP Plitvice, spremstvo. OPOMBA: Za zaključene skupine po želji večerja v Sloveniji.

šifra: 20061

Odhodi: 8.2., 15.2., 22.2., 27.4.,
23.5., 26.6., 19.9., 24.10. 2020

Odhodi: 21.3., 23.5., 27.6.,
15.8., 26.9. 2020

Cena:

Cena:

pri min. 45 udeležencih: 53

€
pri min. 35 udeležencih: 56 €

LJUBLJANA - BENETKE: Po prihodu v
Lido di Jesolo oz. na Punto Sabbioni
vožnja z ladjo v Benetke, kjer si bomo
ogledali znamenitosti na Markovem

šifra: 20059

trgu in slikoviti most Rialto. Po ogledu
se bomo z ladjo popeljali med otoki
beneške lagune. Obiskali bomo otok
Murano, znan po obdelavi stekla, nato
se bomo odpeljali do otoka Burano, ki
slovi po spretnih čipkaricah. Pozno
popoldne bomo odpluli na kopno in
se napotili proti Sloveniji.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, prevoz z ladjo po programu, oglede brez
vstopnin, spremstvo. DOPLAČILA: vstopnine pribl. 15 €.

pri min. 45 udeležencih: 43

€
pri min. 35 udeležencih: 52 €

LJUBLJANA - DUNAJ: Ogled mesta
bomo začeli z vožnjo po Ringu, ob katerem stojijo najlepše mestne palače,
nato se sprehodili po Hofburgu in si po

želji ogledali zakladnico in grobnico
Habsburžanov ter stolnico sv. Štefana.
Popoldne se bomo z avtobusom peljali
mimo stavbe Sezession, Wagnerjevih
stavb, »medaljonske« in »fajansne«
stavbe ter Fabianijevih mojstrovin.
Pred povratkom v Slovenijo bomo obiskali še hišo umetnika Hundertwasserja. Prihod v Ljubljano pozno zvečer.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, oglede brez vstopnin, spremstvo.
DOPLAČILA: vstopnine pribl. 20 €.

ZA ZAKLJUČENE SKUPINE PRIPRAVIMO PROGRAM ZA IZBRAN DAN PO VAŠI ŽELJI. VEČ NA www.mmturist.si

S FLOSOM PO DRAVI od 57 €
AVSTRIJSKA KOROŠKA od 27 €
4

TAM KJER TEČE BISTRA ZILJA od 53 €
POTEPANJA PO GORENJSKI od 59 €

SOLNOGRAŠKA ROMANTIČNA JEZERA od 36 €
BOLOGNA od 39 €

Balkan

BEOGRAD / 2 dni

šifra: 20062

nadi, ulici Kneza Mihajla. Nastanitev v hotelu. Večerja
ob starogradskih pesmih (doplačilo) v boemskem
delu mesta, na Skadarliji. Nočitev.
2. DAN: BEOGRAD - LJUBLJANA: Po zajtrku sprehod po slikoviti tržnici Zeleni Venac, kjer bomo lahko
kupili pristni kajmak in sir. Sledi nadaljevanje ogleda
mestnih znamenitosti: vožnja mimo stadiona Crvene
Zvezde Marakana, Dedinj, kjer so rezidence najpomembnejših beograjskih politikov in »Hiše cvetja«
s Titovim grobom. Po ogledu prosto ali za doplačilo
1. DAN: LJUBLJANA - BEOGRAD: Odhod iz Ljubljane ob 2. uri zjutraj. Po prihodu v Beograd sledi ogled
»belega« mesta na sotočju Save in Donave: trdnjave
Kalemegdan, beograjske stolnice, »konaka knjeginje
Ljubice« in pravoslavne cerkve sv. Save na Vračarju,
nato pa se bomo sprehodili po glavni mestni prome-

Odhodi: 21.3., 18.4., 25.4.,
1.5., 23.5., 26.6., 29.8.,
26.9., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 99

Cena pri najmanj 35 udeležencih: 119

vožnja z ladjico po Savi in Donavi. Popoldan slovo od
Beograda in vrnitev v Slovenijo v nočnih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*–4* v 1/2 sobi, zunanje oglede,
lokalno spremstvo, nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo. DOPLAČILA: 1/1 soba 20 €, večerja v
Skadarliji ob glasbi pribl. 20 €, Hiša cvetja 4 €, izlet z ladjico 12 €, Avala 4 €, muzeji 3–5 €. POPUST: otrok do
12. leta na tretjem ležišču 15 %.

BEOGRAD / 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - BEOGRAD: Odhod iz Ljubljane ob 6. uri zjutraj. Po prihodu v Beograd sledi
ogled »belega« mesta na sotočju Save in Donave:
trdnjave Kalemegdan, beograjske stolnice, »konaka
knjeginje Ljubice« in pravoslavne cerkve sv. Save na
Vračarju. Nastanitev v hotelu. Večerja ob starogradskih pesmih (doplačilo) v boemskem delu mesta, na
Skadarliji. Nočitev.

šifra: 20063

2. DAN: BEOGRAD - AVALA - BEOGRAD: Po zajtrku sprehod po glavni mestni promenadi, ulici Kneza
Mihajla. Sledi nadaljevanje ogleda mestnih znamenitosti: vožnja mimo stadiona Marakana, Dedinj
in »Hiše cvetja« s Titovim grobom. Popoldan izlet z
avtobusom na Avalo, kjer stoji Metrovićev spomenik
Neznanemu junaku. Po želji (doplačilo) večerja na
splavu ob živi glasbi ali obisk zananih beograjskih
klubov. Nočitev.
3. DAN: BEOGRAD - LJUBLJANA: Po zajtrku spehod
po slikoviti tržnici Zeleni Venac, kjer bomo lahko kupili
pristni kajmak in sir. Po ogledu prosto ali za doplačilo

Odhodi: 27.3., 25.4.*, 1.5.*,
23.5., 26.6., 28.8., 25.9.,
16.10., 24.10.* 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 139

Cena pri najmanj 35 udeležencih: 159

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*–4* v 1/2 sobi, zunanje oglede, lokalno
spremstvo, nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo. DOPLAČILA : 1/1 soba 40 €, večerja v Skadarliji ob
glasbi pribl. 20 €, večerja na splavu pribl. 23 €, Hiša cvetja 4 €, izlet z ladjico 12 €, Avala 4 €, muzeji 3–5 €. POPUST:
otrok do 12. leta na tretjem ležišču 15 %. OPOMBA: Cena za odhode *: 149 € (45 oseb) in 169 € (35 oseb).

tev v hotelu, večerja v čardi ob vojvodinskih dobrotah
in nočitev.
2. DAN: NOVI SAD - IRIG - SUBOTICA: Po zajtrku
ogled trdnjave Petrovaradin in ostalih mestnih znamenitosti Novega Sada. Vožnja do Iriga, do ene izmed
najbolj priljubljenih sremskih vinarij. Kosilo ob odličnih vinih. Vožnja v Subotico in ogled enega najlepših
mest Vojvodine. Namestitev v hotelu in nočitev.
3. DAN: SUBOTICA - JEZERO PALIĆ - SALAŠ - LJUBJANA: Po zajtrku sprehod po mestem jedru Subotice z značilno secesijsko, baročno in klasično arhitektu-

šifra: 20064

Odhodi: 25.4., 1.5., 29.5., 12.6.,
26.6., 18.9., 9.10., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 243

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 274 €
ro. Sledi vožnja do zaščitenega jezera Palić, znanega
letovišča iz 19. st. Sprehod ob jezeru in domače kosilo
v bližnjem »salašu«. Vrnitev proti domu, kamor bo prihod v večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x nočitev z zajtrkom v hotelih 3/4* (1/2 sobe), kosilo v Maradiku, večerja v čardi v Novem Sadu, vstopnine v čebelarski muzej s pokušino vin in medu, v samostan Krušedol, v etno
hišo, kosilo ob odličnih vinih v Irigu, ogled Subotice in Palića, kosilo v tradicionalnem "salašu", osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 44 €, ostale vstopnine.
POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 25 €.

DJERDAP IN LEPENSKI VIR Z BEOGRADOM / 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - SMEDEREVO - VIMINACIUM GOLUBAC - KLADOVO: Odhod iz Ljubljane ob 1. uri
zjutraj in vožnja mimo Beograda do Smedereva. Ogled
mestnih znamenitosti, nato pa dalje do ostankov rimskega mesta Viminacium. Po ogledu arheološkega parka vožnja v Golubac in tam ogled mogočne trdnjave.
Sledila bo vožnja ob Donavi v Kladovo oz. okolico, kjer
bo namestitev v hotelu. Večerja in nočitev.

€
€

vožnja z ladjico po Savi in Donavi ali obisk letalskega
muzeja oz. muzeja Nikole Tesle (doplačila). Popoldan
vožnja proti Sloveniji, kamor bo prihod v nočnih urah.

KULINARIČNA VOJVODINA IN JEZERO PALIĆ / 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - MARADIK - SAMOSTAN KRUŠEDOL - SREMSKI KARLOVCI - NOVI SAD: Odhod iz
Ljubljane ob 4. uri, vožnja v Vojvodino v vasico Maradik. Kosilo in ogled tipične hiše, sledi ogled samostana
Krušedol (16. st.), nato vožnja v Sremske Karlovce, kjer
si bomo poleg mesta ogledali čebelarski muzej in v
vinski kleti pokušali vina. Vožnja v Novi Sad, nastani-

€
€

2. DAN: KLADOVO - NP DJERDAP - LEPENSKI VIR
- BEOGRAD: Po zajtrku panoramska vožnja z ladjo
po soteski do HE Djerdap, nato pa obisk Lepenskega
vira. Po ogledu prazgodovinskih arheoloških najdišč
in muzeja vožnja do Beograda. Namestitev v hotelu.
Večerja v boemskem delu mesta, na Skadarliji (doplačilo).
3. DAN: BEOGRAD - LJUBLJANA: Po zajtrku ogled
mestnih znamenitosti: trdnjave Kalemegdan, beograjske stolnice, »konaka knjeginje Ljubice« in
pravoslavne cerkve sv. Save, vožnja mimo stadiona

šifra: 20065

Odhodi: 25.4., 29.5., 26.6.,
25.9., 16.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 239
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 269

€
€

Marakana, Dedinj in »Hiše cvetja« s Titovim grobom.
Sprehod po promenadi, ul. Kneza Mihajla. Popoldan
vožnja proti Sloveniji, kamor je prihod v nočnih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 1x polpenzion in 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v 1/2 sobah,
vstopnini v arheološki muzej Viminacium in Lepenski Vir, vožnjo z ladjo po Djerdapu, lokalno spremstvo,
osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo. DOPLAČILA: 1/1 soba 40 €, večerja na Skadarliji 20 €, vstopnine pribl. 10 €. POPUST: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 15 %.

5

Balkan

ŠARGANSKA OSMICA IN NP TARA / 4 dni

1. DAN: LJUBLJANA - SARAJEVO: Odhod iz Ljubljane ob 1. uri zjutraj in vožnja v Sarajevo. Po prihodu ogled Gazi Husrev begove in Careve džamije,
pravoslavne cerkve, Univerzitetne knjižnice, Svrzine
kuće ter Principovega mostu in sprehod po Baščaršiji. Namestitev v hotelu. Priporočamo večerjo ob živi
glasbi. Nočitev.
2. DAN: SARAJEVO - VIŠEGRAD - MOKRA GORA DRVENGRAD - BAJINA BAŠTA: Po zajtrku vožnja do
znamenitega mostu na Drini v Višegradu. Sprehod sko-

zi Kamengrad, ki ga je Kusturica uredil v vzdušju vsebine Andrićevih romanov. Po dolini Mokre gore, med
planinama Taro in Zlatiborom, se bomo z vlakom popeljali po ozkotirni železnici Šarganski osmici. Ogled Kusturičevega filmskega mesteca Drvengrad, nato vožnja
do Bajine Bašte, namestitev, večerja in nočitev.
3. DAN: NP TARA - KANJON DRINE - BAJINA BAŠTA: Po zajtrku se bomo odpeljali do NP Tara. Krajši
postanek v Mitrovcu in ob jezeru Zaovine. Vožnja do
jezera Perućac, od tam pa z ladjo po kanjonu reke
Drine. Kosilo na ladji, nato pa obisk samostana Rača.
Večerja in nočitev.

zadnjo vojno edini izhod iz obkoljenega mesta. Po
ogledu prosto na stari Baščaršiji, kjer so številne trgovine, rokodelske delavnice. Pozno popoldne izlet na
Ilidžo, do izvira reke Bosne. Po želji večerja v tipični
bosanski restavraciji. Nočitev v hotelu.
2. DAN: SARAJEVO - MOSTAR - SARAJEVO: Po zajtrku vožnja mimo Jablanice v dolino Neretve do Mostarja. Sprehod po starem mestnem jedru in ogled
znamenitosti mesta ter obnovljenega kamnitega
mostu. Po želji obisk izvira reke Bune, nato pa vrnitev
v Sarajevo in nočitev.
3. DAN: SARAJEVO - TRAVNIK - JAJCE - LJUBLJANA:
Zajtrk, dopoldne vožnja v v Travnik, rojstno mesto

€
€

4. DAN: BAJINA BAŠTA - ETNO VAS STANIŠIĆI LJUBLJANA: Po zajtrku vožnja mimo Bijeljine do etno
vasi Stanišići, kjer so na ogled starinski predmeti iz srbskih vasi. Po ogledu se bomo odpravili proti Sloveniji
in v Ljubljano prispeli v poznih večernih urah.

Odhodi: 22.2., 28.3., 4.4., 25.4.,
27.4., 1.5., 16.5., 23.5., 13.6., 26.6.,
26.9., 10.10., 24.10., 31.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 99

Cena pri najmanj 35 udeležencih: 115

€
€

samostojne oglede. Popoldne se bomo odpravili proti
Sloveniji, kamor bo prihod ponoči.

šifra: 20068

Odhodi: 27.3., 3.4., 25.4., 27.4.,
1.5., 22.5., 26.6., 18.9., 2.10.,
9.10., 16.10., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 149

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 169 €
I. Andrića, nato pa dalje v Jajce, kjer bo priložnost
za ogled spominske hiše AVNOJa, nato pa vrnitev
mimo Banja Luke v Slovenijo, kamor bo prihod zvečer.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v 1/2 sobah, zunanje oglede,
osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo izleta. DOPLAČILA: 1/1 soba 34 €, vstopnine
pribl. 20 €, večerja z živo glasbo 19 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 20 €.

DUBROVNIK IN ČRNA GORA / 4 dni

6

Cena pri najmanj 35 udeležencih: 278

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v 1/2 sobah, zunanje oglede,
osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba 17 €,
vstopnine pribl. 15 €, večerja z živo glasbo 19 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 10 €.

SARAJEVO IN MOSTAR / 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - DUBROVNIK - ČRNA GORA:
Odhod iz Ljubljane ob 3. uri in vožnja v Dubrovnik ter
sprehod po Stradunu. Po želji obisk lekarne v starem
frančiškanskem samostanu. Vožnja v Črno goro, kjer
bo namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN: CETINJE - LOVČEN - NJEGUŠI - BOKA KOTORSKA: Po zajtrku obisk Cetinja in ogled muzejske
zbirke ter palače kralja Nikole (doplačilo). Sledi vožnja
na Lovčen, kjer stoji veličasten Njegošev mavzolej. Po

Cena pri najmanj 45 udeležencih: 248

šifra: 20067

tne knjižnice, Svrzine kuće in Principovega mosta.
Vožnja do podzemnega tunela, ki je bil med zad
njo vojno edini izhod iz obkoljenega mesta. Popoldan prosto na stari Baščaršiji, kjer so številne trgovine in rokodelske delavnice. Pozno popoldne izlet na
Ilidžo, do izvira reke Bosne. Po želji večerja v tipični
bosanski restavraciji. Nočitev v hotelu.
2. DAN: SARAJEVO - LJUBLJANA: Zajtrk, nadaljevanje ogledov bosanske prestolnice, nato prosti čas za

1. DAN: LJUBLJANA - SARAJEVO: Odhod avtobusa iz Ljubljane ob 3. uri zjutraj in vožnja v Sarajevo.
Po prihodu ogled znamenitosti: Gazi Husrev begove
in Careve džamije z medreso, pravoslavne cerkve,
Univerzitetne knjižnice, Svrzine kuće in Principovega
mosta. Vožnja do podzemnega tunela, ki je bil med

Odhodi: 25.4., 30.4., 29.5., 26.6.,
13.8., 13.9., 24.9., 24.10. 2020

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x polpenzion in 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v 1/2 sobi,
vožnja z vlakom in z ladjo, kosilo na ladji, vstopnine v Drvengrad, NP Tara in Etno vas, lokalna vodenja,
osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo izleta. DOPLAČILA: 1/1 soba 60 €, večerja ob živi
glasbi 18 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 15 %.

SARAJEVO / 2 dni

1. DAN: LJUBLJANA - SARAJEVO: Odhod avtobusa
iz Ljubljane ob 1. uri in vožnja v Sarajevo. Po prihodu
ogled znamenitosti: Gazi Husrev begove in Careve
džamije z medreso, pravoslavne cerkve, Univerzite-

šifra: 20066

brez nočnih voženj

ogledu obisk vasice Njeguši, kjer bo črnogorska malica. Vožnja do Boke Kotorske in vrnitev v hotel. Večerja
in nočitev.
3. DAN: PODGORICA - SAMOSTAN OSTROG - SKADARSKO JEZERO: Po zajtrku vožnja do v živo skalo
vklesanega samostana Ostrog iz 17. st.. Po ogledu
se bomo odpeljali do Skadarskega jezera, ki se lahko
pohvali s prebivališčem pelikanov. Po želji se bomo z
ladjico popeljali po jezeru. Po končani vožnji si bomo
lahko (doplačilo) privoščili kosilo. Postanek v Rijeki Crnojevića, nato vrnitev v hotel. Večerja in nočitev.

šifra: 20069

Odhodi: 25.4., 30.4., 28.5.,
26.6., 24.9., 28.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 269
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 289

€
€

4. DAN: ČRNA GORA - SPLIT - LJUBLJANA: Po zajtrku vožnja proti Splitu, sprehod po Dioklecijanovi
palači in mestnem središču. Pozno popoldne vrnitev
v Slovenijo, kamor bo prihod v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 3x polpenzion v hotelu 3* (1/2 sobe), izlet v Cetinje in na Lovčen
s črnogorsko malico, izlet do samostana Ostrog in v NP Skadarsko jezero, osnovno nezgodno zavarovanje,
spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: 1/1 soba 60 €, vstopnine pribl. 15 €, vstopnina v dvor
kralja Nikole 5 €, vstopnina na Lovčen 7 €, kosilo pribl. 13 €, vožnja z ladjo pribl. 8€. POPUSTI: otrok do 12.
leta na tretjem ležišču 38 €.

Balkan

SLAPOVI KRKE IN ZADARSKA RIVIERA / 2 dni

1. DAN: LJUBLJANA - SLAPOVI KRKE - ETNOLAND
DALMATI: Odhod iz Ljubljane ob 4. uri in vožnja do
Jadranskega morja. Ogled slikovitega NP Krka, kjer
bomo občudovali globoke kanjone, jezera in številne
slapove. Popoldne prosto za kopanje ali po želji obisk
vasice Etnoland Dalmati, kjer bomo spoznali različne
običaje in arhitekturo dalmatinskega zaledja, postre-

gli pa nam bodo s pršutom in vinom. Namestitev v
hotelu v okolici Zadra, večerja in nočitev.
2. DAN: KRIŽARJENJE PO KORNATIH - LJUBLJANA:
Po zajtrku prosto za uživanje v lepotah Jadrana ali
po želji celodnevno križarjenje po Kornatih. Križarili
bomo po arhipelagu, ki ga sestavlja 147 otokov in
grebenov in občudovali čudovito okolico. Na enem
od otočkov bomo uživali na ribjem pikniku. Zvečer se bomo odpravili proti Sloveniji, kamor bomo
prispeli v nočnih urah.

2. DAN: DELTA REKE NERETVE - NEUM: Po zajtrku
vožnja v delto reke Neretve. Po okusni domači malici
s pravo hercegovsko lozo in smokvami sledi vožnja
s tradicionalnimi ladjicami, trupicami po rokavu Neretve. Kosilo in pijača na ladji. V oktobru bo možnost
obiranja in nakupa mandarin. Popoldan vrnitev v
Neum, prosto za kopanje, večerja in nočitev.
3. DAN: MEĐUGORJE - MOSTAR - LJUBLJANA: Po
zajtrku, vožnja v Mostar. Sprehod po starem mestnem jedru in ogled znamenitosti mesta ter obnovljenega starega kamnitega mostu. Sledila bo vožnja

ki slovi po svojem razvpitem rojaku Vladu Tepešu –
grofu Drakuli in tam ogled njegove rojstne hiše ter
drugih mestnih znamenitosti. Sledila bo vožnja v
Brasov, kjer bo ogled znane črne cerkve ter ostalih
znamenitosti. Večerja in nočitev v hotelu.
3. DAN: BRASOV - BRAN - SIBIU: Po zajtrku obisk vasice Bran in tam ogled gradu grofa Drakule ter etnološkega muzeja na prostem. Sledila bo vožnja v Sibiu,
kjer bo ogled srednjeveškega mestnega jedra in njegovih znamenitosti. Večerja in nočitev v hotelu.
4. DAN: HUNEDOARE - TIMISOARE - NOVI SAD: Po
zajtrku vožnja do Hunedoare, kjer bomo obiskali najlepši gotski grad plemiške družine Hunjadi, v katerem je

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 129 €
Cena pri najmanj 25 udeležencih: 149 €

šifra: 20071

Odhodi: 25.4., 1.5., 23.5.,
26.6., 25.9., 2.10., 9.10.,
16.10., 23.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 159

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 179 €
v romarsko središče Međugorje, kjer bo prosto za
oglede sakralnih spomenikov. Popoldne vrnitev v
Slovenijo, kamor bo prihod v nočnih urah.

šifra: 20072

Odhodi: 28.4., 26.6.,
23.9., 23.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 348
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 388

€
€

svojo mladost preživel Matija Korvin, nato vožnja mimo
Timisoare v Novi Sad. Večerja in nočitev v hotelu.
5. DAN: MARADIK - LJUBLJANA: Po zajtrku ogled mesta in trdnjave Petrovaradin, nato pa vožnja v etno vasico Maradik, kjer bo kosilo. Popoldne vožnja v Slovenijo,
kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 3x polpenzion in 1x nočitev v hotelih 3* in 4* (1/2 sobe), kosilo v
Maradiku in ogled etno vasice, zunanje oglede, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo
potovanja. DOPLAČILA: 1/1 soba 80 €, vstopnine pribl. 20 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 32 €.

MAKEDONIJA IN OHRID / 4 dni

1. DAN: LJUBLJANA - SKOPJE - OHRID: Polet v Skopje in po pristanku ogled znamenitosti makedonske
prestolnice: trdnjave Kale, džamije Mustafa paše,
cerkve Sv. Spasa, starih turških term, Daut Pašinega
Amama in kamnitega mostu čez Vardar. Po ogledu
vožnja do Ohridskega jezera. Nastanitev, večerja in
nočitev v hotelu.
2. DAN: OHRID - SV. NAUM - OHRID: Po zajtrku
ogled mestnih znamenitosti: cerkve Sv. Sofije, Peri-

Cena pri najmanj 45 udeležencih: 113

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x polpenzion v hotelu 3* v 1/2 sobah, zunanje oglede, izlet v dolino Neretve (aperitiv, vožnja z ladjo s kosilom), osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo
izleta. DOPLAČILA: 1/1 soba 30 €, vstopnine pribl. 15 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 20 €.

BISERI ROMUNIJE IN VOJVODINE / 5 dni

1. DAN: LJUBLJANA - ORADEA: Odhod iz Ljubljane
ob 4. uri in vožnja na Madžarsko ter dalje v Romunijo v Oradeo. Nočitev v hotelu.
2. DAN: CLUJ NAPOCA - TARGU MURES - SIGHISOARA - BRASOV: Po zajtrku vožnja skozi Cluj Napoco
v Targu Mures, kjer bo ogled Palače kulture, pravoslavne ter katoliške cerkve. Nato vožnja v Sighisoaro,

Odhodi: 1.5., 16.5., 13.6.,
26.6., 29.8., 12.9.,
26.9., 3.10. 2020

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 1x polpenzion v hotelu 3* (1/2 sobe), vstopnino v NP Krka, osnovno nezgodno zavarovanje, slovensko spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: 1/1 soba 25 €, križarjenje po Kornatih z vstopnino in s kosilom prib. 50 €, obisk Etnolanda Dalmati s pokušino pršuta 12 €.
POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 15 €.

NERETVA, MOSTAR IN MEĐUGORJE / 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - TROGIR - SPLIT - NEUM: Odhod avtobusa ob 5. uri, vožnja do Jadranskega morja
v Trogir, kjer bo ogled katedrale in drugih znamenitosti mesta. Sledi vožnja v Split, ki se ponaša z mogočno Dioklecijanovo palačo, nato pa dalje v Neum.
Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.

šifra: 20070

vleptinega samostana, galerije ikon, cerkve Sv. Jovana Kanea in Klimentove univerze ter Samuelove
trdnjave. Popoldne obisk starodavnega samostana
Sv. Nauma, kjer bo ogled cerkve z dragocenim ikonostasom. Večerja in nočitev.
3. DAN: KRUŠEVO - BITOLA - OHRID: Po zajtrku vožnja v slikovito gorsko mestece Kruševo in po ogledu
vožnja v Bitolo. Sprehod po starem bazarju in po želji
tudi ogled čudovitih mozaikov antične Herakleje. Popoldne vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
4. DAN: OHRID - SV. JOVAN BIGORSKI - LJUBLJANA: Po zajtrku vožnja mimo Debra do mogočnega

šifra: 20073

Odhodi: 18.4., 25.4.*,
30.4., 21.5., 25.6.*, 19.9.,
2.10., 24.10.* 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 529

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 549 €
samostana Sv. Jovana Bigorskega, ki stoji v soteski
reke Radike. Po ogledu prevoz do skopskega letališča, od koder bomo poleteli proti domu.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke pristojbine, avtobusni prevoz, 3x polpenzion v hotelih 3/4*, zunanje oglede, poldnevni ogled Skopja in Ohrida, osnovno nezgodno zavarovanje ter spremstvo in organizacijo
potovanja. DOPLAČILA: 1/1 soba 48 €, ostale vstopnine pribl. 20 €, ladja do Sv. Nauma 18 €. POPUSTI: otrok
do 12. leta na tretjem ležišču 15 %. OPOMBA: *Doplačilo 20 €.

7

Balkan

ČRNA GORA, ALBANIJA, MAKEDONIJA IN SRBIJA / 7 dni

1. DAN: LJUBLJANA - DUBROVNIK - BUDVA: Odhod iz Ljubljane ob 5. uri zjutraj. Vožnja mimo Karlovca do Jadranske obale ter mimo Splita v Dubrovnik.
Ogled starega mestnega jedra za obzidjem; sprehod
od mestnih vrat (Pile) po Stradunu, ki ga krasijo imenitne arhitekturne mojstrovine, med drugimi Onofrijeva Veliki in Mali vodnjak, frančiškanski samostan z
eno najstarejših lekarn, cerkev sv. Vlaha, Knežev dvor,
dominikanski samostan, katedrala z zakladnico. Sledila bo vožnja v Črno goro na Budvansko riviero. Namestitev in nočitev v hotelu.
2. DAN: BUDVA - CETINJE - LOVČEN - BUDVA:
Po zajtrku izlet v Cetinje, nekdanjo prestolnico Črne
gore, kjer bo ogled muzejske zbirke, ki priča o izjemno bogati kulturni in zgodovinski preteklosti Črnogorcev. Nato bomo nadaljevali vožnjo po gorski
panoramski cesti na Lovčen (1160 m), kjer na Jezerskem vrhu stoji veličasten Njegošev mavzolej, delo
Ivana Meštroviča. Po ogledu se bomo odpeljali skozi

Njegošev rojstni kraj, vasico Njeguši, do zaliva Boke
Kotorske in se vrnili v Budvo. Popoldan prosto za
sprehod po čudovitem starem mestecu. Večerja in
nočitev v hotelu.
3. DAN: BUDVA - VIRPAZAR - PODGORICA - KRUJA DRAČ: Zajtrk, nato vožnja mimo Sv. Štefana do
Virpazarja in Podgorice ter dalje v Albanijo, nato
pa mimo Skadra v staro prestolnico Kruje. Mestece, ki leži v vznožju visokega gorovja Sar-Saltiku,
se ponaša s slikovito trdnjavo narodnega junaka
Skenderberga, v kateri domuje sodoben muzej s
staro citadelo, ki daje zavetje številnim cerkvam,
mošejam, turškim kopelim ter majhnim lokalom.
Popoldne prevoz v obmorsko letovišče Drač, kratek ogled mestnih znamenitosti. Večerja in nočitev
v hotelu.
4. DAN: DRAČ - TIRANA - OHRID: Po zajtrku vožnja v prestolnico Tirano; mesto leži med rekama Erzen in Išmi in je glavno mesto postalo leta
1920, naglo pa je napredovalo in se razširilo šele
pod oblastjo Enverja Hoxhe. Široke mestne ulice,
ogromni trgi in številna poslopja spominjajo na
stare čase; prostran trg na vzhodni strani obdaja
mošeja Etem Beya, ki predstavlja najlepši primer
pozne islamske arhitekture v Albaniji, na prostranem trgu stoji konjeniški spomenik narodnega
junaka Skenderberga, na južni strani pa cesta vodi
do ogromne steklene piramidaste zgradbe, nekdanjega mavzoleja Enverja Hoxhe. Po ogledu vožnja
po hriboviti in raznoliki pokrajini, mimo Elbasana,
v Makedonijo do Ohridskega jezera. Večerja in nočitev v hotelu.

šifra: 20074

brez nočnih voženj

Odhodi: 26.4., 26.6., 23.9.,
24.10. 2020
Cena pri najmanj 40 udeležencih: 459

€
Cena pri najmanj 30 udeležencih: 498 €
5. DAN: OHRID - SV. NAUM: Po zajtrku sprehod po
mestu z ogledom njegovih spomenikov in znamenitih cerkva, okrašenih s prelepimi ikonostasi in bizantinskimi freskami ter vzpon na mogočno Samuelovo
trdnjavo nad mestom, od koder je čudovit pogled
na jezero in okolico. Popoldne vožnja ob Ohridskem
jezeru do Sv. Nauma, kjer bo ogled starodavnega
samostana z dragocenim ikonostasom in sprehod
po prelepi samostanski okolici. Večerja in nočitev v
hotelu.
6. DAN: OHRID - SKOPJE - BEOGRAD: Po zajtrku
vožnja mimo Tetova v Skopje in ogled mestnih znamenitosti: starega kamnitega mostu, trdnjave Kale,
cerkve Sv. Spasa, Mustafa-Pašine džamije in sprehod
po slikoviti stari čaršiji. Popoldne vožnja na sever,
mimo Leskovca in Niša v Beograd. Večerja in nočitev
v hotelu.
7. DAN: BEOGRAD - LJUBLJANA: Po zajtrku ogled
srbske prestolnice s slovitim Kalemegdanom, največjo pravoslavno cerkvijo na Balkanu, cerkev Sv.
Save, stadiona na Marakani, Dedinj s Hišo cvetja ter
za konec sprehod po živahni promenadi, po Knez-Mihajlovi ulici. Pozno popoldne se bomo odpravili
proti Sloveniji in v Ljubljano prispeli v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 5x polpenzion in 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 3/4* (1/2 sobe),
oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, ter spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: 1/1
soba 120 €, vstopnine pribl. 38 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 55 €.

BOLGARIJA IN ROMUNIJA / 8 dni

šifra: 20075

Odhodi: 25.4, 26.6., 18.7.*,
15.8.*, 24.10. 2020
Cena pri najmanj 40 udeležencih: 499
Cena pri najmanj 30 udeležencih: 558

1. DAN: LJUBLJANA - BEOGRAD: Odhod iz Ljubljane ob 16. uri. Vožnja mimo Zagreba in Beograda proti
Bolgariji.
2. DAN: SOFIJA: Po nočni vožnji prihod v bolgarsko
prestolnico Sofijo. Sledi krajši orientacijski ogled mesta in nastanitev v hotelu. Popoldan ogled znamenitosti: katedrale Aleksandra Nevskega z muzejem
ikon, cerkve Sv. Sofije, po kateri ima mesto tudi ime,
rotunde Sv. Jurija, Velike mošeje, Bojanske cerkve s
freskami, spomenika Vasilija Levskega, univerze. Večerja in nočitev v hotelu.
3. DAN: SOFIJA - RILA - PLODVIV: Po zajtrku se
bomo odpravili v pogorje Rila in si ogledali srednjeveški samostan s čudovitimi stenskimi poslikavami.
Sledil bo obisk mesta Plovdiv, gospodarskega središča Trakije, ki stoji na območju starega rimskega
mesta Trimontium. Sprehod po izjemno slikovitem
starem mestnem središču in ogled ostankov rimskega amfiteatra, cerkve Sv. Konstantina in mošeje.
Nastanitev v hotelu, večerja po želji v tradicionalni
restavraciji in nočitev.
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4. DAN: KAZANLAK - ŠIPKA - ETAR - VELIKO TARNOVO: Po zajtrku vožnja mimo Stare Zagore v znamenito
Dolino vrtnic, v njeno središče Kazanlak, kjer bomo
obiskali starodavne Tračanske grobnice s čudovitimi
freskami. Nato bomo pot nadaljevali proti Šipki, in si
ogledali spominsko cerkev. Sledila bo vožnja v muzejsko vasico Etar, kjer je predstavljeno življenje nekdanjih prebivalcev. Nadaljevanje vožnje v Veliko Tarnovo,
ki velja za enega najlepših bolgarskih mest. Krajši orientacijski ogled, večerja in nočitev v hotelu.
5. DAN: VELIKO TARNOVO - ARBANASSI - BUKAREŠTA: Po zajtrku kratek ogled starega mestnega
jedra, nato pa vožnja do bližnje vasice Arbanassi,
nekdanje prestolnice carjev. Sledila bo vožnja preko
meje v Romunijo in vožnja v Bukarešto. Sledi pano-

€
€

ramski ogled mestnega središča. Večerja in nočitev
v hotelu.
6. DAN: BUKAREŠTA - SINAIA - BRAN - BRASOV:
Po zajtrku ogled romunske prestolnice: mogočne
zgradbe parlamenta, Slavoloka zmage, Trga revolucije, Knežjega dvora in drugih. Sledila bo vožnja v Sinaio in ogled gradu Peles. Vožnja dalje v vasico Bran,
kjer na vzpetini stoji razvpit grad grofa Drakule. Pod
gradom je etnološki muzej na prostem s tipičnimi
starimi vaškimi hišami. Ogledali si bomo dragocenosti skrivnostnega gradu in se nato odpeljali v Brasov.
Ogled mestnih znamenitosti: črne cerkve, ostankov
citadele in mestne hiše. Večerja in nočitev v hotelu.
7. DAN: BRASOV - SIBIU - HUNEDOARE - BEOGRAD:
Po zajtrku se bomo odpeljali v mesto Sibiu, kjer si
bomo ogledali staro srednjeveško mestno jedro, ki
ga krasijo čudovit trg, mestna hiša, obzidje s stolpi in
katedrala. Sledila bo vožnja do Hunedoare, kjer bomo
obiskali najlepši gotski grad plemiške družine Hunjadi, nato pa vožnja mimo Timisoare, proti Beogradu.
Nočitev v hotelu.
8. DAN: BEOGRAD - LJUBLJANA: Po zajtrku ogled
znamenitosti Beograda, popoldne vožnja proti Sloveniji, kamor bo prihod v večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 4x polpenzion in 2x nočitev z zajtrkom v hotelu 3/4* (1/2 sobe),
oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje ter spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: 1/1
soba 126 €, vstopnine pribl. 38 €, tradicionalna večerja 25 €. PopustI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 55 €.
OPOMBA: *doplačilo 45 €, dodaten dan s panoramsko vožnjo po TRANSFAGARAŠANI.

Italija

CINQUE TERRE IN PORTOFINO / 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - LUCCA - PISA - LIGURSKA OBALA: Odhod iz Ljubljane ob 5. uri zjutraj. Vožnja mimo
Benetk v Lucco, kjer bo postanek za ogled znamenite
stolnice, nato pa vožnja v Piso, kjer si bomo ogledali Trg
čudes s stolnico, krstilnico, poševnim zvonikom in pokopališčem. Pozno popoldne vožnja do Ligurske obale.
Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN: LA SPEZIA - PORTOVENERE - CINQUE TERRE:
Po zajtrku vožnja mimo La Spezie v vasico Portovenere

in po kratkem ogledu celodnevni izlet z ladjo v Cinque
Terre. Obiskali bomo nekatere od petih ribiških vasic,
stisnjenih ob strmo obalo, ki so zaradi zanimive arhitekture in še skoraj nedotaknjene narave ter nedostopne
lege pod Unescovo zaščito. Odpluli bomo do Vernazze,
nato pa dalje v Monterosso, kjer si bomo ogledali največjo izmed vasic. Popoldne se bomo z vlakom vrnili v La
Spezio. Vožnja do hotela, večerja in nočitev.
3. DAN: RAPALLO - PORTOFINO - MANTOVA - LJUBLJANA: Po zajtrku vožnja do Rapalla, od tam pa se
bomo z ladjo odpeljali do Portofina. Po ogledu mesteca vrnitev v Rapallo, od tam pa vožnja v Mantovo.

šifra: 20076

Odhodi: 20.3., 17.4, 25.4., 28.4.,
1.5., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 28.8.,
25.9., 2.10., 16.10., 24.10., 29.10., 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 209

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 229 €
Ogled znamenitosti: Trga Mantegna z renesančno
cerkvijo sv. Andreja, palač, stolpov in spomenikov.
Zvečer vrnitev v Slovenijo.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, cestnine, vožnja z ladjo na Cinque Terre, vožnja z vlakom, 2x polpenzion v hotelu 3*, dvoposteljne sobe, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta.
DOPLAČILA: enoposteljna soba 48 €, vstopnine pribl. 28 €, obvezna mestna pristojbina. POPUSTI: otrok do
12. leta na tretjem ležišču 25 €.

CINQUE TERRE, PARMA IN MANTOVA / 2 dni

1.DAN: LJUBLJANA - MANTOVA - PARMA - LIGURSKA OBALA: Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih
urah. Vožnja v Mantovo, kjer bo postanek za ogled
mesta: Trga Mantegna z renesančno cerkvijo sv. Andreja, palač, stolpov in spomenikov. Sledila bo vožnja do Parme, sprehod po strarem mestnem jedu in
ogled romanske katedrale z znamenito fresko Marijinega vnebovzetja. Po želji pokušina parmskih dobrot. Popoldan se bomo odpravili na Ligursko obalo.

Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
2.DAN: LIGURSKA OBALA - LA SPEZIA - CINQUE
TERRE - LJUBLJANA: Po zajtrku vožnja mimo La
Spezie v vasico Portovenere in po kratkem ogledu celodnevni izlet z ladjo v Cinque Terre. Obiskali
bomo nekatere od petih ribiških vasic, stisnjenih ob
strmo obalo, ki so zaradi zanimive arhitekture in še
skoraj nedotaknjene narave ter nedostopne lege
pod Unescovo zaščito. Odpluli bomo do Vernazze,
nato pa dalje v Monterosso, kjer si bomo ogledali

bivališče. Iz Portoferraia se bomo odpeljali do Napoleonove vile, v kateri sta na ogled pinakoteka in knjižnica. Sledi vožnja v Porto Azzuro, kjer si bomo po
želji ogledali rudnik mineralov, nato pa se popodne
mimo Napoleonove poletne rezidence vrnili v pristanišče, od tam pa s trajektom v Piombino. Večerja in
nočitev v hotelu.
3. DAN: LIGURSKA OBALA - LA SPEZIA - CINQUE
TERRE - LJUBLJANA: Po zajtrku vožnja mimo La
Spezie v vasico Portovenere in po kratkem ogledu
celodnevni izlet z ladjo v Cinque Terre. Obiskali bomo
nekatere od petih ribiških vasic, stisnjenih ob strmo
obalo, ki so zaradi zanimive arhitekture in še skoraj

Cena pri najmanj 45 udeležencih: 159

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 179 €
največjo izmed vasic. Popoldne se bomo z vlakom
vrnili v La Spezio, od tam pa z avtobusom v Slovenijo.

šifra: 20078

Odhodi: 20.3., 17.4., 25.4., 28.4.,
1.5., 22.5., 12.6., 26.6., 28.8.,
25.9., 9.10., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 249

€
€

Cena pri najmanj 35 udeležencih: 279

nedotaknjene narave ter nedostopne lege pod Unescovo zaščito. Odpluli bomo do Vernazze, nato pa dalje
v Monterosso, kjer si bomo ogledali največjo izmed
vasic. Popoldne se bomo z vlakom vrnili v La Spezio,
od tam pa z avtobusom v Slovenijo.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, parkirnine, cestne in ostale pristojbine, 2x polpenzion v hotelu 3*
(dvoposteljne sobe), izlet z ladjo na Elbo, izlet z ladjo in vlakom na Cinque Terre, vse oglede po programu
brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo. DOPLAČILA: enoposteljna soba
48 €, vstopnine pribl. 25 €, obvezna mestna pristojbina. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 25 €.

TOSKANA, OTOK ELBA IN FIRENCE / 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - LUCCA - PISA: Odhod iz Ljubljane ob 6. uri zjutraj. Vožnja mimo Benetk v Lucco, kjer bo
postanek za ogled znamenite stolnice, nato pa vožnja
v Piso, kjer si bomo ogledali Trg čudes s stolnico, krstilnico, poševnim zvonikom in pokopališčem. Pozno popoldne vožnja do Ligurske obale. Nastanitev v hotelu,
večerja in nočitev.
2. DAN: ELBA: Po zajtrku se bomo v Piombinu vkrcali
na trajekt in odpluli na Elbo, ki slovi kot Napoleonovo
zadnje bivališče. Iz Portoferraia se bomo odpeljali do
Napoleonove vile, v kateri sta na ogled pinakoteka in
knjižnica. Sledi vožnja v Porto Azzuro, kjer si bomo po
želji ogledali rudnik mineralov, nato pa se popodne

Odhodi: 21.3., 4.4., 18.4., 25.4.,
27.4., 1.5., 16.5., 23.5., 6.6., 13.6.,
26.6., 22.8., 19.9., 26.9., 10.10., 24.10. 2020

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, cestnine, vožnja z ladjo na Cinque Terre, vožnja z vlakom, 1x polpenzion v hotelu 3*, dvoposteljne sobe, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta.
DOPLAČILA: enoposteljna soba 24 €, vstopnine pribl. 10 €, po želji degustacija pribl. 13 €, obvezna mestna
pristojbina pribl. 3 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 15 €.

