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Spoštovane potnice in cenjeni 
potniki!

Vesel sem, da vam lahko predstavim nov katalog Pozejdon tu-
rizma - Pozejdonovo povabilo, v katerem boste tokrat našli neko-
liko razširjeno in obogateno ponudbo krajših eno in dvodnevnih 
izletov, daljših potepanj in potovanj, romanje in skupinska križar-
jenja. Prepričan sem, da se bo za vsakega med vami našlo kaj ce-
novno dostopnega, privlačnega, morda nepoznanega in takega, 
kjer se nam boste znova pridružili.

Ponosen sem na to, da smo zrasli v zaupanja vredno, zaneslji-
vo in prijazno turistično agencijo, kar potrjujete Vi, cenjeni in spo-
štovani potniki, ki nam zaupate in se radi vračate. Z našimi odlič-
nimi in izkušenimi vodniki vsako leto prepeljemo tisoče zadovolj-
nih potnikov po vsem svetu.

Jesenski čas bomo pričeli s krajšimi in daljšimi jesenskimi izle-
ti in potovanji. Vabim vas, da se pridružite našemu tradicional-
nemu Martinovanju. Letos bomo potovali na sosednjo Madžar-
sko. Obljubljamo vam, da tudi tokrat ne bo manjkalo dobre druž-
be, zabave, petja, smeha in plesa. Za vas smo pripravili pestro in 
cenovno zelo ugodno ponudbo predbožičnih izletov in potovanj.

Pomladanski čas preživite z nami v Turčiji. Pripravili smo kar 
dve zanimivi in cenovno zelo ugodni potovanji v Likijo in Kapado-
kijo. Naše tradicionalno Pozejdonovo povabilo pa bomo tokrat 
praznovali v sosednji Italiji, ko se bomo odpravili na raziskovanje 
Riminija in San Marina. Saj veste, dobre in vesele družbe, odlične 
zabave in kulinarike tudi tokrat ne bo manjkalo.

Odločili smo se, da ponovimo čudovito potovanje v Namibijo, 
ki velja za eno najlepših dežel črne celine. Dovolite si, da očara in 
prevzame tudi vas.

Veliko časa in pozornosti smo tudi v tem katalogu namenili kri-
žarjenjem, ki ostajajo naša ljubezen in specializacija že od sa-
mega začetka ustanovitve Pozejdon turizma. Za vsak žep in okus 
smo jih pripravili nekaj. Klasična križarjenja po vzhodnem in zaho-
dnem Sredozemlju in Kanarskih otokih, ekskluzivno križarjenje in 

potovanje po Arabskem polotoku in obalah južne Afrike, kamor 
se bomo odpravili s povsem novo luksuzno lepotico, Costo Vene-
zio. Spoznavali bomo baltske prestolnice na veliki baltski turi. Po-
leti vas vabim, da se pridružite križarjenju po norveških fjordih ali 
ekskluzivnemu potovanju in križarjenju po Aljaski. Poskrbeli smo 
tudi za podaljšanje poletja, ki ga lahko doživite na križarjenju po 
Sredozemlju v jesensih mesecih prihodnjega leta. Veseli smo, da 
vas lahko ponovno povabimo na križarjenje v Sveto deželo in Ci-
per.  Ne spreglejte pa povsem novega in atraktivnega križarjenja 
po Atlantiku in Karibih, med katerim bomo spoznali New York, 
Miami in najlepše karibske otoke.

Priporočamo vam hitro prijavo po posebnih »first minute ce-
nah« in popustih za zgodnje rezervacije. 

Z  veseljem vam tudi sporočam, da smo popolnoma prenovili 
in ažurirali spletno stran, na kateri si boste lahko, ne glede na čas 
in kraj, rezervirali sanjske počitnice ali individualna morska in reč-
na križarjenja po vsem svetu. Vabim vas, da si vzamete nekaj mi-
nut vašega dragocenega časa in pobrskate po spletni strani in se 
seznanite z našo ponudbo.

Želim vam prijetne jesenske dni ter veliko lepih potovanj in do-
živetij, kjerkoli že boste.

… Na valovih nepozabnih doživetij !