TOSKANA, ELBA IN CINQUE TERRE / 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - SAN GIMIGNANO - VOLTERA
- LIGURSKA OBALA: Odhod iz Ljubljane ob 5. uri zjutraj v Toskano. V San Gimignanu, slikovitem mestecu
s srednjeveškimi stolpi, se bomo sprehodili po starodavnih mestnih ulicah mimo trgovin s toskanskimi
specialitetami in obrtnimi delavnicami. Sledi vožnja
v Voltero, nekdanje etruščansko mesto s slovitim
muzejem etruščanske umetnosti. Vožnja do Ligurske
obale, namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN: LIGURSKA OBALA - ELBA - LIGURSKA OBALA: Po zajtrku se bomo v Piombinu vkrcali na trajekt
in odpluli na Elbo, ki slovi kot Napoleonovo zadnje

šifra: 20077

mimo Napoleonove poletne rezidence vrnili v pristanišče, od tam pa s trajektom v Piombino. Večerja in nočitev v hotelu.
3. DAN: FIRENCE - LJUBLJANA: Po zgodnjem zajtrku
vožnja v Firence. Sprehodili se bomo po mestnem središču in si ogledali znamenitosti: cerkev San Lorenzo z
grobnico Medičejcev, Piazzo del Duomo, krstilnico z
Vrati paradiža, stolnico Santa Maria del Fiore ter Giottov
zvonik. Sprehodili se bomo mimo mostu Ponte Vecchio,
nato pa na trgu della Signoria občudovali Palazzo Vecchio in Palazzo Strozzi, kip Michelangelovega Davida,
Neptunov vodnjak ter Donatellovega Marzoca. Trg krasita še Loggia dei Lanzi in Palazzo degli Uﬃzi, v kateri je

šifra: 20079

Odhodi: 20.3., 25.4.*,
1.5.*, 26.6.*, 21.8., 18.9.,
2.10., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 229
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 249

€
€

danes ena najslavnejših galerij na svetu. Pozno popoldne, ob povratku domov, se bomo ustavili na rezgledni
točki Piazzale Michelangelo, nato pa se vrnili v Slovenijo.
Prihod v Ljubljano v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, cestnine, trajekt na Elbo, 2x polpenzion v hotelu 3* (dvoposteljne
sobe), vse oglede (brez vstopnin), osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba 48 €, vstopnine pribl. 35 €, obvezna mestna pristojbina. POPUSTI: otrok do 12. leta
na tretjem ležišču 20 €. *Doplačilo 10 €.
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Italija

BISERI TOSKANE / 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - FIRENCE -TERME CHIANCIANO:
Odhod iz Ljubljane ob 5. uri zjutraj. Vožnja v Italijo,
v Toskano. Po prihodu v Firence ogled mestnih znamenitosti: cerkve San Lorenzo, Piazze del Duomo,
krstilnice s pozlačenimi Vrati paradiža, stolnice Santa
Maria del Fiore, Giottovega zvonika in mostu Ponte
Vecchio. Vožnja v terme Chianciano, večerja in nočitev v hotelu.

2. DAN: ST. ANTIMO - MONTALCINO - PIENZA - MONTEPULCIANO: Po zajtrku vožnja po slikoviti pokrajini:
obiskali bomo samostan Sv. Antimo (9. stol.) in se sprehodili po Montalcinu, znanem po vinu Brunellu, nato pa
se odpeljali v Pienzo, od koder je čudovit razgled na dolino Val d‘Orcia. Popoldne se bomo ustavili v Montepulcianu, kjer bomo za doplačilo ob toskanskem prigrizku
pokusili lokalno vino Nobile. Večerja in nočitev v hotelu.
3. DAN: TERME CHIANCIANO - SIENA - SAN
GIMIGNANO - LJUBLJANA: Po zajtrku vožnja v Sieno in tam ogled mestnih znamenitosti: stolnice, krstilnice, Piazze del Campo, Palazza Publico ter drugih.

šifra: 20080

Odhodi: 27.3., 17.4., 25.4.*, 1.5.,
15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 28.8.,
25.9., 2.10., 16.10., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 199

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 219 €
Sledi vožnja do San Gimignana, nekdanjega bivališča
vitezov templjarjev. Po ogledu zanimivega srednjeveškega mesteca vrnitev v Slovenijo, kamor bo prihod v
poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x polpenzion v hotelu 3* (1/2 sobe), zunanje oglede, osnovno
nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacije izleta. DOPLAČILA: 1/1soba 48 €, vstopnine pribl. 30 €, degustacija vina pribl. 16 €, obvezna mestna pristojbina. POPUSTI: otrok na tretjem ležišču 25 €. *Doplačilo 20 €.

BOROMEJSKI OTOKI IN MILANO / 2 in 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - BERGAMO - JEZERI ORTA
IN MAGGIORE: Odhod iz Ljubljane ob 5. uri zjutraj
in vožnja v Italijo. Postanek v Bergamu za sprehod
po mestu in ogled cerkve Santa Maria Maggiore.
Sledi vožnja do Arone, ogled spomenika Karla Boromejskega, nato pa dalje do jezera Orte. Sprehod po
mestecu in po želji obisk otočka San Giulio. Pozno
popoldne prevoz do jezera Maggiore, namestitev v
hotelu v enem od letovišč, večerja in nočitev.

2. DAN: BOROMEJSKI OTOKI - PALLANZA: Po zajtrku
izlet z ladjo na 3 otoke: na otoku Bella ogled baročnega
gradu z vrtovi, na otoku Madre sprehod po botaničnem
vrtu, na otoku Pesciatori pa pa bo prosto za sprehode in
kosilo. (DVODNEVNI IZLET: Po ogledih vrnitev v Slovenijo.) Nato vožnja v Pallanzo, kjer bo ogled vile Taranto s
čudovitim parkom. Večerja in nočitev v hotelu.
3. DAN: JEZERO MAGGIORE - MILANO - LJUBLJANA:
Po zajtrku vožnja v Milano. Ogled mestnih znamenitosti: stolnice, gradu družine Sforza, galerije V. Emmanuela ter operne hiše Scale. Popoldne vrnitev v Slovenijo,
kamor bo prihod v poznih večernih urah.

šifra: 20081 (2 dni)
šifra: 20082 (3 dni)
2 dni: 21.3., 4.4., 25.4., 27.4.*, 1.5.*, 16.5.,
23.5., 6.6., 27.6., 29.8., 26.9., 10.10., 24.10. 2020

Cena pri najmanj 45 udeležencih: 139
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 155

3 dni: 27.3., 17.4., 25.4.*, 1.5.*, 29.5.,
12.6., 26.6.*, 28.8., 18.9., 2.10., 16.10. 2020

Cena pri najmanj 45 udeležencih: 208
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 228

2. DAN: BOROMEJSKI OTOKI - PALLANZA - JEZERO
ORTA: Po zajtrku izlet z ladjo na 3 otoke: na otoku Bella
ogled baročnega gradu z vrtovi, na otoku Madre sprehod po botaničnem vrtu, na otoku Pesciatori pa pa bo
prosto za sprehode in kosilo. Nato vožnja v v Pallanzo,
kjer bo ogled vile Taranto s čudovitim parkom. Vožnja
do jezera Orte, po želji obisk otočka San Giulio. Povratek v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN: JEZERO MAGGIORE - SIRMIONE LJUBLJANA: Po zajtrku vožnja do Gardskega jezera, v Sirmione. Sprehod po mestecu in po želji kratek izlet z ladjo. Sledila bo vožnja do rta San Vigilio,

mestnih znamenitosti: Julijinega balkona, gradu
Castelvecchio ter Dantejevega kipa. Zvečer obisk
operne predstave v veronski areni. Nočitev v hotelu.
2. DAN: SIRMIONE - VICENZA - LJUBLJANA: Po
zajtrku vožnja v Sirmione. Sprehod po romantičnem mestecu in po želji kratek izlet z ladjo. Po ogledu vožnja v Vicenzo, kjer bo ogled številnih arhitek
turnih umetnin, ki so večinoma delo A. Palladia. Pozno popoldne vrnitev v Slovenijo, kamor bo prihod
v poznih večernih urah.
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šifra: 20083

Odhodi: 3.4., 25.4., 1.5., 22.5.,
5.6., 26.6., 18.9., 10.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 219

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 238 €
kjer bo obisk vasice Malcesino in gradu, nato pa
dalje po panoramski cesti do letovišča pod goro
Brioni, v Rivo Del Garda. Po kratkem postanku vrnitev v Slovenijo, kamor bo prihod v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x polpenzion v hotelu 3* (1/2 sobe), vožnjo z ladjo po jezeru Maggiore, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo izleta. DOPLAČILA: 1/1 soba 50 €, za vstopnine
pribl. 30 €, obvezna mestna pristojbina. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 20 €.

VERONA IN OPERNI FESTIVAL / 2 dni

1. DAN: LJUBLJANA - VERONA - GARDSKO JEZERO:
Odhod iz Ljubljane ob 7. uri zjutraj in vožnja do
Gardskega jezera. Nastanitev v hotelu v enem od
letovišč, nato pa vožnja v Verono, kjer bo ogled

€
€

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 1x oz. 2x polpenzion v hotelu 3* (1/2 sobe), vožnja z ladjo na 3
otoke, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: 1/1 soba 27 €/noč,
vstopnine pribl. 28 €, obvezna mestna pristojbina. POPUSTI: otrok na tretjem ležišču 20 €. *Doplačilo 10 €.

JEZERA MAGGIORE, COMO, ORTA IN GARDA / 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - JEZERI COMO IN MAGGIORE:
Odhod iz Ljubljane ob 5. uri zjutraj in vožnja v Italijo
do jezera Como, kjer bo sprehod po letovišču Como
in po želji izlet z ladjico po jezeru. Sledi vožnja do
Arone, ogled spomenika Karla Boromejskega, nato
pa dalje do jezera Maggiore. Namestitev v hotelu v
enem od letovišč, večerja in nočitev.

€
€

šifra: 20084

Odhodi: 20.6., 4.7., 10.7.,
21.8., 29.8. 2020
20.6., 10.7., 29.8. - AIDA
4.7. - NABUCCO
21. 8. - TRAVIATA
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 159

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 176 €

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, nočitev z zajtrkom v hotelu 3* (1/2 sobe), vstopnico za opero (neoštevilčena sedišča v zgornjem delu arene), zunanje oglede, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in
organizacijo izleta. DOPLAČILA:: 1/1 soba 27 €, vstopnine pribl. 25 €, za sedeže višje kategorije (oštevilčene),
obvezna mestna pristojbina. POPUSTI: otroci do 12. leta na tretjem ležišču 15 €.

Italija

RIM, NEAPELJ, POMPEJI, CAPRI / 4 dni

1. DAN: LJUBLJANA - RIM - FIUGGI: Odhod iz Ljubljane ob 1. uri. Vožnja mimo Firenc v Rim. Ogledali si
bomo znamenitosti mesta: baročni trg Navona, ki ga
krasijo trije vodnjaki, od katerih je Vodnjak rek eno
najlepših Berninijevih del, Panteon na Piazza Rotonda in rimski vodnjak Trevi, Španske stopnice s cerkvijo Trinita dei Monti. Po končanih ogledih vožnja v
Fiuggi. Večerja in nočitev v hotelu.

2. DAN: NEAPELJ - POMPEJI - SORRENTO: Po zajtrku bomo pot nadaljevali v Neapelj. Kratek ogled
mesta in po želji arheološkega muzeja. Nato vožnja
v Pompeje, kjer si bomo ogledali izkopanine starega
rimskega mesta, ki ga je ob izbruhu Vezuva leta 79
zasul vulkanski pepel. Sledila bo vožnja ob obali slikovitega Neapeljskega zaliva v Sorrento. Namestitev
v enem od letoviških mest. Večerja in nočitev.
3. DAN: CAPRI - MODRA JAMA - SORRENTO: Po
zajtrku celodnevni izlet na otok Capri, najbolj zaželen
cilj mnogih turistov, znameniti otok na vhodu v Neapeljski zaliv. Po želji na Capriju ogled znamenite Ville
Michelle in slovite Modre jame (Grotta Azzura). Vrnitev
v hotel in nočitev.

šifra: 20085

Odhodi: 25.4., 30.4., 26.6.,
24.9., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 336

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 366 €
4. DAN: SORRENTO - ORVIETO - LJUBLJANA: Po
zajtrku vožnja v Orvieto, kjer si bomo ogledali stolnico z znamenitim renesančnim pročeljem in se sprehodili po slikovitem mestecu. Po ogledu se bomo odpravili proti Sloveniji in v Ljubljano prispeli v poznih
večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x polpenzion, 1x nočitev z zajtrkom v hotelih 3* (dvoposteljne
sobe), ogledi brez vstopnin, plovba na Capri, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta.
DOPLAČILA: enoposteljna soba 75 €, vstopnine pribl. 35 €, obvezna mestna pristojbina. POPUSTI: otroci do 12.
leta na tretjem ležišču 35 €.

VEČNI RIM IN VATIKAN / 4 dni
Petra v verigah, Koloseja, Kapitola in cesarskih forumov.
Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
3. DAN: VATIKAN IN RIM: Po zajtrku se bomo najprej
odpravili na obisk znamenite papeške države Vatikan.
Po želji si bomo ogledali bogate zbirke Vatikanskega
muzeja z veličastno Michelangelovo Sikstinsko kapelo. Nato si bomo ogledali cerkev sv. Petra in njene številne umetnine, med katerimi je tudi Michelangelova
Pieta, lahko pa se bomo vzpeli na kupolo cerkve. Sprehod do Angelskega gradu ob reki Tiberi, prosto popoldne za samostojne oglede. Večerja in nočitev v hotelu.
4. DAN: RIM - LJUBLJANA: Po zajtrku sprehod po
rimskih trgih in ogled znamenitosti, ki se nahajajo v
1. DAN: LJUBLJANA - RIM: Odhod iz Ljubljane ob
22. uri. Vožnja v Italijo mimo Firenc proti Rimu.
2. DAN: RIM: Po prihodu v Rim ogled znamenitosti mesta: katakomb, bazilike Sv. Pavla izven obzidja in vožnja
po modernem mestnem predelu (im. EUR). Popoldne
nadaljevanje ogledov – bazilike Marije Snežne in Sv.

šifra: 20086

Odhodi: 19.3., 24.4.*, 30.4.*,
14.5., 28.5., 25.6., 20.8.,
17.9., 1.10., 23.10., 1.11. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 219

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 245 €
središču mesta: trg Navona z vodnjakom Štirih rek,
Panteon, vodnjak Trevi, Španske stopnice. Zgodaj
popoldne se bomo odpravili proti Sloveniji, vožnja
mimo Firenc in Benetk v Ljubljano, kamor bo prihod
v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x polpenzion v hotelu 3* v Rimu ali širšem centru (dvoposteljne
sobe), oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 56 €, vstopnine pribl. 50 € (Kolosej, katakombe, Vatikan), obvezna mestna pristojbina.
POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 25 €. *Doplačilo 20 €.

RIM, NEAPELJ, POMPEJI / 4 dni

1. DAN: LJUBLJANA - ITALIJA: Odhod iz Ljubljane
ob 22. uri. Vožnja v Italijo, mimo Firenc proti Rimu.
2. DAN: RIM - FIUGGI: Jutranji prihod v Rim in celodnevni ogled znamenitosti. Ogledali si bomo
antični Panteon, Kapitol, Kolosej, rimski in cesarski
forum, Beneški trg, baročni trg Navona z vodnjakom
Štirih rek, vodnjak Trevi ter Španske stopnice s cerkvijo Trinita dei Monti. Po končanih ogledih vožnja v
Fiuggi. Večerja in nočitev v hotelu.

3. DAN: FIUGGI - POMPEJI - NEAPELJ - FIUGGI: Po
zajtrku vožnja proti Pompejem. Postanek za vzpon
na vulkan Vezuv in po sestopu obisk Pompejev, kjer
si bomo ogledali izkopanine starega rimskega mesta. Sledi vožnja v Neapelj, kjer bo ogled mestnih
znamenitosti: gledališča San Carlo, plebiscitnega
trga s frančiškansko cerkvijo, Anžovinskega dečka
ter galerije Umberta I. Vrnitev v hotel, večerja in
nočitev.
4. DAN: FIUGGI - KATAKOMBE - ORVIETO LJUBLJANA: Po zajtrku vožnja proti Rimu, postanek
za obisk katakomb, kjer so prvi kristjani pokopavali
svoje umrle. Sledila bo vožnja do Orvieta, ki leži na
skalnatem griču, od koder je prekrasen pogled na

šifra: 20087

Odhodi: 19.3., 2.4., 24.4.*,
30.4.*, 21.5., 11.6., 25.6.,
20.8., 17.9., 8.10.,
23.10., 28.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 209

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 236 €
dolino. Ogledali si bomo stolnico z znamenitim renesančnim pročeljem in se sprehodili po slikovitem mestecu. Po ogledu se bomo odpravili proti Sloveniji in v
Ljubljano prispeli v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x polpenzion v hotelu 3* (1/2 sobe), oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 50 €, vstopnine in obvezna lokalna vodenja pribl. 45 €, obvezna mestna pristojbina: cena naknadno. POPUSTI: otrok
do 12. leta na tretjem ležišču 25 €. Opomba: *Doplačilo 20 €.

ZELENA UMBRIJA / 3 dni
Umbrija, imenovana tudi “zeleno srce italije”, je dežela mest na gričih. Raznolika pokrajina je prepletena z
rečicami, vinogradi, oljčnimi nasadi, s hrastovimi gozdovi in čudovitimi srednjeveškimi mesti, ki ponujajo
toliko zanimivosti, da bi si jih lahko ogledovali ves dan.
Hkrati je tudi “mistično srce” Italije, rojstna dežela sv.
Frančiška in sv. Benedikta, utemeljiteljev zahodnega
meništva. Na plodnih vulkanskih tleh uspevajo zelo
cenjena vina, za sladkosnede pa ne smemo pozabiti
omeniti Perugie, domovine slastne čokolade.

več na www.mmturist.si

šifra: 20090

Odhodi: 25.4., 1.5., 26.6.,
18.9., 16.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 199

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 229 €
1. DAN: LJUBLJANA - ORVIETO - TODI - PERUGIA
2. DAN: PERUGIA - ASSISI - SPOLETO
3. DAN: GUBBIO - URBINO - LJUBLJANA
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Italija

APULIJA Z MATERO / 5 dni

šifra: 20091

brez nočnih voženj
Odhodi: 25.4., 29.4., 10.6.,
23.9., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 399

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 459 €

1. DAN: LJUBLJANA - URBINO - PESCARA: Odhod
iz Ljubljane ob 5. uri. Vožnja v Italijo, v pokrajino Marche. Obiskali bomo Urbino, kjer si bomo ogledali mestne znamenitosti in nadaljevali potovanje v Pescaro.
Namestitev in nočitev.
2. DAN: PESCARA - CASTEL DEL MONTE BARLETTA - BARI - TORRE CANE: Po zajtrku vožnja
proti jugu v Apulijo, mimo Foggie, središča velike
apulijske nižine in dalje v Castel del Monte, kjer stoji
najlepši apulijski spomenik »krona Apulije« – mističen
grad Friderika II. Štaufovca (13. stol.) z nenavadnim
osemkotnim tlorisom. Nato se bomo odpeljali v
starodavno Barletto, ki slovi po največjem ohranjenem antičnem bronastem kipu Colosso (v. 4,5 m)
ter si ogledali romansko stolnico in grad iz 13. stol.
Popoldne bomo nadaljevali potovanje v prestolnico
Apulije, v Bari, kjer si bomo ogledali stari del mesta
z baziliko sv. Nikolaja in se popeljali po modernem
delu, ki ga pa odlikujejo mogočne stavbe, široke ave-

nije in lepe obmorske promenade. Zvečer vožnja v
Torre Cane, namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
3. DAN: TORRE CANE - LECCE - SANTA MARIA DI
LEUCA - OSTUNI - TORRE CANE: Po zajtrku vožnja
ob morski obali v Lecce. Mesto, ki ga imenujejo tudi
»baročne Firence«, odlikuje bogata baročna arhitektura: med stavbami so najlepše cerkev Santa Croce,
Palazzo del Governo, škofijska palača in semenišče.
Po ogledu vožnja na skrajni rt Apulije, v Santa Maria
di Leuca, kjer bo krajši postanek za razgled na stičišče Jadranskega in Jonskega morja. Sledila bo vožnja
mimo antičnega Brindisija v mestece Ostuni. Tu si
bomo ogledali staro mestno jedro, ki kot bela dama

kraljuje na obronkih »murge«. Vrnitev v hotel, večerja
in nočitev.
4. DAN: TORRE CANE - MATERA - LOCOROTONDO
- ALBEROBELLO: Po zajtrku se bomo odpeljali v Polignano a Mare, rojstni kraj Domenica Modugna, kjer
bo kratek sprehod po starem mestnem jedru. Pot
bomo nadaljevali v Matero, mesto, ki je pod Unescovo zaščito in se ponaša z nenavadnim kompleksom
v skalo vklesanih cerkvic in belo obarvanih hišk. Po
ogledu se bomo odpeljali v pokrajino doline D’Itria,
posejano z nenavadnimi belimi kamnitimi hišicami
okroglih oblik, pokritimi s stožčastimi strehami, svetovno znani trulliji. Pred postankom v njihovi prestolnici, Alberobellu, se bomo za kratek sprehod ustavili
v Locorotondu. Zvečer nam bodo v v trullu, v tradicionalni gostilni, postregli z lokalnimi dobrotami. Povratek v hotel in nočitev.
5. DAN: TORRE CANE - MOLFETTA - TRANI LJUBLJANA: Zajtrk, dopoldne vožnja v Molfetto,
kratek sprehod po mestnem središču, nato pa dalje v
Trani, kjer bo postanek za ogled katedrale. Po ogledu
se bomo odpravili proti Sloveniji in v Ljubljano prispeli v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x polpenzion in 2x nočitev z zajtrkom v hotelih 3/4*(dvoposteljne
sobe), tradicionalno večerjo v trullu, oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje ter spremstvo in
organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba 90 €, vstopnine pribl. 30 €, obvezna mestna pristojbina.
POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 30 €.

ČUDOVITA KAMPANIJA, NEAPELJ, CAPRI IN AMALFI / 6 dni
2. DAN: CASTELLAMMARE - NEAPELJ - CASTELLAMMARE: Po zajtrku se bomo odpravili v Neapelj.
Z ogledom znamenitosti bomo začeli v Državnem
arheološkem muzeju, ki predstavlja bogastvo dežele
Kampanije. Nato se bomo sprehodili po predelu Spaccanapoli in si med potjo ogledali stolno cerkev sv.
Januarija. Po oddihu se bomo odpravili v Neapeljsko
podzemlje, kjer bomo spoznali nastanek in razvoj
mesta. Ogledali si bomo tudi spodnji, sodobnejši predel mesta in se sprehodili skozi Galerije Umberta I. in
si ogledali tudi notranjščino Kraljevega gledlišča San
Carlo. Videli bomo še Castel nuovo ter trg Plebiscita,
nato pa bo nekaj prostega časa. Zvečer povratek v
hotel, večerja in nočitev.
3. DAN: CASTELLAMMARE - CAPRI - SORRENTO
- CASTELLAMMARE: Po zajtrku se bomo z ladjo odpeljali na otok Capri. Obiskali bomo mestece Marina
Grande, glavno mesto Capri in vasico Anacapri ter si
ogledali Avgustove vrtove in Villo San Michele. Dovolj
časa bo za počitek in kopanje. Ob primernem stanju
morja bomo po želji (doplačilo) obiskali slovito Modro
jamo Grotta Azzurra. Pozno popoldne bomo odpluli
nazaj na kopno. Večerja in nočitev.
4. DAN: CASTELLAMMARE - POSITANO - AMALFI CASTELLAMMARE: Po zajtrku vožnja po spektakularni obalni cesti do Positana, kjer se bomo sprehodili po
mondenem letovišču, od tam pa se bomo z minibusom
ali v primeru lepega vremena z ladjo peljali po najlep1. DAN: LJUBLANA - MONTECASSINO - CASTEL LAMMARE: Odhod avtobusa iz Ljubljane ob 4. uri.
Vožnja z avtobusom v Italijo, mimo Benetk proti
Neaplju. Med potjo bomo obiskali benediktinski samostan Montecassino. Namestitev v hotelu v Castellammaru, nočitev.
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šifra: 20092

brez nočnih voženj

Odhodi: 27.4., 7.6., 22.9.,
24.10. 2020
Cena pri najmanj 40 udeležencih: 529
Cena pri najmanj 30 udeležencih: 579

€
€

šem delu italijanske obale, po Amalfijski obali. Obiskali
bomo Amalfi, kjer si bomo ogledali romansko stolnico
in samostan Chiostro del Paradiso, ki se ponaša z znamenitim križnim hodnikom. Zvečer se bomo vrnili v
Castellammare. Večerja in nočitev.
5. DAN: CASTELLAMMARE - PAESTUM - POMPEJI
- VEZUV - CASERTA: Po zajtrku vožnja v starodavni
Paestum, kjer si bomo ogledali templje, ki spadajo
med največja ohranjena antična svetišča v Italiji:
Neptunov (5. stol. pr. n. št.), Herin in Junonin tempelj. Po ogledu se bomo napotili v Pompeje in si
ogledali ostanke nekdaj mogočnega mesta, ki ga je
leta 79 zasul vulkanski pepel. Povzpeli se bomo tudi
na ognjenik Vezuv, nato pa se odpeljali proti Caserti.
Namestitev v hotelu v okolici, večerja in nočitev.
6. DAN: CASERTA - LJUBLJANA: Po zajtrku vožnja v
Caserto, kjer si bomo ogledali dvorec Palazzo Reale,
ki velja za največjo kraljevo palačo v Italiji in se sprehodili po njegovih čudovitih vrtovih. Po ogledu se
bomo odpravili proti Sloveniji in v Ljubljano prispeli
v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom na navedeni relaciji, prevoz z ladjo na Capri, prevoz z lokalnimi avtobusi po Amalﬁjski obali, 4x polpenzion in 1x nočitev z zajtrkom v hotelih 3* (dvoposteljne sobe), oglede brez
vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje ter spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 125 €, vstopnine (muzej v Neaplju, baptisterij v stolnici, podzemlje Neaplja, gledališce, St. Michele,
samostan v Amalﬁ ju, templji v Paestumu, Pompeji, Vezuv, Caserta in lokalna vodenja, kjer bo potrebno) pribl.
130 €, obvezna mestna pristojbina. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišcu 50 €.

Italija

KLASIČNA SICILIJA / 4 dni
povzpeli na ognjenik Etna, najvišji delujoči evropski
vulkan. Sprehodili se bomo do zgornjega platoja, po
obronku manjšega ognjenika, na vrh pa nas bo popeljala gondola ali terensko vozilo. Popoldan bomo
obiskali Taormino in si ogledali grškorimsko gledališče in palačo Corvai ter skozi vrata Porta Messina
vstopili na Corso Umberto. Vrnitev v hotel, večerja in
nočitev.
3. DAN: CATANIA - AGRIGENTO - PALERMO: Po
zajtrku bomo spoznali lepote mesta Catanie, nato
pa se bomo mimo Enne odpeljali proti Agrigentu. V
Dolini templjev si bomo ogledali znamenite dorske
templje, med katerimi je najlepši tempelj Concordija. V okolici Palerma namestitev v hotelu, večerja in
nočitev.
1. DAN: LJUBLJANA – BENETKE - PALERMO - MONREALE: Polet letala iz Benetk v Palermo. Ogled
znamenite katedrale in vožnja na Catanijsko obalo.
Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN: ETNA - TAORMINA: Po zajtrku se bomo

povzpeli na ognjenik Etna, najvišji delujoči evropski
vulkan. Sprehodili se bomo do zgornjega platoja, po
obronku manjšega ognjenika, na vrh pa nas bo popeljala gondola ali terensko vozilo. Popoldan bomo
obiskali Taormino in si ogledali grškorimsko gledališče
in palačo Corvai ter skozi vrata Porta Messina vstopili
na Corso Umberto. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN: CATANIA - MILAZZO - EOLSKI OTOKI: Po
zajtrku bomo obiskali Milazzo. Po želji bomo odpluli
na Eolske otoke (doplačilo). Najprej se bomo ustavili na otočku Vulcano, ki slovi po žveplenih vrelcih in
zdravilnem žveplenem blatu, nato pa obiskali še otok
Lipari. Po ogledu stolnice in arheološkega muzeja
bomo odpluli nazaj v Milazzo. Večerja in nočitev.

Cena pri najmanj 45 udeležencih: od 579

€
€
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 629 €
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 609

4. DAN: PALERMO - CATANIA - LJUBLJANA: Po zajtrku si bomo ogledali mestne znamenitosti Palerma:
frančiškanske katakombe, Nova vrata, normansko
palačo s palatinsko kapelo, stolnico, trg Quatro canti,
trg sramu in teatro Massimo. Vožnja na letališče in
polet do Benetk in prevoz v Ljubljano.

šifra: 20094

Odhodi: 26.3., 25.4., 27.4.,
30.4., 28.5., 25.6., 24.9.,
24.10., 29.10. 2020
Cena pri najmanj 40 udeležencih: 585
Cena pri najmanj 30 udeležencih: 635

€
€

4. DAN: CATANIA - LJUBLJANA: Po zajtrku bomo obiskali Acicastello, mestece, ki ga krasi trdnjava iz normanskega obdobja. Po kratkem postanku se bomo
odpeljali v Acireale in si ogledali znamenite kiklopove
skale. Vrnili se bomo pod Etno in se sprehodili po starem mestnem jedru Catanie in si ogledali baročno katedralo, nato pa se odpeljali na letališče. Polet in prevoz do Ljubljane, kamor se bomo vrnili pozno zvečer.

CENA VKLJUČUJE: prevoz na letališče in nazaj, polet, avtobusni prevoz na Siciliji, 3x polpenzion v hotelih 3*/4* (dvoposteljne sobe), osnovno nezgodno zavarovanje ter spremstvo in organizacijo potovanja.
DOPLAČILA: enoposteljna soba 60 €, vzpon na Etno z gondolo in terenskimi vozili pribl. 68 €, izlet na Eolske
otoke pribl. 45 €, ostale vstopnine pribl. 35€, obvezna mestna pristojbina: 3 €/ noč. POPUSTI: otrok do 12.
leta na tretjem ležišču 54 €.

SARDINIJA IN KORZIKA / 6 dni

1. DAN: LJUBLJANA - LIVORNO: Odhod iz Ljubljane
ob 23. uri. Vožnja z avtobusom v Italijo.
2. DAN: LIVORNO - BASTIJA - AJACCIO: Po nočni
vožnji mimo Firenc prihod zjutraj v Livorno. Vkrcanje
na trajekt in vožnja proti Korziki. Po prihodu v Bastijo
kratek ogled mesta, nato vožnja v Corte in čez prelaz
Vizzavona proti Ajacciu. Namestitev v hotelu v okolici
mesta, večerja in nočitev.
3. DAN: AJACCIO - FILITOSA - BONIFACIO SV. TERESA DI GALLURA: Po zajtrku si bomo ogledali mestne znamenitosti: Trg maršala Focha, katedralo
in Trg de Gaulle, Napoleonovo rojstno hišo (v primeru odprtosti v času našega obiska). Na poti proti
jugu se bomo ustavili v Filitosi in si ogledali ostanke
kamenodobnih zgradb – menhirjev in dolmenov,
nato pa bomo nadaljevali pot do Bonifacia. Po krat-

Odhodi Ljubljana: 20.3., 25.4.,
26.4., 22.5., 5.6., 25.6., 9.7., 3.9.,
17.9., 8.10., 24.10. 2020

CENA VKLJUČUJE: prevoz na letališče in nazaj, polet po programu, avtobusni prevoz na Siciliji, 3x polpenzion v hotelih 3/4* (1/2 sobe), oglede po programu, osnovno nezgodno zavarovanje ter spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 90 €, vstopnine pribl. 35 €, vzpon na Etno (gondola
& terenska vozila) pribl. 65 €, turistična taksa: 3 €/ noč. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 70 €.

SONČNA SICILIJA / 4 dni

1. DAN: LJUBLJANA - PALERMO - MONREALE:
Odhod avtobusa iz Ljubljane do letališča v severni
Italiji, od tam polet proti PalermU. Ogled znamenite
katedrale in vožnja na Catanijsko obalo. Namestitev v
hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN: ETNA - TAORMINA: Po zajtrku se bomo

šifra: 20093

kem obisku najlepšega korziškega mesta se bomo s
trajektom odpeljali na Sardinijo. Po pristanku v Santa
Teresa di Galluri namestitev v hotelu v enem od okoliških letovišč, večerja in nočitev.
4. DAN: SV. TERESA DI GALLURA - ALGHERO - BURUMINI - ORISTANO: Po zajtrku bomo nadaljevali
vožnjo z avtobusom ob Rajski obali – Costa del Paradiso, mimo Isole Rosse do Castelsarda. Kratek postanek v mestecu, ki ga varuje stara trdnjava in je
znano po številnih trgovinicah z ličnimi obrtniškimi
izdelki. Nato se bomo odpeljali v Alghero, središče
sardinskih Kataloncev, kjer si bomo ogledali staro
»špansko« mestno jedro s katedralo in frančiškansko
cerkvijo. Sledi vožnja v Barumini, kjer bo ogled največjega kompleksa nuragov, ki so najboljši primer prazgodovinske kulture na Sardiniji. Po ogledu vožnja v
Oristano, namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
5. DAN: ORISTANO - NUORO - SMARAGDNA OBALA - OLBIA: Po zajtrku kratek ogled znamenitosti me-

šifra: 20095

Odhodi: 25.4., 24.6.,
26.8., 16.9., 23.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 479

€
€
Cena pri najmanj 25 udeležencih: 529 €
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 509

sta, nato vožnja proti severu otoka v Nuoro, rojstno mesto nobelovke Grazie Deledde. Vožnja do Oliena in dalje
proti vzhodnemu delu otoka, na mondeno Smaragdno
obalo, ki velja za eno najlepših italijanskih obal. Zvečer
sprehod po slikovitem pristaniškem Olbiu. Namestitev
v hotelu v mestu ali bližnji okolici, večerja in nočitev.
6. DAN: OLBIA - LIVORNO - LJUBLJANA: Po zajtrku
vkrcanje na ladjo in vožnja v Livorno/ Piombino. Po
izkrcanju v popoldanskih urah se bomo odpeljali proti
Sloveniji, kamor bomo prispeli večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, prevoze z ladjami in trajekti, 4x polpenzion v hotelih 3* na Korziki
in Sardiniji (dvoposteljne sobe), oglede po programu ter spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA:
enoposteljna soba 128 €, za vstopnine pribl. 25 €, obvezna mestna pristojbina. POPUSTI: otroci do 12. leta na
tretjem ležišču 44 €. OPOMBA: V primeru, da bo 6. dan nočna vožnja z ladjo, je v ceni namesto 1x polpenzion
vračunana namestitev v 1/ 4 kabini.
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Francija

PROVANSA IN FRANCOSKA RIVIERA / 5 dni

1. DAN: LJUBLJANA - BRESCIA - NICA: Odhod iz
Ljubljane ob 5. uri. Vožnja z avtobusom mimo Verone
in Cremone na Azurno obalo v Nico. Kratek avtobusni ogled mesta, nato nastanitev v hotelu in nočitev.
2. DAN: NICA - CAGNES - AIX-EN - PROVENCE - ARLES:
Po zajtrku odhod v mestece Cagnes-Sur-Mer, kjer bo
ogled Renoirjevega muzeja. Pot bomo nadaljevali
po Azurni obali do filmskega mesta Cannesa. Kratek
ogled mesta in vožnja v Aix-en-Provence. Ogled kate
drale St. Sauveur in sprehod po starem delu mesta,
nato pa bomo pot nadaljevali do Arlesa. Namestitev
v hotelu, večerja in nočitev.
3. DAN: ARLES - PONT-DU-GARD - AVIGNON ST. REMY - LES BAUX - FONTVIEILLE - ARLES: Po
zajtrku vožnja do akvadukta Pont du Gard, ki je zaradi svoje skladnosti in lepote postal umetnina. Nadaljevanje poti do nekdanje papeške rezidence Avi-

gnon in ogled predela okoli papeške palače, parka in
ostankov prvega zidanega mostu čez Rono. Nato se
bomo odpeljali do kraškega izvira Fontaine de Vaucluse, kjer je ob izviru reke Sorgue dobival navdihe
pesnik Petrarca. Vožnjo bomo nadeljevali do samostana Senanque – zunanji ogled, nato pa po provansalski pokrajini skozi St. Remy, do starodavnega
Glanuma in dalje v mestece Les Baux, po katerem se
imenuje boksit. Obiskali bomo tudi mestece Fontvieille in si ogledali mlin na veter, znan po literanemu
delu Daudeja, “Pisma iz mojega mlina”. Večerja in nočitev v hotelu.
4. DAN: ARLES - CAMARGUE - SAINTES MARIES
DE-LA-MER - AIGUES MORTES - NÎMES - ARLES: Po
zajtrku ogled znamenitosti Arlesa: rimske arene in romanske katedrale sv. Trophima, samostana s križnim
hodnikom ter Espace van Gogh, nekdanje bolnišnice,
ki so jo uredili tako, kot jo je videl in upodobil slavni
slikar in se sprehodili po slikoviti mestni tržnici. Popoldne bomo obiskali delto Rone, kjer je rastlinski in
živalski rezervat Camargue z značilnimi kamarškimi
konji. Obiskali bomo njegovo središče Saintes Maries-de-la-Mer, kjer prebivajo Romi. Z muzejskim vlak-

2. DAN: PARIZ: Po zajtrku podrobnejši ogled mesta
z metrojem in peš: muzej Louvre, trgi Concorde, Vendome in Etoile, Slavolok zmage, opera, mestna hiša,
mestni otok s katedralo Notre-Dame, boulevard St.
Germain in St. Michel z Latinsko četrtjo. Seveda bo
tudi nekaj prostega časa za individualna potepanja.
Zvečer pa še sprehod do Montmartra in ogled bazilike Sacré-Coeur ali obisk katerega od kabaretov na
Pigallu. Vrnitev v hotel in nočitev.
3. DAN: PARIZ/ VERSAILLES - LJUBLJANA: Po zajtrku
prosto za individualne oglede. Po želji se bomo lahko
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Cena pri najmanj 40 udeležencih: 399

€
Cena pri najmanj 30 udeležencih: 458 €
cem se bomo vozili po močvirnatem delu Camargua in opazovali plamence in druge živali. Ogledali
si bomo še Aigues Mortes, mestece, ki leži znotraj
srednjeveškega obzidja in ga je dal urediti francoski
kralj Ludvik Sveti, nato pa se ustavili še v Nîmesu, ki
hrani številne ostanke rimske preteklosti. Nočitev v
hotelu.
5. DAN: ARLES - MONAKO - GENOVA - LJUBLJANA:
Po zajtrku vožnja mimo Aixa do Nice, nato pa mimo
številnih letoviških mestec francoske riviere, vožnja
do kneževine Monako. Ogled trga pred knežjo palačo, katedrale z grobnico, zunanjosti Oceanografskega muzeja (po želji tudi ogledi) in botaničnega parka
sv. Martina. Popoldne se bomo odpravili proti Sloveniji, vožnja mimo San Rema in Verone v Ljubljano,
kamor bo prihod v poznih večernih urah.

šifra: 20097

Odhodi: 22.2., 27.3., 25.4.,
27.4., 1.5., 22.5., 12.6., 26.6.,
1.7., 23.8., 26.9., 26.10. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 379 €
s hitro železnico RER odpravili do sončnega dvorca
Ludvika XIV., Versaillesa. Ogled palače in čudovitih
grajskih vrtov. Popoldan vožnja na letališče in polet
proti domu.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, prevoz letališče - hotel - letališče, triurni avtobusni ogled mesta, 2x
nočitev z zajtrkom v hotelu 2/3* (dvoposteljne sobe), oglede po programu, osnovno nezgodno zavarovanje,
spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 75 €, Eiﬄov stolp 25 €, križarjenje po
Seni 15 €, izlet v Versailles 40 € (min. 15. Potnikov), prevoz v Eurodisney 15 €, vstopnina v Eurodisney odrasli
87 € (otroci 80 €), podzemna železnica 15 € deset voženj, izlet v Versailles (prevoz RER ali bus in vodnik) z
vstopnino 43 €, vstopnina v vrtove 10 €, obisk varieteja 80–120 €, prevoz na/z letališča. POPUSTI: otrok do 12.
leta na tretjem ležišču 10 %. OPOMBA: pri manjšem številu potnikov (15) doplačilo 50 €., (25) 30 €.

ROMANTIČNI PARIZ / 4 dni

1. DAN: LJUBLJANA - PARIZ: Polet v francosko prestolnico. Po pristanku v Parizu bomo imeli triurni panoramski ogled mesta, postanek ob Palači Chaillot, Eifflovem
stolpu, Hotel des Invalides... Namestitev v hotelu in nadaljevanje ogledov peš in z metrojem. Vzpon na Eifflov
stolp in možnost vožnje s panoramsko ladjo po reki Seni.
Sprehod po Elizejskih poljanah. Nočitev.
2. DAN: PARIZ/ DISNEYLAND: Po zajtrku podrobnejši ogled mesta z metrojem: muzej Louvre, trgi Concorde,
Vendome in Etoile, Slavolok zmage, opera, mestna hiša,

Odhodi: 25.4., 26.6.*,
23.9. 2020

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x polpenzion in 2x nočitev z zajtrkom v hotelih 2*/3* Iux (dvoposteljne sobe), oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo potovanja.
DOPLAČILA: enoposteljna soba 180 €, vstopnine pribl. 30 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču
40 €. OPOMBA: odhod *26. 6. cvetenje sivke.

ROMANTIČNI PARIZ / 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - PARIZ: Polet v francosko prestolnico. Po pristanku v Parizu bomo imeli triurni panoramski ogled mesta. Postanek ob Palači Chaillot, Hotel des
Invalides... Namestitev v hotelu in nadaljevanje ogledov
z metrojem. Zvečer po želji vzpon na Eifflov stolp in
možnost vožnje s panoramsko ladjo po reki Seni ali pa
sprehod po Elizejskih poljanah. Vrnitev v hotel in nočitev.

šifra: 20096

brez nočnih voženj

mestni otok s katedralo Notre-Dame, boulevard St. Germain in St. Michel z Latinsko četrtjo ... Seveda bo tudi
nekaj prostega časa za individualna potepanja. Zvečer še
sprehod do Montmartra in ogled bazilike Sacre-Coeur ali
obisk predstave kabareta na radoživem Pigallu...
Po želji (doplačilo) celodnevni izlet v Eurodisney. Vrnitev
v hotel in nočitev.
3. DAN: PARIZ / DISNEYLAND ALI GRADOVI OB
LOARI: Po zajtrku bo prosto za ogled galerij in muzejev.
Po želji se bomo odpeljali (RER) v zabaviščni Disneyland
ali pa se odpeljali na izlet in ogled gradov ob Loari: obiskali bomo Chambord, Ambois, in Chenonceau. Vrnitev
v Pariz, nočitev v hotelu.

šifra: 20098

Odhodi: 19.3., 27.4., 30.4.,
21.5., 20.6., 2.7., 15.8., 29.8.,
10.9., 24.9., 8.10., 24.10.,
29.10. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 499

€

4. DAN: PARIZ/ VERSAILLES - LJUBLJANA: Po zajtrku prosto za individualne oglede. Po želji se bomo lahko
s hitro železnico RER odpravili do sončnega dvorca Ludvika XIV., Versaillesa. Ogled palače in čudovitih grajskih
vrtov. Popoldan vožnja na letališče in polet proti domu.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, prevoz letališče - hotel - letališče, triurni avtobusni ogled mesta, 3x
nočitev z zajtrkom v hotelu 2/3* (dvoposteljne sobe), oglede po programu, osnovno nezgodno zavarovanje,
spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 115 €, Eiﬄov stolp 25 €, križarjenje po
Seni 15 €, prevoz v Eurodisney 15 €, vstopnina v Eurodisney odrasli 87 € (otroci 80 €), podzemna železnica 15 €
deset voženj, izlet v Versailles (prevoz RER ali bus in vodnik) z vstopnino 43 €, vstopnina v vrtove 10 €, obisk varieteja 80–120 €, doplačilo prevoz na/z letališča. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 10 %. OPOMBA:
pri manjšem številu potnikov (15) doplačilo 50 €., (25) 30 €.

Francija

NORMANDIJA IN BRETANIJA / 6 dni

1. DAN: LJUBLJANA - STUTTGART - METZ: Odhod
iz Ljubljane ob 5. uri. Vožnja mimo Münchna in Karls-ruheja v Francijo do Metza, kjer se bomo nastanili v
hotelu in prenočili.
2. DAN: METZ - REIMS - AMIENS - ROUEN: Po zajtrku vožnja v Reims, v središče vinorodone Šampanje, kjer bo kratek postanek za ogled katedrale, v
kateri so bili kronani francoski kralji. Vožnja v Amiens,
kjer stoji največja gotska katedrala v Franciji. Kratek
ogled mesta, nato sledi vožnja v Normadijo, v Rouen.
Ogled mesta, ki je povezano s slavnimi imeni kot so

Ivana Orleanska, Claude Monet in Gustav Flaubert.
Namestitev v hotelu in nočitev.
3. DAN: ROUEN - CAEN - OBALA IZKRCAVANJA
- BAYEUX: Po zajtrku vožnja v pristanišče Le Havre; peljali se bomo po mostu Normandije čez Seno
do pristanišča Honfleur. Kratek ogled, nato vožnja
dalje v prestolnico Normandije, Caena, od tam pa
dalje na »Obalo izkrcavanja«, kjer bo postanek v
Arromancheu, za ogled krajšega filma o dogodkih 6.
junija 1944. Peljali se bomo po obali Calvados, po cesti
im. Overlord, skozi kraje, kjer so spominska obeležja.
Po ogledih se bomo odpeljali v Bayeux, kjer bomo obiskali muzej Viljema Osvajalca, ki hrani slavno tapiserijo
kraljice Matilde. Večerja in nočitev v hotelu.
4. DAN: MONT SAINT MICHEL - LE MANS: Zajtrk,
vožnja do Mont Saint Michela, kjer bo ogled samostana s cerkvijo ter mesteca za obzidjem, ki so ga sezidali na skalnem otoku v zalivu. Razlika med plimo
in oseko znaša tukaj do 12 m, zato je Mont St. Michel
enkrat otok, enkrat kopno. Popoldne se bomo odpeljali na Smaragdno obalo v Bretanji, kjer gojijo ostrige, nato pa se odpeljali mimo Rennesa do Le Mansa,

šifra: 20099

brez nočnih voženj
Odhodi: 28.4., 26.6., 18.8. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 568

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 598 €
Cena pri najmanj 25 udeležencih: 678 €
namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
5. DAN: LE MANS - CHARTRES - ORLEANS - DIJON:
Po zajtrku vožnja do Chartresa. Postanek za ogled
ene največjih gotskih katedral z izjemno ohranjenimi poslikanimi okni (iz 13. stol.). Potovanje bomo
nadaljevali v Orleans, kjer bo kratek postanek za ogled
mesta, nato pa vožnja v Dijon. Zvečer ogled burgundske prestolnice in sprehod po starem mestnem jedru, kjer stoji palača burgundskih vojvod. Namestitev
v hotelu in nočitev.
6. DAN: DIJON - MONT BLANC - LJUBLJANA: Po
zajtrku slovo od Dijona in vožnja skozi predor Mont
Blanc v Italijo. Vožnja mimo Milana v Slovenijo. Prihod v Ljubljano v večernih urah

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, cestnine in tunelnine, 2x polpenzion in 3x nočitev z zajtrkom v v
hotelu 2* lux /3* (dvoposteljne sobe), oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, organizacijo
in spremstvo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba soba 185 €, vstopnine pribl. 30 €. POPUSTI: otrok
do 12. leta na tretjem ležišču 55 €.

PARIZ, VERSAILLES IN DISNEYLAND / 5 dni
3. DAN: PARIZ - VERSAILLES: Po zajtrku si bomo na
sprehodu po mestu ogledali muzej Louvre, trge Concorde, Vendôme in Etoile, Slavolok zmage, opero,
mestno hišo, mestni otok s katedralo Notre-Dame,
boulevard St. Germain in St. Michel z Latinsko četrtjo, kjer bo čas za kosilo. Popoldan izlet v Versailles in
ogled znamenitega sončnega dvorca kralja Ludvika
XIV. Zvečer še sprehod do Montmartra in ogled bazilike Sacré-Coeur, lahko pa bomo obiskali katerega od
kabaretov na radoživem Pigallu. Nočitev.
4. IN 5. DAN: PARIZ / EURODISNEY - SLOVENIJA:
Po zajtrku se bomo po želji s hitro železnico (RER) ali
z avtobusom odpeljali do zabaviščnega parka Euro-

1. DAN: SLOVENIJA - FRANCIJA: Odhod iz Ljubljane ob 17. uri. Vožnja z avtobusom v Francijo.
2. DAN: PARIZ: Po nočni vožnji bomo v dopoldanskih urah prispeli v Pariz. Namestitev v hotelu, nato
pa bomo obiskali nekaj pariških znamenitosti. Videli
bomo Palačo Chaillot, Ecole Militaire, Hotel des Invalides, zvečer pa se po želji (doplačilo) povzpeli na Eifflov
stolp ali se z ladjico popeljali po reki Seni. Nočitev.

Odhodi: 25.3., 24.4., 29.4.,
27.5., 26.6., 26.8., 23.9., 14.10.,
23.10., 28.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 249

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 289 €
disney ali pa dan preživeli ob Seni, kjer se zadržujejo
številni umetniki, lahko pa bomo obiskali katerega
od pariških muzejev in galerij. Zvečer slovo od Pariza
in po nočni vožnji prihod v Slovenijo.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, oglede po programu brez vstopnin, 2x nočitev z zajtrkom v hotelu
2*lux/3* (dvoposteljne sobe), prevoz v Eurodisney, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 37 €/noč, vstopnine v posamezne muzeje od 10–15 €,
podzemna železnica 15 € (10 voženj), vzpon na Eiﬄov stolp 25 €, obisk nočnega lokala od 70–150 €, obisk
Versailla (prevoz, dvorec) 38 €, vrtovi 10 €, vstopnina v Eurodisney 79 € (otroci 71 €), vožnja z ladjico po Seni
15 €. POPUSTI: otroci do 12. leta 15 %.

MONDENA AZURNA OBALA / 4 dni
vasico Vallauris, v kateri je nekaj časa živel tudi Pablo
Picasso in si po želji ogledali muzej in Picassovo mojstrovino »Vojna in mir«. Popoldan prosto za obisk številnih trgovinic z lokalno keramiko in dišavami. Sledila
bo vožnja v slikovito vasico St. Paul de Vence in dalje
do Nice. Namestitev v hotelu in nočitev.
3. DAN: NICA - EZE - MONAKO - MONTE CARLO NICA: Po zajtrku ogled mestnih znamenitosti in sprehod po slikoviti tržnici. Sledila bo vožnja do vasice Eze,
kjer bomo obiskali eno od tovarn parfumov (možnost
nakupa). Po ogledu vožnja v Monako in sprehod po
eksotičnem vrtu, nato pa dalje do katedrale z grobovi
članov knežje družine in do knežje palače. Možnost
obiska Oceanografskega muzeja z zanimivim akvarijem. Pred povratkom v Nico bomo obiskali še mondeni Monte Carlo s slavnim Casinojem. Nočitev v hotelu.
1. DAN: LJUBLJANA - ITALIJA: Odhod iz Ljubljane
ob 23. uri. Vožnja v Italijo in dalje proti Franciji.
2. DAN: CANNES - VALLAURIS - ST. PAUL DE VENCE NICA: V jutranjih urah prihod na Azurno obalo v Cannes. Sprehodili se bomo po starem mestnem jedru
do kongresne palače nato pa bomo obiskali slikovito

šifra: 20100

šifra: 20101

Odhodi: 26.3., 24.4., 29.4.,
21.5., 18.6., 25.6., 27.8., 24.9.,
8.10., 23.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 219
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 249

€
€

4. DAN: NICA - ITALIJA - LJUBLJANA: Po zajtrku
sprehod po obalni Angleški promenadi, obdani s
palmami in znamenitimi hoteli. V prostem času pa
bo možen obisk Mattisovega in Chagallovega muzeja, ali pa se boste lahko posladkali s provansalsko
»confiserie« v eni od kavarn. Popoldne se bomo
odpravili proti Sloveniji, kamor bo prihod v poznih
večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2 nočitvi z zajtrkom v hotelu 2*/3*lux (dvoposteljne sobe), obisk
parfumerije, oglede po programu brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 64 €, vstopnine pribl. 25 €, dve večerji brez pijače 46 €.
POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 22 €.

15

Švica

BERNINA EXPRESS IN PARK VAL CAMONICA / 3 dni
VOŽNJA Z VLAKOM
VKLJUČENA V CENO!

1. DAN: LJUBLJANA - ISEO - VAL CAMONICA TIRANO: Odhod iz Ljubljane 6. uri zjutraj. Vožnja v
Italijo, do jezera Iseo, kratek sprehod po istoimenski
vasici, nato vožnja ob jezeru v dolino Camonico. Dolina slovi po številnih skalnih slikarijah (petroglifih),
ki so jih v tisočletjih pr. n. št. tamkajšnji prebivalci
vrezovali na gladke skalne površine. Po ogledu nadaljevanje vožnje proti švicarski meji, v mestece Tirano.
Namestitev v okolici, večerja in nočitev.
2. DAN: TIRANO - BERNINA EXPRESS - SAN MORITZ BODENSKO JEZERO: Po zajtrku se bomo z vlakom
Bernina express popeljali čez prelaz Bernina v Švico.
Slikovita vožnja po najvišje ležeči evropski železnici,
ki doseže višino 2253 m, nudi nepozabne razglede
na mogočne švicarske Alpe. Proga je speljana po pokrajini ledenikov in kamnitih polj, skozi 55 tunelov in
čez 196 mostov ter povezuje mesta Tirano, St. Moritz, Davos in Chur. Po 2,5 urni vožnji bomo prispeli
v St. Moritz, kjer bomo imeli nekaj prostega časa. Sledila bo vožnja mimo Chura do Bodenskega jezera v

šifra: 20102

Odhodi: 25.4., 1.5., 29.5., 25.6.,
28.8., 18.9. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 269

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 298 €
Konstanco. Obiskali bomo otok Mainau in uživali v
lepotah živahnega cvetočega otoka. Zvečer se bomo
odpeljali v Feldkirch. Namestitev mestu ali okolici,
večerja in nočitev.
3. DAN: FELDKIRCH - WATTENS - BRIKSEN LJUBLJANA: Zajtrk. Vožnja mimo Landeca in Innsbrucka v Wattens, kjer je slovita družina Swarovski postavila izjemno lep muzej kristalov. Po ogledu muzeja
se bomo odpeljali v Briksen, kjer so nekoč gospodovali briksenški škofje in si ogledali mestno središče ter
sedež nekdanje škofije, nato pa se bomo vrnili v Slovenijo, kamor se bomo vrnili v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x polpenzion v hotelu 3*, prevoz z vlakom Bernina express, oglede
brez vstopnin, spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba 60 €, vstopnine pribl. 25 €,
mestna pristojbina pribl. 2 €. POPUSTI: otroci do 12. leta na tretjem ležišču 25 €.

MOGOČNE ŠVICARSKE ALPE / 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - MERAN - ST. MORITZ CHUR: Odhod iz Ljubljane ob 5. uri. Vožnja v Italijo,
v južnotirolsko mesto Meran, kjer si bomo ogledali
staro mestno središče s cerkvijo sv. Nikolaja. Pot
bomo nadaljevali po dolini Inna v Švico, v letovišče
St. Moritz in dalje čez prelaz Julier proti Churu. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.

2. DAN: CHUR - EINSIEDELN - ZÜRICH - INTERLAKEN - GRÜNDELWALD: Po zajtrku sprehod po starem
mestnem jedru in ogled romansko-gotske katedrale.
Sledila bo vožnja v romarsko središče Einsiedeln, kjer
si bomo ogledali benediktinski samostan in mogočno baročno Marijino cerkev, ki hrani podobo črne
Matere Božje. Nato bomo nadaljevali pot do Züricha
in si tam ogledali evangeličansko katedralo, Marijino
cerkev in mestno hišo. Popoldne vožja ob Züriškem
jezeru, mimo Luzerna do Interlakna, nato pa dalje v
Gründelwald, izhodišče za poti v Alpe. Namestitev v
hotelu v okolici, večerja in nočitev.
3. DAN: GRÜNDELWALD - JUNGFRAUJOCH LJUBLJANA: Po zgodnjem zajtrku se bomo po želji
z najvišjo ozkotirno železnico v Evropi povzpeli na
3454m visok Jungfraujoch. Slikovito gorsko zobato
železnico so zgradili med letoma 1896 in 1912, dolga je 9,3 km in poteka od postaje Kleine Scheidegg,

šifra: 20103

Odhodi: 1.5., 29.5. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 299
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 329

Odhodi: 26.6., 28.8., 18.9. 2020

Cena pri najmanj 45 udeležencih: 319

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 349 €

skozi 7,1 km dolg predor pod Eigerjem do sedla
Jungfraujocha, od koder je razgled na najdaljši ledenik Evrope, Aletsch. Ogledali si bomo tudi “Ledeno palačo” nato pa se vrnili v dolino. Po vrnitvi z
gore vožnja prek prelaza St. Gottard, mimo Lugana
v Italijo in dalje proti Sloveniji. Prihod v Ljubljano v
nočnih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x polpenzion v hotelih 3* (dvoposteljne sobe), oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba 70
€, vstopnine pribl. 20 €, vzpon na Jungfraujoch 135 EUR. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 28 €.

RENSKI SLAPOVI IN LIECHSTENSTEIN / 3 dni
vodila skozi Karavanški predor, mimo Beljaka v Lienz
in dalje v Brixen, kjer si bomo ogledali škofijo briksenških škofov. Prek Brennerja se bomo vrnili v Avstrijo,
v Innsbruck, kjer si bomo ogledali stolnico sv. Jakoba,
mestno hišo in slikovito »zlato strešico«. Skozi predor
Arlberg bomo prispeli v Vorarlberg. Namestitev v hotelu v Feldkirchu ali okolici, večerja in nočitev.
2. DAN: FELDKIRCH - ST. GALLEN - BODENSKO
JEZERO - OTOK MAINAU - SCHAFHAUSSEN - RENSKI SLAPOVI - FELDKIRCH: Po zajtrku bomo obiskali St. Gallen. Sprehod po mestnem središču in
po želji ogled zbirke svetovno znanih iluminiranih
rokopisov. Ob Bodenskem jezeru do Konstance in
od tam na otok Mainau. Sprehodili se bomo po cvetličnem otoku, na katerem uspeva več kot 1200 vrst
vrtnic, po želji pa bomo obiskali tudi hišo metuljev.
Popoldne si bomo v Schafhaussnu ogledali mestno
središče z viteško hišo, stolnico in samostanom, nato

1. DAN: LJUBLJANA - LIENZ - BRIXEN - INNSBRUCK
- FELDKIRCH: Odhod iz Ljubljane ob 6. uri. Pot nas bo

16

€
€

šifra: 20104

Odhodi: 25.4., 1.5., 29.5.,
26.6., 28.8., 25.9. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 218

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 243 €
pa se odpeljali do Renskih slapov – največjih slapov v
Evropi. Večerja in nočitev.
3. DAN: FELDKIRCH - LIECHSTENSTEIN - WATTENS LJUBLJANA: Po zajtrku se bomo odpravili na izlet v
kneževino Liechtenstein. Obiskali bomo glavno mesto Vaduz in se sprehodili po mestnem središču, nad
kate rim dominira grad, v katerem že 250 let živijo vladarji Liechtensteina. Na poti domov postanek v mestecu Wattens, kjer si bomo ogledali muzej kristalov
družine Swarovski. Prihod v Ljubljano v nočnih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x polpenzion v hotelu 3* (dvoposteljne sobe), oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje ter spremstvo in organizacijo izleta DOPLAČILA: enoposteljna soba
50 €, vstopnine pribl. 35 € POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 30 €.

Skandinavija

PO SKANDINAVSKIH PRESTOLNICAH / 6 dni

šifra: 20105

Odhodi: 26.4., 24.5., 28.6.,
5.7., 19.7., 16.8., 27.8.,
20.9., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: od 899

€
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 949 €
Cena pri najmanj 15 udeležencih: od 969 €

1. DAN: LJUBLJANA – ZAGREB - HELSINKI: Zbor potnikov v Ljubljani in prevoz (doplačilo) v Zagreb, od koder bo polet proti Finski. Po pristanku ogled mestnih
znamenitosti: Sibeliusovega spomenika, Senatnega
trga s stolnico in stare univerze, cerkeve Temppeliaukio, koncertne in kongresne dvorane Finlandia, univerzitetnega središča Otaniemi, živilskega in ribjega trga.
Po ogledu prosto nato pa vkrcanje na ladjo in nočna
plovba proti Stockholmu. Nočitev na ladji.
2. DAN: STOCKHOLM: Po zajtrku ogled mesta, ki
se nahaja na treh manjših otokih: Helgeandsholm,
Riddarholm in Stadsholm. Ogledali si bomo staro
mestno jedro, parlament Riksdag, kraljevo palačo,
katedralo, Viteško hišo in cerkev, v kateri so pokopani švedski vladarji. Popoldne bomo po želji obiskali

nekatere muzeje (Vasa, Skansen in Nordijski muzej)
ali pa se podali na vožnjo z ladjico po kanalih. Nastanitev v hotelu.
3. DAN: ÖREBRO - OSLO: Zajtrk v hotelu. Nato se
bomo odpeljali v Orebro, kjer si bomo ogledali grad,
koncertno dvorano, mestno hišo in vodni stolp. Po
ogledu vožnja v Karlstad, kratek postanek za ogled

mestnega središča, nato pa nadaljevanje potovanja
proti Norveški. Vožnja ob fjordu Oslo do norveške
prestolnice – Osla. Nastanitev v hotelu in nočitev.
4. DAN: OSLO - KOPENHAGEN: Po zajtrku ogled
mestnih znamenitosti: mestne hiše, parlamenta,
gledališča, kraljeve palače, Vigelandovega parka in
holmenkolnske skakalnice. Nato bomo obiskali še
vikingški muzej Kon–
Tiki ali muzej polarne ladje Fram. Popoldan se bomo
vkrcali na ladjo. Večerja in plovba proti Kopenhagnu.
5. DAN: KOPENHAGEN: Po pristanku v danski prestolnici ogled mestnih znamenitosti: parlamenta, rezidence kraljeve družine palače Amalienborg, borze,
gledališča, fontane Gefion, starega pristanišča Nyhavn in znamenitega kipa morske deklice. Zvečer po
želji obisk znanega zabavišča Tivoli. Nočitev v hotelu.
6. DAN: KOPENHAGEN – ZAGREB - LJUBLJANA:
Prosto do odhoda na letališče. Polet proti Zagrebu in
dalje proti Sloveniji.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, avtobusne prevoze po programu, 2x nočitev z zajtrkom na ladjah
v štiriposteljnih notranjih kabinah na relacijah Helsinki - Stockholm in Oslo - Kopenhagen, 1 x večerja na
ladji, 3x nočitev z zajtrkom v hotelih 3*/4* (dvoposteljne sobe), oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno
zavarovanje, spremstvo ter organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 130 €, doplačila drug
tip kabine, 4 x večerja (1 x že vključena) 168 €, za vstopnine pribl. 90 €, doplačilo za prevoz na/z letališča.
POPUSTI: otroci do 12. leta na tretjem ležišču 15 %.

SKANDINAVIJA – SEVERNA OBZORJA / 9 dni

šifra: 20106

brez nočnih voženj
Odhodi: 26.6., 15.8. 2020

Cena pri najmanj 45 udeležencih: 697

€
Cena pri najmanj 30 udeležencih: 757 €

1. DAN: LJUBLJANA - NÜRNBERG - HANNOVER:
Odhod iz Ljubljane ob 5. uri zjutraj. Vožnja prek Avstrije v Nemčijo, v Nürnberg, kjer bo postanek za ogled
mestnega središča. Nato vožnja v Hannover. Namestitev v hotelu v okolici in nočitev.
2. DAN: PUTTGARTEN - KOPENHAGEN: Po zajtrku
vožnja s trajektom na Dansko in dalje v Kopenhagen.
Ogled mestnih znamenitosti: dvorca Christiansborg,
opere, kraljičine rezidence Amalienborg, mestne
hiše in pristanišča Nyhavn ter kipa male morske deklice. Po želji izlet z ladjo po mestnih kanalih ali obisk
zabaviščnega parka Tivoli. Namestitev v hotelu in
nočitev.
3. DAN: KOPENHAGEN - ROSKILDE - HILLEROD:
Po zajtrku obisk stare danske prestolnice Roskilde,
kjer si bomo ogledali stolnico, v kateri so pokopani
danski kralji. Nato vožnja ob fjordu v ribiško mesto
Gilelaje, nato pa dalje v Hillerod in tam ogled nekdanje rezidence danskih kraljev in dvorca Fridriksbord,
v katerem je danes muzej danske zgodovine. Ob vrnitvi v Kopenhagen še ogled likovne kolonije in muzeja moderne umetnosti. Nočitev v hotelu.

4. DAN: KOPENHAGEN - HELSINGOR - GÖTEBORG OSLO: Po zajtrku se bomo odpeljali v pristaniški
Helsingor, kjer stoji grad Kronborg, legendarni Hamletov dvorec Elsinore. Sledi plovba s trajektom
na Švedsko, v Helsingborg in dalje z avtobusom do
Göteborga. Po ogledu nadaljevanje poti ob Skageraku v norveško prestolnico Oslo. Popoldne namestitev v hotelu, nato sprehod po slovitem Vigelandovem parku. Nočitev.
5. DAN: OSLO: Zajtrk, nato ogled mestnih znamenitosti: stare univerze, gledališča, parlamenta, znamenite kavarne Grand Cafe in mestne palače s parkom.
Sledi ogled muzejev: Vikinških ladij, Kon-Tiki in Fram
na otoku Bigdoyu. Po želji (doplačilo) vzpon na skakalnico Holmenkollen. Prosto za sprehod po mestu.
Nočitev v hotelu.

6. DAN: OSLO - KARLSTAD - STOCKHOLM: Po zajtrku vožnja proti jezerski pokrajini Švedske do Karlstada. Po kratkem postanku bomo potovanje nadaljevali
mimo Orebra v Stockholm. Panoramska vožnja po
švedski prestolnici, ki se ponaša s svojevrstno arhitekturo. Po želji se bomo povzpeli na televizijski stolp
Kakna (doplačilo) in si mesto ogledali s ptičje perspektive. Namestitev v hotelu in nočitev.
7. DAN: STOCKHOLM: Po zajtrku ogled mestnih znamenitosti: parlamenta, stolnice, koncertne dvorane,
vojne ladje Wasa in mestne hiše Stadsshuset. Nadalje
sledi ogled starega dela mesta, Gamla Stan s kraljevo palačo in muzejem na prostem Skansena. Po želji
tudi panoramska vožnja po zanimivem spletu vodnih
strug in otočkov (doplačilo). Nočitev v hotelu.
8. DAN: STOCKHOLM - MALMO - KOPENHAGEN NEMČIJA: Po zajtrku vožnja z avtobusom mimo jezera Vattern do Malmoja, od tam pa po mostu “Vrata
Skandinavije” do Kopenhagna in dalje do Rodbyja,
od koder bomo s trajektom odpluli v Nemčijo. Namestitev v hotelu v okolici Hannovra in nočitev.
9. DAN: NEMČIJA - AVSTRIJA - SLOVENIJA: Zajtrk,
nato vožnja mimo Münchna v Avstrijo in dalje v Slovenijo. Prihod v Ljubljano v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, prevoze s trajekti, 8x nočitev z zajtrkom v hotelih 3*/4* (dvoposteljne sobe), oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje ter spremstvo in organizacijo potovanja.
DOPLAČILA: enoposteljna soba 280 €, 6x večerja (obvezna prijava ob rezervaciji) 192 €, vstopnine pribl.
90 €, ladja po kanalih pribl. 12 €. POPUSTI: otroci do 12. leta na tretjem ležišču 85 €.
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Skandinavija

SKANDINAVIJA Z LOFOTI IN NORDKAPOM / 13 dni

1. DAN: SLOVENIJA - KOPENHAGEN: V jutranjih
urah polet v Kopenhagen z ljubljanskega ali enega od bližnjih letališč. Po pristanku ogled mestnih
znamenitosti: palače Cristiansborg, rezidence Amalienborg, Male morske deklice, fontane Gefion ter
se sprehodili po pristanišču Nyhavn in ulici Stroget.
Popoldne se bomo vkrcali na ladjo. Namestitev in
nočna plovba proti Oslu.
2. DAN: OSLO - HAMAR/KVIFTJILL: Zajtrk na ladji,
nato ogled znamenitosti Osla: kraljeve palače, Vigelandovega parka, mestne hiše, nato pa po želji obisk
enega od muzejev (Vikinški muzej, Kon-Tiki, polarna
ladja Fram). Popoldne vožnja mimo jezera Mjosa proti mestu Hamar/Kviftjill. Nočitev v hotelu v okolici.
3. DAN: LILLEHAMMER - NARODNI PARK DOMBAS TRONDHEIM - STEINKJER: Dopoldne vožnja proti
prizorišču olimpijskih iger iz leta 1994, Lillehammerju. Sprehodili se bomo po slikovitem središču kraja s
trgovinami in lokali in se podali tudi do smučarsko-skakalnega centra, kjer se je mogoče povzpeti na
vrh olimpijskih skakalnic. Pot bomo nadaljevali proti
severu skozi hribovito pokrajino nacionalnega parka
Dombas in naprej mimo nacionalnega parka Dovre
do prve prestolnice Norveške, Trondheima, ki je tudi
največje severno ležeče norveško mesto. Glavna
znamenitost mesta je Nidarosova katedrala, ena najveličastnejših cerkva v Skandinaviji, kjer ustoličujejo
norveške kralje. Sprehodili se bomo po mestnem
središču in glavni nakupovalni ulici Munkegata ter
krasno urejenem pristaniškem delu mesta. Nadaljevanje proti severu in spanje v okolici kraja Steinkjer.
4. DAN: STEINKJER - SALTFJELL - BODO: Po zajtrku
vožnja ob Trondheimskem fjordu do mesta Mosjoen

in po krajšem postanku vožnja dalje proti planoti
Saltfjell, kjer bomo vstopili v severni polarni pas, do
mesteca Bodo, kjer bomo prenočili.
5. DAN: LOFOTSKI OTOKI - VESTERALI: Po zajtrku vožnja s trajektom na Lofotske otoke, kjer bomo
na izletu po otoku obiskali slikovite ribiške vasice, si
ogledali muzej ribištva, leseno katedralo in z razgledišč občudovali čudovito naravo. Z lofotske prestolnice Svolvaer vožnja na otočje Vesterali.Nočitev.
6. DAN: VESTERALI - TROMSO: Po zajtrku vožnja proti severu Norveške, prečkali bomo otok Hinnoy in se
peljali po severni obali fjorda Narvik v Tromso. Ogled
mesta z zanimivo arktično katedralo, s slikovitimi lesenimi hišami in številnimi mostovi, ki ga povezujejo s
celino. Nastanitev in nočitev v okolici mesta.
7. DAN: TROMSO: Po zajtrku peš ogled Tromsa, ki
ga zaznamujejo številne lesene hiše, mostovi, ter po
Arktična katedrala. Popoldne prosto za obisk katerega izmed zanimivih muzejev. Nočitev.
8. DAN: TROMSO - ALTA - NORDKAP: Po zajtrku
vožnja po razgibani pokrajini v mesto Alta, znano po
petroglifih, nato pa dalje preko pokrajine Finnmark,
znane po domovanju severnih jelenov do najdaljšega podvodnega tunela v Evropi, Fatime. Vožnja skozi
tunel v Honningsvag, kjer se bomo nastanili v hotelu. Zvečer se bomo podali proti Nordkapu (vstopnina
doplačilo), kjer se bomo navduševali nad čarobnostjo
polnočnega sonca. Vrnitev v hotel, nočitev.
9. DAN: HONNINGSVAG - KARASJOK - JEZERO
INARI: Zjutraj obisk središča Samijev Karasjok, kjer
si bomo ogledali samijski parlament in knjižnico, po
želji tudi park Sapmi in spoznali njihovo življenje in
tradicijo. Popoldne vožnja na Finsko, ob jezeru Inari.
Namestitev in nočitev.
10. DAN: ROVANIEMI - OULU: Po zajtrku vožnja po
finskem polarnem pasu mimo »Božičkove« dežele v

Odhodi: 21.6., 5.7.,
19.7., 2.8. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 1.699

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 1.819 €
Cena pri najmanj 25 udeležencih: 1.849 €
središče Laponske do Rovaniemija. Ogled mesta in
po želji obisk muzeja Arktikum, ki prikazuje življenje Laponcev. Vožnja do Botnijskega zaliva v mesto
Oulu, ki velja za mesto tehnološkega napredka. Nastanitev v hotelu in nočitev.
11. DAN: OULU - JYVASKALA - TAMPERE: Po zajtrku vožnja mimo številnih jezer do univerzitetnega
mesta Jyväskylä ter dalje v Tampere. Ogled mestnih
znamenitosti, predvsem nekdanje tekstilne tovarne,
ki je danes preurejena v muzej in trgovski center. Večerni sprehod, nastanitev v hotelu v mestu ali okolici.
12. DAN: TAMPERE - HELSINKI: Po zajtrku se bomo
odpeljali v Helsinke, kjer si bomo ogledali mestne
znamenitosti: Senatni trg s stolnico, cerkev Temppeliaukio, Sibeliusov spomenik, dvorano Finlandia, olimpijski park in rusko cerkev ter obisk tržnice in sprehod
po mestu. Popoldne vkrcanje na ladjo, nočna plovba
proti Stockholmu.
13. DAN: STOCKHOLM - SLOVENIJA: Po pristanku
v Stockholmu ogled mestnih znamenitosti: Gamlastaina, kraljeve palače z menjavo straže, parlamenta Riksdag in trga Riddarhustorget, Riddarholma s stolnico
švedskih monarhov. Po želji bomo obiskali otok Djurgarden, kjer si bomo ogledali muzeje Skansen, Vasa in
Nordijski muzej. V večernih urah bomo poleteli proti
Sloveniji, oz. na eno od bližnjih letališč.

CENA VKLJUČUJE: polete po programu, prevoz z avtobusom in trajektom, 1x polpenzion in 1x nočitev
z zajtrkom v štiriposteljnih notranjih kabinah na ladji Kopenhagen - Oslo in Helsinki - Stockholm, 10x
nočitev z zajtrkom v hotelih 3/4* (dvoposteljne sobe), oglede brez vstopnin, spremstvo in organizacijo
potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 420 €, večerje 345 €, doplačila za drug tip kabine. Okvirne
cene vstopnin: Kopenhagen: z ladjico po kanalih 12 €, Stockholm: Vasa 15 €, Skansen 13 €, Nordijski muzej
11 €; Oslo: Vikingški muzej 11 €, muzej Kontiki 12 €, muzej Fram 12 €; Rovaniemi: Arktikum 12 €, vstopnina
na Nordkap 270 NOK, za prevoz na letališče. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 15 %.

STOCKHOLM IN HELSINKI / 3 dni

1. DAN: SLOVENIJA - STOCKHOLM: Zbor potnikov
na ljubljanskem letališču in polet v Stockholm. Po
pristanku prevoz do mesta in ogled njegovih znamenitosti: sprehod po Gamlastanu, ogled kraljeve palače s stražo, parlamenta Riksdag, trga Riddarhustorget, trga Riddarholma s stolnico, v kateri so pokopani
švedski monarhi. Ogledu bo sledilo vkrcanje na ladjo
in plovba proti Helsinkom. Nočitev na ladji.

šifra: 20107

šifra: 20108

2. DAN: HELSINKI: Po zajtrku bomo prispeli v Helsinke, nato pa avtobusni ogled mestnih znamenitosti:
Senatnega trga s stolnico, skalne cerkve Temppeliaukio, Sibeluisovega spomenika, dvorane Finlandia,
olimpijskega parka ter ruske cerkve. Prosto, popoldne vkrcanje na ladjo (iste kabine) in plovba v Stockholm. Nočitev na ladji.
3. DAN: STOCKHOLM - LJUBLJANA: Po pristanku v
Stockholmu po želji izlet na otok Djurgarden in tam
obisk znamenitih muzejev: Skansena, Vase in Nordij-

Odhodi: 1.7., 15.7., 30.7.,
12.8. 2020

Cena pri najmanj 35 udeležencih: od
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od

569 €
609 €

skega muzeja. Lahko se boste sprehodili po nakupovalni ulici. Popoldne prevoz na letališče in polet proti
domu.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, prevozi po programu, 2x nočitev z zajtrkom v 1/4 notranjih kabinah na ladji, oglede brez vstopnin, spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna kabina
200 €, večerji 85 €, doplačilo za drug tip kabine. Doplačila po želji: okvirne cene vstopnin Stockholm: Vasa
14 €, Skansen 18 €, Nordijski muzej 11 €.

šifra: 20183

šifra: 20184

šifra: 20185

Najlepši norveški fjordi in
Oslo / 6 dni
od 1.099 €

Lofoti, Nordkap in
Finska / 10 dni
od 1.649 €

Skandinavija z
Nordkapom & Lofoti / 12 dni

Odhodi: 25.6., 11.7., 28.7., 22.8. 2020

Odhodi: 24.6., 8.7., 22.7., 5.8. 2020

od 1.790 €

Odhodi: 17.6. 2020
več na www.mmturist.si
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Islandija

ISLANDIJA IN VESTMANSKI OTOKI / 9 dni

1. DAN: LJUBLJANA - EVROPA - REYKJAVIK: Po želji
(doplačilo) prevoz z avtobusom do enega od evropskih letališč in polet v Reykjavik. Po pristanku nastanitev v hotelu v Reykjaviku ali okolici. Nočitev.
2. DAN: KERIO - HAUKADOLUR - GEYSIR STROKKUR - GULLFOSS - THINGVELLIR: Po zajtrku
izlet po Zlatem krogu in ogledi: vulkanskega kraterja
Kerio z jezerom, doline termalnih vrelcev Haukadolur z Geysirom, velikega gejzira, gejzira Strokkur, Zlatega slapa in narodnega parka Thingvellir. Nočitev.

3. DAN: VESTMANSKI OTOKI - VIK: Po zajtrku vožnja s trajektom na slikovite Vestmanske otoke.
Obiskali bomo edini naseljeni otok Heimaey, kjer
gnezdijo ptice – morski papagaji. Vožnja z ladjico
do morske jame Klettshellir, nato pa obisk vasice Vik
z značilnimi klifi Reynisdrangar. Namestitev v okolici in nočitev.
4. DAN: VIK - SKAFTAFELL - JÖK ULSÁRLÓN HÖFN - EGILSSTADIR: Po zajtrku obisk NP Skaftafell in ogled slapa z bazaltnimi stebri Svartifoss,
po želji pa vožnja z amfibijskimi vozili po ledeniški
laguni Jökulsárlón. Popoldne bomo obiskali vasico Höfn, ki leži ob ledeniku Vatnajökull, nato pa se
odpeljali v mestece Egilsstadir. Namestitev v okolici in nočitev.
5. DAN: EGILSSTADIR - VZHODNI FJORDI - DETTI
FOSS - JEZERO MYVATN: Po zajtrku obisk vzhodnega dela otoka, kjer so številni fjordi, visoke gore in
kamenine, bogate z minerali ter poldragimi kamni.
Ogledali si bomo veličastni slap Dettifos, nato pa se
odpeljali na obalo jezera Myvatn. Namestitev v okolici in nočitev.
6. DAN: JEZERO MYVATN - GODAFOSS - AKUREYRI:
Po zajtrku izlet do jezera Myvatn, s številnimi gejziri, ki
je pravi raj za ptice. Nato si bomo ogledali mogočnen

šifra: 20109

Odhodi: 29.6., 18.7.,
25.7., 8.8. 2020

1.995 €
Cena pri najmanj 30 udeležencih: od 2.095 €
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 2.195 €
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od

Slap bogov Godafoss ter se odpeljali do fjorda in mesta Akureyri. Namestitev v okolici in nočitev.
7. DAN: AKUREYRI - LAUGARBAKKI - REYKJAVIK: Po
zajtrku vožnja proti jugu, vozili se bomo po čudoviti
pokrajini med islandskimi konji ter obiskali mestece
Laugarbakki. Vožnja v Reykjavik, namestitev in nočitev.
8. DAN: REYKJAVIK - MODRA LAGUNA - EVROPA:
Po zajtrku ogled mestnih znamenitosti: veličastne
Hallgrimurjeve cerkve, Perle in muzeja na prostem,
Arbaer, pristanišča ter se sprehodili po botaničnem
vrtu. Sledi vožnja v v Modro laguno, kjer bo možnost
kopanja v geotermalni vodi. Zvečer prevoz na letališče in nočni let proti domu.
9. DAN: EVROPA - LJUBLJANA: Po jutranjem pristanku bomo pot nadaljevali proti Sloveniji (doplačilo prevoz)

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, avtobusni prevozi po programu, 7x nočitev z zajtrkom v hotelih 2*/3*
(1/2 sobe) ali podeželskih hotelih/penzionih, izlet na Vestmanske otoke, osnovno nezgodno zavarovanje,
spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: povratni avtobusni prevoz iz Slovenije do letališča – pribl.
75 €, enoposteljna soba 550 €, 7x večerja 420 €, obisk Modre lagune 88€, vožnja z ladjico po laguni 58 €,
vstopnine v muzeje pribl. 35 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 15 %.

ISLANDIJA / 4 dni / 5 dni

šifra: 20110 / 20171

več na www.mmturist.si

IZPOSTAVLJAMO:
• REYKJAVIK
• POLOTOK REYKJANES
• »ZLATI TRIKOTNIK«: ðHINGVELLIR GEJZIR STROKKUR, SLAP GULLFOSS, SKALHOLT, HVERAðERDI
• MODRA LAGUNA
• »JUŽNA AVANTURA«: SLAP SELJALANDSFOSS,
SLAP SKOGAFOSS, VIK, LEDENIŠKI JEZIK SOLHEIMAJOKULL
• KEFLAVIK

S posebnim letalom iz Ljubljane!
Odhodi 4 dni: 30.4.,
26.10. 2020
Odhod iz Ljubljane - cena od: 949

€ (3*)
Odhod iz Ljubljane - cena od: 999 € (4*)
Odhodi 5 dni: 2.10. 2020

Odhod iz Ljubljane - cena od: 1.049

Odhod iz Ljubljane - cena od: 1.099

€ (3*)
€ (4*)

Belgija in Luksemburg

BELGIJA IN LUKSEMBURG / 6 dni

1. DAN: LJUBLJANA - MÜNCHEN - STRASBOURG:
Odhod iz Ljubljane ob 5. uri. Vožnja v Avstrijo, mimo
Münchna v Alzacijo, v Strasbourg. Namestitev v hotelu in nočitev.
2. DAN: STRASBOURG - LUKSEMBURG - BRUSELJ:
Po zajtrku ogled mestnih znamenitosti, predvsem
katedrale Notre-Dame s slovitim portalom in sprehod po starem mestnem jedru. Popoldne vožnja v
Luksemburg, kjer bo postanek za ogled starega in
novega dela mesta, pozno popoldne pa vožnja v Belgijo. Na poti proti Bruslju postanek v Waterlooju, kjer
bo ogled muzeja in levjega griča. Vožnja v Bruselj,
namestitev v hotelu in nočitev.

3. DAN: BRUSELJ: Po zajtrku ogled mestnih znamenitosti: Grand Placa, mestne hiše, mestnega simbola
bronastega Manneken-pisa, katedrale sv. Mihaela in
kraljeve palače na Place Royale ter vožnja do Atomiuma. Nočitev v hotelu.
4. DAN: BRUSELJ - GENT - BRUGGE - ANTWERPEN:
Po zajtrku vožnja z avtobusom v Gent, kjer bo postanek za ogled katedrale Sv. Bava, ki hrani znamenit
krilni oltar, delo bratov van Eyck. Pot bomo na daljevali v mestece Brugge, sprehod po starodavnem
mestnem jedru in ogled gradu, ki je bil najstarejša rezidenca flandrijskih grofov. Pozno popoldne vožnja v
Antwerpen, namestitev v hotelu in nočitev.
5. DAN: ANTWERPEN - LOUVAIN - LIEGE AACHEN - MAINZ: Zajtrk, nato ogled mestnih znamenitosti: Velikega trga (Grote Markt), mestne hiše,
Rubensove hiše in po želji muzeja Koninklijka. Sledi vožnja proti jugu do Louvaina in ogled čudovite mestne hiše na Grote Markt ter cerkve Sv. Petra.

šifra: 20111

Brez nočnih voženj
Odhodi: 25.4., 18.8.,
22.9., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 469
Cena pri najmanj 20 udeležencih: 539

€
€

Vožnja mimo Liega v Aachen, kjer bo obisk dvorne
kapele v slogu karolinške renesanse. Nadaljevanje
vožnje po dolini Rena v Mainz. Namestitev v hotelu
in nočitev.
6. DAN: MAINZ - HEIDELBERG: Po zajtrku ogled
romanske stolnice in nagrobnikov mainških nadškofov, nato vožnja do Heidelberga, ki slovi po najstarejši nemški univerzi. Sprehod po mestu in ogled
znamenitosti ter vzpon do grajskih razvalin. Vožnja
prek Münchna in Avstrije v Ljubljano.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 5x nočitev z zajtrkom v hotelih 3* (dvoposteljne sobe), oglede brez
vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje ter spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 175 €, vstopnine pribl. 30 €. POPUSTI: otroci do 12. leta na tretjem ležišču 50 €.
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Irska, Škotska & Velika Britanija

ZELENA IRSKA – Galway Evropska prestolnica kulture / 8 dni

1. DAN: LJUBLJANA – DUBLIN - BELFAST: Polet
v jutranjih urah v Dublin. Vožnja po Dublinu in prvi
ogledi, nato sledi vožnja v Belfast. V prestolnici Severne Irske – Belfastu, so številne znamenitosti le
nekaj minut oddaljene druga od druge. Belfastski
humor je črn in piker. Po ogledu znamenitosti kot so
Opera, Botanični vrt in propagandne poslikave na hišah sledi prenočevanje v okolici Belfasta.
2. DAN: GIANT'S CAUSEWAY: Zadnji ogledi Belfasta
morda ta dan še do Titanik četrti, kjer so izdelali Titanik in kjer je danes sodoben muzej v naravni velikosti
ladje. Informativni ogled in nadaljevanje proti največjemu naravnemu čudesu – Velikanovemu nasipu
(Giant ‘s Causeway). Sestavlja ga ogromno šestero
kotnih stebrov, ki se spuščajo v morje kot ozka polica. Po ogledu tega čuda narave sledi prijetno nadaljevanje poti proti Sligu, oz. proti hotelu.

3. DAN: SLIGO - GALWAY: Po najbolj neokrnjenem
in slikovitem predelu Irske boste prispeli do živahnega mesta Galway. Sprehod do osrednjega trga po lesenih mostovih in slikovitih ulicah. Gričevnato pokrajino Burren zaznamuje siv apnenec in neposeljenost,
tu najdemo čudovito travniško cvetje, sijajno glasbo
in na stotine starih spomenikov.
4. DAN: CLIFF OF MOHER - BUNRATY CASTLE:
Sapo vam bodo vzeli Moherski klifi, ki se dvigajo
nad strmimi prepadi. Sledi ogled enega najbolj avtentičnih irskih gradov Bunraty Castle. V sklopu tega
si ogledamo tudi park, katerega zaznamuje predstavitveno področje irskega podeželja 19. stoletja.
Zapustili bomo območje najdaljše irske reke Shanon
in prispeli do najlepše irske varice Adare, z očarljivo
lego in s slamo kritimi zidanicami.
5. DAN: RING OF KERRY - CORK: Najprej vožnja po
delu znamenitega Ring of Kerry nato se bomo napotili proti gradu Blarney, kjer boste poljubili znameniti kamen na grajskem obzidju. Sledi raziskovanje
mesta Cork, leta 2005 evropska kulturne prestolnice. Pravijo, da je to idealno mesto za pohajkovanje.
Veliko časa ne bo, malo pa že! Sledi vožnja v smeri
Dublina. Prenočevanje.