Matjaž Tomanič, dipl.org.turizma



IZBOR JESENSKIH IZLETOV IN POTOVANJ

PODROBNEJŠE OPISE IN SPLOŠNE POGOJE NAJDETE NA SPLETNI STRANI: www.pozejdon-turizem.com

ŠVICA, 
LIECHTENSTEIN in 

MAINAU 

21. – 23. 9. 2018 (3 dni)
CENA: 269 €

IDRIJA - rudarska 
dediščina

22. 9. 2018
CENA: 59 €

OKTOBERFEST 

29. 9. 2018
CENA: 58 €

BRIONI in 
ROVINJ

29. 9. 2018
CENA: 69 €

CINQUE TERRE in 
MANTOVA

29. – 30. 9. 2018 
(2 dni)

CENA: 169 €

Z MUZEJSKIM 
VLAKOM V GORIŠKA 

BRDA 

6. 10. 2018
CENA: 99 €

ŠARGANSKA OSMICA 
in KUSTURIČEVA 
FILMSKA MESTA

28. – 30. 9. 2018 (3 dni)
CENA: 240 €

FESTIVAL 
TARTUFOV

13. – 14. 10. 2018 
(2 dni)

CENA: 137 €
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BELA KRAJINA, 
DOLENJSKA  

Kulinarični potep za gurmane

29. – 30. 9. 2018 
(2 dni)

CENA: 167 €
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IZBOR JESENSKIH IZLETOV IN POTOVANJ

PODROBNEJŠE OPISE IN SPLOŠNE POGOJE NAJDETE NA SPLETNI STRANI: www.pozejdon-turizem.com

TAJSKA in MINI 
POČITNICE na 

PHUKETU

11. – 18. 10. 2017 (11 dni - letalo)
CENA: 1.795 €

MAKEDONIJA, 
GRČIJA in ALBANIJA

27. 10. – 3. 11. 2018 
(7 dni - bus)
CENA: 460 €

PRAGA

27. – 28. 10. 2018
(2 dni)

CENA: 124 €

ČRNA GORA in 
DUBROVNIK

27. – 30. 10. 2018 
(4 dni)

CENA: 290 €

FIRENCE in 
MONTECATINI 

27. – 28. 10. 2018
(2 dni) 

CENA: 128 €

DUNAJ, PRAGA, 
BRATISLAVA in 
BUDIMPEŠTA

27. – 30. 10. 2018 (4 dni)
CENA: 235 €

POČITNICE NA 
SEJŠELIH

28. 10. – 4. 11. 2018
(8 dni - letalo)
CENA: 1.630 €
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TRGATEV
 MANDARIN 

19. – 21. 10. 2018 
(3 dni)

CENA: 169 €

PARIZ

26. – 30. 10. 2018 
(5 dni - bus)
CENA: 299 €
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CENA: 50 €  pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE: 
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video),  cestnine in parkirnine, posebno turistično takso za Benetke, ogled ladje MSC Poesia s kosilom na ladji, povratno vožnjo z ladjico do Markovega trga, vse oglede zunanjosti po progra-mu, vodenje in organizacijo izleta ter 22% DDV.

CENA: 90 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE: 
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), poseben davek na prevožene kilometre na Hrvaškem in v Sr-biji, 1x  nočitev z zajtrkom v hotelu  3* v Beogradu (dvopo-steljne sobe, twc), obvezno lokalno vodenje po Beogradu, vse oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizaci-jo potovanja.

DOPLAČILA (po želji):
enoposteljna soba 20 €; večerja na Skadarliji 17 €; vstopni-ne na poti; riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja.

RAZVAJANJE NA 
LADJI Z OGLEDOM 
BENETK

JESENSKI VIKEND 
V BEOGRADU Z 
IZLETOM NA AVALO

Odhod: 6. in 13. 10. 2018

Odhod: 27. - 28. 10. 2018

IZJEMNO 
UGODNO!

Odhod avtobusa ob 5.00. Vožnja mimo Ljubljane, mejnega pre-
hoda Fernetiči in Palmanove do Benetk. Odpravili se bomo na 
spoznavanje in ogled luksuzne potniške križarke MSC POESIE, kjer 
nam bodo postregli tudi okusno kosilo. Po ogledu vožnja z ladji-
co do Markovega trga, od koder se bomo odpravili po skrivno-
stnih in veličastnih beneških ulicah, prečkali številne mostove in 
se seznanili z glavnimi znamenitosti nekoč mogočne republike Se-
renissime: most Rialto, trg in bazilika sv. Marka, doževa palača, 
most vzdihljajev. Nekaj prostega časa za samostojna potepanja in 
nakup spominkov. Po ogledih povratek proti domu, kamor bomo 
prispeli v poznih večernih urah.