šifra: 20112

Odhodi: 26.4., 24.5., 28.6.,
7.7., 19.7., 2.8., 9.8., 22.8.,
12.9., 25.10. 2020
Cena pri najmanj 40 udeležencih: od

1.189 €

6. DAN: DUBLIN: Dan bomo preživeli v živahnem
Dublinu. Ogled Trinity College (Kolidž sv. Trojice),
kjer hranijo dragoceno in, nekateri pravijo, najlepšo
knjigo na svetu – Book of Kells (knjiga iz Kellsa). Možnost obiska muzejske zbirke in degustacija najbolj
znanega irskega piva Guiness. Nekaj prostega časa v
mestu. Nočitev.
7. DAN: DUBLIN: Še zadnji ogledi mesta: Trinity College (Kolidž sv. Trojice), kjer hranijo dragoceno in,
nekateri pravijo, najlepšo knjigo na svetu – Book of
Kells (knjiga iz Kellsa). Možnost obiska muzejske zbirke in degustacija najbolj znanega irskega piva Guiness. Nekaj prostega časa v mestu. Nočitev v okolici.
proti Liverpoolu. Namestitev v hotelu in nočitev.
8. DAN: DUBLIN - ZAGREB: Zgodnji polet na enega
od bližnji letališč.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in varnostne pristojbine, štiri nočitve z zajtrki in tri polpenzione
v hotelih 3*, avtobusne prevoze po Irski, cestne in ostale pristojbine, zunanje oglede, stroške spremstva in
organizacije potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 290 €, dodatni izleti ali večerne prireditve, vstopnine
po izbiri, po muzeju oz galeriji (Trinity College, Book of Kells, grad);ogled in degustacija piva ter viskija s spremstvom vodnika. POPUSTI: Otroci 2–12 let na dodatnem ležišču: –15 %. OPOMBA: Doplačilo pri najmanj 30 udeležencih 70 €, pri 20 udeležencih 120 €. V primeru poleta s katerega od bližnjih letališč je prevoz za doplačilo.

ŠKOTSKA MED KLANI IN KILTI / 8 dni

šifra: 20113

Odhodi: 25.4., 16.5., 28.6.,
7.7., 11.7., 25.7., 1.8.*, 8.8.*,
15.8., 1.9., 8.9., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 40 udeležencih: od

1. DAN: LJUBLJANA/SOSEDNJA LETALIŠČA EDINBURGH/GLASGOW: Po pristanku vožnja v Glasgow in tam ogled mestnih znamenitosti: Univerze,
Kelvingrove muzeja, Hydro Arene, Koncertne dvorane Armadillo, katedrale Svetega Munga ter muzeja
religij in Viktorijanskega pokopališča. Namestitev v
hotelu. Večerja in nočitev.
2. DAN: GLASGOW - LOCH LOMOND - INVERARAY FORT WILLIAM OZ. OKOLICA: Po zajtrku nadaljevanje poti do največjega britanskega jezera Loch
Lomond, s postanki za fotografiranje. Sledil bo ogled
mogočnega gradu Inveraray, ki mu je stoletja vladal
klan Campbell. Vožnja do Fort Williama, kjer se bomo
namestili v tipičnem hotelu.
3. DAN: OTOK SKYE - EILEAN DONAN: Vožnja po
slikovitem zahodnem delu do otoka Skye, ki je znan
po čudoviti pokrajini in gorovju Cuillins. Po ogledu
vožnja do znamenitega gradu Eilean Donan, ki leži
na majhnem otočku.
4. DAN: LOCH NESS - INVERNESS (AVIEMORE):
Vožnja do jezera Loch Ness, znanega po pošasti Nessie. Ogledali si bomo visitor center (izvedeli bomo

vse o »pošasti«) in nadaljevali potovanje do ruševin
dvorca, ki je bil nekoč eden največjih in najpomembnejših na Škotskem. Sledi vožnja do prestolnice škotskega višavja, mesta Inverness. V bližini leži Culloden
Moor, prizorišče bitke, kjer so princa Charlesa porazili
Angleži. Bitka se šteje za konec tradicionalne klanovske ureditve.
5. DAN: INVERNESS (AVIEMORE) - BLAIR PITLOCHRY: Vožnja proti gradu Blair, kjer se bomo
sprehodili po čudovitem parku, kjer se sprehajajo pisani pavi in race. Sledila bo vožnja do simpatičnega
Pitlochryija, kjer si bomo v neposredni bližini ogledali eno od znanih destilarn viskija. Vožnjo bomo

nadaljevali čez višavje Grampian po čudoviti dolini
reke Dee do kraljeve rezidence Balmoral. (v primeru
prisotnosti kraljeve družine ogled ni možen). Po postanku vožnja po razgibani pokrajini do hotela.
6. DAN: ABERDEEN - STONEHAVEN - GLAMIS STIRLING: Pot bomo nadaljevali do ribiškega mesta
Stonehaven. V bližini se nahajajo veličastne ruševine
gradu Dunnottar, kjer so posneli Hamleta. Nadaljevanje vožnje do gradu Glamis, kjer je kraljica mati
preživela otroška leta. Po ogledu vožnja v Scone
–nekdanjo rezidenco škotskih kraljev in naprej do
Stirlinga, kjer so kronali škotske kralje. Nočitev.
7. DAN: EDINBURGH: Ogled mestnih zanamenitosti
Edinburgha: Royal Mile, Holyrooda, kraljeve palače,
katedrale St. Giles, parlamenta in utrjenega gradu ter
se sperhodili po znameniti Princes Street. Popoldne
prosto za samostojne oglede mesta. Vožnja v Manchester in nočitev.
8. DAN: GLASGOW/ EDINBURGH - LJUBLJANA: Po
zajtrku odhod na letališče in polet proti domu.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, letališke in varnostne pristojbine, sedem nočitev z zajtrkom, tri večerje,
avtobusne prevoze po programu, spremstvo slovenskega vodnika,stroške organizacije potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 310 €, dodatni izleti ali večerne prireditve: folklorni večer v Edinburgu od 70 €
naprej, vstopnine 5–15 € po muzeju oz galeriji vstopnine pri programu Škotska I. približno 90 €. *OPOMBA:
Doplačilo pri najmanj 30 udeležencih 70 €, pri 20 udeleženiih 120 €. POPUSTI: Otroci 2–12 let na dodatnem
ležišču 15%. *OPOMBA: Odhodi 1. in 8.8 doplačilo 40 €.

ŠKOTSKA IN IRSKA / 13 dni

šifra: 20177

Znamenitosti: Glasgow, Edinburgh, Loch Ness, Inverness, Belfast, Dublin, Moherski klifi, Rock of Cashel

več na www.mmturist.si
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1.198 €

Odhodi: 20.7. 2020
Cena pri najmanj 30 udeležencih: 1.690

€

Irska, Škotska & Velika Britanija

LONDON IN ANGLEŠKA DOŽIVETJA / 5 dni

1. DAN: LJUBLJANA - LONDON: Polet z ljubljanskega letališča v London. Po pristanku vožnja v London
in ogled mestnih znamenitosti peš in z metrojem:
Tower Bridge, Tower of London, katedrale Sv. Pavla,
Milenijskega mostu . Nočitev v hotelu.
2. DAN: LONDON: Po zajtrku nadaljevanje ogleda mestnih znamenitosti peš in z metrojem: Buckinghamske
palače, Westminstrske opatije, parlamenta in Big Bena,
Downing streeta, trga Trafalgar z Nelsonovim spomenikom, Piccadilly Circusa. Popoldne možnost obiskala
muzeja voščenih lutk Madame Tussaud’s. Nočitev.
3. DAN: LONDON - (STRATFORD - OXFORD): Po zajtrku po želji (doplačilo) izlet v v Stratford in Oxford.

Najprej obisk Stratforda , rojstnega mesta pesnika Sheakspearja, možnost ogleda njegove rojsten hiše in gledališča, nato pa vožnja v Oxforda. Sprehod po slovitem
univerzitetnem mestu ob Temzi, ki se ponaša z najstarejšo angleško univerzo. Na poti do Londona še postanek za obisk srednjeveškega gradu Warwick. Nočitev.
4. DAN: LONDON - (SAILSBURY-STONEHENGE BATH): Po zajtrku po želji (doplačilo) izlet z avtobusom v Sailsbury, kratek postanek za ogled katedrale
in središča mesta, nato pa vožnja v mondeno mesto
Bath, ki slovi po vročih vrelcih, rimskih kopelih in veličastni opatiji iz 15. st.. Po ogledu vožnja v Stonehenge, kjer stojijo znameniti kamniti velikani iz neolitika
in bronaste dobe. Območje je na Unescovem sezna-

Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 479

€
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 509 €
mu kulturne dediščine. Povratek v London. Zvečer
možnost panoramske vožnje z London Eye. Nočitev.
5. DAN: LONDON - LJUBLJANA: Po zajtrku prosto
za obisk muzejev, galerij, nakupe ... Polet proti Ljubljani.

šifra: 20115

več na www.mmturist.si
Trafalgar z znamenitim Nelsonovim spomenikom, Piccadilly Circusa. Londonski utrip bomo doživeli tudi
peš in s podzemno železnico. Nočitev.
3. DAN: LONDON: Po zajtrku prosto, po želji si bomo
ogledali Tower of London in Tower bridge in se sprehodili po znameniti ulici Oxford Street. Predlagamo
plovbo po Temzi do Greenwicha in obisk observatorija ali ogled enega od muzejev, kot so muzej voščenih lutk Madame Tussaud's, Tate galerija, ... Po želji
večerja v eni od restavracij. Nočitev.

Odhodi: 14.2., 21.2., 19.3.,
25.4., 28.4., 6.6., 25.6., 24.7.,
6.8., 20.8., 17.9., 25.9. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od

399 €

4. DAN: LONDON - LJUBLJANA: Po zajtrku prosto
do prevoza na letališče in polet v Ljubljano.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, vključen en kos ročne prtljage velikosti 56x45x25 cm, avtobusni,
prevoz letališče - hotel - letališče, 3 nočitve s zajtrkom v hotelu 3* (1/2 sobe), oglede brez vstopnin, nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 99 €, 1 kos
oddane za oddajo do 20 kg 60–80 €, večerja v pubu 21 €, muzej voščenih lutk Madame Tussaud's 35 GBP,
poldnevni izlet z ladjo po Temzi v Greenwich 18 GBP, podzemna dnevna vozovnica pribl. 20 GBP. POPUSTI: otrok do 12. leta 10 %.

LONDON / 5 dni

šifra: 20116

več na www.mmturist.si
trga Trafalgar z znamenitim Nelsonovim spomenikom ter Piccadilly Circusa. Londonski utrip bomo doživeli tudi peš in s podzemno železnico, po želji obisk
muzeja Madame Tussaud's. Nočitev.
3. DAN: LONDON: Po zajtrku prosto, po želji si bomo
ogledali Tower of London in Tower bridge in se sprehodili po nakupovalni ulici Oxford Street. Predlagamo plovbo po Temzi do Greenwicha in obisk observatorija ali ogled enega od muzejev. Po želji večerja v
eni od restavracij. Nočitev.
4. DAN: LONDON/WINDSOR - LJUBLJANA: Po zajtrku
prosto. Po želji se lahko odločimo za izlet v Windsor, kjer

1. DAN: LJUBLJANA - LONDON: Zbor potnikov na
ljubljanskem letališču in polet v London. Namestitev
v hotelu, nočitev.
2. DAN: LONDON: Po zajtrku sledi avtobusni ogled
znamenitosti: Buckinghamske palače, Westminstrske
opatije, parlamenta in Big Bena, Downing streeta z
rezidenco britanskega ministrskega predsednika,

Odhodi: 21.2., 28.4., 28.5.,
25.6., 6.8., 25.9.,
28.10. 2020

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, vključen 1 kos ročne prtljage velikosti 56x45x25 cm, avtobusni, prevoz
letališče - hotel - letališče, 4 nočitve z zajtrkom v hotelu 3* (1/2 sobe), oglede brez vstopnin, nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 139 €, 1 kos oddane prtljage do 20 kg
na letalu 80 €, večerja v Pubu 21 €, izlet v Salisbury in Stonehange: 79 €, izlet v Stradford in 59 €, povratni prevoz
na letališče 58 €, poldnevni izlet z ladjo v Greenwich 18 GBP, morebitne vstopnine na poti. POPUSTI: otrok do 12.
leta na tretjem ležišču 10 %.

LONDON / 4 dni

1. DAN: LJUBLJANA - LONDON: Zbor potnikov na
ljubljanskem letališču in polet v London. Namestitev
v hotelu, nočitev.
2. DAN: LONDON: Po zajtrku sledi avtobusni ogled
znamenitosti: Buckinghamske palače, Westminstrske
opatije, parlamenta in Big Bena, Downing streeta z
rezidenco britanskega ministrskega predsednika, trg

šifra: 20114

Odhodi: 21.2., 28.4., 28.5.,
25.6., 6.8., 25.9., 28.10. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 479 €
je rezidenca kraljeve družine. V času protokolarnih dogodkov obisk notranjih kraljevih apartmajev ni možen,
ogledali pa si bomo vasico in dvorišče. Nočitev.
5. DAN: LONDON - LJUBLJANA: Zajtrk. Prosto do
prevoza na letališče in polet v Ljubljano.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, vključen en kos ročne prtljage velikosti 56x45x25 cm, avtobusni, prevoz letališče - hotel - letališče, 4 nočitve s zajtrkom v hotelu 3* (1/2 sobe), oglede brez vstopnin, nezgodno
zavarovanje, spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 139 €, 1 kos oddane za
oddajo do 20 kg 60–80 €, večerja v pubu 21 €, doplačilo za za sedeže na letalu: 14 €, muzej voščenih lutk Madame Tussaud's 35 GBP, poldnevni izlet z ladjo po Temzi v Greenwich 18 GBP, podzemna dnevna vozovnica
20 GBP. POPUSTI: otrok do 12. leta 10 %.

ANGLIJA IN WALES / 9 dni
1. DAN: SLOVENIJA - NEMČIJA
2. DAN: KOLN - HOEK VAN HOLLAND
3. DAN: LONDON
4. DAN: STONEHENGE - SALISBURY - BATH - CARDIFF
5. DAN: CARDIFF - ST. DAVIDS - ABERYSTWITH
6. DAN: SNOWDONIA - CAERNARFON - CONVY CHESTER
7. DAN: CHESTER - BIRMINGHAM - WARWICK
8. DAN: STRATFORD UPON AVON - CAMBRIDGE -

šifra: 20117

več na www.mmturist.si

Odhodi: 26.6., 14.8. 2020
Cena pri najmanj 40 udeležencih: 1.090

€
Cena pri najmanj 30 udeležencih: 1.190 €
HARWICH
9. DAN: ROTTERDAM - SLOVENIJA
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Avstrija & Nemčija

DUNAJ / 2 dni

šifra: 20118

dvorcu Hofburgu, si ogledali stolnico Sv. Štefana, po
želji pa tudi zakladnico in grobnico Habsburžanov.
Namestitev v hotelu. Po želji večerja v Grinzingu ali
obisk zabavišča Prater. Nočitev v hotelu.
2. DAN: DUNAJ - LJUBLJANA: Po zajtrku vožnja do
Schönbrunna, ogled dvorca s parkom in nato vrnitev v mesto. Ogledali si bomo še ostale znamenitosti mesta: dvorec Belvedere, Plečnikovo Zacherlovo
hišo, znamenito stavbo Secesije. Po ogledih bo prosto za ogled muzejev in galerij. Zvečer se bomo od1. DAN: LJUBLJANA - DUNAJ: Odhod iz Ljubljane
ob 6. uri. Vožnja v Avstrijo do Dunaja. Na panoramskem ogledu mesta si bomo ogledali palače ob Ringu,
nato pa se bomo sprehodili po nekdanjem cesarskem

Odhodi: 14.3., 4.4., 25.4.,
1.5., 23.5., 20.6., 15.8., 26.9.,
24.10., 5.12., 10.12., 19.12. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 99

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 116 €
pravili proti Sloveniji in v Ljubljano prispeli v poznih
večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* (dvoposteljne sobe), oglede brez
vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba
25 €, vstopnine pribl. 25 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na 3. ležišču 10 €.

SALZBURG, PASSAU IN KRIŽARJENJE DO LINZA / 2 dni
in po želji ogled okrasnega vrta s čudežnimi vodometi. Po prihodu v Salzburg ogled mestnih znamenitosti, po želji vzpon na grajski grič in tam ogled muzejske zbirke. Popoldne vožnja v nemški Passau, ki
leži ob sotočju Donave, Inna ter Ilza in ogled mestnih
znamenitosti. Namestitev v hotelu, nočitev.
2. DAN: PASSAU - LINZ - KREMSMÜNSTER LJUBLJANA: Po zajtrku vožnja s panoramsko ladjo po
Donavi do Linza. Sledil bo ogled mestnega središča,
nato pa dalje do Kremsmünstra. Po želji ogled zname1. DAN: LJUBLJANA - HELLBRUNN - SALZBURG PASSAU: Odhod iz Ljubljane ob 6. uri. Vožnja v Avstrijo proti Salzburgu. Postanek v dvorcu Hellbrunn

Odhodi: 1.5., 23.5., 20.6.,
22.8., 19.9., 3.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 139

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 159 €
nitosti benediktinskega samostana. Pozno popoldne
se bomo odpravili proti Sloveniji in v Ljubljano prispeli
v večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, nočitev z zajtrkom v hotelu 3* (dvoposteljne sobe), prevoz z ladjo
od Passaua do Linza, oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta.
DOPLAČILA: enoposteljna soba 25 €, vstopnine pribl. 20 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 14 €.

NEMŠKA ROMANTIČNA CESTA IN DOLINA RENA / 4 dni

1. DAN: LJUBLJANA - ULM - RÜDESHEIM: Odhod iz
Ljubljane ob 5. uri. Vožnja preko Avstrije v Nemčijo,
do Ulma, kjer bo daljši postanek za ogled mesta in
stolnice, ki je ena največjih in najpomembnejših verskih stavb v Evropi in se ponaša z najvišjim zvonikom
(161 m). Po ogledu starega mestnega jedra in sprehodu po ulicah med tipičnimi predalčastimi hišami
nadaljevanje potovanja v vinorodno deželo Porenje
– Rheinland ob Renu v mesto Rüdesheim. Večerja in
nočitev v hotelu.
2. DAN: RÜDESHEIM - LORELEY - KOBLENZ WÜRZBURG: Po zajtrku se bomo po želji vkrcali na
ladjo in se peljali po renski soteski, mimo številnih

gradov in trdnjav ter visoke pečine Loreley, kjer je po
legendi svetlolasa lepotica Loreley zapeljevala čolnarje v smrt. Po štirih urah plovbe se bomo izkrcali
v Koblenzu in po kratkem ogledu mesta nadaljevali
pot do mesta Würzburg. Panoramski ogled mesta in
po želji pokušnja lokalnih vin. Nastanitev v hotelu v
mestu ali okolici, večerja in nočitev.
3. DAN: WÜRZBURG - ROTHENBURG: Po zajtrku
ogled mogočne baročne rezidence, ki jo obdajajo
vrtovi in parki ter fontane. Po ogledu nadaljevanje
vožnje po slikoviti romatični cesti v Rothenburg ob
reki Tauber. Sprehod po starem srednjeveškem mestnem jedru in ogled cerkve sv. Jakoba, z znamenitim Riemenschneiderjevim oltarjem Rešnje krvi.
Namestitev v hotelu v okolici, večerja in nočitev.
4. DAN: ROTHENBURG - DINKELSBÜHL AUGSBURG - LJUBLJANA: Po zajtrku vožnja do ro-
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šifra: 20119

Odhodi: 30.4., 26.6.,
13.8., 17.9., 8.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 299

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 355 €
mantičnega mesta Dinkelsbühl, postanek za ogled
mestnega središča z znamenito cerkvijo. Sledila
bo vožnja v Nordlingen, ki leži sredi kraterja, kjer
bomo obiskali geološki muzej in si ogledali mesto.
Naslednji postanek bo v Augsburgu, kjer si bomo
ogledali središče mesta z mestno hišo, Avgustovim
vodnjakom, stolnico in cerkvijo sv. Ane z grobnico
in po želji naselje Fuggerei. Popoldne se bomo odpravili proti Sloveniji in v Ljubljano prispeli v nočnih
urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 3x polpenzion v hotelih 3* (1/2 sobe), oglede brez vstopnin, nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba 75 €, vstopnine pribl. 25 €,
ladja po Renu približno 40 €., pokušina vin pribl. 12 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 20 €.

PO POTI PRIMOŽA TRUBARJA / 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - AUGSBURG - TÜBINGEN:
Odhod iz Ljubljane ob 5. uri. Vožnja v Nemčijo, v
Augsburg, kjer si bomo ogledali mestno središče z
mogočno mestno hišo, Avgustovo fontano, stolnico, cerkvijo sv. Ane, Fuggerjevo palačo, rojstno hišo
slikarja H. Holbeina st. in Fuggerei. Po ogledu vožja

šifra: 20188

proti Tübingenu, namestitev v hotelu v okolici, večerja in nočitev
2. DAN: TÜBINGEN - DERENDINGEN - BAD URACH:
Po zajtrku kratek ogled mesta, nato vožnja v Derendingen, kjer je Trubar med leti 1567–86 vodil župnijo.
V cerkvi sv. Gala, polni nemških in slovenskih obeležij
in knjig, je tudi pokopan. Sledila bo vožnja v Bad Urach,
ogled Trubarjevega spomenika in mestnih znamenitosti. Vrnitev v hotel, nočitev.
3. DAN: TÜBINGEN - ULM - KEMPTEN - LJUBLJANA:
Zajtrk. Vožnja v Ulm, ki se ponaša s stolnico in najvišjim
zvonikom na svetu, nato pa ogled starega mestnega je-

šifra: 20120

Odhodi: 17.4., 1.5., 23.5.,
26.6., 25.9., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 199
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 229

€
€

dra. Sledil bo ogled mesta Kempten, kjer si bomo ogledali
Trubarjevo cerkev in župnišče. Popoldne se bomo odpravili proti Sloveniji in v Ljubljano prispeli v poznih večernih
urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 1x polpenzion in 1 x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* (dvoposteljne sobe), oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje ter spremstvo in organizacijo potovanja.
DOPLAČILA: enoposteljna soba 50€, vstopnine pribl. 15 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 20 €.

Nemčija

PRAVLJIČNI BAVARSKI GRADOVI / 3 dni
vika II. Bavarskega. Pozno popoldne nadaljevanje
poti po bavarskem podeželju v avstrijske Reutte. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN: ETTAL - LINDERHOF - NEUSCHWANSTEIN:
Po zajtrku vožnja v vasico Oberammergau, znano po
pasijonskih igrah in po kratkem postanku vožnja v
Ettal, kjer si bomo ogledali benediktinski samostan
s cerkvijo. Popoldne bomo obiskali rokokojski grad
Linderhof, nato pa nadaljevali pot do najlepšega izmed gradov Ludvika II. Bavarskega, Neuschwansteina. Ogled gradu in okolice, pred povratkom v hotel
še obisk rokokojske cerkve v Wiesu. Večerja in nočitev.
3. DAN: REUTTE - INNSBRUCK - LIENZ LJUBLJANA: Po zajtrku vožnja v Innsbruck, kje bo
1. DAN: LJUBLJANA - KIMSKO JEZERO - HERRENINSEL: Odhod iz Ljubljane ob 6. uri. Vožnja v
Avstrijo do Kimskega jezera (Chiemsee). Vožnja z
ladjo na otok Herren, kjer si bomo ogledali grad Lud-

šifra: 20121

Odhodi: 27.3., 17.4., 25.4.*,
1.5.*, 22.5., 26.6., 28.8.,
25.9.*, 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 199
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 229

€
€

ogled starega dela mesta. Popoldne vožnja čez
Brennerski prelaz v Italijo. Vožnja mimo zgodovinskega Brixna, v Innichen (S. Candido), ki se ponaša
z zanimivo romansko cerkvijo. Po ogledih se bomo
odpravili proti Sloveniji in v Ljubljano prispeli v večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x polpenzion v hotelu 3* (dvoposteljne sobe), osnovno nezgodno
zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba 25 €/noč, vstopnine in vožnja
z ladjo pribl. 35 €. Otroci do 18. leta ne plačajo vstopnin. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 20 €.
*Doplačilo za odhode 25.4., 1.5., 25.9. je 15 €.

PRAVLJIČNI BAVARSKI GRADOVI / 2 dni

šifra: 20122

Odhodi: 28.3., 25.4., 30.4., 2.5.,
23.5., 20.6., 26.6.,29.8., 26.9.,
10.10., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 134
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 159

1. DAN: LJUBLJANA - KIMSKO JEZERO - HERRENINSEL - LINDERHOF: Odhod iz Ljubljane ob 5. uri. Vožnja
v Avstrijo do Kimskega jezera: z ladjo se bomo peljali
na otok Herren, na katerem si bomo ogledali razkošen
grad Ludvika II. Bavarskega. Sledila bo vožnja do gradu Linderhof, kjer bo ogled notranjščine rokokojskega

gradu. Zvečer prihod v avstrijske Reutte. Namestitev v
hotelu, večerja in nočitev.

2. DAN: NEUSCHWANSTEIN - OBERAMMERGAU ETTAL - LJUBLJANA: Po zajtrku vožnja do gradu Neuschwanstein, ki velja za najlepšega od gradov Ludvika
II. Bavarskega. Ogled gradu in okolice, ki nas popelje v
srednjeveški svet vitezov in trubadurjev, nato pa postanek v vasici Oberammergau, ki je svetovno znana
po rezbarski šoli in pasijonskih igrah. Sledila bo vožnja
v Ettal, kjer si bomo ogledali benediktinski samostan
s cerkvijo. Po ogledu se bomo odpravili proti Sloveniji
in v Ljubljano prispeli v večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 1x polpenzion v hotelu 3* (dvoposteljne sobe), osnovno nezgodno
zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba 25 €/noč, vstopnine in vožnja
z ladjo pribl. 35 €. Otroci do 18. leta ne plačajo vstopnin. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 15 €.

BERLIN, DRESDEN IN BAMBERG / 5 dni

1. DAN: LJUBLJANA - DRESDEN: Odhod iz Ljubljane
ob 5. uri. Vožnja z avtobusom preko Avstrije v Nemčijo, mimo Nürnberga v Dresden. Po prihodu v mesto
ogled arhitekturnega kompleksa Zwinger, ki ga sestavljajo galerije, paviljoni in dvorane z bogatim kiparskim okrasjem. Namestitev v hotelu in nočitev.
2. DAN: DRESDEN - SPREEWALD - BERLIN: Po zajtrku ogled mestnih znamenitosti: Semperjeve Opere,
Schlossplatza, Bruehlische Terasse, Frauenchirche in
Fuerstenganga. Po želji tudi ogled Gemaeldegalerie.

€
€

Sledi vožnja mimo slikovitega Spreewalda do Berlina.
Po prihodu panoramski ogled mestnih znamenitosti:
Brandenburških vrat, avenije Unter den Linden, Muzejskega otoka z znamenitim Pergamonskim muzejem.
Nato še ogled Nikolajeve četrti, Alexanderplatza z Rdečo mestno hišo, Neptunovim vodnjakom, katedralo in
televizijskim stolpom. Namestitev v hotelu, nočitev.
3. DAN: BERLIN: Po zajtrku nadaljevanje ogleda
mestnih znamenitosti, med drugimi baročnega
dvorca Charlottenburg, Reichstaga, Siegessaeula,
hiše Checkpoint Charlie, nato se bomo sprehodili
po Ku’dammu, najdaljši in najbolj živahni ulici mesta. Najvidnejši simbol mesta je med vojno porušena
cerkev Gedaechtniskirche, ob katerem stoji sodobna
cerkev iz stekla in betona. Popoldne bo prosto za
samostojne oglede ali obisk poslopja Europa Centera, kjer so številne trgovine in restavracije. Vrnitev v
hotel in nočitev.
4. DAN: BERLIN - POTSDAM - BERLIN: Po zajtrku
izlet v Potsdam, nekdanjo rezidenco pruskih kra-

šifra: 20123

brez nočnih voženj

Odhodi: 25.4., 1.5., 11.6.,
26.9., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 329
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 379

€
€

ljev. Njegova največja znamenitost je rokokojski
dvorec Sanssouci s terasastim parkom, vinogradom,
vodnjaki in vodometi. Po ogledu vrnitev v Berlin in
prosto za samostojne oglede. Nočitev.
5. DAN: BERLIN - BAMBERG - LJUBLJANA: Zajtrk,
nato vožnja v Bamberg, kjer bo postanek za ogled
starega mestnega jedra, ki ga sestavljata trgovski
in cerkveni del, povezuje pa ju stara mestna hiša.
Ogledali si bomo še romansko stolnico s štirimi
zvoniki, ki v notranjosti hrani številne kiparske
umetnine. Vožnja mimo Nürnberga v Avstrijo in
dalje proti Sloveniji. V Ljubljano bomo prispeli v
večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 4x nočitev z zajtrkom v hotelih 3* (dvoposteljne sobe), izlet v
Potsdam, oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje ter spremstvo in organizacijo potovanja.
DOPLAČILA: enoposteljna soba 100 €, vstopnine pribl. 40 €, obvezna mestna pristojbina. POPUSTI: otrok
do 12. leta na tretjem ležišču 38 €.
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Nemčija

BERLIN Z LETALOM / 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - BERLIN: Zbor potnikov na letališču in polet do Berlina. Po prihodu v mesto avtobusni ogled znamenitosti: Olimpijskega stadiona, dvorca
Charlottenburg, znamenitega Kudamma, Wilhemove
cerkve, elitnega KaDeWeja, Brandenburških vrat, Parlamenta in Kanclerske palače. Sledi še postanek pri
Zidu – galeriji. Po ogledu vožnja do hotela. Zvečer po
želji vožnja z ladjo po reki Spree ali sprehod po živahnem Ku'dammu. Nočitev.
2. DAN: BERLIN: Po zajtrku nadaljevanje ogleda me-

stnih znamenitosti z lokalnimi prevozi: Chekpointa
Charlie, Alexanderplatza, stolnice, Muzejskega otoka,
Opere ter Nikolajeve četrti. Po želji vzpon na TV Stolp
ali obisk muzeja. Popoldan vožnja z metrojem do Potsdamskega trga na katerem je Sony center in kompleks
novih modernih zgradb. Ogled bomo nadaljevali mimo
Hitlerjevega bunkerja in memoriala posvečenega holokavstu. Zvečer po želji (doplačilo) obisk zabaviščnega
teatra in predstave v Friedrichstadt Palast. Nočitev.
3. DAN: BERLIN - POTSDAM - LJUBLJANA: Po zajtrku
predlagamo obisk muzejev, prosto za nakupe, oglede

šifra: 20124

Odhodi: 20.3., 25.4., 29.4., 29.5.,
14.8., 11.9., 23.10., 30.10. 2020

Cena pri najmanj 30 udeležencih: od 279
Cena pri najmanj 20 udeležencih: od 309

€
€

ali izlet do Potsdama (doplačilo), nekdanje rezidence
pruskih kraljev. Zunanji ogled čudovitega dvorca Sannssouci in nato povratek v Berlin. Sledi vožnja do letališča in polet proti domu.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz bližnje letališče - Berlin - bližnje letališče z ročno prtljago, letališke in varnostne pristojbine, avtobusni transfer letališče - hotel - letališče v Berlinu, avtobusni panoramski ogled, 2x
nočitev z zajtrkom v hotelu 3* (1/2 soba), oglede brez vstopnin ter spremstvo in organizacijo potovanja.
DOPLAČILA: enoposteljna soba 75 €, prtljaga za oddajo prib. 60 €, izlet v Potsdam 25 €, vožnja z ladjico po
reki Spree pribl. 15 €, nemški zgodovinski muzej 14 €, Pergamon muzej 19 €, Checkpoint Charlie 14,5 €, karta
za mestni prevoz pribl. 6,90 €, vstopnine 4–15 € / muzej, prevoz do letališča Benetke: 29 € / smer. POPUSTI:
Otroci do 12. let na dodatnem ležišču 15 %.

Madžarska

VIKEND V BUDIMPEŠTI / 2 dni

1. DAN: LJUBLJANA - BUDIMPEŠTA: Odhod iz Ljubljane ob 5. uri. Vožnja na Madžarsko, v Budimpešto.
Po prihodu vzpon na Gerhardov hrib s Spomenikom
svobode in Citadelo, nato pa ogled mestnih znamenitosti v Pešti: Trga herojev s kipom arhangela Gabrijela, Državne opere, Parlamenta ter bazilike sv. Stefa-

na. Zvečer po želji večerja v tipični madžarski čardi s
folkloro. Namestitev v hotelu, nočitev.
2. DAN: BUDIMPEŠTA - LJUBLJANA: Po zajtrku
ogled mestnih znamenitosti Budima: Kraljeve palače, grajske palače, Ribiške trdnjave in Matijeve cerkve. Vožnja do Blatnega jezera, madžarskega morja
in postanek na slikovitem polotoku Tihany za krajši
sprehod in ogled. Vožnja proti Sloveniji, kamor bo
prihod v poznih večernih urah.

šifra: 20125

Odhodi: 7.3., 21.3., 4.4., 18.4.,
25.4., 1.5., 23.5., 30.5., 20.6.,
27.6., 29.8., 26.9., 10.10., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 99

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 119 €

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, nočitev z zajtrkom v hotelu 3/4* (1/2 sobe), zunanje oglede, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: 1/1 soba 20 €, vstopnine pribl.
15–20 €, večerja v čardi pribl. 25 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 10 €.

BUDIMPEŠTA, KOLENO DONAVE IN EGER / 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - BUDIMPEŠTA: Odhod iz Ljubljane ob 5. uri. Vožnja na Madžarsko, v Budimpešto.
Po prihodu vzpon na Gerhardov hrib s Spomenikom
svobode in Citadelo, nato pa ogled mestnih znamenitosti v Pešti: Trga herojev s kipom arhangela Gabrijela,
Državne opere, Parlamenta ter bazilike sv. Stefana. Popoldne ogled mestnih znamenitosti Budima: Kraljeve
palače, grajske palače, Ribiške trdnjave in Matijeve
cerkve, nato pa še ogled nekaterih čudovitih mostov

čez Donavo. Zvečer po želji večerja v tipični madžarski
čardi s folkloro. Namestitev v hotelu, nočitev.
2. DAN: BUDIMPEŠTA - SZENTENDRE - VIŠEGRAD BUDIMPEŠTA: Po zajtrku izlet ob Donavi v mestece
Szentendre in po ogledu znamenitosti vožnja dalje v
Višegrad. Ogled nekdanje kraljeve palače in utrdbe,
mestnega obzidja in Salamonovega stolpa. Popoldne vrnitev v Budimpešto, po želji plovba z ladjo po
Donavi in večerja. Nočitev.
3. DAN: BUDIMPEŠTA - EGER - LJUBLJANA: Po zaj
trku vožnja v Eger, ogled znamenitosti mesta, ki je
znano po tipičnem vinu »bikova kri«. Po ogledu bo

Cena pri najmanj 45 udeležencih: 159

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 189 €
prosto za samostojne oglede in obiske vinskih kleti,
ki so vzidane v vulkansko kamnino. Popoldne vožnja
v Dolino lepih žena, kjer bo možnost poskušnje vin.
Vožnja v Slovenijo, kamor bo prihod v večernih urah.

šifra: 20127

hardov hrib s Spomenikom svobode in Citadelo,
nato pa ogled mestnih znamenitosti v Pešti: Trga
herojev s kipom arhangela Gabrijela, Državne opere,
Parlamenta ter bazilike sv. Stefana. Popoldne ogled
mestnih znamenitosti Budima: Kraljeve palače,
grajske palače, Ribiške trdnjave in Matijeve cerkve,
nato pa še ogled nekaterih čudovitih mostov čez Donavo. Pozno popoldne povratek v Slovenijo.
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Odhodi: 3.4., 25.4., 1.5.,
22.5., 26.6., 18.9., 24.10. 2020

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x nočitev z zajtrkom v hotelu 3/4* (1/2 sobe), izlet v Szentendre in Višegrad, zunanje oglede, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo potovanja.
DOPLAČILA: 1/1 soba 40 €, pokušina vin 10 €, večerja in pijača v čardi pribl. 25 €, večerja na ladjici pribl.
26 €, vstopnine v muzeje 5–8 € /muzej. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 20 €.

BUDIMPEŠTA / 1 dan

1. DAN: LJUBLJANA - BUDIMPEŠTA - LJUBLJANA:
Zgodaj zjutraj odhod iz Ljubljane in vožnja na Madžarsko, v Budimpešto. Po prihodu vzpon na Ger-

šifra: 20126

Odhodi: 7.3., 21.3., 4.4.,
23.5., 30.5., 13.6., 27.6.,
29.8., 26.9., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: od 42

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 52 €

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, zunanje oglede, osnovno nezgodno zavarovanje ter spremstvo in
organizacijo izleta. DOPLAČILA: Matijeva cerkev 5 €, Ribiška trdnjava 3,5 €.

Slovaška & Češka

OD DUNAJA DO BRATISLAVE Z LADJO TER BUDIMPEŠTA / 3 dni
PLOVBA PO DONAVI VKLJUČENA V CENO

1. DAN: LJUBLJANA - DUNAJ - BRATISLAVA: Odhod
iz Ljubljane ob 5. uri. Vožnja na Dunaj. Po prihodu
ogled mestnih znamenitosti in sprehod po mestnem
središču z ogledom Hofburga ter stolnice sv. Štefana.
Vožnja do Hundertwasserjeve ulice in kratek ogled.
Popoldan plovba z ladjo po Donavi v Bratislavo. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN: BRATISLAVA - BUDIMPEŠTA: Po zajtrku
ogled mestnih znamenitosti: grajskega griča, spo-

menika Slavina, Michalovega stolpa, Mozartove palače, Academie Istropolitane, palače rodbine Keglevič,
Redute ter Martinove katedrale. Sledila bo vožnja v
Budimpešto. Po prihodu vzpon na Gerhardov hrib,
kjer stojita Spomenik svobodi ter Citadela. Namestitev v hotelu, zvečer možnost večerje v tipični madžarski čardi s folkloro. Nočitev.
3. DAN: BUDIMPEŠTA - TIHANY - LJUBLJANA: Po
zajtrku ogled mestnih znamenitosti, sprehod po
Budimu, kjer stojijo Kraljeva palača, neorenesančna grajska palača, Ribiška trdnjava in Matijeva cer-

znamenitosti: Staromestnega trga z mestno hišo in
univerzo, Židovske četrti ter Vaclavskega trga. Nato
vožnja do hotela in namestitev. Po želji večerja v eni
od značilnih praških pivnic. Nočitev v hotelu.
2. DAN: PRAGA - LJUBLJANA: Po zajtrku ogled
Plečnikove cerkve in sprehod po mestu. Možnost
vožnje z ladjo po Vltavi s kosilom. V popoldanskih
urah se bomo odpeljali proti Sloveniji in v Ljubljano
prispeli v nočnih urah.

slovitega češkega piva. Sledila bo vožnja v Prago, namestitev v hotelu in nočitev.
2. DAN: PRAGA: Po zajtrku vožnja na Hradčane in tam
ogled zakladnice Loreta, stolnice sv. Vida, Zlate uličke
in sprehod po Mali strani do Vltave ter čez Karlov most
v staro mestno jedro. Ogled mestnih znamenitosti:
Staromestnega trga z mestno hišo in univerzo, Židovske četrti ter Vaclavskega trga. Po želji večerja v eni
od značilnih praških pivnic. Nočitev v hotelu.
3. DAN: PRAGA - LJUBLJANA: Po zajtrku se bomo
napotili do »vinohradov«, kjer stoji Plečnikova cerkev
Srca Jezusovega. Po ogledu nadaljevanje ogleda me-

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 219 €
kev, nato še ogled Pešte. Ogledali si bomo Državno
opero, Parlament. Vožnja do Blatnega jezera v Tihany, kratek postanek. Povratek v Slovenijo.

šifra: 20129

Odhodi: 28.3., 18.4., 25.4., 2.5.,
23.5., 6.6., 20.6., 27.6., 29.8.,
26.9., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 109
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 129

€
€

šifra: 20130

Odhodi: 20.3.,3.4., 17.4.,
25.4.*, 1.5.*, 22.5., 5.6., 26.6.*,
21.8., 25.9., 2.10., 24.10.*,
31.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 159
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 189

€
€

stnih znamenitosti v Pragi in po želji vožnja z ladjo
po Vltavi. Popoldne povratek proti Sloveniji, kamor
bomo prispeli pozno zvečer.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* (dvoposteljne sobe), oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba 44 €, večerja v pivnici pribl. 20 € križarjenje po Vltavi s kosilom pribl. 20 €, večerja v hotelu 10 €, vstopnine pribl. 20–25 €,
ogled in pokušina piva pribl. 7 €. POPUSTI: otrok do 12. leta 20 €.*Doplačilo za odhode 25.4., 1.5., 26.6., 24.10. je 10 €.

PRAGA IN ČEŠKI GRADOVI / 4 dni

1. DAN: LJUBLJANA - ČEŠKE BUDJEJOVICE PRAGA: Odhod iz Ljubljane ob 5. uri. Vožnja prek Avstrije do Čeških Budjejovic. Ogled starega mestnega
središča: Trga Otokarja II. s Samsonovim vodnjakom
in magistrata Radnice. Nato vožnja mimo številnih
gradov in dvorcev v Prago, nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN: PRAGA: Po zajtrku vožnja na Hradčane in
tam ogled zakladnice Loreta, stolnice sv. Vida, Zlate
uličke ter sprehod po Mali strani do Vltave ter čez

Cena pri najmanj 45 udeležencih: 189

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* (dvoposteljne sobe), oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: 1/1 soba 25 €, vstopnine
pribl. 15 €, večerja v pivnici pribl. 20 €, križarjenje po Vltavi s kosilom pribl. 20 €. POPUSTI: otrok do 12. leta 15 €.

PRAGA – ZLATO MESTO OB VLTAVI / 3 dni

1. DAN: LJUBLJANA - ČEŠKI KRUMLOV - ČEŠKE
BUDJEJOVICE - PRAGA: Odhod iz Ljubljane ob 5. uri.
Vožnja prek Avstrje v Češki Krumlov, kjer bo postanek
za ogled mesta z odlično ohranjenim gradom, nato pa
vožnja do Čeških Budjejovic. Ogled starega mestnega
središča: Trga Otokarja II. s Samsonovim vodnjakom in
magistrata Radnice. Po želji obisk pivnice in poskušnja

Odhodi: 17.4., 25.4., 30.4., 22.5.,
12.6., 26.6., 28.8., 26.9.,
9.10., 24.10. 2020

CENA VKLJUČUJE: prevoz po programu, 1x polpenzion v hotelu 3* in 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* (dvoposteljne sobe), plovba od Dunaja do Bratislave, osnovno nezgodno zavarovanje, ter spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 42 €, vstopnine pribl. 25 € večerja in pijača v čardi pribl. 25 €.
POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 20 €.

VIKEND V PRAGI / 2 dni

1. DAN: LJUBLJANA - PRAGA: Odhod iz Ljubljane
ob 1. uri. Vožnja v Avstrijo in dalje na Češko. Prihod v
Prago v dopoldanskih urah. Vožnja na Hradčane in
tam ogled zakladnice Loreta, stolnice sv. Vida, Zlate
uličke ter sprehod po Mali strani do Vltave ter čez
Karlov most v staro mestno jedro. Ogled mestnih

šifra: 20128

Karlov most v staro mestno jedro. Ogled mestnih
znamenitosti: Staromestnega trga z mestno hišo in
univerzo, Židovske četrti ter Vaclavskega trga. Nato
vožnja do hotela in namestitev. Po želji večerja v eni
od značilnih praških pivnic. Nočitev v hotelu.
3. DAN: PRAGA - ČEŠKI ŠTERNBERK - PRAGA: Po
zajtrku prosto za oglede, nato izlet do dvorca Češki
Šternberk z znamenitim stopniščem z balustradami, okrašenimi s skulpturami velikanov. Sprehod po
čudovitem francoskem parku, nato vrnitev v Prago,
nočitev v hotelu.
4. DAN: PRAGA - HLUBOKA - ČEŠKI KRUMLOV LJUBLJANA: Po zajtrku obisk gradu Hluboka, ki v ce-

šifra: 20131

Odhodi: 25.4., 30.4., 21.5., 25.6.,
27.8., 26.9., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 209
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 239

€
€

loti posnema angleški windsorski grad, v notranjščini
pa so razstavljene zbirke izdelkov iz stekla in porcelana, orožje in tapiserije. Na poti proti domu še postanek
v Češkem Krumlovu in ogled mesta z odlično ohranjenim gradom. Nadaljevanje vožnje proti Sloveniji, kamor bomo prispeli pozno zvečer.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 1x polpenzion in 2x nočitev z zajtrkom v hotelu 3/4* (dvoposteljne
sobe), oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje ter spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba 66 €, večerja v pivnici pribl. 20 €, križarjenje po Vltavi s kosilom pribl. 20 €, vstopnine
pribl. 50 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 25 €.
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Romunija, Bolgarija in Poljska

BUKAREŠTA IN SOFIJA / 5 dni

1. DAN: SLOVENIJA - BUKAREŠTA: Zbor potnikov
na letališču ter polet v Bukarešto. Po prihodu prevoz
v mesto in ogled znamenitosti: mogočnega parlamenta, Slavoloka zmage, Trga revolucije, Knežjega
dvora. Nastanitev v hotelu. Za doplačilo možnost
tradicionalne večerje s folklornim programom.
2. DAN: BUKAREŠTA - IVANOVO - ARBANASSI VELIKO TARNOVO: Po zajtrku obisk etnografske
vasice, ter sprehod skozi mestni park Cismigiu, Popoldne vožnja proti romunsko–bolgarski meji do samostana Ivanovo, s kapelami in meniškimi celicami

POLJSKA / 8 dni

1. DAN: WADOWICE: Odhod iz Ljubljane ob 5. uri
na Poljsko v Wadowice. Postanek za ogled rojstnega
kraja papeža Janeza Pavla II. in ogled župnijske cerkve. Nato nadaljevanje poti v Krakov. Večerja in nočitev v hotelu.
2. DAN: KRAKOV: Po zajtrku ogled mestnih znamenitosti: trga Rynek, tržnice Sukiennice, Marijine
cerkve, Florijanske ulice z renesančnimi in baročnimi hišami, utrdbe Barbakan, Collegiuma Maius, Jagelonske univerze, katedrale, kjer so kronali poljske
kralje ter mogočne rezidence poljskih kraljev – graščine Wawel. Popoldne vožnja mimo Čenstohove v
Varšavo. Večerja in nočitev v hotelu.
3. DAN: VARŠAVA: Po zajtrku ogled Varšave, ki je
od začetka 17. st. prestolnica Poljske. Ogled mestnih

Nadaljevanje poti do tradicionalne vasice Arbanassi,
nekdanje prestolnice bolgarskih carjev in po ogledu
vožnja v Veliko Tarnovo. Nastanitev.
3. DAN: VELIKO TARNOVO - KAZANLAK - PLOVDIV:
Po zajtrku ogled starega mestnega jedra in mestnega obzidja Tsarevets. Pot bomo nadaljevali čez prelaz
Shipka do spominske cerkve in dalje v "Dolino vrtnic"
v Kazanlak, kjer si bomo ogledali muzej rožnega olja, v
bližini pa tudi znane tračanske grobnice. Popoldne vožnja v Plovdiv, drugo največje mesto Bolgarije in ogled
starega mestnega jedra. Nastanitev in nočitev.
4. DAN: PLOVDIV - SOFIJA: Po zajtrku vožnja v Sofijo. Ogled mestnih znamenitosti peš in z avtobusom:
katedrale Aleksandra Nevskega, rotunde sv. Jurija,

šifra: 20132

Odhodi: 27.4., 22.6.,
27.8., 17.9., 22.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: od 609

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 649 €
cerkve sv. Nedelje, spominika Vasilija Levskega, Univerze. Nastanitev. Za doplačilo možnost tradicionalne večerje s folklornim programom.
5. DAN: SOFIJA - SLOVENIJA:
Po zajtrku prosto za samostojne oglede. Prevoz na
letališče ter polet v Ljubljano/bližnja letališča predvidoma v popoldanskih urah.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana/bližnja letališča - Bukarešta in Soﬁja - Ljubljana/ bližnja letališča, avtobusni prevoz po programu, dva polpenziona in dve nočitve z zajtrkoma v hotelih 3,* zunanje oglede, spremstvo in
organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 96 €, tradicionalna večerja s folkloro prbl. 25 €, vstopnine
in prevoz pribl. 30–40 €, organizirani prevoz do sosednjih letališč – Zagreb 38 €, Benetke 58 €. POPUSTI: otroci
2–12 let na dodatnem ležišču: –10 %

šifra: 20133

brez nočnih voženj
znamenitosti: katedrale sv. Janeza Krstnika, kraljevega gradu, glavnega trga (Rynek), Velikega gledališča,
Palače kulture, parka Lazienki s Palačo na vodi, Chopinovega spomenika in Palače Belvedere. Popoldne
vožnja ob Visli v Torun. Večerja in nočitev v hotelu.
4. DAN: TORUN - GRAD MALBORK: Po zajtrku
sprehod po starem delu mesta in ogled znamenitosti: Marijine cerkve, mestne hiše, cerkve sv. Janeza, Kopernikove rojstne hiše. Nato vožnja do gradu
Malbork, ki kraljuje nad reko Nogat. Ogled mogočne srednjeveške trdnjave z utrjenim obzidjem, ki jo
je dal v 13. st. dal zgraditi Nemški viteški red in je v
14. st. postala rezidenca Velikega mojstra reda. Po
ogledu sledi vožnja v Gdansk. Večerja in nočitev v
hotelu.
5. DAN: GDANSK - SOPOT - GDYNIA: Po zajtrku
ogled slikovitih mest ob obali Baltskega morja, Gdanska ter bližnjih Sopota in Gdynia, ki skupaj sestavljajo »Tromestje« . Gdansk je bil v srednjem veku veliko
hanzeatsko trgovsko središče in največje pristanišče
na Baltiku. Na sprehodu po mestu si bomo ogledali
njegove znamenitosti: mestna vrata, Dolgo ulico, mestno hišo, Artusov dvor, Zlato hišo, Marijino baziliko,
Dolgo nabrežje s srednjeveškim žerjavom in si ogledali Muzej jantarja, za konec pa obiskali še mondeno
poljsko letovišče Sopot. Večerja in nočitev v hotelu.

Odhodi: 25.4., 15.8.,
19.9. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: od 619
Cena pri najmanj 30 udeležencih: od 699

6. DAN: GNIEZNO - POZNAN: Po zajtrku vožnja
mimo Bydgoszcza v zibelko poljske države, mesto
Gniezno. Postanek za ogled gotske katedrale, nato
nadaljevanje poti v Poznan, v nekdanjo prestolnico
Poljske in ogled njenih znamenitosti: Glavnega trga ,
mestne hiše in katedrale. Večerja in nočitev v hotelu.
7. DAN: WROCLAW: Zajtrk, nato vožnja v Wroclaw,
eno izmed večjih poljskih mest, ki leži ob kanalih
reke Odre. Nekoč je bilo mesto pomembno kulturno središče, zato slovi tudi po številnih arhitekturnih
stilih. Ogled znamenitosti v starem mestnem jedru
ter obisk otoka Ostrow Tumski in slovite katedrale.
Večerja in nočitev v hotelu.
8. DAN: SUDETSKO GOROVJE: Zajtrk. Vožnja po
razgibanem svetu Sudetov, kjer so znana poljska
letovišča in toplice, nato pa bomo obiskali še starodavno mesto Klodzko. Po ogledu vožnja v Slovenijo.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom na navedeni relaciji, 7 x polpenzion v hotelu 3* (1/2 sobe), oglede
brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, ter spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba 175 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 10 %.

KRAKOV, AUSCHWITZ IN PO ŽELJI WIELICZKA / 4 dni

1. DAN: LJUBLJANA - POLJSKA: Odhod iz Ljubljane ob 23. uri. Vožnja skozi Avstrijo in Češko na Poljsko proti Krakovu.
2. DAN: AUSCHWITZ - KRAKOV: Po nočni vožnji
zjutraj prihod v Auschwitz, kjer bo ogled spominskega parka, nato vožnja v Krakov. Ogled starega dela
mesta, glavnega trga, gotske Marijine cerkve z lesenim oltarjem, gradu Wawel s katedralo, kjer so kronali in pokopavali poljske kralje, Jagielonske univerze,

26

€
€

kjer je deloval Nikolaj Kopernik. Po ogledu možnost
za samostojne oglede. Namestitev v hotelu. Večerja
in nočitev.
3. DAN: KRAKOV - WIELICZKA - KRAKOV: Po zajtrku po želji vožnja do Wieliczke, kjer si bomo ogledali rudnik soli, v katerem deluje največji podzemni
muzej. Videli bomo v sol vklesane kiparske umetnine
npr. Marijino cerkev, Zadnjo večerjo in številne podobe iz bajk. Vrnitev v Krakov in obisk židovske četrti
Kazimierz. Prosto za sprehode, zvečer po želji večerja
v restavraciji. Nočitev.
4. DAN: KRAKOV - OLOMOUC - LJUBLJANA: Po zajtrku nadaljevanje ogleda mestnih znamenitosti, nato

šifra: 20134

Odhodi: 19.3., 24.4.*, 30.4.,
28.5., 25.6.*, 20.8., 17.9.*,
15.10., 23.10.* 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: od 199

€
Cena pri najmanj 20 udeležencih: od 219 €
vožnja do Olomouca na Moravsko. Sprehod po starem mestnem jedru s številnimi trgi, cerkvami in eno
najstarejših univerz na Češkem. Po ogledu vožnja v
Slovenijo, kamor je predviden prihod v nočnih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 1x polpenzion in 1x nočitev z zajtrkom v hotelih 3* (dvoposteljne
sobe), oglede brez vstopnin, vstopnina in ogled Auschwitza, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter
organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba 48 €, večerja v restavraciji pribl. 24 €, obisk solnega rudnika
Wieliczka 28 €, vstopnine v muzeje 5–10 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 25 €. OPOMBA: *doplačilo za odhode 24.4., 25.6., 17.9., 23.10. je 35 €.

Nizozemska

AMSTERDAM / 3 dni

šifra: 20135

Odhodi: 14.4., 1.5., 19.5., 9.6.,
2.7., 2.9., 24.10., 30.10. 2020
Cena pri najmanj 30 udeležencih: od 479

€
Cena pri najmanj 20 udeležencih: od 519 €

1. DAN: LJUBLJANA - ZAANSE SCHANS IN VOLENDAM - AMSTERDAM: Polet v Amsterdam. Po pristanku sledi izlet z avtobusom po severni Holandiji,
najprej obisk stare vasice Zaanse Schans, ki jo krasijo
lesene hiške in mlini na veter, nato pa bomo odšli v
Volendam, vasico znano po holandskem siru in izdelavi cokel (klompen). Prevoz do hotela v okolici Amsterdama, namestitev in nočitev.
2. DAN: AMSTERDAM: Po zajtrku ogled mestnih
znamenitosti (doplačilo za lokalni prevoz): Kralje-

ve palače in trga Dam, borze, Rembrandtove hiše,
Židovske četrti in hiše Ane Frank. Obiskali bomo
tudi brusilnico diamantov in Cvetlični trg. Prosto
za obisk muzejev in galerij (muzej voščenih lutk,
Rijksmuseuma, Van Goghov muzej) ali pa za vo-

CENA VKLJUČUJE: polet, prevoz z avtobusom, 2x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v Amsterdamu ali okolici, oglede po programu brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA:
enoposteljna soba 80 €, lokalni prevoz 6–18 €, vožnja z ladijco po kanalih Amsterdama 12 €, vstopnine: Delftska
keramika 16 €, Rijks muzej 17 €, Keukenhof razstava cvetja 15–16 €, Aalsmer borza cvetja 6,5 € (možen ogled Keukenhofa in Aalsmerja), ostale vstopnine pribl. 4–18 €/muzej. POPUSTI: otroci do 12. leta na tretjem ležišču 15 %.

NIZOZEMSKA Z AVTOBUSOM / 5 dni
jo krasijo lesene hiške in mlini na veter, nato pa naprej v Volendam, vasico znano po holandskem siru
in izdelavi tradicionalnih cokel (klompen). Sledil bo
obisk Amsterdama, kratek ogled in nato namestitev
v okolici, nočitev.
3. DAN: AMSTERDAM: Po zajtrku ogled mestnih
znamenitosti: Kraljeve palače in trga Dam, borze,
Rembrandtove hiše, Židovske četrti in hiše Ane
Frank. Obiskali bomo tudi brusilnico diamantov in
Cvetlični trg, nato bo prosto za obisk muzejev in galerij (muzej voščenih lutk, Rijksmuseum, Van Goghov
muzej) ali za vožnjo z ladjico po slikovitih kanalih
(grahtih). Nočitev.
4. IN 5. DAN: KEUNKENHOF /AALSMEER - HAAG DELFT - ROTTERDAM - LJUBLJANA: Po zajtrku po želji

1. DAN: LJUBLJANA - NIZOZEMSKA: Odhod iz
Ljubljane ob 17. uri. Nočna vožnja skozi Avstrijo in
Nemčijo proti Nizozemski.
2. DAN: ZAANSE SCHANS - VOLENDAM - AMSTERDAM: Prihod na Nizozemsko v jutranjih urah. Vožnja
po severni Holandiji v staro vasico Zaanse Schans, ki

žnjo z ladjico po slikovitih kanalih (grahtih). Nočitev.
3. DAN: AMSTERDAM / JUŽNA HOLANDIJA LJUBLJANA: Zajtrk, nato po želji izlet z avtobusom po
južni Holandiji: obisk strodavnega Delfta, glavnega mesta Haaga, letovišča Scheveningena in Rotterdama, ki
velja za največje pristanišče na svetu. Pozno popoldan
vožnja na letališče in polet proti domu.

šifra: 20136

Odhodi: 9.4., 24.4.*, 21.5.,
20.8., 17.9., 23.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: od 269

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 309 €
ogled cvetličnih nasadov v parku Keukenhof (v času
razstave), ali pa obisk borze cvetja v Aalsmerju. Sledila
bo vožnja v letovišče Scheveningen, nato vožnja do
glavnega mesta Haaga. Postanek za ogled mesta, nato
še ogled Delfta in Rotterdama, mesta z največjim pristaniščem na svetu. Vožnja proti Sloveniji, kamor se bomo
vrnili naslednji dan.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 2x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v Amsterdamu ali okolici, oglede
po programu brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA:
enoposteljna soba 90 €, lokalni prevoz 6–18 €, vožnja z ladijco po kanalih Amsterdama 12 €, vstopnine:
Delftska keramika 16 €, Rijks muzej 17 €, Keukenhof razstava cvetja 15–16 €, Aalsmer borza cvetja 6 € (možen
ogled Keukenhofa in Aalsmerja), ostale vstopnine pribl. 4–18 €/muzej. POPUSTI: otroci do 12. leta na tretjem
ležišču 15 %. *Doplačilo za odhod 24.4. je 30 €.

Portugalska

LIZBONA / 4 dni

1. DAN: SLOVENIJA - LIZBONA: Zbor potnikov na
letališču v Benetkah ali bližnjem letališču. Polet v
Lizbono in ogled mestnih znamenitosti: trga Rossio s
stolpom, stolnice, slavoloka zmage, Belemskega stolpa, spomenika slavnih pomorščakov ter samostana
Sv. Jeronimo s cerkvijo, v kateri so grobnice portugalskih kraljev. Nastanitev v hotelu in nočitev.
2. DAN: LIZBONA - SINTRA - CABO DE ROCA LIZBONA: Po zajtrku predlagamo za doplačilo izlet z
avtobusom ob »sončni obali«, skozi Estoril in Cascais,

šifra: 20137

do najzahodnejše točke Cabo Da Roca in dalje v Sintro. Postanek za ogled palače in mestnega središča.
Povratek v Lizbono, sprehod po stari četrti Alfama in
po želji obisk gradu Sao Jorge. Nočitev. Zvečer po želji ogled tracionalne predstave fada z večerjo.
3. DAN: LIZBONA / ALCOBAÇA - BATALHA - NAZARÉ FATIMA - ÓBIDOS: Po zajtrku po želji obisk katerega
od muzejev, akvarija ali pa izlet v okolico Lizbone. Vožnja po Costa de Prata v Obidos, nato v ribiško vasico
Nazare in dalje na ogled cistercijanskega samostana v
Alcobaçu. Pot bomo nadaljevali v Batalho, si ogledali
gotsko cerkev Santa Maria da Victoria s samostanom in
nedokončano kapelo, za konec pa se bomo ustavili še v
romarskem mestu Fatimi. Nočitev v Lizboni.

Odhodi: 21.2., 27.3., 26.4.,
29.5., 26.6., 17.7., 28.8.,
25.9., 29.10. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 599

€
€
Cena pri najmanj 15 udeležencih: od 649 €
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 629

4. DAN: LIZBONA - SLOVENIJA: Po zajtrku prosto
za nakupe in samostojne oglede. Popoldne prevoz
na letališče in polet proti Benetkam ali Ljubljani. Prevoz v Ljubljano (doplačilo).

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, 3x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v Lizboni (dvoposteljne sobe), avtobusni ogled Lizbone, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA:
enoposteljna soba 129 €, prevoz na letališče in nazaj 58 € (min. 15 oseb), večerja s pijačo in Fado programom
pribl. 55 €, izlet v Sintro in Cabo Da Roca (min. 15 oseb) 59 €, Alcobaça - Batalha - Nazaré - Fatima – Obidos
brez vstopnin pribl. 40 €, vstopnine 30–40 €, mestna pristojbina pribl. 1 € / noč. POPUSTI: otrok do 12. Leta na
tretjem ležišču 10 %.
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Portugalska & Španija

OD LIZBONE DO PORTA / 6 dni

1. DAN: SLOVENIJA LIZBONA: Zbor potnikov na
letališču v Benetkah ali bližnjem letališču. Polet v
Lizbono in po pristanku ogled mestnih znamenitosti: trga Rossio s stolpom, stolnice, slavoloka zmage, Belemskega stolpa, spomenika slavnih pomorščakov, samostana Sv. Jeronima s cerkvijo, v kateri
so grobnice portugalskih kraljev ter četrti Alfama.
Nočitev.
2. DAN: LIZBONA - SINTRA - CABO DA ROCA LIZBONA: Po zajtrku po po želji in za doplačilo izlet z
avtobusom ob ''sončni obali'', skozi Estoril in Cascais do

Cabo Da Roca indalje v Sintro. Postanek za ogled palače
in mestnega središča. Povratek v hotel, nočitev. Zvečer
po želji ogled tracionalne predstave fada z večerjo.
3. DAN: ÓBIDOS - ALCOBAÇA - BATALHA - FATIMA:
Zajtrk, nato izlet po Costa de Prata v Obidos in po kratkem postanku vožnja skozi ribiško vasico Nazare, nato
pa ogled cistercijanskega samostana v Alcobacu. Pot
bomo nadaljevali v Batalho, si ogledali gotsko cerkev
Santa Maria da Victoria s samostanom in nedokončano kapelo. Po ogledu vožnja in ogled romarskega mesta Fatime. Zvečer namestitev v okolici.
4. DAN: COIMBRA - AVEIRO - PORTO: Po zajtrku
ogled znamenitosti mesta: univerze, katedrale in sprehod po starem mestnem jedru. Vožnja do Aveira, postanek za ogled lagune s sipinami, nato pa vožnja v
Porto. Obisk vinske kleti in pokušnja desertnega vina
porto. Nočitev.

dišča Camara de Lobos vožnja do rta Cabo Girao, enega
od najvišjih klifov na svetu in dalje mimo vasice Riberia
Brava na sever do vasi Sao Vicente. Po želji ogled vulkanskega muzeja, nato sledi vožnja do obale v Porto Moniz
znane po vulkanskih bazenih. Prosto za kosilo in povratek prek prelaza Chais dos Louros v Funchal. Nočitev.
4. DAN: FUNCHAL - PORTO SANTO - FUNCHAL:
Po zajtrku prosto ali za doplačilo možnost izleta z ladjo
"Lobo Marinho" na otok Porto Santo, znan po čudovitih
plažah in ribiških vasicah. Povratek v hotel, nočitev.
5. DAN: FUNCHAL - CAMACHA - PICO DO ARIERO SANTANA - MACHICO - FUNCHAL: Zajtrk. Izlet v notranjost do vasice Camacha, ogled izdelave predmetov iz vrbovih šib, vožnja na Pico do Arieiro in dalje v
vasico Ribeiro Frio, znano po postrveh in pijači poncha. Sledi še vožnja v Santano, poznano po belih tri-

2. DAN: PROVANSA - FIGUERAS - COSTA BRAVA: Po
nočni vožnji dopoldne prihod v Figueras, kjer bo po
želji ogled Dalíjevega muzeja. Nastanitev v hotelu na
Costa Bravi, kosilo, prosto popoldne, večerja in nočitev.
3. DAN: BARCELONA: Po zajtrku celodnevni izlet v
Barcelono, kjer bo ogled mestnih znamenitosti z avtobusom: Montjuich z olimpijskimi objekti, Gaudijeve
Sagrade Familie, Španskega in Katalonskega trga, avenije Diagonal, olimpijske vasi na Barceloneti. Sledil bo
sprehod po tržnici La Boquerija in po La Rambli. Popoldan prosto za obisk katerega od številnih muzejev
ali akvarija. Zvečer vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
4. DAN: COSTA BRAVA - (MONTSERRAT) - COSTA
BRAVA: Zajtrk. Prosto za kopanje ali obisk zabaviščnega Marinelanda, po želji izlet do benediktinskega
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Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 799

€
€
Cena pri najmanj 15 udeležencih: od 869 €
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 849

5. DAN: PORTO: Zajtrk, ogled mesta s stolnico, borzo, cerkvijo sv. Frančiška, zvonikom Torre dos Clerigos. Sprehod po Ribeiri ob reki Douro ali po želji za
doplačilo vožnja z ladjico. Popoldne prosto za smostojne oglede. Nočitev.
6. DAN: LIZBONA SLOVENIJA: Zajtrk, prevoz na
letališče in polet do bližnjega letališča. Vožnja v Ljubljano z doplačilom.

šifra: 20139

Odhodi: 28.3., 23.4., 29.5.,
25.6., 11.8., 18.9., 24.10. 2020

999 €
1.059 €
Cena pri najmanj 15 udeležencih od: 1.089 €
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od

Cena pri najmanj 25 udeležencih od:

kotnih hišah kritih s slamo. Prosto za kosilo, povratek
mimo ribiške vasice Machico v Funchal. Nočitev.
6. DAN: FUNCHAL - LEVADA - FUNCHAL: Po zajtrku
prosto ali po želji izlet oz. treking do področja Levade, kjer so zanimivi namakalni sistemi ter do slapov
Risco. Vrnitev v hotel in nočitev.
7. DAN: FUNCHAL SLOVENIJA: Po zajtrku prosto,
polet do bližnjega letališča.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, avtobusne prevoze po programu, 6x nočitev z zajtrkom v hotelu
3/4*, osnovno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 149 €,
prevoz na letališce in nazaj (min. 15 oseb) 58 €, doplačilo 6x večerja 129 €, tradicionalna večerja s programom 55 €., izlet Levada 39 €, izlet Porto Santo s kosilom 139 €, dodatne vstopnine pribl. 20 €. POPUSTI: otrok
do 12. leta na tretjem ležišcu 10 %

BARCELONA IN COSTA BRAVA / 6 dni

1. DAN: LJUBLJANA - AZURNA OBALA: Odhod iz
Ljubljane v popoldanskih urah. Vožnja v Italijo in dalje proti Franciji v kneževino Monaco, kjer bo postanek za ogled Monte Carla. Nadaljevanje vožnje skozi
Provanso v Španijo.

Odhodi: 26.4., 28.5., 25.6., 16.7.,
13.8., 24.9., 4.10., 24.10. 2020

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, 5x nočitev z zajtrkom v hotelih 3* (dvoposteljne sobe), prevoze in
oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo potovanja. DOPLAČILA:
enoposteljna soba 139 €, vstopnine v muzeje 5–12 € na muzej, prevoz na beneško letališče in nazaj 58 €
(min. 15 oseb), vecerja s pijaco in Fado programom pribl. 55 €, 4x večerja 98 €, izlet v Sintro 59 €. POPUSTI:
otrok do 12.leta na tretjem ležišču 10 %.

MADEIRA – VRT ATLANTIKA / 7 dni

1. DAN: LJUBLJANA/ BLIŽNJE LETALIŠCE FUNCHAL: Zbor potnikov na bližnjem letališču in
polet na Madeiro. Namestitev v hotelu.
2. DAN: FUNCHAL: Zajtrk, ogled glavnega mesta Madeire, Funchala: tržnice Mercado dos Lavradores, delavnice tipičnih vezenin in čipk, katedrale, mestne hiše,
botaničnega vrta, vinske kleti z lokalnimi vini. Sledil bo
ogled mesteca Monte in po želji vožnja z lesenimi sanmi do vasi Livramento. Prosto popoldne, nočitev.
3. DAN: FUNCHAL - CAMARA DE LOBOS - RIBEIRA
BRAVA - PORTO MONIZ - SAO VICENTE - FUNCHAL:
Po zajtrku izlet na zahodni in severni del otoka. Z razgle-

šifra: 20138

šifra: 20140

Odhodi: 20.3., 25.4., 28.4.,
29.5., 26.6., 25.8., 24.9.,
24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: od 269

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 299 €
samostana Montserrat in obisk šampanjskih kleti. Večerja in nočitev. Po želji za doplačilo obisk predstave
viteških iger.
5. IN 6. DAN: COSTA BRAVA - NICA - LJUBLJANA: Po
zajtrku vožnja skozi Provanso na Azurno obalo v Nico,
kjer bo kratek postanek za nočni sprehod, nato vožnja
proti Sloveniji, kamor bo prihod naslednji dan.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 3x polni penzion v hotelu 3*, oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba 60 €, viteške igre pribl.
40 €, Montserrat in šampanjske kleti 39 € (min. 20 oseb), izlet v Marineland pribl. 39 €, vstopnina v Dalijev
muzej pribl. 14 €, stadion Camp Nou 27 €, ﬂamenko 32 €, vstopnina v muzeje 5–15 €, takse v hotelu pribl. 4 €.
OPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču je 15%.

Španija

KATALONSKA LEPOTICA BARCELONA / 4 dni
2. DAN: BARCELONA: Po zajtrku ogled mesta peš in z
metrojem in sprehod po La Rambli, ogledali si bomo
Barrio Gotico, katedralo in se sprehodili po najlepši tržnici, kjer bo možnost tipičnega kosila (paella). Popoldne prosto za oglede muzejev in galerij: Picassa, Juan
Miroja, Pueblo Espaniol – španske vasi ali Gaudijevih hiš
Batllo in Mila. Zvečer po želji ogled predstave flamenka,
tipičnega andaluzijskega plesa z večerjo. Nočitev.
3. DAN: BARCELONA (IZLET COSTA BRAVA): Po
zajtrku prosto za samostojne oglede in obisk muzejev, stadiona Camp Nou ali možnost izleta na Costo
Bravo, kjer bomo obiskali Dalijev rojstni kraj Figuers
in Gerono. Zvečer po želji večerja v odlični ribji restavraciji. Nočitev.

1. DAN: LJUBLJANA - BARCELONA: Polet v katalonsko
prestolnico Barcelono. Po prihodu ogled mestnih znamenitosti z avtobusom: Montjuich z olimpijskimi objekti, Gaudijevo Sagrado Familio in park Güell, Španskega
in Katalonskega trga, avenije Diagonal, olimpijske vasi
na Barceloneti. Nastanitev v hotelu in nočitev.

nočitev. Zvečer predlagamo obisk predstave flamenka v jamah nad Granado.
3. DAN: CORDOBA - SEVILLA: Po zajtrku vožnja
mimo oljčnih nasadov v Cordobo. Sprehodili se
bomo po ulicah Barria de la Juderia in si ogledali
Mezquito (doplačilo), eno od največjih mošej na
svetu. Po ogledih vožnja do Seville. Ogled mestnih
znamenitosti: Španskega trga, Alcazarja ali Case de
Pilatos. Zvečer prosto, nastanitev v hotelu in nočitev.
4. DAN: SEVILLA - GIBRALTAR - COSTA DEL SOL:
Zajtrk. Odpravili se bomo proti jugu Španije v angleško kolonijo Gibraltar. Po želji se bomo povzpeli do
“opičje skale”. Sledi vožnja po znameniti obali Costa
del Sol v mondeno Marbello. Nastanitev v okolici,

Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 529

€
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 559 €
4. DAN: BARCELONA (MONTSERRAT) - LJUBLJANA:
Po zajtrku prosto ali po želji izlet do Montserrata, kjer
bo ogled benediktinskega samostana ter obisk šampanjskih kleti s pokušnjo. Prevoz na letališče in polet
proti domu.

šifra: 20142

Odhodi: 18.3., 28.5.,
25.6., 27.8., 26.9., 10.10.,
24.10. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 769

€
€
Cena pri najmanj 15 udeležencih: od 829 €
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 809

nočitev.
5. DAN: MIJAS - MALAGA - BENETKE: Po zajtrku
sledi še ogled tipične andaluzijske vasice Mijas, ki se
dviga visoko nad morjem. Po ogledu vožnja na letališče v Malagi in polet v Benetke.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, avtobusni prevoz po programu, 4x nočitev z zajtrkom v hotelih 3*
(dvoposteljne sobe), oglede brez vstopnin, vstopnino v Alhambro, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: prevoz do Beneškega letališča 58 €, enoposteljna soba 120 €,
vstopnine (Gibraltar, Sevilla, Cordoba) pribl. 65 €, ﬂamenko 32 €, takse v hotelu pribl. 6 €. POPUSTI: otrok do
12. leta na tretjem ležišču 10 %.

VELIKA ŠPANSKA TURA / 8 dni

1. DAN: BENETKE - BARCELONA - TARRAGONA:
Polet z letališča v Benetkah v Barcelono. Po pristanku
vožnja v Tarragono in ogled mestnih znamenitosti.
Namestitev v hotelu na obali Costa Daurada.
2. DAN: VALENCIJA - ALICANTE: Po zajtrku vožnja
do Valencije. Ogled starega mestnega središča: katedrale, tržnice, La Lonje, slavoloka Torres de Serrano.
Po želji kosilo (paella) in vožnja mimo Mesta umetnosti in znanosti proti pristaniškemu mestu Alicante. Namestitev v hotelu v okolici in nočitev.
3. DAN: ALICANTE - GRANADA: Po zajtrku vožnja po
Andaluziji, mimo gorovja Sierra Nevada v Granado, trdnjavo islama. Ogled mavrske trdnjave Alhambre in vrtov Generalife. Nastanitev v hotelu. Zvečer po želji obisk
predstave flamenka v jamah nad Granado. Nočitev.
4. DAN: GRANADA - RONDA - GIBRALTAR / LA
LINEA DE LA CONCEPCION: Zajtrk. Sprehod po

Odhodi: 12.3., 3.4., 25.4., 28.4.,
29.4., 28.5., 18.6., 25.6., 16.7.,
27.8., 17.9., 24.9., 24.10.,
29.10. 2020

CENA VKLJUČUJE: polet Ljubljana (bližnje letališče) - Barcelona in nazaj, 3x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*,
avtobusni prevoz letališče - hotel - letališče, panoramski ogled mesta, oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: (ob prijavi): enoposteljna soba 120
€, povratni transfer na bližnje letališče 58 €. Doplačila vodniku na poti: Montserrat in šampanjske kleti 35 €
(min. 20 oseb), ﬂamenko 42 €, izlet Costa Brava 45 €, stadion Camp Nou 30 €, vstopnina v muzeje od 5–17 €,
takse v hotelu pribl. 5 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 10 %.

BISERI ANDALUZIJE / 5 dni

1. DAN: BENETKE - MALAGA: Polet z bližnjega letališča v Picassovo mesto Malago. Po prihodu ogled
mestnih znamenitosti: katedrale in muzeja Picasso.
Namestitev v hotelu in nočitev.
2. DAN: MALAGA - GRANADA: Po zajtrku vožnja
do Granade, trdnjave islama, ogled mavrske trdnjave
Alhambre in vrtov Generalife. Nastanitev v hotelu in

šifra: 20141

ulicah mestnega jedra Granade. Sledi vožnja do slikovitega mesta Ronde. Ogled mesta znanega po najstarejši bikoborbski areni v Španiji. Po ogledu vožnja
proti jugu do angleške kolonije, Gibraltarja. Nastanitev v hotelu v okolici in nočitev.
5. DAN: GIBRALTAR - SEVILLA: Zajtrk. Ogled starega dela mesta in po želji vzpon do znamenite “opičje
skale”. Po ogledu sledi vožnja v Sevillo, glavno andaluzijsko mesto. Ogled mestnih znamenitosti: Španskega trga, Alcazarja ali Case de Pilatos. Namestitev
v hotelu v mestu/okolici, nočitev.
6. DAN: SEVILLA - CORDOBA - TOLEDO: Po zajtrku
še nekaj časa za raziskovanje Seville. Popoldne vožnja mimo oljčnih nasadov do Cordobe. Sprehodili
se bomo po ulicah Barria de la Juderia in si ogledali
Mezquito (doplačilo), eno od največjih mošej na svetu. Sledi vožnja proti severu, v Toledo, namestitev v
hotelu v mestu/okolici, nočitev.
7. DAN: TOLEDO - MADRID: Zajtrk. Sprehod po starem
mestnem jedru in ogled stolnice (zakladnice in oltarja),
sinagoge in cerkve sv. Marije Snežne ter v cerkvi Santo
Tome ogled El Grecove slike Pogreb grofa Orgaza. Po

šifra: 20143

Odhodi: 19.3., 25.4., 4.6.,
25.6., 16.7., 13.8., 17.9.,
24.9., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 979

€
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 1.039 €
Cena pri najmanj 15 udeležencih: od 1.059 €
ogledu bomo pot nadaljevali do prestrolnice, Madrida.
Sledi panoramski ogled mestnih znamenitosti z avtobusom, zvečer pa še sprehod po renesančnem trgu
Plaza Mayor. Namestitev v hotelu in nočitev.
8. DAN: MADRID - BENETKE: Po zajtrku ogled mestnih znamenitosti (peš in z metrojem): živahne tržnice, madridske Opere in kraljeve palače z vrtovi. Po
želji (doplačilo) ogled notranjosti palače. Predvidoma popoldne prevoz do letališča, od koder bo polet
proti Benetkam in prevoz v Slovenijo (doplačilo).

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, oglede brez vstopnin, 7x nočitev z zajtrkom v hotelih 3* (dvoposteljne sobe), vstopnino v Alhambro&Generalife, lokalne vodnike, osnovno nezgodno zavarovanje,
spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 189 €, polpenzion v hotelih/restavracijah 140 €, povratni prevoz do Benetk 58 €, vstopnine po želji. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem
ležišcu 10 %. OPOMBA: Odhod je možen tudi iz bližnjih letališč.
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Španija

PORTUGALSKA IN SEVERNA ŠPANIJA / 13 dni

šifra: 20144

Odhod: 12.5. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 1.190

€
Cena pri najmanj 25 udeležencih: 1.290 €

1. DAN: SLOVENIJA - ITALIJA: Odhod avtobusa iz Maribora ob 18. uri, vožnja mimo Celja in Ljubljane v Italijo.
2. DAN: AZURNA OBALA - CARCASSONNE: Pot
bomo nadaljevali ob Azurni obali v Provanso in dalje
v Carcassonn, kjer bo postanek za ogled srednjeveškega dela mesta. Namestitev v hotelu v bližini mesta in nočitev.
3. DAN: CARCASSONNE - LURD - SAN SEBASTIAN BURGOS: Po zajtrku vožnja mimo Toulousa v romarsko središče Lurd in tam postanek za ogled cerkva
in hiše Sv. Bernarde, nato pa dalje v Španijo, mimo
letovišča San Sebastian, proti Burgosu. Namestitev in
nočitev v hotelu.
4. DAN: BURGOS - SANTIAGO DE COMPOSTELA:
Zajtrk. Dopoldne ogled mestnih znamenitosti, nato
vožnja ob Jakobovi poti do romarskega središča Santiago de Compostela. Nastanitev v hotelu, večerja in
nočitev.
5. DAN: SANTIAGO DE COMPOSTELA - BRAGA
- PORTO: Po zajtrku ogled starega mestnega jedra
in cerkve sv. Jakoba, nato pa dalje na Portugalsko v
Brago. Obisk romarske cerkve Bom Jesus de Monte,
nato pa dalje v Porto. Nastanitev v hotelu, večerja in
nočitev.
6. DAN: PORTO: Po zajtrku si bomo ogledali mesto s
stolnico, borzo, cerkvijo sv. Klare, zvonikom Torre dos
Clérigos, nato bomo prečkali most čez reko Douro in
se sprehodili po Ribeiri ter poskusili znameniti porto
v eni od kleti. Večerja in nočitev v hotelu.
7. DAN: PORTO - AVEIRA - COIMBRA - FATIMA BATALHA - OBIDOS - LIZBONA: Po zajtrku vožnja

mimo Aveire v Coimbro, postanek za sprehod po
univerzitetnem delu mestu in ogled katedrale, nato
pa dalje v Fatimo, kjer si bomo ogledali romarsko cerkev. Na poti proti Lizboni se bomo ustavili še v Batalhi za ogled samosta in v vasici Obidos. Nastanitev v
hotelu, večerja in nočitev.
8. DAN: LIZBONA: Po zajtrku ogled mestnih znamenitosti: trga Rossio s stolpom, stolnice, slavoloka zmage, Belemskega stolpa, spomenika slavnih
pomorščakov, samostana Sv. Jeronima s cerkvijo, v
kateri so grobnice portugalskih kraljev, četrti Alfama
in vožnja skozi prizorišče Expa ’98. Zvečer po želji
ogled tracionalne predstave fada z večerjo. Nočitev
v hotelu.
9. DAN: LIZBONA - SINTRA - CABO DA ROCA ESTORIL - LIZBONA: Zajtrk, nato izlet v Sintro, kjer
bo postanek za ogled palače in mestnega središča,
nato pa dalje v Cabo Da Roca in letovišče Estoril. Po
kratkem postanku vrnitev v Lizbono, popoldne prosto za samostojne oglede. Nočitev v hotelu.
10. DAN: LIZBONA - EVORA - MADRID: Po zajtrku vožnja preko mostu Vasca da Game v Evoro. Po
stanek za ogled mesta, nato pa dalje v Španijo pre-

ko Extremadure in Castille-La Manche v Madrid. Po
prihodu ogled znamenitosti španske prestolnice:
muzeja Prado, Plaze Cibeles, Gran Vie, Plaze Espana,
Palacie Real, Puerta del Sol. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
11. DAN: MADRID - ZARAGOZA: Po zajtrku vožnja
mimo Guadalajare v Zaragozo, rojstni kraj slikarja
Francisca Goye. Ogled cerkve Nuestra Senora del
Pilar, Lonje in Plaze Espana. Popoldne vožnja skozi
Lerido proti Kataloniji. Nastanitev v hotelu v okolici
Barcelone. Večerja in nočitev.
12. DAN: BARCELONA - FRANCIJA: Zajtrk, panoramska vožnja in ogled Barcelone, nato vožnja
v Francijo, mimo Montpelliera in Arlesa na Azurno
obalo. Nastanitev v hotelu in nočitev.
13. DAN: FRANCIJA - ITALIJA - SLOVENIJA: Po zajtrku se bomo odpravili proti Sloveniji, vožnja mimo
Verone v Ljubljano, kamor bo prihod v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 9x nočitev z zajtrkom v hotelih 3* v Španiji in na Portugalskem (dvoposteljne sobe), 2x nočitev z zajtrkom v hotelih 2*/3* v Franciji (dvoposteljne sobe), 6x večerjo, vstopnine v
katedralo v Burgusu, Bolso, Batalho, Belem, grad Sao Jorge, pokušnja porta, osnovno nezgodno zavarovanje,
spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 220 €, obisk lokala s tipično portugalsko pesmijo fado in portugalsko folkloro z večerjo in pijačo pribl. 50 €. POPUSTI: za otroke do 12. leta v sobi
s starši 10 %.

VALENCIJA / 4 dni

šifra: 20145

Odhodi: 22.3., 3.4., 29.4.,
29.5., 26.6., 28.8., 25.9.,
23.10. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 419
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 449

1. DAN: TRST - VALENCIJA: Zbor potnikov na letališču v Trstu, po želji prevoz z avtobusom do letališča.
Polet v »mesto rož«, Valencijo, prevoz do hotela in
nastanitev. Nočitev.
2. DAN: VALENCIJA: Po zajtrku sprehod in ogled
mestnih znamenitosti: največje pokrite tržnice v
Španiji, s svežimi dobrotami naravnost iz El Grao ter
sadja in zelenjave z valencijskega vrta, katedrale in
Lonje, borze, živahne četrti Barrio del Carmen. Popoldne prosto, zvečer priporočamo tipično špansko
večerjo – paello, ki so jo »izumili« prav v Valenciji.
Nočitev.
3. DAN: VALENCIJA: Zajtrk. Dopoldan ogled novejšega dela mesta ob reki Turii, kjer stoji Mesto umetnosti in znanosti, kjer se nahajajo Muzej znanosti,
palače umetnosti, Oceanografski muzej, futuristična

30

sprehajališča, ... Po želji obisk katerega od muzejev
(doplačilo) ali sprehod do mestnega stadiona Mestalla ter proge Formule 1. Popoldne sprehod po dolgi peščeni plaži Valencije, kjer so številne restavracije
in bari. Nočitev.
4. DAN: VALENCIJA – (REQUENA) - TRST: Zajtrk,
možnost za samostojne obiske Arene na Plaza de To-

€
€

ros, železniške postaje Estacion del Norte, Kolumbovega trga, modernistične Mercado Colon s številnimi
trgovinicami, kavarnami in restavracijami. Po želji
(doplačilo) izlet v vasico Requeno, kjer bomo spoznali
pridelavo vina, sledila bo poskušina valencijskega vina
in lokalne kulinarike. Nato sprehod skozi najstarejši del
vasice - La Villa, kjer bomo spoznali tradicionalne hiše s
kletjo - Requne. Popoldne prevoz do letališča in polet v
Trst ter prevoz do Ljubljane (doplačilo).

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz, 1 kos ročne prtljage z dimenzijami 40 x 20 x 25 cm (manjša torba ali
manjši nahrbtnik), avtobusni prevoz letališče - hotel - letališče, 3x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, spremstvo
in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 79 €, 1 kos check in prtljage do 20 kg 60 €, povratni prevoz iz Slovenije do letališča 38 €, prevoz z lokalnimi prevoznimi sredstvi pribl. 8 €, Oceanografski
muzej 25-35 €, katedrala 4€, vožnja s kolesi 10 €, ogled stadiona 11 €, muzej bikoborbe 2 €, izlet v Requeno
s pokušino in prigrizkom: 49 €.