POMEMBNO!
Ob prijavi nam je potrebno posredovati točne podatke iz oseb-
nega dokumenta s katerim boste potovali (ime in priimek, datum 
rojstva in številko dokumenta). 
Ladjar si pridružuje pravico ogled ladje odpovedati tudi na dan 
odhoda zaradi operativnih, tehničnih ali varnostnih razlogov brez 
predhodnega obvestila potnikom.

1.dan: SLOVENIJA – BEOGRAD
Odhod avtobusa ob 2. uri zjutraj. Vožnja mimo Zagreba in preko 
Slavonije do Srbije. V opoldanskih urah prihod v Beograd. Sledi 
panoramski ogled mesta: pravoslavna cerkev sv. Sava, Konak kne-
ginje Ljubice, Trg republike s parlamentom, Terazije, Dedinje s Ti-
tovo grobnico in  muzejem, novi Beograd. Na glavni mestni ulici, 
Knez Mihailovi nekaj prostega časa za nakupe, kavo ali zgolj po-
hajkovanje. V popoldanskih urah namestitev v hotelu v mestu. 
Zvečer se bomo odpravili do boemske četrti SKADARLIJE (mo-
žnost večerje za doplačilo). Nočitev v hotelu. 

2. dan: BEOGRAD – AVALA – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo z lokalnim vodnikom sprehodili po središču 
Beograda in obiskali Kalamegdan. Iz Beograjske trdnjave in Kala-
megdanskega parka se nam bo odprl lep pogled na reki Savo in 
Donavo. Po ogledih se bomo odpravili na Avalo na območje Šu-
madije. Razgledno točko nad Beogradom krasi spomenik nezna-
nemu junaku, delo kiparja Meštroviča. Po želji vzpon na Televizij-
ski stolp, od koder je krasen razgled na mesto in okolico. V zgo-
dnjih popoldanskih urah povratek proti domu, kamor bomo pri-
speli v kasnejših večernih urah.
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CENA: 125 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), 1x polpenzionsko namestitev v hotelu Karos Spa 4* z živo glasbo, uporabo termalnih bazenov in Harmony centra do-brega počutja, oglede in vstopnine po programu (naravni re-zervat Kis Balaton in stolp Vinarium), toplo malico na poti prvi dan, degustacijo vina prvi in drugi dan, bogato Martino-vo kosilo na izletniški kmetiji Breznik drugi dan, vodenje in organizacijo izleta ter 22% DDV.

DOPLAČILA (po želji):
enoposteljna soba 20 €; riziko odpovedi turističnega poto-vanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja.

HOTEL KAROS SPA 4*
Hotel Karos Spa stoji sredi slikovitega vrta v središču mesta Zalakaros. Ponuja razkošen wellness, fitnes in spa prostore, ki se razprostirajo na 4.000 m² (vključno z notranjimi in zu-nanjimi bazeni). Klimatizirane sobe imajo balkon in brezpla-čen kabelski internet. V hotelski restavraciji lahko uživate v okusnih madžarskih in mednarodnih jedeh. 

»POKRAJINA ZALA, 
BLATNO JEZERO 
IN SLOVENSKE 
GORICE«
Odhod:  10. - 11. 11. 2018

IZJEMNO 
UGODNO!

ZADNJA MESTA!

TRADICIONALNO POZEJDONOVO 
MARTINOVANJE

1. dan: SLOVENIJA – VELIKA KANIŽA – MALI BALATON – 
BALATON – TERME ZALAKAROS
Odhod avtobusa ob 6.00. Vožnja v smeri Murske Sobote in 
Lendave na Madžarsko do mesta Nagykanizsa, Velika Kaniža, 
ki je bilo poseljeno že v rimskem času. Sprehodili se bomo po 
središču mesta do glavnega trga Deak ter in do mestna hiše. 
Nekaj prostega časa za kavo in lastno odkrivanje mesta. Sle-
di malica na žlico. Po okrepčilu se bomo peljali do Kis Balato-
na, zaščitenega območja, ki že od leta 1979 spada pod Ram-
sarsko konvencijo. Vožnja po močvirnem delu naravnega par-
ka in opazovanje narave. Po ogledu ogled kleti in degustacija 
vina v bližini Blatnega jezera. Popoldanski prihod v terme Za-
lakaros. Nastanitev v hotelu Karos Spa 4*, večerja z živo glas-
bo in nočitev.