Maroko & Albanija

MAGIČNI MAROKO / 8 dni

šifra: 20146

Odhodi: 22.2., 21.3., 26.4.,
27.4., 12.9., 24.10.,
27.12. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 929

1. DAN: LJUBLJANA - BENETKE - CASABLANCA:
Dopoldne prevoz iz Ljubljane do enega od okoliških
letališč in polet v Maroko. Prevoz v hotel in nočitev.
2. DAN: CASABLANCA - RABAT - MEKNES VOLUBILIS - FES: Po zajtrku kratek ogled mesta,
nato vožnja v prestolnico kraljevine Rabat. Ogled
mestnih znamenitosti: kraljeve palače, Hasanovega
stolpa (44 m), mavzoleja Mohameda V. ter vzpon na
razgledno točko nad reko Bou Regrer. Po ogledu nadaljevanje vožnje do Meknesa. Ogled starodavnega
mesta in njegovih znamenitosti: maroških vrat Bab El
Mansour in sprehod po predelu Berrimo in Mellah.
Naslednji postanek bo v nekdanjem rimskem mestu
Volubilis, kjer si bomo ogledali termalna kopališča
ter Venerin tempelj. Zvečer prihod v Fes, namestitev
v hotelu, večerja in nočitev.
3. DAN: FES: Po zajtrku ogled najstarejšega kraljevskega mesta, kjer bomo obiskali srednjeveško središče – medino, medreso, Karawi mošejo in vodnjak
Nejjarine ter se sprehodili po slikovitih bazarjih oz.
soukih. Večerja in nočitev v hotelu.

4. DAN: FES - ATLAS - MIDELT - TAFILALET ERFOUD: Zajtrk, nato vožna po slikoviti pokrajini srednjega Atlasa mimo številnih berberskih vasic, tudi
mimo vasice Azrou, ki je znana po številnih obrtnih
delavnicah. Po krajšem postanku v mestu Midelt,
bomo vožnjo nadaljevali mimo gorskega prelaza
Tizi-n-Talrhemt (1906 m) do mesta Erfoud. Večerja in
nočitev v hotelu.
5. DAN: ERFOUD - OUARZAZATE - KASBI TAOURIRT IN AIT BENHADDOU: Zgodaj zjutraj se bomo
po želji lahko odpeljali na izlet v puščavo, po zajtrku
pa se bomo odpeljali proti Ouarzazatu: vožnja po do-

€

lini reke Dades, mimo številnih kasb, kjer bo možno
kupiti izdelke iz esenc vrtnic. Prihod v Ouarzazate in
možnost kosila, popoldne pa se bomo popeljali mimo
številnih kasb, ki so zaradi svoje izjemne slikovtosti
pod Unescovo zaščito. Večerja in nočitev v hotelu.
6. DAN: OUARZAZATE - MARAKEŠ: Po zajtrku se
bomo odpeljali v nekdanjo prestolnico Marakeš, ki
slovi po izjemno lepi mavrski arhitekturi in številnih
rdečih hišah z ravnimi strehami. Ogledali si bomo
mestne znamenitosti in se sprehodili po središču
medine, vedno živahnem trgu Djemaa el Fna. Večerja in nočitev v hotelu. Po želji možnost večerje s
programom Fantasia v restavraciji Chez Ali.
7. DAN: MARAKEŠ: Po zajtrku nadaljevanje ogleda
mesta: mošeje Koutoubia s 67 m visokim minaretom,
palače in vrtov Bahia, Sadijevega movzoleja ter oljčnega gaja Menera. Po ogledu prosto za samo stojne
oglede. Večerja in nočitev v hotelu.
8. DAN: MARAKEŠ - CASABLANCA - BENETKE LJUBLJANA: Popoldan polet na enega od okoliških
letališč in avtobusni prevoz v Ljubljano.

CENA VKLJUČUJE: prevoz na letališče in nazaj, polet po programu, polpenzione po programu v hotelih/riadih 3*/4* v dvoposteljnih sobah, prevoze, oglede in vstopnine po programu, lokalnega vodnika,
osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba
140 €. Novoletni odhod cena naknadno. Doplačila (na licu mesta): izlet na sipine pribl. 45 €, Fantazija
Show – Chez Ali pribl. 55 €, mošeja Hasana II. Pribl. 13 € , priporočljive napitnine 45 € POPUST: otrok do
12. leta na tretjem ležišču. OPOMBA: Pridržujemo si pravico do spremembe zaporedja ogledov, vendar to
ne bo vplivalo na vsebino programa.

VIKEND V ALBANIJI / 3 dni

šifra: 20147

Odhodi: 20.3., 18.4., 26.4.,
1.5., 22.5., 26.6., 18.9.,
16.10., 30.10. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 399

€
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 429 €
Cena pri najmanj 15 udeležencih: od 449 €

1. DAN: SLOVENIJA - TIRANA/DRAČ: Polet letala z
ljubljanskega/bližnjega letališča v Tirano. Po prihodu v mesto ogled najpomembnejših znamenitosti:
Skenderbegov trg, mošeja Ethem Bega, Urni stolp,
Zgradba Centralnega komiteja, Skenderbegov spomenik, Narodni muzej, bivši mavzolej Enverja Hoxhe
– danes Kulturni center. Nastanitev v hotelu v Tirani
ali Draču.
2. DAN: DRAČ - BERAT - DRAČ: Dopoldan ogled
Drača, ki je največje pristaniško mesto na območju
nekdanje grške kolonije Epidamnos. Za doplačilo

možnost ogleda ostankov amfi teatra in bizantinskega obzidja ter Fatihove mošeja iz 15. st. Popoldan
nadaljevanje poti do srednjeveškega mesta Berat, ki
mu pravijo tudi ''mesto tisočerih oken''. Mesto je v celoti muzej in velja za enega najlepših in najslikovitej-

ših mest v Albaniji. Ogled znamenitosti: trdnjave in
muzeja Onufri (nekdanja katedrala). Vrnitev v hotel
in nočitev.
3. DAN: KRUJE - SLOVENIJA: Po zgodnjem zajtrku
odhod v Kruje, rojstno mesto albanskega heroja
Skenderbega. Ogled mestnih znamenitosti in trdnjave z muzejem Skenderbega ter sprehod po slikovitem bazarju. V opoldanskih urah prevoz na letališče,
od koder boste poleteli na bližnje letališče/Ljubljano.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, avtobusne prevoze in zunanje oglede po programu, 2 x nočitev z
zajtrkom, stroške spremstva in organizacije potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 39 €, vstopnine na
poti 10 € (Skenderbeg v Kruji, Amﬁteater – Drač, muzej in trdnjava v Beratu), prevoz do/z letališča. POPUSTI:
Otrok do 12. leta na tretjem ležišču 15 %.

VELIKA ALBANSKA TURA / 6 dni
1. DAN: SLOVENIJA - TIRANA - SKADAR
2. DAN: DRAČ - BERAT - VLORA
3. DAN: VLORA - ALBANSKA RIVIERA - SARANDA
4. DAN: SARANDA - BUTRINI - GJIROKASTER
5. DAN: GJIROKASTER - APOLLONIJA - DRAČ
6. DAN: DRAČ - KRUJA - SLOVENIJA

šifra: 20148

več na www.mmturist.si

Odhodi: 25.3., 26.4., 15.5.,
29.5., 10.6., 25.6.,
18.9., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: od 659

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 689 €
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 709 €
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Malta & Grčija & Turčija

MALTA / 5 dni

šifra: 20149

2. DAN: OTOK GOZO: Po zajtrku vožnja po laguni s
trajektom od Cirkewwa do otočka Gozo, ogled Gantijevih templjev, mesta Victorie z mogočno citadelo
in votline v zalivu Xlendi ter ''visečega okna'' v zalivu
Dwejra. Vrnitev v hotel in nočitev.
3. DAN: MDINA - RABAT - MOSTA: Po zajtrku vožnja
v Mdino, ogled katedrale in mestnega središča ter
dalje v Rabat. Postanek za ogled krščanskih katakomb, nato obisk Moste z znamenito cerkvijo. Povratek v hotel in nočitev.
4. DAN: MODRA LAGUNA: Po zajtrku celodnevno
križarjenje mimo številnih letovišč in strmih klifov
do otoka Comino. Postanek v čudoviti Modri lagu1. DAN: LJUBLJANA - BENETKE - LA VALLETTA: Polet z beneškega letališča na Malto. Ogled La Vallette:
vrtov Barracca, katedrale z deli Caravaggia, Palače
Velikega mojstra s tapiserijami ter ogled video predstave o Malti. Nočitev.

Odhodi: 13.3., 1.4., 26.4., 29.4.,
27.5., 24.6., 26.8., 23.9., 25.10.,
29.10., 11.12. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 499

€
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 539 €
ni. Med plovbo z ladjo bo kosilo s pijačo. Povratek v
hotel.
5. DAN: MALTA - BENETKE - LJUBLJANA: Po zajtrku
polet v Benetke in vrnitev v Slovenijo.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, 1 kos ročne prtljage z dimenzijami 40 x 20 x 25 cm (manjša torba ali
manjši nahrbtnik), avtobusne prevoze po programi, 4x nočitev z zajtrkom v hotelu 3/4* (1/2 sobe), oglede,
izlet na otok Gozo in mini križarjenje s kosilom in pijačo, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter
organizacijo izleta. DOPLAČILA: 1/1 soba 120 €, 1 kos prtljage za oddajo (20 kg) 60 €, prevoz na beneško
letališce 58 €, vstopnine pribl. 5–10 €/muzej. POPUSTI: otrok do 12. leta na 3. ležišču 10 %.

KLASIČNA GRČIJA IN ATENE / 6 dni
stanov na visokih skalah. Popoldne vožnja v Kameno
Voro/Delfe, namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
3. DAN: DELFI - ATENE: Po zajtrku se bomo odpeljali
v Delfe in si ogledali antično preročišče, nato pa pot
nadaljevali do Aten. Ogledali si bomo trg Sintagma,
parlament, kraljevo palačo s častno stražo, Hadrianov slavolok, Agoro s Tezejevim templjem, akademijo, univerzo in trg Omonia. Namestitev v hotelu. Po
želji večerja s folkloro v tipični grški taverni. Nočitev.
4. DAN: ATENE - EPIDAUROS - TOLO: Po zajtrku
obisk Akropole, templja Nike, Erechteiona in muzeja.
Nato se bomo odpeljali na Peloponez: v Epidaurosu si
bomo ogledali antično gledališče Pantenon in zdravilišče boga Asclepiusa. Vožnja do letovišča Tolo, namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
1. DAN: LJUBLJANA - ANCONA: Odhod iz Ljubljane,
vožnja v Ancono/Trst, od koder bomo s trajektom odpluli v Grčijo. Nočitev na ladji.
2. DAN: IGUMENICA - METEORA – KAMENA VORA/
DELFI: Po nočni plovbi prihod v Igumenico, vožnja v
dolino Meteora, kjer si bomo ogledali nekaj samo-

ISTANBUL / 4 dni / 5 dni

1. DAN: LJUBLJANA - ISTANBUL: Polet z letalom v
Istanbul. Prevoz do hotela, nato sprehod po starem
delu mesta z ogledom znamenitosti in obisk Sultan
ahmeda, od koder je lep razgled na mesto, mošeji in
okolico. Nočitev.
2. DAN: ISTANBUL: Po zajtrku se bomo sprehodili
po tržnici začimb in obiskali eno od mošej arhitekta
Sinana. Nato po želji križarjenje po Bosporju, mimo

šifra: 20150

Odhodi: 6.4., 25.4.,
25.6.*, 22.9., 24.10.* 2020

449 €
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 479 €
Cena pri najmanj 45 udeležencih: od

5. DAN: TOLO - MIKENE - PATRAS - ANCONA: Po zajtrku bomo obiskali Mikene in si ogledali ostanke stare
trdnjave z znamenitimi Levjimi vrati in mesta. Sledi
vožnja mimo Korinta in Korintskega prekopa ter nadaljevali vožjo proti Patrasu, od koder bomo s trajektom
odpluli proti Anconi.
6. DAN: ANCONA - LJUBLJANA: Po pristanku v
Anconi/Trstu se bomo z avtobusom vrnili v Ljubljano.

CENA VKLJUČUJE: prevozi in izleti z avtobusom po programu, prevoz z ladjo/trajektom, 2x nočitev na ladji v
štiriposteljnih notranjih kabinah, 2x polpenzion in 1x nočitev z zajtrkom v hotelih 3* (1/2 sobe), oglede brez
vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna
soba od 79–99 €, 1/3 notranja kabina 50 €, 1/2 notranja kabina 75 €, grški večer s folkloro pribl. 35 €, vstopnine pribl. 45 €, *doplačilo za dodaten dan. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 15 %. OPOMBA:
* 25.6., in 24.10. bo izlet daljši za 1 dan.

*Po programu Istanbul 5 dni – brez 4. dneva
trdnjave Rumeli Hisar in palač Dolmabahče ter Beylerbey. Popoldne se bomo sprehodili po tržnici Kapali, zvečer po želji obisk nočnega lokala z večerjo in
trebušnimi plesalkami. Nočitev.
3. DAN: OD BIZANCA DO ISTANBULA: Po zajtrku
ogled Modre mošeje in cerkve Hagie Sofie ter obisk
palače sultanov Topkapi z muzejem, po želji pa tudi
ogled harema. Po ogledu bo sledil sprehod do Hipodroma in podzemnih cistern in Yerebetan Saray.
Nočitev.
4. DAN: ISTANBUL: Zajtrk, nato možnost ogleda palače Dolmabahče ob Bosporju, ki se ponaša z odlično
ohranjeno notranjščino. Popoldne se bomo sprehodili
po trgu Taksim in živahih trgovskih ulicah. Nočitev.
5. DAN: ISTANBUL - LJUBLJANA: Po zajtrku sprehod do Beyazita, mimo Muzeja kaligrafije, Beyazitove mošeje do stare univerze in knjižnega bazarja.
Vrnitev v hotel, nato prevoz na letališče in polet v
Ljubljano.

šifra: 20173

Odhodi in cene 4 dni
Odhodi: 21.2., 19.3., 2.4.,
24.4., 25.4., 27.4., 29.4., 21.5.,
24.6., 13.8., 18.9., 26.9.,
9.10., 27.10. 2020

Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 429

€

Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 479€

šifra: 20151

Odhodi in cene 5 dni
Odhodi: 2.4., 25.4., 29.4.,
21.5., 29.5., 29.6., 13.8., 26.9.,
9.10., 14.10., 24.10.,
29.10. 2020

Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 459
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 509

€
€

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, prevoz letališče - hotel - letališče, 3 oz. 4x nočitev z zajtrkom v hotelu 3/4*, zunanje oglede, osnovno nezgodno zavarovanje
ter spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 29 € / noč, vstopnine in spremstvo po muzejih (palača Topkapi, Hagia Soﬁja, podzemna cisterna) pribl. 50 €, harem v Topkapi 10 €, palača Dolmabahče 25 €, križarjenje po Bosporju 30 €, večerjo s folklornim programom in trebušnimi plesalkami 55 €, prevoz
s tramvajem pribl. 1,50 € /vožnja, povratni prevoz na letališče: 40 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišcu 15 %. OPOMBA: potni list mora biti veljaven še vsaj 6
mesecev. Možni odhodi tudi z bližnjih letališč (doplačilo prevoz).

32

Turčija & Rusija

MALA AZIJA IN KAPADOKIJA / 9 dni

1. DAN: LJUBLJANA - ISTANBUL - ANKARA: Zbor
potnikov na ljubljanskem letališču, polet v Istanbul
in vožnja proti Ankari, prestolnici Turčije. Nastanitev
v hotelu in nočitev.
2. DAN: ANKARA: Po zajtrku ogled mestnih znamenitosti: Ataturkovega mavzoleja, trdnjave, džamije
Haji Bayram, nato bo sledila vožnja v Kapadokijo.
Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
3. DAN: KAPADOKIJA - GÖREME - URGUP: Po
zajtrku celodnevni izlet po slikoviti »Mesečevi«
pokrajini s stožčasto zašiljenimi griči s stolpi, v
katerih so bila nekoč bivališča menihov in svetišča.
V vasicah Göreme in Urgup ogled nekaterih cerkva

NOVO

šifra: 20152

in samostanov bogato okrašenih s freskami ter obisk
delavnic preprog in predmetov iz oniksa. Sledil bo
obisk podzemnega mesta, nekdanjega pribežališča
kristjanov pred vdorom arabskih plemen. Vrnitev v
hotel, večerja in nočitev. Zvečer možnost obiska lokala s folklornim programom.
4. DAN: KAPADOKIJA/ IHLARA - KONYA: Po zajtrku vožnja proti Konyi, najbolj tradicionalnem mestu
Anatolije. Med potjo postanek za obisk Sultanhani
Kervansaraya v soteski Angelov/ Ihlara, ki je nekoč
služil kot postojanka za počitek karavan. V mestu
Konyi, ki je znano po plešočih derviših, ogled mošeje
in mavzoleja filozofa Mevlane, kjer so shranjene številne islamske relikvije, med njimi tudi Mohamedova
brada. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
5. DAN: KONYA - PAMUKKALE: Po zajtrku vožnja ob
jezerih Bejšehir in Egirdir v Pamukkale ali »Bombažni
grad«. Ogled toplih izvirov na terasah, ki so prevlečene s sproti nastajajočo kalcijevo plastjo, nato pa si
bomo v Hierapolisu ogledali ostanke antičnega mesta, z nekdaj največjo nekropolo na anatolskih tleh.
Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
6. DAN: PAMUKKALE - EFEZ - IZMIR - BERGAMA:
Zajtrk, nato vožnja v Efez, kjer bo postanek za ogled
arheološkega parka z Artemidinim templjem, antičnim gledališčem, kopališčem, Celzijevo knjižnico in

Odhodi: 26.3., 25.4.*, 23.6.,
25.9., 23.10. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 829

€
Cena pri najmanj 25 udeležencih: 889 €
Marijino cerkev (ekumenski koncil leta 431). Vožnja
mimo Izmirja v Bergamo, namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
7. DAN: BERGAMA - PERGAMON - ASKLEPION BURSA: Po zajtrku vožnja v antični Pergamon, kjer
bo postanek za ogled znamenitosti: svetišča Asklepion, Ateninega, Trajanovega templja in gledališča.
Nato vožnja v Burso, prvo prestolnico otomanskega
imperija in nekdanje mesto na svileni poti. Ogled
Zelene mošeje, mavzoleja in svetovno znane tržnice
svile Koza Han. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.
8. DAN: BURSA - ISTANBUL: Po zajtrku vožnja v
Istanbul. Ogled Modre mošeje, Hagie Sofije, Hipodroma ter muzeja Topkapi in po želji križarjenje po
Bosporju. Zvečer sprehod po mestu ali obisk katere
izmed čajnic. Nočitev.
9. DAN: ISTANBUL - LJUBLJANA: Prosto do odhoda na letališče in polet proti Ljubljani.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, 6x polpenzon v hotelih 3/4* in 2x nočitev z zajtrkom (dvoposteljne
sobe), oglede brez vstopnin, avtobusne prevoze, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 199 €, vstopnine pribl. 99 €, folklorni program v Kapadokiji
35 €, križarjenje po Bosporju 30 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišcu 15 %. OPOMBA: potni list
mora biti veljaven še vsaj 6 mesecev. *OPOMBA: poseben program.

VZHODNA TURČIJA / 7 dni

šifra: 20220

Pravljično mesto Mardin · zgodovinko mestece Midyat · Žafranov samostan · Sanliurfa mesto prerokov · gora Nemrut · Gazientep - mesto nasadov pistacij in mnogih delavnic
baklave.

Odhodi: 28.5., 23.6.,
23.9., 23.10. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od

999 €

več na www.mmturist.si

S TRANSSIBIRSKO ŽELEZNICO OD MOSKVE DO BAJKALSKEGA JEZERA / 10 dni
šifra: 20153

Odhodi: 29.6. 2020
Cena pri najmanj 25 udeležencih: 2.260

€
€
Cena pri najmanj 10 udeležencih: 2.720 €
Cena pri najmanj 15 udeležencih: 2.495

več na www.mmturist.si
Transsibirska železnica, najbolj znamenita železniška
proga na svetu, meri od Moskve do Vladivostoka kar
9289 km, ki jih vlak prevozi v manj kot sedmih dneh.

Mimo starodavnih ruskih mest in po slikoviti pokrajini
vodi pot naprej preko mogočnega Urala, mimo impozantnega belega obeliska »zavije« iz Evrope v Azijo in

dalje v prostranstva Sibirije. Prečka kar osem časovnih
pasov, tajgo, neskončno stepo in puščavo in pelje mimo
največjega sladkovodnega jezera na svetu – Bajkalskega jezera. Pridružite se nam na tej zanimivi poti.

S TRANSSIBIRSKO ŽELEZNICO V MONGOLIJO IN NA KITAJSKO / 18 dni
šifra: 20154

Odhod: 29.6. 2020
Cena pri najmanj 20 udeležencih: 3.980

€
Cena pri najmanj 15 udeležencih: 4.320 €
Cena pri najmanj 10 udeležencih: 4.590 €

več na www.mmturist.si

Slikovito vožnjo z vlakom po transsibiski železnici bo
obogatil ogled največjega mongolskega narodnega
festivala »Naadam«, ki se odvija enkrat letno v Ulan

Batorju. Pogumni Mongolci nam bodo predstavili
tradicionalne spretnosti v jahanju, lokostrelstvu in
rokoborbi. Posebno doživetje bo vožnja z muzejskim

vlakom okoli »bisera Sibirije« Bajkalskega jezera, ki je
najglobje jezero na svetu in pod zaščito Unesca. Veličastna transsibirska železnica, ki povezuje Evropo z
Azijo, se v Irkutsku odcepi proti Mongoliji in Kitajski,
ki je končni cilj našega potovanja.
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Rusija & Baltik

MOSKVA / 5 dni

šifra: 20156

metro postaj. Nočitev.
2. DAN: MOSKVA: Po zajtrku ogled mestnih znamenitosti: Kremelja in njegove cerkve, Rdečega trga,
cerkve Vasilija Blaženega, Bolšoj teatra, Univerze Lomonosov, ŠC Lužniki ter po želji ogled Tretjakovske
galerije in Muzeja Borodinske bitke. Zvečer po želji
obisk Bolšoj teatra ali znamenitega moskovskega
cirkusa. Nočitev.
3. DAN: MOSKVA - SERGEJEV POSAD: Zajtrk, nato
prosto ali po želji izlet v Sergejev Posad, kjer si bomo
lahko ogledali njegove spomenike: Sergejev samostan in cerkev sv. Trojice z ikonami znamenitega A.
Rubljova. Kosilo. Zvečer po želji sprehod po slikoviti
umetniški četrti Arbat, s številnimi trgovinami, galerijami in restavracijami. Nočitev v hotelu.

1. DAN: LJUBLJANA - MOSKVA: Polet letala dopoldan z ljubljanskega letališča v Moskvo. Po pristanku
prevoz v hotel in nastanitev. Sprehodili se bomo po
moskovskih ulicah in si ogledali nekaj moskovskih

Odhodi: 28.3., 26.4., 1.5., 23.5.,
26.6., 18.7., 15.8., 19.9.,
24.10., 28.10. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 699
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 759

4./5. DAN: MOSKVA - LJUBLJANA: Po zajtrku po
želji obisk Kremlja in njegovih znamenitosti: stolnice Marijinega vnebovzetja, kremeljske palače, Car
zvona (6 m), bronastega Car topa ter ogled bogatih umetniških zbirk Orožarne zakladnice. Prosto za
oglede, nočitev v hotelu. V zgodnjih jutranjih urah
polet v Ljubljano.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, 4x nočitev z zajtrkom (dvoposteljne sobe) v hotelu najmanj 3*, avtobusni prevozi po programu, panoramski ogled Moskve, ogled metro postaj, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba 90 €, ruski vstopni vizum 85 €, 3x
večerja v hotelu 80 €, Kremelj z vstopnino v Orožarno zakladnico 65 €, izlet v Sergejev Posad pribl. 75 €.,
Tretjakovska galerija 17 €, Borodinska bitka pribl. 17 €, cirkus 35 €, Bolšoj Teater od 60 €, prevoz do bližnjega
letališča in nazaj. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 15 %.

MOSKVA IN ST. PETERBURG / 7 dni

1. DAN: LJUBLJANA - MOSKVA: Polet letala dopoldan z ljubljanskega letališča v Moskvo. Po pristanku
prevoz v hotel in nastanitev. Sprehodili se bomo po
moskovskih ulicah in si ogledali nekaj moskovskih
metro postaj. Nočitev.
2. DAN: MOSKVA: Po zajtrku ogled znamenitosti ruske prestolnice, nato po želji ogled muzejskih zbirk v
Orožarni zakladnici, Muzeja Borodinske bitke ali pa
sprehod po slikoviti umetniški četrti Arbat. Zvečer po

želji obisk Bolšoj teatra. Nočitev.
3. DAN: MOSKVA - SERGEJEV POSAD - ST. PETERBURG: Dopoldne po želji izlet v Sergejev Posad, kjer si
bomo lahko ogledali bisere stare ruske arhitekture in
imeli kosilo. Popoldne vožnja s hitrim vlakom v St. Peterburg. Nočitev v hotelu.
4. DAN: ST. PETERBURG - PETERHOF: Po zajtrku
nato ogled mestnih znamenitosti ob Nevskem prospektu: Zimskega dvorca, katedrale Sv. Izaka, cerkve
Kristusa na preliti krvi ter ogled mostov na reki Nevi.
Popoldne po želji izlet v Peterhof, ki ga obdajajo veličastni vrtovi s čudovitimi fontanami. Nočitev.
5. DAN: ST. PETERBURG - CARSKOJE SELO KRATKO KRIŽARJENJE: Po zajtrku po želji izlet v Puškinovo, kjer si bomo ogledali dvorec Katarine Velike

šifra: 20157

Odhodi: 21.3., 24.4., 22.5.,
27.6., 18.7., 8.8., 29.8.,
19.9., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 959

€
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 1.059 €
z znamenito jantarjevo sobo. Popoldne po želji kratko križarjenje po kanlih St. Peterburga.
6./7. DAN: ST. PETERTBUG: Po zajtrku po želji ogled
zbirk v znamenitem muzeju Ermitaž. Zvečer po želji
ogled Ruske folklorne predstave. Nočitev. V zgodnjih
jutranjih urah polet v Slovenijo/ na bližnje letališče.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, vožnjo s hitrim vlakom, prevozi in ogledi po programu brez vstopnin,
6x nočitev z zajtrkom v hotelih 3* (dvoposteljne sobe), nezgodno zavarovanje, slovenskega spremljevalca in
organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 180 €, ruski vizum 85 €. večerje 140 €, ogled Kremlja
z Orožarno 65 €, Ermitaž 20 €, izlet v Petrov dvorec /Carskoje selo 93 €, Sergejev Posad pribl. 75 €, Tretjakovska
galerija 17 €, Borodinska bitka 17 €, križarjenje po kanalih 20 €, baletna predstava od 50 €, folklorni večer v
St.Peterburgu 30 €, prevoz do bližnjega letališča in nazaj. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 10 %.

BALTSKE PRESTOLNICE IN HELSINKI / 6 dni

1. DAN: LJUBLJANA - TRAKAI - VILNIUS: Z ljubljanskega ali bližnjega letališča bomo z vmesnim
postankom poleteli v Vilnius, glavno mesto Litve.
Odpeljali se bomo do stare prestolnice Trakai in si
ogledali dvorec sredi jezera, nato pa se odpeljali v
Vilnius. Namestitev v hotelu in nočitev.

34

€
€

2. DAN: VILNIUS - GORA KRIŽEV - RIGA: Po zajtrku
bomo obiskali grad Gediminas, katedralo z zvonikom, ruševine spodnjega gradu, univerzo in parlament. Vožnja proti Rigi, med potjo postanek za ogled
latvijskega simbola, romarskega kraja Gore križev. Po
prihodu v Rigo namestitev in nočitev.
3. DAN: RIGA - JURMALA - RIGA: Po zajtrku ogled
mestnih znamenitosti: cerkve Sv. Petra, stolnice, mačje hiše in opere. Popoldne izlet v Jurmalo, največje
letovišče ob Baltiku. Nočitev v Rigi.
4. DAN: RIGA - NARODNI PARK GAUJA - SIGULDA TALIN: Po zajtrku bomo v Estoniji obiskali NP Gauja
imenovan po reki Gauja, kjer si bomo ogledali gradova Sigulda in Turaida. Vožnja v Talin. Ogled znamenitosti hanzeatskega mesta: gradu Toompea, s
katedralo Aleksandra Nevskega iz 19. stol in gotske
mestne hiše. Nastanitev v hotelu in nočitev.

šifra: 20158

Odhodi: 25.4., 26.5.,
25.6., 20.7., 25.7., 10.8.,
15.8., 22.9., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 859
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 899

€
€

5. DAN: TALIN - HELSINKI - TALIN: Po zajtrku prosto ali po želji izlet s trajektom v finsko prestolnico
Helsinke, kjer si bomo ogledali mestno središče s senatnim trgom in stolnico, staro univerzo, Sibeliusov
spomenik, skalno cerkev in dvorano Finlandia. Pozno
popoldan se bomo vrnili v Talin in nočitev.
6. DAN: TALIN - LJUBLJANA: Po zajtrku prosto do
prevoza na letališče. Polet prek enega od evropskih
letališč v Ljubljano ali na bližnje letališče.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, prevoze in oglede po programu brez vstopnin, izlet v Trakai in Jurmalo,
5x nočitev z zajtrkom v hotelih 3* (dvoposteljne sobe), osnovno nezgodno zavarovanje ter spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 175 €, večerje - tudi srednjeveška 110 €, vstopnine v muzeje
5–15 €, izlet v Helsinke 69 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišcu 10 %.

Rusija & Ukrajina
Rusija

KRIŽARJENJE OD ST. PETERBURGA DO MOSKVE / 11 dni

šifra: 20159

Odhodi: 22.6., 9.7.,
22.7., 30.7. 2020
Cena pri najmanj 20 udeležencih: 1.935

1. DAN: LJUBLJANA - ST. PETERBURG: Polet v St.
Peterburg z ljubljanskega letališča ali prevoz do bližnjega letališča in polet. Prevoz do pristanišča, vkrcanje na ladjo ter nastanitev v kabinah.
2. DAN: ST. PETERBURG: Dopoldan ogled mestnih
znamenitosti ob Nevskem prospektu: Zimskega
dvorca, katedrale Sv. Izaka, cerkve Kristusa na preliti
krvi ter ogled mostov na reki Nevi. Popoldne obisk
Petropavloske trdnjave s katedralo sv. Petra in Pavla,
v kateri je pokopana družina Romanovih in ogled
zbirk v znamenitem muzeju Ermitaž. Vrnitev na ladjo.
3. DAN: ST. PETERBURG (PUŠKINOVO IN PETROV
DVOREC) - PLOVBA: Dopoldan po želji izlet v Puškinovo, kjer si bomo ogledali dvorec Katarine Velike in
do Petrovega dvorca, ki ga obdajajo veličastni vrtovi
s čudovitimi fontanami. Vrnitev na ladjo in po kosilu
začetek plovbe ter predstavitev ladijskega osebja.
4. DAN: MANDROGI: Dopoldan plovba po Ladoškem in Oneškem jezeru in postanek v slikoviti vasici
Mandrogi, kjer bomo spoznali način življenja iz ruske
preteklosti: videli bomo delavnice keramike, čipk,
slik, vodke in slavnih »matrjošk«. Kosilo.

5. DAN: KIŽI: Dopoldan bomo obiskali otok Kiži, kjer
si bomo ogledali tradicionalne ruske lesene zgradbe:
muzej na prostem ter cerkev z 22-timi kupolami. Kosilo na ladji in nadaljevanje plovbe po Volgi.
6. DAN: GORČIJ: Zajtrk in kosilo na ladji, popoldne
ogled Gorčija, ki leži na obali Belega jezera, kjer
bomo lahko spoznali način življenja domačinov.
7. DAN: YAROSLAVL: Zajtrk in kosilo na ladji. Popoldan si bomo ogledali staro rusko mesto Yaroslavl, ki
leži na sotočju rek Kotorosl in Volge. Ogled mestnih
znamenitosti: mestne hiše, samostana, cerkve sv. Ilije, nastarejšega ruskega gledališča Volkov.
8. DAN: UGLIČ: Dopoldan bomo obiskali eno naj-

€

lepših ruskih mest Uglič, znano po prelepi cerkvi
Sv. Dmitrija, ki so jo zgradili na mestu, kjer je Boris Godunov umoril carjeviča Dimitrija. Po ogledu
se bomo sprehodili po središču mesta in si ogledali mogočni Kremelj, dom carjeviča Dmitrija in
katedralo Kristusovega vnebohoda.
9. DAN: PLOVBA - MOSKVA: Zajtrk in kosilo na ladji, popoldne bomo prispeli v Moskvo in si z ogledali
mestne znamenitosti: Rdeči trg, cerkev Vasilija Blaženega, Bolšoj teater, stavbo KGB, Novodevični samostan in veleblagovnico GUM. Po želji obisk Tretjakovske galerije.
10. DAN: MOSKVA: Dopoldan obisk Kremelja in njegovih znamenitosti, po želji pa tudi ogled Orožarne
zakladnice. Popoldan po želji izlet v Sergejev Posad.
11. DAN: MOSKVA - LJUBLJANA: Zajtrk na ladji.
Prosto do prevoza na letališče ter polet proti Ljubljani/bližnjem letališču, kamor je predviden prihod v
večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, 9x polni penzion in 1x polpenzion na ladji, nastanitev v zunanji kabini
z oknom (glavna paluba/main deck – zadnji del), dobrodošlico na ladji, vse izlete, in druge aktivnosti na ladji,
razen nekaterih izletov v Moskvi in St. Peterburgu, osnovno nezgodno zavarovanje, slovenskega spremljevalca in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: drug tip/lokacijo kabine, ruski vizum 85 €. Doplačila na licu mesta:
izlet v Petrov dvorec, Puškinovo, Tretjakovsko galerijo, Orožarno zakladnico. Napitnine na poti so priporočene
in pričakovane. POPUST: otrok do 12. leta cena naknadno.

KRIŽARJENJE PO VOLGI OD ASTRAHANA DO MOSKVE / 14 dni

1. DAN: LJUBLJANA - MOSKVA - ASTRAHAN: Polet v Moskvo z ljubljanskega letališča ali prevoz do
bližnjega letališča in polet. Po pristanku v Astrahanu
prevoz v pristanišče, kjer se bomo vkrcali na ladjo.
2. DAN: ASTRAHAN: Dopoldan ogled mestnih znamenitosti Astrahana, Kremelja ter obeh katedral,
nato pa pozno popoldne začetek plovbe.
3. DAN: PLOVBA PO VOLGI: Ves dan bomo preživeli
na ladji, kjer si bomo vožnjo krajšali z raznimi aktivnostmi (učenje ruščine, petje pesmi, ruska zgodovina, film, glasba ...).
4. DAN: VOLGOGRAD: Dopoldan bomo obiskali Vol-

gograd, mesto na stičišču Evrope in Azije, znano po veliki bitki za mesto (l. 1942), si ogledali mestne znamenitosti in spomenik Mati Rusija na Mamayevem Kurganu.
5. DAN: SARATOV: Dopoldan si bomo ogledali zna
menitosti mesta Saratov: katedralo iz 17. stol, park,
kjer so bile nekdaj ločene poti za ženske in moške
in ulico Kirov.
6. DAN: SAMARA: Opoldan si bomo ogledali pristaniško mesto Samaro, ki slovi po tovarni čokolade
Rossiya ter si ogledali umetniški muzej, v katerem so
shranjena vsa dela starih ruskih slikarjev.
7. DAN: KAZAN: Zgodaj popoldan bomo prispeli v
glavno mesto republike Tatarstan v Kazan. Ogledali
si bomo znamenitosti ruskega univerzitetnega središč, kjer sta študirala Tolstoj in Lenin.
8. DAN: ČEBOKSARI: Dopoldne prihod v Čeboksari,
glavno mesto republike Čuvašije. Ogledali si bomo
operno in baletno gledališče, akademijo znanosti,
čuvaško nacionalno akademijo, gledališča in muzeje.
9. DAN: NIŽNI NOVGOROD: Dopoldan bomo obiskali Nižni Novgorod, nekdanji Gorky, ki leži na sotočju
Oke in Volge, ki je bilo eno prvih podmorniških baz v
Rusiji. Panoramski ogled mesta in obisk Kremelja.
10. DAN: KOSTROMA IN YAROSLAVL: Dopoldne

šifra: 20160

Odhod: 12.9. 2020
Cena pri najmanj 20 udeležencih: 2.450

€
Cena pri najmanj 15 udeležencih: 2.495 €
Cena pri najmanj 10 udeležencih: 2.590 €
bomo obiskali mesto Kostroma. Ogledali si bomo
katerdalo Sv. Trojice in Ipatijev samostan. Sledila bo
vožnaj do Yarslavla, kjer bo postanek za ogled znamenitost Yaroslavla.
11. DAN: UGLIČ: Dopoldan bomo obiskali eno najlepših ruskih mest Uglič, znano po prelepi cerkvi Sv.
Dmitrija in si ogledali mogočni Kremelj in se sprehodili po mestnem jedru.
12., 13., 14. DAN: MOSKVA - LJUBLJANA: Po prihodu v Moskvo panoramski ogled mestnih zanmenitosti, nato pa naslednji dan nadaljevanje ogleda mesta:
Kremelja s katedralo, Rdečega trga, cerkve Vasilija Blaženega, Bolšoj teatra, Tretjakovske galerije ... Po želji
pa bomo obiskali tudi druge znamenitosti. 14. dan se
bomo po zajtrku odpeljali na letališče. Polet v Ljubljano.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, prevoz na bližnje letališče, 13x polni penzion v 1/2 kabinah na ladji, dobrodošlico na ladji, vse aktivnosti na ladji in nekatere izlete, kapitanovo večerjo, obroke po programu, osnovno
nezgodno zavarovanje, slovenskega spremljevalca in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna kabina 630 €, ruski vizum pribl. 85 €. Doplačila na licu mesta: ogledi med križarjenjem, ki niso navedeni v programu,
napitnine. POPUSTI: otrok do 12. leta cena naknadno.

KIJEV – PRESTOLNICA
UKRAJINE / 4 dni

šifra: 20155

več na www.mmturist.si

Odhodi: 25.6., 24.7.,
24.9., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 599
Cena pri najmanj 25 udeležencih: 639

€
€
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Rusija & Izrael

STARA RUSKA MESTA OB SREBRNEM PRSTANU / 8 dni

1. DAN: LJUBLJANA - MOSKVA - TVER: Zbor potnikov na ljubljanskem letališču v dopoldanskih urah in
polet v Moskvo, kamor je predviden prihod popoldan. Po ureditvi formalnosti vožnja do mesta Tver,
namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN: TVER - TORŽOK - VALDAJ - VELIKI
NOVGOROD: Zajtrk v hotelu. Vožnja do mesta Toržok, kjer si bomo ogledali muzej A.S. Puškina, ki je
posvečen ne samo pesnikovi ustvarjalnosti, temveč
tudi njegovim potovanjem. Vožnja v Valdaj (170 km)
in postanek za ogled mesta z obiskom Muzeja zvonov in Iverskega moškega samostana, ki stoji v narodnem parku "Valdaj" na otoku Valdajskega jezera. Po
ogledu vožnja v Veliki Novgorod (140 km), namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
3. DAN: VELIKI NOVGOROD: Po zajtrku ogled Velikega Novgoroda; Novgorodskega Kremlja s palačami,
katedrale sv. Sofije, spomenika »Tisočletje Rusije«, Ja-

NOVO

roslavskega trga in starodavne tržnice. Sledil bo obisk
Muzeja lesne arhitekture »Vitoslavlicy« in Jurjevskega
samostana. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
4. DAN: VELIKI NOVGOROD - STARAYA RUSSA PSKOV: Zajtrk v hotelu. Vožnja v srednjeveško mesto
Staraya Russa in tam ogled mesta in obisk doma –
muzeja F.M. Dostojevskega, literarno mesto romana
»Bratje Karamazovi«. Tukaj sta nastala tudi romana
”Besi” in ”Najstnik”. Po ogledu vožnja v Pskov, namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
5. DAN: PSKOV - PUŠKINSKE GORE - PSKOV: Po zajtrku bo sledil izlet z vlakom do Puškinskih gora (120
km), kjer bo obisk Puškinskega muzeja in rezervata
"Mihajlovsko" ter ogled podeželskih dvorcev: Mihajlovsko, Trigorsko, Petrovsko. Sledil bo obisk Svetogorskega samostana in groba pesnika А.S. Puškina.
V večernih urah vrnitev v Pskov, večerja in nočitev.
6. DAN: PSKOV - PEČORY - IZBORSK - PSKOV: Po
zajtrku ogled zgodovinskih znamenitosti mesta med
drugim Pskovskega Kremelja iz 14. st., stolnice sv.
Trojice, Dovmontovega mesta, upravnih zgradb... Vožnja v bližnji Pečory in ogled Pskovo-Pečorskega Sveto-Uspenskega moškega samostana. Z ogledi bomo
nadaljevali v kraju Izborsk, kjer si bomo ogledali

1. IN 2. DAN: JERUZALEM - BETLEHEM: Polet z
enega od bližnjih letališč v Izrael. Po prihodu na letališče Ben Gurion pri Tel Avivu prevoz v Jeruzalem in
nočitev v hotelu. Po zajtrku najprej ogled Izraelskega
nacionalnega muzeja, nato pa vožnja mimo parlamenta Kneset do spomenika Jad Vašem in ogled
muzeja. Vožnja preko meje na Palestinsko ozemlje, v
Betlehem, kjer si bomo ogledali cerkev Kristusovega
rojstva, ki jo krasijo mozaiki in izjemen ikonostas. Povratek v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN: JERUZALEM: Zjutraj se bomo z avtobusom
povzpeli na Oljsko goro, kjer se z Getsemanskega
vrta odpira čudovit razgled na staro mesto z muslimansko, armensko, judovsko in krščansko četrtjo.
Skozi Levja vrata se bomo podali po Via Dolorosi,
poti Kristusovega trpljenja. Ogled cerkve Božjega
groba, ki si jo danes deli šest krščanskih cerkva,
nato pa skozi arabski bazar v judovsko četrt do
Tempeljske ploščadi, kjer stoji mošeja Al-Aksa in
Kupola na skali. Sledi obisk Zidu objokovanja in
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Odhodi: 4.7., 12.9., 2020
Cena pri najmanj 30 udeležencih: 1.490

€
Cena pri najmanj 25 udeležencih: 1.570 €
Cena pri najmanj 20 udeležencih: 1.620 €
ostanke trdnjave iz 14. st., Truvorovo naselbino, nato
pa se bomo sprehodili k svetim izvirom v podnožju
Žerjave gore – Slovenski izviri. Po ogledu vrnitev v
Pskov. Večerja in nočitev v hotelu.
7.DAN: PSKOV - LJUBENSK - VEČAŠA - PSKOV - MOSKVA: Po zajtrku vožnja do kraja Ljubensk - Večaša,
kjer bo obisk muzeja skladatelja N.A. Rimskega-Korsakova. V sedmih poletjih bivanja v teh krajih je napisal
6 oper in druga dela, ki so mu prinesla svetovno slavo.
Prisluhnili bomo koncertu v podeželskem dvorcu ob
jezeru Pesno. Vožnja v Pskov, večerja in vožnja z nočnim vlakom spalnikom (685 km) v Moskvo.
8. DAN: MOSKVA (PARK ZARJADJE) - LJUBLJANA:
Jutranji prihod v Moskvo, zajtrk in ogled novega parka Zarjadje. Prevoz na letališče in popoldanski polet v
Ljubljano.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, 7 x polpenzion (zajtrk in večerja) v dvoposteljnihsobah v hotelih
3/4*, transfer od letališča do hotela, prevoze z avtobusom po programu, oglede po programu z vstopninami, nočni vlak Pskov - Moskva (spalnik), osnovno nezgodno zavarovanje, lokalnega vodnika, spremstvo
ter organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba 220 €, ruski vstopni vizum 85 €, Coris zavarovanje z
asistenco (dvojno kritje): 18,49 €. Možna doplačila na poti: dodatne vstopnine po želji. POPUSTI: otrok do
12. leta na tretjem ležišču 15 %.

šifra: 20162

IZRAEL IN
JORDANIJA / 7 dni

IZRAEL IN PALESTINA / 8 dni
NOVO

šifra: 20161

ostankov rimskega karda. Popoldne ogled armenske četrti in gore Sion. Dan bomo končali z obiskom
prizorišča Kristusove zadnje večerje in Davidovega
groba, ki ležita zunaj mestnega obzidja. Večerja in
nočitev v hotelu.
4. DAN: MASADA - EN GEDI - KUMRAN: Po zajtrku
vožnja na vzhod države v kraj Kumran, ki je zaslovel
z najdbo zvitkov z Mrtvega morja, kjer si bomo ogledali razvaline „samostanskega“ kompleksa kumranske skupnosti. Sledi sprehod po bujni oazi En Gedi,
ki leži ob Mrtvem morju in skupaj s kibucom tvori
naravni park. Popoldne vožnja do razvalin trdnjave
Masada, ki je bila povečana in utrjena pod vodstvom
kralja Heroda Velikega. Namestitev v hotelu ob Mrtvem morju. Večerja in nočitev.
5. DAN: DOLINA REKE JORDAN: Po zajtrku si bomo
privoščili skok v Mrtvo morje, nato pa nadaljevali
pot ob reki Jordan do kraja Bet Šean, kjer si bomo
ogledali ostanke rimsko-bizantinskega mesta. Po
ogledu bomo v bližnjem kibucu Bet Alfa obiskali
ruševine sinagoge z mozaiki iz 6. st. in pot nadaljevali do gradu Belvoir. Ogled gradu iz 13. st. nato
pa vožnja v kibuc pri kraju Ašdot - Jakov. Zvečer se
bomo natančneje seznanili z življenjem v kibucih,
včerja in nočitev.
6. DAN: GOLANSKO VIŠAVJE - NAZARET: Po zajtrku vožnja na Golansko višavje, od koder je čudovit
pogled na Galilejsko jezero. Pot bomo nadaljevali

Odhodi: 27.4., 27.10. 2020
Cena: od

1.295 €

Posebno letalo z ljubljanskega letališča

več na www.mmturist.si
šifra: 20163

Odhodi: 25.4., 25.10. 2020
Cena pri najmanj 30 udeležencih: 1.399

€
Cena pri najmanj 25 udeležencih: 1.499 €
Cena pri najmanj 20 udeležencih: 1.699 €
proti severu v Banyas oz. Cezarejo Filipi, po ogledu
pa odšli v mesto Dan, ki sodi med pomembnejša
arheološka najdišča, zanimivo pa je tudi zaradi okoliških skrivnostnih prebivalcev Druzov. Popoldne
obisk Nazareta kjer si bomo ogledali sodobno baziliko Oznanjenja, ki je zgrajena na ruševinah bizantinske cerkve. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
7. IN 8. DAN: AKKO - CEZAREJA - TEL AVIV: Po
zajtrku vožnja v mesto Haifo, od koder je z ragledne točke Bahajskih vrtov čudovit razgled. Nato se
bomo podali do mesta Akko, ki je tesno povezano
s križarskimi vojnami. Popoldne se bomo ustavili
v nekdanjem antičnem pristanišču Cezareja, kjer
si bomo ogledali ostanke križarskega mesta. Po
ogledu vožnja v Tel Aviv in tam panoramski ogled
mesta ter obisk starega mestnega jedra Jaffe. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev. Po zajtrku
bomo nadaljevali z ogledi in se v popoldanskih
urah podali do letališča, od koder bomo poleteli
proti Sloveniji.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na letališče in nazaj, letalske prevoze, letališke in varnostne takse, prevoze z avtobusom, 7x polpenzion v hotelih 3* in 4* ter v kibucu v dvoposteljnih sobah (prha, wc), osnovno
nezgodno zavarovanje , spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 399 €, za
napitnine pribl. 55 $ (tudi otroci).

DRUGAČNE POČITNICE

Ogledi, kopanje, izleti, aktivnosti

POLETJE NA JADRANU IN OB OHRIDU / 9 dni

šifra: 20164

brez nočnih voženj
Odhodi: 25.4., 26.6., 11.7.,
25.7., 8.8., 22.8., 12.9.,
26.9., 24.10. 2020

Cena pri najmanj 45 udeležencih: 439

€
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 479 €

1. DAN: LJUBLJANA - NEUM: Odhod iz Ljubljane
ob 5. uri zjutraj. Vožnja mimo Karlovca do Jadranske
obale ter mimo Splita v Neum. Namestitev v hotelu,
prosto za osvežitev v morju, večerja in nočitev.
2. DAN: NEUM - BUDVA - DRAČ: Po zajtrku vožnja
mimo Dubrovnika v Črno goro do Budve. Kratek
postanek za ogled starega mestnega jedra, nato pa
nadaljevanje vožnje mimo Sv. Štefana v Albanijo, in
dalje mimo Skadra v staro prestolnico Kruje, ki leži v
vznožju visokega gorovja Sar-Saltiku. Sledil bo prevoz v obmorsko letovišče Drač, večerja in nočitev v
hotelu.
3. DAN: DRAČ - TIRANA - OHRID: Po zajtrku vožnja
v prestolnico Tirano, ki leži med rekama Erzen in Išmi.
Ogled znemenitosti mesta: mošeje Etem Beya, konjeniškega spomenika, številnih trgov, nekdanjega
mavzoleja Enverja Hoxhe. Po ogledu vožnja mimo Elbasana v Makedonijo do Ohridskega jezera. Večerja
in nočitev v hotelu.
4. DAN: OHRID: Po zajtrku prosto za kopanje in počitek; po želji in za doplačilo izlet v Strugo in do samo-

stana Sv. Jovana Bigorskega. Večerja in nočitev.
5. DAN: OHRID - SV. NAUM: Po zajtrku sprehod po
mestu z ogledom njegovih spomenikov in znamenitih
cerkva, okrašenih s prelepimi ikonostasi in bizantinskimi freskami ter vzpon na mogočno Samuelovo trdnjavo nad mestom, od koder je čudovit pogled na jezero
in okolico. Popoldne vožnja ob Ohridskem jezeru do
Sv. Nauma, kjer bo ogled starodavnega samostana z
dragocenim ikonostasom in sprehod po prelepi samostanski okolici. Večerja in nočitev v hotelu.
6. DAN: OHRID: Po zajtrku prosto za kopanje in počitek; po želji in za doplačilo izlet na Prespansko jezero.
Kratek postanek v Oteševem, nato pa vožnja v Bitolo,
ker si bomo ogledali čudovite mozaike antične He-

rakleje in se sprehodili po starem bazarju. Popoldne
vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
7. DAN: OHRID: Po zajtrku prosto za samostojne
oglede, kopanje in počitek. Večerja in nočitev v hotelu.
8. DAN: OHRID - SKOPJE - BEOGRAD: Po zajtrku
vožnja mimo Tetova v Skopje in ogled mestnih znamenitosti: starega kamnitega mostu, trdnjave Kale,
cerkve Sv. Spasa, Mustafa-Pašine džamije in sprehod
po slikoviti stari čaršiji. Popoldne vožnja na sever,
mimo Leskovca in Niša v Beograd. Po želji večerja v
Skadarliji. Nočitev.
9. DAN: BEOGRAD - LJUBLJANA: Po zajtrku ogled
srbske prestolnice, s slovitim Kalemegdanom, največjo pravoslavno cerkvijo na Balkanu, cerkev Sv. Save,
stadiona na Marakani, Dedinj s Hišo cvetja ter za konec sprehod po živahni promenadi, po Knez-Mihajlovi
ulici. Pozno popoldne se bomo odpravili proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 7x polpenzion in 1x nočitev z zajtrkom v hotelih 3*/4* (dvoposteljne sobe), oglede po programu brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 120 €, vstopnine pribl. 20 €. Fakultativni izleti: izlet na
Prespansko jezero in Bitolo pribl. 35 €, izlet z malico do J. Bigorskega pribl. 45 €, večerja v Skadarliji pribl. 20 €.
POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 55 €.

ČRNA GORA Z LOVČENOM IN DURMITORJEM / 8 dni

šifra: 20165

brez nočnih voženj
Odhodi: 26.6., 22.8.,
26.9. 2020

Cena pri najmanj 40 udeležencih: 489
Cena pri najmanj 30 udeležencih: 544

1. DAN: LJUBLJANA - DUBROVNIK - BUDVANSKA
RIVIERA: Odhod iz Ljubljane ob 5. uri zjutraj. Vožnja
do Dubrovnika, krajši sprehod po Stradunu, ki ga obdajajo čudovite palače. Vožnja v Črno goro do hotela
na Budvanski rivieri. Nočitev.
2. DAN: BUDVANSKA RIVIERA: Po zajtrku prosto za
kopanje in počitek. Večerja in nočitev v hotelu.
3. DAN: BUDVANSKA RIVIERA - CETINJE - LOVČEN
- NJEGUŠI: Po zajtrku celodnevni izlet v Cetinje, nekdanjo prestolnico Črne gore, kjer bo ogled muzejske
zbirke, ki priča o izjemno bogati kulturni in zgodovinski preteklosti Črnogorcev. Nato bomo nadaljevali vožnjo po gorski panoramski cesti na Lovčen (1160
m), kjer na Jezerskem vrhu stoji veličasten Njegošev
mavzolej, delo Ivana Meštroviča. Po ogledu se bomo
odpeljali skozi Njegošev rojstni kraj, vasico Njeguši,
do zaliva Boke Kotorske ter dalje v Budvo in se nato
vrnili v hotel. Večerja in nočitev.

4. DAN: BUDVANSKA RIVIERA: Po zajtrku prosto za
kopanje in počitek. Večerja in nočitev v hotelu.
5. DAN: BUDVANSKA RIVIERA - NP DURMITOR:
Po zajtrku celodnevni izlet na Durmitor. Vožnja
mimo Rijeke Crnojevića in Podgorice do samostana Morača ter dalje mimo Kolašina do kanjona reke
Tare. Reka Tara, ki je v tisočletjih ustvarila enega najlepših rečnih kanjonov na svetu, je najdaljša reka v
Črni gori (144 km) in svojo dolgo pot zaključi pri
Šćepan polju, kjer se združi z Drino. Po nekajurni
vožnji po slikoviti gorski pokrajini bomo prispeli v

€
€

Narodni park Durmitor. V Žabljaku se bomo sprehodili po prstanu Durmitorja in si ogledali čudovito
Črno jezero. Popoldne se bomo odpeljali mimo Nikšiča v hotel. Nočitev.
6. DAN: BUDVANSKA RIVIERA: Po zajtrku prosto za
kopanje in počitek. Večerja in nočitev v hotelu.
7. DAN: BUDVANSKA RIVIERA (OSTROG IN NP
SKADARSKO JEZERO): Po zajtrku po želji in za doplačilo obisk pravoslavnega samostana Ostrog iz 17.
stoletja, ki je vklesan v mogočno strmo pečino in
velja za največje črnogorsko svetišče. Sledil bo obisk
največjega jezera na Balkanu, NP Skadarsko jezero,
ki se lahko pohvali z največjim ptičjim rezervatom v
Evropi. Z ladjico se bomo popeljali po Skadarskem jezeru in se v njem osvežili. Večerja in nočitev v hotelu.
8. DAN: BUDVANSKA RIVIERA - CAVTAT - LJUBLJANA: Po zajtrku še skok v morje in vožnja proti domu.
Med potjo postanek v Cavtatu za ogled slikovitega
mesteca, ki leži na dveh polotokih Rat in Sustjepan.
Prihod v Ljubljano v nočnih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 5x polpenzion in 2x nočitev z zajtrkom v hotelih 3*/4* (dvoposteljne sobe), osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna
soba 130 €, turistična taksa 9 €, izlet Skadarsko jezero in Ostrog pribl. 30 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na
tretjem ležišču 55 €.
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DRUGAČNE POČITNICE

Ogledi, kopanje, izleti, aktivnosti

MODRO POLETJE NA COSTA BRAVI / 10 dni

1. DAN: LJUBLJANA - AZURNA OBALA: V popoldanskih urah odhod iz Ljubljane in vožnja v Italijo ter dalje
proti Franciji v kneževino Monaco, kjer bo postanek
za sprehod po nočnem Monte Carlu s številnimi
znamenitimi igralnicami in hoteli … Nadaljevanje
vožnje skozi Provanso v Španijo.
2. DAN: PROVANSA - FIGUERAS - LLORET DE MAR/
COSTA BRAVA: Po nočni vožnji dopoldne prihod v
Figueras, kjer bo po želji ogled Dalíjevega muzeja.
Nastanitev v hotelu v Lloret de Maru, na Costa Bravi,
prosto popoldne, večerja in nočitev.
3. DAN: LLORET DE MAR/ COSTA BRAVA IN PO
ŽELJI IZLET V BARCELONO: Po zajtrku prosto.
Po želji se lahko odločite za celodnevni izlet v
katalonsko prestolnico Barcelono. Kosilo (lunch
paket). Na panoramskem ogledu bomo videli znamenito Sagrado Famílio, staro pristanišče s
Kolumbovim spomenikom, Gaudíjeve stvaritve
(Casa Milá, Casa Batlló in park Güell) ter Montjuich z olimpijskimi objekti. Sprehodili se bomo
skozi Barrio Gotico s katedralo, obiskali eno najlepših tržnic Evrope La Boquerijo ter najslavnejšo

mestno ulico, živahno La Ramblo. Prosto za obisk
katerega od številnih muzejev, znamenitega stadiona nogometnega kluba Barcelone, Camp Nou ali
akvarija. Zvečer vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
4. DAN: LLORET DE MAR/ COSTA BRAVA: Po zajtrku
prost dan za kopanje in počitek. Večerja in nočitev
v hotelu. Zvečer po želji ogled predstave flamenkatipičnega andaluzijskega plesa z večerjo.
5. DAN: LLORET DE MAR/ COSTA BRAVA: (po želji
izlet v Tosso de Mar): Po zajtrku prosto za kopanje
in počitek. Popoldne se boste lahko odločili za poldnevni izlet z ladjico v očarljivo srednjeveško mestece Tossa de Mar, kjer si boste ogledali staro mestece,
znotraj trdnjave iz 12. stol. Mestece je služilo kot kulisa legendarnemu filmu z Avo Gardner v glavni vlogi.
Povratek z avtobusom, na poti postanek v tradicionalni bodegi za pokušino vin in likerjev. Večerja. Zvečer za doplačilo možnost obiska predstave viteških
iger. Nočitev v hotelu.
6. DAN: LLORET DE MAR/ COSTA BRAVA - IZLET
NA MONTSERRAT: Po zajtrku prosto ali po želji in za
doplačilo celodnevni izlet na goro Montserrat, kjer
domuje zaščitnica Katalonije – Črna Marija. Postanek
za obisk ene od številnih šampanjskih kleti ter večerni obisk magičnih fontan v Barceloni. Zvečer vrnitev
v hotel, večerja in nočitev.

šifra: 20166

Odhodi: 25.6.*, 3.7., 10.7.,
24.7., 21.8., 18.9.* 2020
*Cena pri najmanj 45 udeležencih: 398

€
*Cena pri najmanj 35 udeležencih: 428 €
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 520
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 550

€
€

7. DAN / 8. DAN: LLORET DE MAR/ COSTA BRAVA
(MARINELAND ALI WATERWORLD): Po zajtrku prosto oz. po želji in za doplačilo obisk zabaviščnega
parka Marinelanda ali vodnega parka Waterworld,
kjer vas čakajo vodne dogodivščine, tobogani …
Zvečer vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
9. DAN / 10. DAN: LLORET DE MAR/ COSTA
BRAVA - GRASSE - NICA - LJUBLJANA: Po zajtrku
vožnja skozi Provanso do Azurne obale, do mesteca Grasse, kjer bo obisk parfumerije. Vožnja do
Nice, kjer bo postanek za večerni sprehod in večerjo v eni od čudovitih restavracij. Nočna vožnja
proti Sloveniji, kamor bo prihod naslednji dan v
jutranjih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, pristojbine in cestnine 7x polpenzion v hotelu 3*/4* (dvoposteljne sobe), zunanje oglede, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA:
enoposteljna soba 140 €, Možna doplačila (vodniku na potovanju): vstopnina v Dalijev muzej pribl. 14 €,
celodnevni izlet v Barcelono 25 €, viteške igre 39 €, predstava ﬂamenka 32 €, izlet na Montserrat, šampanjske
kleti in fontane v Barceloni 35 € (min. 20 oseb), poldnevi izlet z ladjo v Tosso de Mar 23 €, izlet v Marineland
ali Waterworld (v poletnih mesecih) pribl. 32 €, stadion Camp Nou 25 €, vstopnina v muzeje 5–15 €, akvarij
20 €. Mestna turističn ataksa 3–5 € / noč. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 50 €.

SONČNE OBALE APULIJE IN KALABRIJE / 9 dni

šifra: 20167

Odhodi: 13.6., 27.6., 11.7.*,
22.8., 5.9., 2020
Cena pri najmanj 40 udeležencih: 599

€
€
Cena pri najmanj 25 udeležencih: 675 €
Cena pri najmanj 30 udeležencih: 629

1.DAN: LJUBLJANA - BOLOGNA - APULIJSKA OBALA: V zgodnjih jutranjih urah vožnja mimo Benetk in
Padove v Bologno. Sprehodili se bomo po mestnem
jedru in si ogledali znamenitosti: trg Maggiore in Neptunov trg s srednjeveško palačo Comunale ter Neptunovim vodnjakom, baziliko San Petronio, nato pa obiskali park hrane Eataly. Sledila bo vožnja do apulijske
obale. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
2. DAN: APULIJSKA OBALA - BARLETTA - CASTEL
DEL MONTE: Po zajtrku bomo obiskali mestece Barletto, ki slovi po največjem ohranjenem antičnem
bronastem kipu Colosso (v: 4,5 m) ter si ogledali
romansko stolnico in grad iz 13. stol. Vožnja dalje
v Castel del Monte, kjer stoji najlepši apulijski spomenik »krona Apulije« - mističen grad Friderika II.
Štaufovca (13. stol.) z nenavadnim osemkotnim tlorisom. Popoldne bomo pot nadaljevali v prestolnico
Apulije, v Bari, kjer si bomo ogledali stari del mesta
z baziliko sv. Nikolaja in se popeljali po modernem
delu mesta. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN: APULIJSKA OBALA: Po zjtrku se bomo
odpeljali v Alberobello, ki leži v pokrajini doline
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D‘Itria, kjer so številne nenavadne bele kamnite hišice okroglih oblik, pokrite s stožčastimi strehami,
svetovno znani trulliji. Popoldne nadaljevanje poti
v v mestece Lecce, baročne Firence, kjer si bomo
ogledali cerkev Santa Croce, Palazzo del Governo,
škofijsko palačo in semenišče. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
4. DAN: APULIJSKA OBALA - MATERA - KALABRIJA:
Po zajtrku slovo od apulijske obale in vožnja v Matero, mesto, ki je pod Unescovo zaščito in se ponaša z
impresivnim kompleksom v skalo vklesanih cerkvic
in hišk. Po ogledu vožnja v Kalabrijo, v letovišče Capo
Vaticano ali okolico, kjer bomo preživeli naslednje
4 počitniške dneve. Namestitev v hotelu, večerja in
nočitev.

5. DAN: CAPO VATICANO - TROPEA: Po zajtrku se
bomo odpravili na kratek izlet v mondeno letovišče
Tropea, kjer na visoki pečini stoji cerkev Santa Maria
dell‘Isola. Popoldne prosto za kopanje, počitek ali
raziskovanje okolice. Večerja in nočitev.
6. DAN: CAPO VATICANO: Po zajtrku prost dan za
kopanje ali počitek, ali sprehod do bližnjega razgledišča Parco Belvedre. Zvečer tipična kalabrijska
večerja.
7. DAN: CAPO VATICANO: Po zajtrku prost dan za
kopanje ali počitek. Večerja in nočitev.
8. DAN: CAPO VATICANO - NEAPELJ - LACIJ: Po zajtrku slovo od kalabrijske obale in vožnja do Neaplja.
Postanek za sprehod po živahnem mestnem središču
in ogled nekaterih znamenitosti, nato pa vožnja dalje
do hotela. Večerja in nočitev.
9. DAN: ITALIJA - LJUBLJANA: Po zajtrku vožnja
mimo slikovitega Orvietta proti Sloveniji, kamor
bomo prispeli v poznih večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 8x polpenzion v hotelu 3*(dvoposteljne sobe), oglede brez vstopnin po programu, osnovno nezgodno zavarovanje ter spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: enoposteljna soba 190 €, obvezna mestna pristojbina: pribl. 3 €/noč, vstopnine po želji. POPUSTI: otrok do 12.
leta na tretjem ležišču 65 €. OPOMBA: *doplačilo za termine 11.7. je 20 €.

DRUGAČNE POČITNICE

Ogledi, kopanje, izleti, aktivnosti

POTEP PO BOLGARIJI IN ROMUNIJI / 10 dni

šifra: 20168

Odhodi: 11.6., 25.6., 9.7.,
30.7., 3.9. 2020
Cena pri najmanj 40 udeležencih: 598

€
€
Cena pri najmanj 25 udeležencih: 658 €
Cena pri najmanj 30 udeležencih: 630

1. DAN: SLOVENIJA–ARAD: Odhod iz Ljubljane v
zgodnjih jutranjih urah in vožnja preko Madžarske
v Romunijo. Prvi postanek bo v mestu Arad, kratek
sprehod po mestu in ogled, nato vožnja do hotela.
Večerja in nočitev.
2. DAN: HUNEDORA–BRASOV: Po zajtrku nadaljevanje potovanja do Hunedoare, kjer stoji največji romunski grad, v katerem je živel Matija Korvin.
Nato dalje v Brasov, kjer si bomo ogledali znano črno
cerkev, staro mestno in pravoslavno cerkev. Vožnjo
bomo zaključili v kraju nastanitve in se namestili v
hotelu. Večerja in nočitev.
3. DAN: SINAIA–BUKAREŠTA: Po zajtrku vožnja proti romunski prestolnici, med potjo postanek v mestu
Sinaia za ogled gradu Peles in grajskih zbirk. Nato
dalje v Bukarešto, kjer sledi ogled mestnih znamenitosti: Slavoloka zmage, parlamenta, Trga revolucije in
knežjega dvora ter etnografskega muzeja. Večerja in

nočitev v hotelu.
4. DAN: BUKAREŠTA–VARNA–SONČNA OBALA: Po
zajtrku se bomo odpeljali do Črnega morja nato ob
razgibani obali v Bolgarijo, v Varno. Ogled mestnih
znamenitosti tretjega največjega bolgarskega mesta, nato pa vožnja na Sončno obalo. Namestitev v
hotelu, večerja in nočitev.
5. IN 6. DAN: SONČNA OBALA: Prosta dneva za kopanje, počitek in individualne aktivnosti. Večerja in
nočitev.
7. DAN: NESEBAR - PLOVDIV: Po zajtrku vožnja v
starodavno antično mesto na otoku Nesebar, ki je

pravi arhitekturni biser z dolgoletno zgodovino in je
na seznamu UNESCa. Po ogledu nadaljevanje vožnje
v nekdanjo prestolnico Bolgarije in imperija Filipa
Makedonskega – Plovdiva. Sprehod po izjemno slikovitem starem mestnem središču in ogled ostankov
rimskega amfiteatra, cerkve Sv. Konstantina in mošeje. Večerja in nočitev v hotelu.
8. PLOVDIV – SOFIJA: Po zajtrku vožnja v Sofijo in
panoramski ogled mestnih znamenitosti: parlamenta, predsedniške palače, univerze, katedrale Aleksandra Nevskega, ruske cerkve, mošeje, sinagoge.
Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
9. DAN : SOFIJA - BEOGRAD: Po zajtrku slovo od
Bolgarije in vožnja mimo Niša v Beograd, kjer bo
nekaj prostega časa za samostojne oglede mesta.
Nočitev v hotelu.
10. DAN : SRBIJA - LJUBLJANA: Po zajtrku se bomo
odpravili proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v večernih urah.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 8x polpenzion, in 1x nočitev z zajtrkom v hotelih 3* (1/2 sobe),
oglede brez vstopnin, osnovno nezgodno zavarovanje, ter spremstvo in organizacijo izleta. DOPLAČILA: 1/1
soba 200 €, vstopnine na poti, mestna pristojbina 27 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 10 %.

SONČNA ALBANSKA RIVIERA / 9 dni

šifra: 20169

Odhodi: 22.6., 11.7., 1.8.,
22.8., 19.9. 2020
Cena pri najmanj 45 udeležencih: 589

€
Cena pri najmanj 30 udeležencih: 659 €
Cena pri najmanj 25 udeležencih: 689 €

1. DAN: LJUBLJANA - NEUM: Odhod iz Ljubljane ob
5. uri zjutraj. Vožnja mimo Splita v Neum. Prosto za
osvežitev v morju, večerja in nočitev.
2. DAN: NEUM - BUDVA - DRAČ: Po zajtrku vožnja v
Črno goro v Budvo, kjer bo kratek postanek za ogled
mesteca, nato nadaljevanje vožnje v Albanijo, mimo
Skadra v obmorsko letovišče Drač. Večerja in nočitev
v okolici.
3. DAN: DRAČ - KRUJE - TIRANA - RIVIERA VLORA
IN SARANDE: Po zajtrku vožnja v prestolnico Tirano.
Ogled znamenitosti mesta: mošeje Etem Beya, konjeniškega spomenika, številnih trgov, nekdanjega
mavzoleja Enverja Hoxhe. Po ogledu obisk stare prestolnice Kruje ob vznožju gorovja Sar-Saltik. Ogled
trdnjave, v kateri je Skenderbegov muzej ter stare
citadele. Vožnja proti rivieri Vlora. Večerja in nočitev
v okolici.
4. DAN: RIVIERA VLORA - (BERAT): Po zajtrku prosto

za kopanje in počitek na eni izmed številnih prodnatih in peščenih plaž. Popoldan po želji izlet v hribovito
pokrajino osrednje Albanije, proti mestu Berat imenovanem tudi "mesto tisočerih oken", ki se ponaša z izjemno stavbno dediščino. Ogledali si bomo Onufrijev
muzej ikon iz 16. st., in se sprehodili po starem predelu
mesta, ki slovi po otomanski arhitekturi. Po želji kosilo
s tradicionalno lokalno kulinariko. Večerja in nočitev.
5. DAN: RIVIERA VLORA (GJIROCASTRA): Po zajtrku prosto za kopanje in počitek. Po želji poldnevni
izlet do Gjirokastre, rojstnega mesta Enverja Hoxhe,
ki ga imenujejo tudi mesto muzej. Ogled mestnih
znamenitosti. Večerja in nočitev v hotelu

6. DAN: RIVIERA VLORA (BUTRINT - PLAŽA
KSAMIL - SARANDA): Po zajtrku prosto za kopanje
in počitek. Po želji in za doplačilo celodnevni izlet do
Butrintija, arheološkega parka pod zaščito UNESC-a
in ogled izkopanin starega rimskega mesta Buthrotum, z rimsko akropolo, gledališčem … Vožnja do
ene najlepših plaž v Albaniji, plaže Ksamil, kjer bo čas
za osvežitev. Vožnja do Sarande in dalje do hotela.
Večerja in nočitev v hotelu.
7. DAN: RIVIERA VLORA (PLAŽE): Po zajtrku prosto
za samostojne oglede, kopanje in počitek. Po želji se
boste lahko odpravili na raziskovanje najlepših okoliških plaž. Večerja in nočitev v hotelu.
8. DAN: RIVIERA VLORE - APOLLONIA - NEUM: Po
zajtrku vožnja v Apollonio, kjer si bomo v ogledali
ostanke starega grškega pristanišča in amfiteatra.
Vožnja mimo Skadra v Neum. Nočitev.
9. DAN: NEUM - LJUBLJANA: Po zajtrku bo sledil še
zadnji skok v morje in vožnja proti Sloveniji.

CENA VKLJUČUJE: prevoz z avtobusom, 7 x polpenzion in 1 x nočitev z zajtrkom v hotelih 3* (dvoposteljne
sobe), oglede po programu brez vstopnin (Budva, Tirana, Drač, Kruje, Apollonia), osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo ter organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 192 €, vstopnine pribl. 20 €,
mestna pristojbina, fakultativni izleti - cena naknadno. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču 50 €.

39

Drugačne počitnice

LITVA - LATVIJA - ESTONIJA IN HELSINKI / 13 dni

šifra: 20170

Odhodi: 25.6., 21.7.,
18.8. 2020
Cena pri najmanj 40 udeležencih: 798

€
Cena pri najmanj 30 udeležencih: 894 €
Cena pri najmanj 20 udeležencih: 1.098 €

1. IN 2. DAN: LJUBLJANA - POLJSKA - VARŠAVA:
Odhod iz Ljubljane v večernih urah v Avstrijo, nato
pa preko Češke na Poljsko v Varšavo, kamor bo prihod v dopoldanskih urah. Ogled znamenitosti v starem mestnem jedru, po ogledu pa dalje proti litvanski meji. Namestitev v hotelu in nočitev.
3. DAN: TRAKAI - VILNIUS: Po zajtrku vožnja v Litvo, v Trakai, ki leži na ozkem pasu kopnega med
jezeroma. Ogledali si bomo trdnjavo iz 15. st. nato
pa se odpeljali v prestolnico Litve, v Vilnius. Ogled
mestnih znamenitosti: katedrale, cerkve sv. Ane,
cerkve sv. Petra in Pavla, parlamenta, univerze iz
16. st., mestnega trga, predsedniške palače, gradu
nad mestom z Gediminasovim stolpom iz 14. stol.
ter sprehod židovski četrti s sinagogo. Namestitev
v hotelu in nočitev.
4. DAN: VILNIUS - KAUNAS - KLAIPEDA /PALANGA:
Po zajtrku vožnja v Kaunas, drugo največje mesto
Litve in staro hanzeatsko mesto, ki je središče litvanske katoliške cerkve. Ogled mestnih znamenitosti z
mogočno gotsko katedralo iz 16. st. . Nato vožnja do
obalnega mesta Klaipede oz. okolice, kjer bo nastanitev in prenočevanje.
5. DAN: KLAIPEDA - KURSKA KOSA - NIDA KLAIPEDA: Po zajtrku vožnja s trajektom na Kursko
koso, več kot 100 km dolg zemeljski nasip v obliki
kose. Vožnja po narodnem parku in ogled galerije

jantarja in hiše pisatelja Thomas Manna v Nidi. Zvečer vrnitev v Klaipedo in nočitev.
6. DAN: KLAIPEDA/PALANGA - ŠIAULIAI - GORA
KRIŽEV - RUNDALE - RIGA: Po zajtrku vožnja do
Gore križev, nizke vzpetine blizu mesta Šiauliai, pokrite s tisoči križev. Danes je to pomemben narodni
simbol in romarski kraj Litvancev. Po ogledu nadaljevanje do baročnega dvorca Rundale, kratek postanek za ogled, nato pa vožnja v Rigo. Namestitev
v hotelu in nočitev.
7. DAN: RIGA: Po zajtrku ogled latvijske prestolnice
Rige: baltske katedrale iz 13. st. z največjimi orglami
v Evropi, cerkve sv. Jakoba, gotske cerkve sv. Petra,
gradu nemškega viteškega reda, kjer je danes rezidenca latvijskega predsednika, parlamenta in mestnih vrat. Nočitev v hotelu.
8. DAN: RIGA - NP GAUJA - SIGULDA - TALIN: Po
zajtrku vožnja skozi NP Gauja, ki ga imenujejo tudi
»latvijska Švica«, do mesta Sigulda, kjer si bomo

ogledali srednjeveški grad nemškega viteškega reda
Turaida. Po ogledu vožnja v Talin. Nastanitev v hotelu
in nočitev.
9. DAN: TALIN - NP LAHEMAA - TALIN: Po zajtrku
ogled starega dela mesta s slikovitimi ulicami in hišami bogatih trgovcev. Sledil bo ogled katedrale sv.
Nikolaja iz 15. stol., gotske mestne hiše, mestnega
obzidja, pravoslavne katedrale Aleksandra Nevskega iz 19. stol. ter gradu Toompea kjer je danes sedež
estonskega parlamenta in vlade. Izlet v NP Lahemaa
ob Finskem zaliv, ki slovi po čudoviti kraški pokrajini.
Povratek v Talin in nočitev.
10. DAN: TALIN - HELSINKI - TALIN: Po zajtrku prost
dan v Talinu za samostojne oglede ali po želji (doplačilo) celodnevni izlet s trajektom v Helsinke. Ogled
mestnega središča: senatnega trga s stolnico, stare
univerze, Sibeliusovega spomenika, v skalo vklesana
cerkve in drugih mestnih znamenitosti. Zvečer povratek v Talin in nočitev.
11. DAN: TALIN - PÄRNU - VILNIUS: Zajtrk v hotelu,
vožnja v estonsko letoviško mesto Pärnu. Po ogledu
mestnih znamenitosti nadaljevanje poti v Vilnius, namestitev v mestu ali okolici in nočitev.
12. DAN: VILNIUS - WROCLAV: Po zajtrku vožnja na
Poljsko v Wroclav, kjer si bomo ogledali središče mesta s starimi, obnovljenimi zgradbami in se prepustili
utripu mesta mostov in petih rek. Med sprehodom
bomo videli številke palčke, skrite po vsem mestu, ki
so simbol mesta. Namestitev v hotelu in nočitev.
13. DAN: WROCLAV - BRNO - LJUBLJANA: Po zajtrku nadaljevanje ogleda mestnih znamenitosti, nato
pa vožnja mimo Brna v Slovenijo, kamor je predviden prihod v nočnih urah.

CENA VKLJUČUJE: avtobusni prevoz na navedeni relaciji, 11 x nočitev z zajtrkom v hotelih 3* v dvoposteljnih sobah (TWC), vse oglede (zunanjščine) in prevoze po programu, obisk Gore križev in NP Lahemaa,
povratni prevoz s trajektom na Kursko koso, slovenskega spremljevalca, osnovno nezgodno zavarovanje
ter organizacijo izleta. OBVEZNO DOPLAČILO: enoposteljna soba: 275 €, 11 x večerja 210 €, vstopnine po
programu pribl. 45 €. Doplačilo za enodnevni izlet v Helsinke: pribl. 85 €. POPUSTI: otrok do 12. leta z dvema
odraslima v sobi ima 10 % popusta.

EUROTOUR
avtobusni prevozi po Evropi
7 + 1 sedežni avtobus
19 + 1 sedežni avtobus
35 + 1 sedežni avtobus
49 + 1 sedežni avtobus
51 + 1 sedežni avtobus
55 + 1 sedežni avtobus
59 + 1 sedežni avtobus
e: eurotour@siol.net
t: 041 628 756
f: 07 33 24 071

www.eurotour.si
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Daljna potovanja

GRUZIJA IN ARMENIJA / 9 dni

šifra: 20174

Odhodi: 22.4., 25.4.,
26.6., 21.7., 25.10. 2020
Cena pri najmanj 40 udeležencih: od 1.399 €
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 1.489 €

1. DAN: SLOVENIJA - EVROPA - TBILISI: Prevoz do
bližnjega letališča (doplačilo) in polet v Tbilisi.
2. DAN: TBILISI - ARMENIJA - HAGHPAT – AMBERD EREVAN: Po jutranjem pristanku v Gruziji, vožnja v Armenijo, v mesto Alaverdi, kjer bo ogled znamenitega
samostanskega kompleksa Haghpat. Sledila bo vožnja
skozi mesti Vanadzor in Spitak do vznožja gore Ararat
ter ogled trdnjave Amberd. Na poti do armenske prestolnice Erevana, bomo obiskali še samostan Janeza
Krstnika nato pa sledi ogled mestnih znamenitosti:
Trga republike, Matenadaranske knjižnice, mestne tržnice, muzeja genocida in spomenika Materi Armeniji
ter se sprehodili po starem mestnem središču. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
3. DAN: EREVAN - ECHMIATSIN - ZVARTNOTS: Po
zajtrku vožnja po araratski nižini proti Khor Virapu,
od koder je čudovit pogled na goro Ararat. Po ogledu vožnja do verskega središča Echmiadzina, kjer si
bomo ogledali katedralo nato pa obiskali še mestece
Zvartnos, ki je pod zaščito Unesca. Za zaključek dneva
bomo obiskali destilarno slavnega armenskega konjaka in ga po želji tudi poskusili. Vrnitev v hotel. Nočitev.

4. DAN: EREVAN - JEZERO SEVAN - TBILISI: Po zgodnjem zajtrku vožnja do jezera Sevan, do samostana Sevanavank in dalje čez prelaz Selim proti mestu
Dilijan. Po kratkem postanku in ogledu nadaljevanje
vožnje v Tbilisi. Večerja in nočitev.
5. DAN: TBILISI: Po zajtrku ogled znamenitosti prestolnice: cerkve Metekhi, starega dela mesta, stare
sinagoge, nekdanje katedrale Sioni ter mestne trdnjave Narikala, od koder je lep razgled na ves Tbilisi
z okolico. Po kosilu po želji obisk botaničnega vrta
in obisk razgledne točke na sveti gori, Mttatsminda.
Popoldne se bomo po glavni ulici Rustaveli zapeljali
do cerkve Sv. Trojice – Sameba. Nočitev.
6. DAN: TBILISI - ANANURI - KAZBEGI - TBILISI: Po
zajtrku vožnja do trdnjave Ananuri, nato pa dalje po
» vojaški transkavkaški cesti« čez prelaz v osrčje Kav-

kaza, v vasico Kazbegi. Po želji dveurni sprehod do
cerkvice Gergeti, pod legendarno goro Kazbegi znano po mitu o Prometeju. Povratek v Tbilisi, nočitev.
7. DAN: MTSKHETA - GORI - UPLITSIHE - TBILISI: Po
zajtrku obisk nekdanje prestolnice Mtskheta, ogled
katedrale Svetitskhaveli, samostanskega kompleksa
Samtavro in cerkve Jvari. Seledi vožnja v Gori, Stalinovo rojstno mesto, kjer bo ogled njegove rojstne
hiše, muzeja in kipa ter sprehod po slikoviti tržnici.
Popoldne povratek v Tbilisi, med potjo postanek v
antičnem mestu Uplitsihe,ki je vklesano v mehak vulkanski tuf. Namestitev v hotelu.
8. DAN: TBILISI - TSINANDALI - TELAVI – SIGHNAGHI - TBILISI: Po zajtrku vožnja v osrčje vinorodnega
področja Kakheti. Najprej obisk posestva pesnika
Aleksandra Čavčavadzeja ter še vedno aktivne 200
let stare vinske klete. Potem bomo obiskali domačijo
v okolici Gurjaanija, kjer bomo po želji poskusili lokalno vino pridelano po starodavnem postopku im.
»kvevri« in se seznanili z načinom tradcionalnega
nazdravljanja. Vrnitev v Tbilisi. Nočitev.
9. DAN: TBILISI - EVROPA - SLOVENIJA: Slovo od
gruzijske prestolnice, polet na bližnje letališče od
tam pa z avtobusom (doplačilo) do Ljubljane.

CENA VKLJUČUJE: polete po programu, lokalne avtobusne prevoze, 7 x nočitev z zajtrki v hotelih 3/4*, 2x
večerji, zunanje oglede, vstopnine v samostane po programu, degustaciji vina in konjaka, spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: enoposteljna soba 190 €, napitnine 30 €, 2x tradicionalna večerja 50 €,
vstopnine po želji 5–10 €, povratni transfer do letališča. POPUSTI: otroci 2–12 let na dodatnem ležišču: –10 %.

IRAN IN ZAPUŠČINA STARODAVNE PERZIJE / 10 dni

1. DAN: LJUBLJANA - TEHERAN: Zbrali se bomo na
ljubljanskem letališču in preko enega od evropskih
letališč poleteli v Teheran. Po pristanku prevoz do
hotela in nočitev.
2. DAN: TEHERAN: Po zajtrku ogled iranske prestolnice, njenih znamenitosti in obisk Muzeja draguljev
(če bo odprt), arheološkega muzeja in muzeja preprog ter keramike. Nato si bomo ogledali poletno
rezidenco zadnjega perzijskega šaha Reze Pahlavija
ter se sprehodili po živahnem bazarju. Zvečer polet v
Kerman, večerja in nočitev v hotelu.
3. DAN: KERMAN - BAM - MAHAN - KERMAN: Po
zajtrku si bomo ogledali starodavni Bam, ki je po potresu 2003 uspešno restavriran ter obiskali mestece
Mahan, kjer si bomo ogledali čudovito palačo z mav-

zolejem sufijskega derviša. Po vrnitvi v Kerman se
bomo sprehodili po pokritem bazarju ter si ogledali
mogočno mošejo. Večerja in nočitev.
4. DAN: KERMAN - YAZD: Po zajtrku vožnja po razgibani pokrajini z nasadi pistacij v mesto Yazd, središče zaratustrstva. Ogledali si bomo stari del mesta, ki
ga slikovito zaznamujejo hladilni jaški ter si ogledali
bogato okrašeno petkovo mošejo in Tempelj večnega ognja, v katerem plamen neprekinjeno gori že od
leta 470. Večerja in nočitev.
5. DAN: YAZD - PASARGAD - PERZEPOLIS - ŠIRAZ:
Po zajtrku vožnja proti Širazu, med potjo se bomo
ustavili v Pasargadu, kjer si bomo ogledali grobnico
kralja Kira Velikega, nato pa se za dalj časa ustavili v
Perzepolisu, ki je bil nekoč mogočna prestolnice Darija I., bogato okrašeno s številnimi reliefi, stebri in
arhitekturnimi umetninami. Na poti v Širaz si bomo
ogledali grobnice perzijskih vladarjev in reliefe sasanidskih kraljev. Večerja in nočitev v Širazu.
6. DAN: ŠIRAZ - ISFAHAN: Po zajtrku si bomo
ogledali znamenitosti iranske kulturne prestolnice:
Hafezovega in Sadijevega mavzoleja s čudovitima
vrtovoma, koranska vrata, Alijev mavzolej ter obiskali pokriti bazar Vakil. Popoldan se bomo odpeljali v
Isfahan. Večerja in nočitev.
7. DAN: ISFAHAN: Po zajtrku bomo najprej obiskali
enega največjih trgov na svetu, mogočen Imamov

šifra: 20175

Odhodi: 26.4.,
24.10. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: 1.545

€
€
Cena pri najmanj 15 udeležencih: 1.845 €
Cena pri najmanj 25 udeležencih: 1.695

trg ob katerem stojijo znamenite stavbe: Imamova in
Luftollahova mošeja, palača Ali Qapu, nato pa si bomo
ogledali tri znamenite mostove čez reko Zayandeh ter
se sprehodili po bazarju, kjer si bomo lahko privoščili
čaj ali pokadili vodno pipo. Večerja in nočitev v hotelu.
8. DAN: ISFAHAN: Po zajtrku nadaljevanje ogleda
mestnih znamenitosti: mošeje Jameh, palače Chenel
Sotun ter armenske četrti s katedralo Vank. Po ogledu
prosto za samostojno raziskovanje mesta. Večerja in
nočitev.
9. DAN: ISFAHAN - ABYANEH - KASHAN - TEHERAN:
Po zajtrku vožnja proti Teheranu. Med potjo se bomo
ustavili v gorski vasici Abyaneh in si ogledali Kashan,
ki ga odlikuje tradicionalna islamska arhitektura. Po
prihodu v Teheran, večerja v hotelu in nočitev.
10. DAN: TEHERAN - EVROPA - LJUBLJANA: Po
zajtrku prevoz na letališče in polet prek evropskega
letališča v Ljubljano.

CENA VKLJUČUJE: polete po programu, polpenzione v hotelih 4*, prevoze po programu, oglede in vstopnine po programu, lokalne spremljevalce, slovensko spremstvo ter organizacijo potovanja. DOPLAČILA:
enoposteljna soba 290 €, vizum 50 €, priporočljive napitnine 50 € (vodiču na poti). Cena za novoletni odhod
naknadno.
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Daljna potovanja

HURGADA, KRIŽARJENJE PO NILU IN KAIRO / 8 dni

1. DAN: LJUBLJANA - HURGADA: Zbor potnikov na
letališču JP Ljubljana. Polet v Hurgado in prevoz do
hotela.
2. DAN: HURGADA - ASUAN: Dopoldne doživimo
zanimivo vožnjo čez puščavo do Asuana, znanega po
prijaznih Nubijcih, tradicionalnih plovilih felukah in po
visokem jezu. Po prihodu si ogledamo Nedokončani
obelisk in Asuanski visoki jez, od koder je pogled na
največje zajezitveno jezero na svetu – Naserjevo jezero.
3. DAN: ASUAN (ABU SIMBEL) - KOM OMBO: V zelo
zgodnjih jutranjih urah možnost dodatnega izleta
do svetišča Abu Simbel, kar je za mnoge vrhunec
potovanja. Enega najlepših svetišč v Egiptu z dvojnim templjem je dal v 13. st.pr.n.št. zgraditi faraon
Ramzesa II., ljubljen od boga Amona. Tempelj je posvetil sebi, svoji lepi ženi, bogovom in veliki zmagi
pri Kadeshu v današnji Siriji, kjer je premagal Hetite.
V 60. letih 20. st. so sprožili iniciativo za ohranjanje
teh Nubijskih spomenikov, saj so narasle vode Nila
po gradnji Asuanskega jezu resno ogrozile templje.
Tako so svetišče razstavili in ga ponovno postavili
65 m višje, varno nad sedanjo gladino Naserjevega
jezera. Fascinanten je pogled na pročelje, kjer so v
fasadi štirje 20 m visoki kipi sedečega Ramzesa. Če se
ne odločite za ta ogled, predlagamo izlet v Nubijsko
vasico, kjer spoznate življenje prebivalcev Zgornjega
Egipta in njihove slikovite hiše. Popoldan se s feluko,
tradicionalnim plovilom, popeljemo mimo zelenega
otoka Elefantina in mavzoleja Age-Khana. Pričetek
plovbe proti Kom Ombu, kjer je na griču zgrajenih

več ptolomejskih templjev, posvečenih različnim božanstvom. Tu spoznamo Sobeka, boga s krokodiljo
glavo, ki so ga Stari Egipčani častili med plovbo, da
jih ne bi napadli krokodili.
4. DAN: EDFU - ESNA - LUXOR: V Edfuju si ogledamo
najbolje ohranjeni tempelj boga Horusa, zgrajen v 2. in
1. st. pr. n. št., ko je vladala zadnja egiptovska faraonka
Kleopatra. Horus je eno najstarejših božanstev. Upodabljali so ga s sokolovo glavo in ga povezovali s faraoni
za časa njihovega življenja in vladanja, saj je bil sin boga
smrti in posmrtnega življenja Ozirisa. Povratek na ladjo
in nadaljevanje križarjenja po Nilu, ki je s počasno plovbo za mnoge najlepši del potovanja. Vmes prečkamo
zapornico na Nilu – Esno, kjer moramo včasih nekoliko
počakati na dvig, in zvečer prispemo v Luxor.
5. DAN: LUXOR: Dopoldne začnemo spoznavati Luxor,
nekdanjo prestolnico Tebe v času slavne 18. dinastije
faraonov. Doživimo sloviti Karnak, največje svetišče starega sveta. Karnak je bil glavno svetišče boga Amona.
Po ogledih se ustavimo še v tovarni papirusa, sledi vrnitev na ladjo in kosilo. Zvečer ogled templja v Luxorju,
ki osvetljen deluje še bolj skrivnostno in mogočno. Prav
tu naj bi bilo veličastno prizorišče festivala Opet, kamor
naj bi kipe Amona, boga sonca, in Mut, boginje matere,
prepeljali po Nilu iz Karnaka ter praznovali plodnost,
ponovno rojstvo in kult kraljevih duš.
6. DAN: LUXOR - KAIRO: Ta dan se zapeljemo na levi
breg Nila, kjer so si faraoni v času 18. dinastije gradili
grobnice v dolinah Tebanskega gričevja. V Dolinah
kraljev in kraljic tako najdemo spektakularne ostanke
egiptovske civilizacije ob Nilu. Ogledamo si tempelj
kraljice Hačepsut ali Sijaj vseh sijajev. Hačepsut je
bila najuspešnejša ženska faraonka Starega Egipta,
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Odhodi: 22.2., 14.3., 21.3.,
4.4., 18.4., 25.4., 23.5., 12.9.,
19.9., 26.9., 3.10., 10.10.,
17.10., 24.10. 2020
Cena pri najmanj 15 udeležencih: od

899 €

ki je takratnemu Egiptu prinesla bogastvo in ugled.
Blestela je v mednarodni trgovini in zgradila mojstrovine, ki jim menda še naslednjih 1000 let nihče
ni bil kos. Še postanek pri Memnonovih kolosih, nato
pa v eno izmed številnih tovarn alabastra. Zvečer se
vkrcamo na vlak, nastanitev v dvoposteljnih kabinah
in nočno potovanje v Kairo.
7. DAN: KAIRO: Egipčani mu pogosto rečejo misr, kar
v egiptovski arabščini pomeni Egipt. Najbolj težko
pričakovan je obisk velike Keopsove piramide v Gizi,
najstarejšega čuda starega sveta, ki je edino do danes
ostalo skoraj v celoti ohranjeno. Keops je bil drugi faraon IV. dinastije v tretjem tisočletju pr.n.št. Nasledil ga je
Kefren, zato si ogledamo tudi njegovo piramido, drugo
največjo. Najmanjša pripada faraonu Mikerinu. Sfinga,
varuhinja, ki v obliki faraonove glave in levjega telesa
varuje dolino, nas vedno čisto prevzame. Nadaljujemo
do Nacionalnega muzeja v Kairu, ki preseneča z velikostjo, zgodovinsko pestrostjo in bogatimi najdbami.
Sprehod po muzeju je informativen. Zakladi iz groba
mladega faraona Tutankamona so najbolj želena atrakcija, za posebej radovedne pa priporočamo ogled dvorane mumij (posebno doplačilo).
8. DAN: KAIRO - HURGADA - LJUBLJANA: Prevoz z
avtobusom v Hurgado in vrnitev v Slovenijo.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana - Hurgada - Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, križarjenje
z ladjo po Nilu 5*, hotelsko gostinske storitve po programu potovanja hoteli 4* ali 5* na osnovi vse vključeno v
Hurgadi, polni penzion na ladji in na osnovi polpenziona na vlaku in v Kairu), vse prevoze in oglede po programu
vključno z vstopninami (razen notranjosti piramid in dvorane mumij v Nacionalnem muzeju), vlak spalnik Luxor
– Kairo, spremstvo lokalnega in slovenskega vodnika, organizacijo potovanja. DOPLAČILA: vizum z asistenco lokalnega partnerja 30 €, enoposteljna soba/kabina (hotel in ladja) od 159 €, enoposteljni spalnik/kupe (vlak) od
98 €, osnovne napitnine 45 € (tudi otroci). Izleti po želji: Abu Simbel 128 €, Nubijska vasica 38 €, kočije v Luxorju
36 €. POPUST: otrok 2–12 let na dodatnem ležišču 20 %. OPOMBA: V primeru prilagajanja letalskim prevozom
in nepredvidljivim okoliščinam si pridržujemo pravico prilagajanja programa z zaporedjem ogledov in krajem
nastanitve. Vsebinsko program ostaja nespremenjen.

LIBANON / 5 dni

1. DAN: (SLOVENIJA) ZAGREB - BEOGRAD/ISTANBUL - BEJRUT: Zbor potnikov na letališču v Zagrebu v
večernih urah (po želji in za doplačilo prevoz iz Slovenije). Polet preko enega izmed letališč proti Libanonu. Po
pristanku v Bejrutu prevoz do hotela v mestu. Nastanitev in nočitev.
2. DAN: BEJRUT: Po poznem zajtrku ogled libanonske prestolnice, ki jo mnogi imenujejo »Pariz Bližnjega
vzhoda«. Mesto ima izjemno kozmopolitsko vzdušje
in bogato kulturno življenje, je mešanica vzhoda in
zahoda, v katerem sta prepletena tako krščanstvo in
islam. Mesto, ki je bilo skoraj povsem uničeno med državljansko vojno in je bilo razdeljeno na muslimanski
in krščanski del, je zdaj ponovno združeno. Ogled najpomembnejših znamenitosti v starem in novem delu
mesta: Trg de l‘Étoile, Golobove skale, naravne formacije, oblikovane kot loki, ki se nahajajo približno 50 metrov od obale, promenada Corniche ob Sredozemskem
morju in Narodni muzej. V večernih urah priporočamo
individualno raziskovanje mesta ali pa si boste privoščili

šifra: 20176

šifra: 20177

značilno libanonsko večerjo v eni od številnih nacionalnih restavracij. Že dolgo je namreč znano, da je libanonska kuhinja ena najboljših na svetu. Nočitev.
3. DAN: BEJRUT - (JEITA - HARISSA - BYBLOS): Po
zajtrku priporočamo izlet (doplačilo) v eno od najlepših podzemnih jam na svetu. Jeita jama je dolga pribl.
devetih kilometrov in je sestavljena iz dveh delov: na
gornji del lahko pridete s sedežnico in nato del peš,
medtem ko spodnji del obiščete z ladjo. Potem pot nadaljujemo do Harisse, enega najbolj znanih romarskih
krajev v Libanonu. Nad mestcem Jounieha na obali
Sredozemskega morja leži Harissa, v katero skoraj sto
let romajo kristjani z vsega sveta. Kip Device Marije je
visok 8,5 metrov in eden najlepših na Bližnjem vzhodu.
Kosilo. Dan bomo zaključili z obiskom slavnega mesta
Byblos, starega 7.000 let, ki velja za eno od najstarejših
svetovno naseljenih mest. UNESCO je mesto uvrstil na
svoj seznam zaradi bogate kulturne in zgodovinske dediščine. Zvečer se bomo vrnili v Bejrut. Nočitev.
4. DAN: BEJRUT - (BAALBEK - KSARA - ANJAR): Po
zajtrku prosto za raziskovanje libanonske prestolnice
ali izlet v Baalbek (doplačilo). Odhod proti dolini Bekaa, oziroma proti mestu Baalbek. Mesto je najbolj
znano po izjemno ohranjenih ruševinah templjev
(Jupiter, Venus in Bakhus), takrat rimskega mesta

Odhodi: 14.3., 20.6., 19.9.,
24.10., 21.11., 29.12. 2020
Cena pri najmanj 35 udeležencih: od 899

€
Cena pri najmanj 25 udeležencih: od 939 €
Cena pri najmanj 15 udeležencih: od 959 €
Heliopolis, enega najpomembnejših svetišč velikega
cesarstva. To je tudi eden izmed razlogov zakaj je Baalbek vpisan na UNESCO- v seznam svetovne dediščine že od leta 1984. Po ogledu Baalbeka vožnja v
Ksar, ki slovi po naravnih vinskih kleteh. Kosilo . V eni
od kleti bomo imeli degustacijo vin, potem pa nadaljevali pot proti Anjaru, edinstvenemu utrjenemu
mestu zgrajenem v 8. st.. Zgradil ga je damaški kalif iz
dinastije Omeidov, mesto pa je znano kot Puščavska
palača. Zvečer se vrnemo v Bejrut. Nočitev
5. DAN: BEJRUT - BEOGRAD/ISTANBUL - ZAGREB:
V zgodnjih jutranjih urah (breakfast box) prevoz na
letališče (breakfast box/zajtrk). Polet preko enega
izmed mednarodnih letališč proti Zagrebu, kamor je
predviden prihod v poznih nočnih – jutranjih urah
naslednjega dne.

CENA VKLJUČUJE: poleti po programu, letališke in varnostne pristojbine, 4x nočitev z zajtrki v hotelu 4* po programu, prevoze in oglede po programu, lokalne vodnike v angleškem jeziku, vodenje in organizacijo potovanja.
DOPLAČILA: enoposteljna soba 160 €, napitnine za lokalne vodnike in voznike pribl. 35 € na osebo (tudi otroci),
prevoz do Zagreba: 39 € (min. 15 oseb), izlet Baalbek - Ksara - Anjar z vključenim kosilom: 90 €, izlet Jeita - Harissa
- Byblos z vključenim kosilom: 101 €.

Daljna potovanja

DUBAJ, ABU DHABI, RAS AL KHAIMAH IN OMAN / 8 dni

1. DAN: LJUBLJANA - DUBAJ - RAS AL KHAIMAH:
Odhod z ljubljanskega letališča v večernih urah in
polet preko enega od letališč v Dubaj.
2. DAN: RAS AL KHAIMAH: Po pristanku prevoz v
emirat Ras Al Khaimah, nato prosto za počitek, kopanje in uživanje na plaži. Zvečer priporočamo večerjo
na starinski barki Dhow. Nočitev.
3. DAN: RAS AL KHAIMAH - PUŠČAVSKI DŽIP SAFARI: Po zajtrku prosto, popoldne priporočamo doživetje puščave na izletu z džipi. Po vožnji čez peščene
sipine oddih v »beduinskem« taboru, počitek v arabskem slogu in tradicionalna večerja ob spremljavi
glasbe in trebušne plesalke. Vrnitev v hotel in nočitev.
4. DAN: RAS AL KHAIMAH - KRIŽARJENJE PO
FJORDU MUSSADAM / OMAN: Po zajtrku priporočamo izlet v Oman s križarjenjem. Vožnja z avtobusom do mesta Khasab, kjer se bomo vkrcali na ladjo
in se vozili po spektakularnem fjordu Mussadam. Postanek na otoku Telegraph, kjer se boste lahko kopali
in opazovali igrive delfine. Po kosilu in počitku na
ladji povratek v hotel in nočitev.

5. DAN: RAS AL KHAIMAH - DUBAJ: Po zajtrku vožnja v Dubaj in tam ogled znmenitosti mesta: svetovno znanega hotela Burj Al Arab, mošeje Jumeirah,
nove in stare Šejkove palače ter palače Zabeel. Popoldne bomo obiskali stari del mesta in si ogledali
Dubajski muzej v trdnjavi Al Fahidi, se sprehodili do
Al Bastakye in do tradicionalnih vetrnih stolpov ter
se z vodnim taksijem – abro odpeljali na drugo stran
starega pristanišča Khora do tržnice začimb in zlata.
Zvečer možnost koktajla ali večerje v prestižem hotelu Burj Al Arab 7* ali obisk Dubajske operne hiše.
Namestitev v hotelu in nočitev.
6. DAN: DUBAJ: Po zajtrku prosto za individualne
oglede: možnost vzpona na stavbo Burj Khalifa, obiska plaže Jumeirah beach ali hotela Atlantis z Atlantis
Aquariumom in vodnim parkom Aquaventure, zabaviščnega parka IMG, Mall of Emirates ter obisk nakupovalnega centra Dubai Mall kjer je zvečer predstava
»plesočih fontan« – predstavo luči, vode in glasbe.
Zvečer po želji kozarec koktajla v najvišjem hotelu na
svetu JW Marriott Marquis Dubai, od koder je čudovit
razgled na Dubaj. Nočitev.
7. DAN: DUBAJ - ABU DHABI: Zajtrk, dopoldne vožnja
v največji emirat Abu Dhabi. Ogled znamenitosti pre-

1. DAN: SLOVENIJA - MUSCAT: Polet iz Zagreba
proti Omanu, s prestopanjem v Dohi. Po prihodu v
Oman, nastanitev v hotelu in nočitev.
2. DAN: MUSCAT: Po zajtrku najprej ogled ene izmed največjih mošej na svetu, mošeje Sulatana
Kabusa, ki lahko sprejme do 20.000 vernikov in se
ponaša s številnimi umetniškimi deli ter ogromno
preprogo, ki prekriva celotno molilnico. Sledil bo
ogled slovite Operne hiše, zgrajene v tipični omanski
arhitekturi, nato pa bomo obiskali moderni del mesta Shatti Quram. Popoldne se bomo sprehodili po
starem delu mesta in si ogledali muzej Bait Al Zubair,
palačo Sultana Kabusa in dan zaključili z obiskom
tržnice Muttrah. Povratek v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN: MUSCAT - WADI SHAB - WADI TIWI - SUR:
Po zajtrku vožnja s postanki do ogromnega požiralnika vode »Bimmah«, kjer se bomo spustili do kristalne
modrozelene vode. Nadaljevanje mimo slovite plaže
Fins, v dolino Wadi Shab, obdano s plantažami eksotičnega sadja. Sledila bo vožnja skozi vasico Wadi

Odhodi: 15.3., 25.4., 24.10.,
21.11., 27.12.* 2020
Cena pri najmanj 25 udeležencih: 1.099

€
Cena pri najmanj 20 udeležencih: 1.188 €
Cena pri najmanj 15 udeležencih: 1.288 €
stolnice ZAE, Abu Dhabija. Vožnja ob Marini Mall, postanek za ogled Velike mošeje, ki velja za največjo na
svetu in jo krasi 83 kupol ter hrani največjo perzijsko
preprogo. Nato vožnja do hotela Emirates, kjer bo možen ogled rekonstrukcije tradicionalne puščavske vasi,
nato pa dalje do razkošnega hotela Emirates Palace,
kjer si boste lahko privoščili kraljevski »Palace cappuccino« posutega z zlatom. Oglede bomo zaključili na
otokih Yas in Saadiyat, kjer je na ogled največji kulturni
virtualni center emiratov Manarat Al Saadiyat. V poznih
večernih urah prevoz na letališče in polet proti domu.
8. DAN: ABU DHABI - LJUBLJANA: Prihod v Ljubljano naslednji dan zjutraj.

CENA VKLJUČUJE: polet po programu, nočitve z zajtrkom v 1 /2 sobah v hotelu 4* v Ras Al Khaimahu in
nočitve v hotelu 4* v Dubaju, prevoze po programu, ogled Dubaja in vožnjo z abro, celodnevni ogled Abu
Dhabija z obiskom virtualnega centra emiratov, osnovno nezgodno zavarovanje, spremstvo in organizacijo
potovanja. DOPLAČILA OB PRIJAVI : 1 /1 300 € /osebo, izlet džip safari z večerjo 85 €, stolp Burj Khalifa 49 €,
koktajl v Sky baru v hotelu 7* Burj Al Arab 139 €, večerja v restavraciji Al Iwan v Burj Al Arab 169 €, zdravstveno
zavarovanje Coris. DOPLAČILA NA LICU MESTA: turistična taksa pribl. 5 € sobo/ noč, napitnine pribl. 35 €,
večerja na ladji Dhow 65 €, izlet v Oman s križarjenjem (2. dan), kosilom in brezalkoholno pijačo ves čas križarjenja 135 €, enotirna železnica Monorail pribl. 5 €, Palace »zlati« cappuccino v prestižnem hotelu Emirates
Palace 38 €. POPUSTI: otrok do 12. leta na tretjem ležišču. * termin 27.12. - cena naknadno.

OMAN / 9 dni
NOVO

šifra: 20178

šifra: 20179

Tiwi nato pa dalje v pristaniško mesto Sur. Ustavili se
bomo na mostu Al Ayjah, od koder je lep pogled
na mesto in pristanišče. Zvečer namestitev v hotelu,
nato pa se bomo zapeljali na plažo Ras Al Jinz, kjer
v naravnem rezervatu vsako leto morske želve zakopljejo svoja jajca. Povratek v hotel in nočitev.
4. DAN: SUR - WADI BANI KHALID - PUŠČAVA WAHIBA: Po zajtrku si bomo ogledali mestne znamenitosti, obiskali ladjedelnico, kjer še vedno izdelujejo
tradicionalne ladje »Dhow« in se sprehodili po slikoviti tržnici »souk«. Po ogledu vožnja v naravno oazo
»Wadi bani Khaled« obdano s čudovitimi vodnimi
bazeni in bujnim zelenjem (kopanje). Obiskali bomo
še puščavo Wahiba, kjer se bomo vozili s terenskimi
vozili in občudovali spreminjajoče se barve peščenih
sipin. Ustavili se bomo pri beduinih, kjer bomo ob
pitju čaja spoznavali njihovo puščavsko življenje. Nastanitev šotorskem kampu, večerja in nočitev.
5. DAN: WAHIBA - NIZWA: Po zajtrku se bomo odpeljali proti Nizwi, kjer bomo obiskali grad Jabrin iz 17.
st, ki je bil nekoč kulturno središče Omana Ogledali
si bomo notranjščino gradu s čudovitimi poslikavami in se povzpeli na vrh gradu, od koder je čudovit
razgled na okolico. Popoldne bomo obiskali še vasico
Bahla in si ogledali mogočno utrdbo z obzidjem. Zaradi svoje arhitekture in materialov je uvrščena na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Vrnili se bomo
v Nizwo, nastanitev v hotelu. Večerja in nočitev.
6. DAN: NIZWA - MUSCAT: Po zajtrku prosto za
sprehod po slikoviti lokalni tržnici, ali izlet do Jabel

Odhodi: 18.2., 21.3., 26.4.,
24.10., 26.12. 2020

1.499 €
Cena pri najmanj 15 udeležencih: od 1.579 €
Cena pri najmanj 12 udeležencih: od 1.619 €
Cena pri najmanj 20 udeležencih: od

Shamsa (doplačilo). Vzpon do razgledne ploščadi od
koder je lep razgled na omanski »Grand Canyon«.
Popoldne povratek v Nizwo in vožnja do vasice Birkat Al Mauz, kjer se bomo sprehodili med nasadi dateljev in spoznali namakalni sistem »falaj«. Nastanitev v hotelu v Muscatu. Večerja in nočitev.
7. DAN: MUSCAT - (NAKHAL / KRIŽARJENJE Z
DHOW-OM): Po zajtrku prost dan za samostojne
oglede mesta, ali izlet v Nakhal (doplačilo), kjer si
bomo ogledali trdnjavo, izvire in se sprehodili po
tržnici v vasici Barkha. Zvečer bo možno križarjenja
(doplačilo)s tradicionalno ladjo »dhow« z vključeno
večerjo. Večerja in nočitev v hotelu.
8.–9. DAN: MUSCAT - (OPAZOVANJE DELFINOV):
Po zajtrku prost dan za oglede Muscata ali poldnevni
izlet z ladjo (doplačilo) v bližnji zaliv, kjer boste spoznali čudovit podmorski svet in morda videli delfine.
Popoldne prosto, zvečer transfer do letališča in nočni
polet preko Dohe proti Zagrebu, kamor bo prihod v
zgodnjih jutranjih urah.

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz Ljubljana/Zagreb ali drugo bližnje letališče Muscat – Zagreb/Ljubljana
z vključenimi pristojbinami, oglede po v spremstvu slovenskega in lokalnega vodnika, lokalni prevozi po
programu, 6 nočitev z zajtrki v hotelih 3/4* in 1 x nočitev z zajtrkom v kampu v puščavi, večere po programu,
vožnjo s trenskimi vozili po puščavi, vstopnine v muzeje (Al Zubair muzej, ogled rezervata želv, Jabreen,
Bahla , utrdba v Nizwi, velika mošeja, Nakhal), spremstvo in organizacijo potovanja. DOPLAČILA: prevoz in
Ljubljane do letališča Zagreb 40 €, 1/1 soba 260€, izlet v Jabel Shams-a – vsaj 10 potnikov: pribl 85 €, izlet z
ladjo in opazovanje delﬁnov: pribl. 55 € , napitnine – pribl 55 €, vizum pribl. 25 €.
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Daljna potovanja

ABU DHABI IN DUBAJ / 6 dni
Dubaj je sinonim za razkošje, moderno arhitekturo
in mesto presežkov, kjer se veliki nakupovalni centri
prepletajo s tradicionalnimi tržnicami ali »souki«.
Abu Dhabi je mogočna prestolnica ZAE, ki slovi po
Veliki mošeji in slovitem novem muzejskem mestu
Louvru.
IZPOSTAVLJAMO:
• vzpon na najvišji stolp na svetu – Burj Khalifa,
• koktajl v prestižnem hotelu Burj Al Arab 7*,
• safari s puščavskih sipinah,
• mošeja Šejka Zajeda

ČAROBNA INDIJA IN SAFARI / 12 dni

1. DAN: LJUBLJANA - ISTANBUL - DELHI: Polet letala z ljubljanskega letališča proti Istanbulu. Nadaljevanje poleta proti Delhiju.
2. DAN: DELHI: Po prihodu v Delhi prevoz do hotela
in zajtrk. Sledil bo ogled znamenitosti mesta templjev,
mošej, palač in čudovitih vrtov Delhija: starega dela,
spomenika Mahatmi Gandiju Raj Ghat in trga, kjer sta
bila kremirana tudi Indira Ghandi in Jawaharlal Nehru.
Obisk največje indijske mošeje Jami Masjid, sprehod
po glavni ulici Chandi Chowk, ki je mešanica avtov,
rikš, krav, stojnic in nepregledne množice ljudi ter
hkrati nakupovalni raj starega Delhija. Vožnja ob slavni Rdeči trdnjavi, z 18 kilometrov dolgim obzidjem iz
17. stol. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN: DELHI: Po zajtrku bo sledil ogled novejšega Delhija, ki navdušuje s kolonialnimi stavbami iz
britanskega imperialnega obdobja kot je parlament,
predsedniška palača Rashtrapati Bhawan, ob širokih
ulicah pa se razprostirajo veleposlaništva. Sledi obisk
kompleksa Qutub Minar, prve mošeje v Indiji z najvišjim minaretom iz 12. stol., Indijskih vrat, z veličastnim
slavolokom oz. spomenikom posvečenim 90.000 padlim indijskim vojakom v I. svetovni vojni, Humayanove grobnice iz Mogulskega obdobja, modernega
hindujskega templja Lakshmi Narayan, posvečenega
bogu Višnuju in boginji Lakshmi. Seveda bo tudi nekaj prostega časa za nakupe različnih spominkov, za
samostojne oglede in sprehode. Po ogledu se bomo
lahko za doplačilo odločili za ogled prikaza indijske
kulinarike in za kosilo. Večerja in nočitev.
4. DAN: DELHI - SIKANDRA - AGRA: Zajtrk, nato vožnja proti Agri, med potjo postanek za ogled Sikandre,
grobnice velikega mogulskega vladarja Akbarja. Nadaljevanje vožnje do Agre, mesta večne ljubezni. Namestitev v hotelu in obisk mavzoleja Itmad-du-Daulah, ki
je bil predhodnica Tadž Mahala. Večerja in nočitev.
5. DAN: AGRA: Po zajtrku nas čaka eno od najlepših
doživetij na poti, obisk čudežnega spomenika ljubezni, Tadž Mahala. Nekdanji mogulski prestolnici
Indije je dal večno slavo šah Jahan, ki je v čast svoji
preljubi pokojni ženi Mumtaz zgradil veličasten
spomenik. Tadž Mahal, pravi beli čudež v marmorju, je še danes simbol čiste in neminljive ljubezni in
je resnično eno od čudes sveta. Po sprehodu skozi
mojstrsko urejene vrtove Tadž Mahala, bomo obiskali še trdnjavo Agra Fort, mogočno trdnjavo, ki
za obzidjem varuje pravo mesto palač. Videli bomo
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izjemne dvorane za zasebne in javne sprejeme, Zlati paviljon …in obiskali tudi sobico, v katero je sin
do smrti zaprl očeta šah Jahana, da ta ne bi zapravil
vsega denarja za izgradnjo njegove grobnice, ki naj
bi stala nasproti Taj Mahala. Večerja in nočitev.
6. DAN: AGRA - FATEHPUR SIKRI - NARODNI
PARK RANTHAMBORE: Po zajtrku vožnja v Fatehpur Sikri, glavno mesto mogulskega imperija. ki ga
je gradil Veliki Akbar v 16. stol. za svojo prestolnico
a ga je zapustil, ko je gradil trdnjavo v Lahoreju.
Mesto je danes »mesto duhov«, vendar je dobro
ohranjeno veličastno obzidje, prelepe palače, mošeje, mavzoleji in vrtovi, ki so edinstven spomenik
sožitja muslimanske, hindujske in jainistične arhitekture. Vožnja v Bharatpur, od koder bo nadaljevanje potovanja z vlakom do narodnega parka
Ranthambore, v državo Radžastan. Namestitev v
resortu, večerja in nočitev.
7. DAN: NARODNI PARK RANTHAMBORE: Zgodaj
zjutraj se bomo odpravili na safari po narodnem
parku Ranthambore, ki je nastal iz lovskega revirja
džajpurskih maharadž. Park, ki leži ob stičišču hribovja Aravalli in Vindhya slovi po veliki koncentraciji
živalskih vrst. Če bomo imeli srečo bomo videli tudi
glavno znamenitost parka bengalskega tigra, ki je v
parku zaščiten že od leta 1957. Po vrnitvi v hotel zajtrk, prosto za počitek, pozno popoldan pa se bomo
podali še na večerni safari, ki nam bo približal čudoviti živalski in rastlinski svet v drugačni perspektivi.
Vrnitev v hotel. Večerja in nočitev.
8. DAN: NARODNI PARK RANTHAMBORE - JAIPUR:
Po zajtrku nekaj prostega časa, nato vožnja v Jaipur,
v barvito prestolnico Radžastana. Ime je dobila po
rožnatem peščencu, iz katerega so zgrajene mestne
palače. Namestitev v hotelu, tradicionlana večerja ob
prikazu radžanstanskih plesov. Nočitev.
9. DAN: JAIPUR: Po zajtrku ogled mesta, ki je edinstvena mešanica modernega in tradicionalnega.

šifra: 20180

Odhodi: 23.2., 15.3.,
25.4., 27.4., 16.5.,
26.9., 24.10., 27.10.,
22.11., 28.12.,
29.12. 2020
Cena pri najmanj 20 udeležencih: od 899

€

več na www.mmturist.si
šifra: 20181

Pravo doživetje je sprehod po ozkih ulicah, bazarjih, tradicionalnih obrtniških četrtih... Značilne
rožnate barve je tudi mestni simbol Hawa Mahal,
Palača vetrov, kjer je na petnadstropni fasadi nameščenih 953 malih oken. V mestu eksotičnih barv
in vonjav nas bo prevzel observatorij ki ga je postavil maharadža Jai Singh II. in čigar instrumenti
so še danes do sekunde točni. Popoldne se bomo
podali pod trdnjavo Amber, do katere se bomo po
želji povzpeli s sloni. Veličastno stopnišče, palače
in vrtovi nam bodo pričarali podobo nekdanjega
bleščečega domovanja radžputske gospode. Pozno
popoldan si bomo privoščili nekaj prostega časa
in se med bazarji in ozkimi ulicami z uličnimi prodajalci hrane naužili vonja po pravem Radžastanu.
Večerja in nočitev.
10. DAN: JAIPUR - MANDAWA: Po zajtrku vožnja
proti Mandawi, ki je znana po svojih čudovitih palačah bogatih trgovcev in trdnjavah. Po prihodu v
Mandawo ogled ene od palač in njenih čudovitih
fresk. Mesto deluje kot odprta galerija na prostem.
Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.
11. DAN: MANDAWA - SHEKHAWATI - DELHI: Po
zajtrku vožnja proti Delhiju, med potjo postanek v
pokrajini Shekhawati, kjer bo ogled starih palač in
nekaterih biserov arhitekture. Zvečer namestitev v
hotelu, večerja in nočitev.
12. DAN: DELHI - LJUBLJANA: Zgodaj zjutraj prevoz
na letališče in polet z vmesnim postankom proti Ljubljani.
Odhodi:
25.4., 24.10., 26.12. 2020
Cena pri najmanj 16 udeležencih: 1.887
Cena pri najmanj 10 udeležencih: 1.997

€
€

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz po programu, prevoze s klimatiziranim avtobusom po Indiji, nočitve
v 1/2 sobah v hotelih 4* sup., obroke po programu (polpenzioni), kosila na safariju, tradicionalno večerjo
ob prikazu radžanstanskih plesov, oglede po programu z vstopninami, ježo slonov, vožnjo z vlakom do NP
Ranthambore in vstopnino, jutranji in večerni safari, nezgodno zavarovanje potnikov, organizacijo in vodenje potovanja s slovenskim vodnikom. DOPLAČILA IN POPUSTI: 1/1 soba: 420 €, indijski vizum 99 €, prikaz
tradicionalne indijske kulinarike in kosilo 40 €, napitnine na poti pribl. 60 €. OPOMBA: Cena za novoletni
odhod bo znana naknadno.
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Daljna potovanja

Daljna potovanja

Mjanmar – Burma / 13 dni

šifra: 20190

Mandalay · Bagan · jezero Inle · Inwa · Yangon

Šri Lanka in Maldivi / 11 dni

Colombo · Sigiriya · Dambula · Kandy · Nuwara Eliya

Odhodi: 13.2., 21.2.,
23.4., 25.6., 24.10.,
26.10. 2020

Odhodi: 15.3.,
17.10. 2020

Cena od 2.699

Tibet / 15 dni

€

šifra: 20192

Kamniti gozd · Soteska Tigrovega skoka · Lhasa · Shigatse
· samostana Drepung in Sera

Cena od 1.990

Vietnam in Kambodža / 14 dni

Cena od 3.099

Cena od 2.660

Tajska / 9–12 dni

€

šifra: 20195

Bangkok · Ayuthaya · Chiang Rai · Koh Chang / Phuket

Manila · Banaue · Palawan · El Nido · Bohol

Odhodi:
25.4., 20.6., 24.10.,
25.12. 2020

Odhodi: 6.3., 24.4.,
20.11.2020,
19.2. 2021
Cena od 2.390

Kitajska / 10 dni

šifra: 20193

Odhodi:
23.4., 22.6., 22.10.,
25.12. 2020

€

šifra: 20194

€

Angkor Wat · Hanoi · zaliv Halong · Saigon · delta Mekonga

Odhodi: 26.7. 2020

Filipini / 14 dni

šifra: 20191

€

šifra: 20196

Peking · Kitajski zid · Xian · Shanghai

Cena od 1.660

Japonska / 13 dni/11 dni

€

šifra: 20197

Tokio · gora Fuji · Osaka · Hirošima · Kyoto

Odhod (13 dni):
26.3. 2020
(zagotovljen odhod)
Cena od 3.390

Odhodi: 21.3., 24.4.,
25.6., 24.10. 2020
Cena od 1.690

Več na www.mmturist.si
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€

€

Odhod (11 dni):
23.10. 2020
Cena od 2.985

€

Daljna potovanja

Kamčatka / 12 dni

Kitajska in Severna
Koreja / 12 dni

šifra: 20199

šifra:20198

Peking · Šanghaj · Kitajski zid · Pjongjang · Pjongsong ·
Sinpyong

Odhod: 22.4. 2020
Cena od 3.090

Namibija / 13 dni

Odhod: 31.7. 2020
Cena od 3.549

€

šifra: 20200

Windhoek · Etosha · Opuwo · Swakopmund · Namib · Naukluft park

Uzbekistan / 9 dni

šifra: 20201

Taškent · Hiva · Buhara · Shakhrisabs · Samarkand

Odhod: 27.4.,
24.10. 2020

Odhodi: 19.5., 7.11. 2020
Cena od 2.999

Tanzanija in Zanzibar / 12 dni

€

šifra: 20202

Arusha · NP Serengeti · NP Ngorongoro · NP Tarangire

Odhodi: 18.3., 22.4.,
24.6., 19.8., 22.10.,
23.12. 2020
Cena od 2.860

Južna Afrika /11 dni

€

šifra: 20203

Cape Town · Durban · Krugerjev NP · Johannesburg

Cena od 1.495

Kenija in
Tanzanija / 11 dni

šifra: 20204

Odhodi: 18.4.,
24.10. 2020

Cena od 3.199

€

€

Sejšeli /
8 dni

šifra: 20205

Odhodi: 23.4., 26.6.,
24.10. 2020
Cena od 1.660

Mongolija in Sibirija / 15 dni

€

šifra: 20207

Ulan Bator · Bayazang · Karakorum · Irkutsk · Bajkalsko jezero

Odhodi: 23.4., 14.9.,
24.10. 2020
Cena od 3.799

€

€

Odhod: 3. 7. 2020

Cena od 3.740

€
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Daljna potovanja

Velika mehiška tura / 13 dni

Kuba v ritmu salse / 12 dni

šifra: 20208

Havana · Pinar del Rio · Santiago de Cuba · Park Baconao ·
Trinidad · Varadero

Mexico City · Teotihuacan · Puebla · Oaxaca · Palenque

Odhodi: 13.3.,
24.4., 19.9., 26.10.,
6.12. 2020
Cena od 2.240

Peru in Bolivija / 18 dni

Odhodi: 19.4., 8.7.,
16.10., 13.11. 2020

€

/ 15 dni

€

Kanada /14 dni /

od vzhoda do zahoda

šifra: 20211

šifra: 20212

Odhod: 24.6. 2020

Odhod: 9.7. 2020

Cena od 3.950

€

Kanada in ZDA / 9 dni

šifra: 20213

Cena od 3.890

€

šifra: 20214

New York · Niagarski slapovi · Toronto · Philadelphia ·
Washington DC

Empire State Building · Kip svobode · Broadway ·
Metropolitanski muzej · Nakupovanja na 5.aveniji

Odhodi: 19.3., 25.4.,
27.4., 25.6., 28.9.,
25.10. 2020
Cena od 1.299

Cena od 2.290

Aljaska in Jukon

Lima · Otoki Ballestas · Colca · Otoki Uros · Cusco · Machu
Picchu

New York / 5 dni

Odhodi: 23.4.,
25.10., 27.12. 2020

€

šifra: 20210

Cena od 3.999

šifra: 20209

€

Odhodi: 27.4.,
25.6., 20.8.,
25.10. 2020
Cena od 1.860

€

Avstralija in Nova Zelandija / 21 dni

Kalifornija in parki ZDA / 14 dni
San Francisco · Yosemite · Las Vegas · Grand Canyon · Los
Angeles

šifra: 20216

Odhodi:
21.4., 22.10. 2020
Cena od 2.750

Več na www.mmturist.si
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€

šifra: 20215

Odhodi: 10.2. 2021
Cena od 6.200

€

Priporočamo vam turistično zavarovanje zavarovalnice Evropsko turistično zavarovanje.
24-urna-asistenca po vsem svetu!

Zavarovanje odpovedi potovanja / prekinitev potovanja
Odpoved potovanja: Povračilo stroškov pri odpovedi potovanja v primeru neudeležbe.

Cena potovanja do

Svet

€ 200,-

€ 11,-

€ 300,-

€ 16,-

€ 400,-

€ 20,-

€ 500,-

€ 24,-

€ 750,-

€ 35,-

€ 1.000,-

€ 46,-

€ 1.500,-

€ 69,-

Prekinitev potovanja: Povračilo rezerviranih in neizkoriščenih storitev potovanja.
Povračilo dodatnih stroškov povratka domov do 100 %
Zavarovani vzroki za odpoved potovanja / prekinitev potovanja:
• nenadne težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode,
slabega prenašanja cepljenja ali smrti (že obstoječe bolezni so
zavarovane samo, če nenadoma postanejo akutne); kritje ne velja za
kronične bolezni;
• nenadne bolezni, težjih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti
družinskega člana, ki ni skupaj z vami rezerviral potovanje, če je s
tem nujno potrebna vaša prisotnost v domačem kraju;
• težjih zapletov pri nosečnosti;
• večje materialne škode na vaši lastnini v kraju bivanja zaradi
elementarnih nesreč (npr. požar) ali kaznivega dejanje tretje osebe,
če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost.

Posameznik/ Družina*

Zavarovalno kritje pod 1. točko je potrebno skleniti na dan rezervacije in velja od dne sklenitve zavarovanja do dne
začetka potovanja - če zavarovanje sklenete kasneje, zavarovalno kritje velja za dogodke (z izjemo nezgod,
smrtnih primerov in elementarnih nesreč), ki nastopijo po 10. dnevu po sklenitvi zavarovanja.

€ 2.000,-

€ 92,-

€ 2.500,-

€ 115,-

€ 3.000,-

€ 138,-

€ 4.000,-

€ 184,-

Celosten paket zavarovanja potovanja
Odpoved potovanja: Ista storitev kot pri Zavarovanju odpovedi potovanja.
Prekinitev potovanja: Povračilo rezerviranih in neizkoriščenih storitev potovanja. Povračilo dodatnih
stroškov povratka domov do 100 %.
Prtljaga: Nadomestitev dejanske vrednosti prtljage pri poškodbi, tatvini ali izgubi (npr. zaradi prevoznika):
Posameznik do € 2.000,-; na družino do € 4.000,-.
Potrebni nadomestni nakupi pri zapoznelo prispeli prtljagi:
Posameznik do € 200,-, na družino do € 400,-.
Pomoč in povračilo stroškov za nadomestne potovalne dokumente:
Posameznik do € 200,-, na družino do € 400,-.
Iskanje in reševanje: Stroški za iskanje in reševanje zavarovanca zaradi nezgode, življenjske nevarnosti v
gorah ali na morju do € 10.000,- (npr. gorska reševalna služba in prevoz s helikopterjem od kraja nezgode do
bolnišnice).
Nezgodno zavarovanje: Odškodnina za trajno invalidnost od 50 % naprej do € 40.000,-.
Zdravstvene storitve v tujini:
Krijemo stroške za stacionarno oskrbo v bolnišnici do € 200.000,-, za ambulantno
zdravniško oskrbo do 100 %, prevoz domov v primeru zdravstvene nuje
(vklj. reševalno letalo) do 100 %, premestitev do 100 %.
Prevoz zdravil do 100 %.
Povratek otrok z nadzorno osebo do € 4.000,-.

Posameznik

Odgovornost zasebnika na potovanju:
Osebna odgovornost zasebnika na potovanju do € 100.000,-.

Družina*

* Družina: Zavarovalno kritje velja za največ sedem oseb, ki potujejo skupaj, pri čemer sta lahko največ dve
osebi polnoletni (18. rojstni dan pred dnem nasto-pa potovanja). Ni nujno, da so osebe med seboj
v sorodu.
** Evropa: Vse evropske države v geografskem pomenu, vse države, ki ležijo ob Sredozemskem morju in
sredozemski otoki, Jordanija, Madeira in Kanarski otoki.

Cena potovanja do

Evropa**

Svet

€ 400,€ 750,€ 1.000,€ 1.500,€ 2.000,€ 2.500,€ 3.000,€ 750,€ 1.500,€ 2.000,€ 3.000,€ 4.000,€ 5.000,€ 6.000,-

€ 37,€ 48,€ 57,€ 78,€ 99,€ 121,€ 143,€ 74,€ 98,€ 116,€ 157,€ 199,€ 243,€ 287,-

€ 54,€ 60,€ 68,€ 87,€ 107,€ 128,€ 149,–
€ 124,€ 140,€ 177,€ 216,€ 258,€ 300,-

Zavarovalno kritje je veljavno za eno potovanje.

Storitve so upodobljene le v odlomkih. Dodatne informacije so vam na voljo v vaši turistični agenciji ali pa neposredno v asistenčnem centru GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana,
Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, klicni center: tel. 080 70 77 ali +386 1 47 57 100, e-pošta: info.si@generali.com, spletna stran: www.generali.si
Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi napak v tisku. Stanje 10/2018.

Varen. Sproščen. Na poti.

Europäische Reiseversicherung AG • Kratochwjlestraße 4
A-1220 Dunaj • Avstrija • info@europaeische.si • evropsko.si

Španija – Abama Golf, Tenerife