2. dan: TERME ZALAKAROS – LENDAVA – CERKVENJAK
Po zajtrku prosto dopoldne za kopanje in uživanje v vodnem 
parku in centru dobrega počutja Harmony. Opoldan vožnja 
proti Lendavi do stolpa Vinarium. Razgledni stolp Vinarium 
Lendava, ki je visok več kot 53 m, vam ponuja prekrasen 360° 
pogled na barvito pokrajino, ki sega od Lendavskih goric, kjer 
je stolp ponosno postavljen, vse tja do porečja Mure in zaja-
me prekrasen razgled na ravnice in gričevja Slovenije, Madžar-
ske, Hrvaške in Avstrije. Na najvišjo razgledno ploščad stolpa 
se bomo povzpeli z dvigalom in doživeli lep pogled daleč na-
okoli. Po ogledu vožnja v osrčje Slovenskih goric do izletniške 
kmetije Breznik. Po aperitivu in pogači bomo v kleti pokušali 
tipična vina. Sledi bogato Martinovo kosilo. Po ogledih povra-
tek proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah.
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PREDBOŽIČNI IZLETI

PODROBNEJŠE OPISE IN SPLOŠNE POGOJE NAJDETE NA SPLETNI STRANI: www.pozejdon-turizem.com

 

ADVENTNI DUNAJ

24.11.; 1.,2., 8., 9., 15., 16., 22., 23. in 
24. 12. 2018

Cena: 32 € / odhod iz Maribora
35 € / odhod iz Celja

GRADEC IN 
MARIAZELL

8., 9., 15., 16. in 
22. 12. 2018
Cena: 32 € 

SV. MIKLAVŽ V 
RUDNIKU SOLI IN 

SALZBURG 

1. in 2. 12. 2018
CENA: 55 €

PRAZNIČNI 
SALZBURG

1.,2., 8., 9., 15., 21. in 
22. 12. 2018
CENA: 35 €

BAD ISCHL IN 
WOLFGANG SEE

1., 8., 9., 14., 15., 21. in 
22. 12. 2018

Cena: 47 € / odhod iz Maribora
49 € / odhod iz Celja in Ljubljane

PRAZNIČNI 
INNSBRUCK

NOVO

1., 8., 15. in 22. 12. 2018
CENA: 45 €

PRAZNIČNO VZDUŠJE 
V BERCHTESGADNU

NOVO

1., 8., 9., 15. in 22. 12. 2018
CENA: 39 €

ČAROBNI OTOČEK 
NA JEZERU TRAUNSEE 

IN GMUNDEN
NOVO

1., 9. in 15. 12. 2018
CENA: 47 €

ČAROBNI BUDA IN 
PEŠTA

1., 9., 15., 21. in 22. 12. 2018
CENA: 42 €
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PREDBOŽIČNA BRATISLAVA 
IN CESARSKI DUNAJ 

VIKEND V 
PREDBOŽIČNI PRAGI

Odhod: 15. – 16. 12. 2018

Odhod: 15. – 16. 12. 2018

IZJEMNO 
UGODNO!

IZJEMNO 
UGODNO!

CENA: 85 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE: 
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestne pristojbine, 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, vse oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo potovanja ter 22 % DDV.

DOPLAČILA (po želji):
enoposteljna soba 20 €; panoramska vožnja z ladjo po Vltavi 10 €; večerja v pivnici 17 €; riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja.

CENA: 85 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestnine, dovolilnice in druge pristojbine, 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v Bratislavi v dvoposteljnih sobah (twc), oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo potovanja ter 22% DDV.

DOPLAČILO (po želji):
enoposteljna soba 20 €; večerja v pivnici 16 €, riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja.

1.dan: SLOVENIJA – PRAGA 
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja mimo 
Šentilja, Gradca, Dunaja, Znojma in Jihlave do češke prestolnice 
Prage, kamor bomo prispeli v dopoldanskih urah. Skozi 
»prašno brano« (Smodniški stolp) se bomo kot nekdaj češki 
kralji sprehodili do »Staromestskih namesti« (Staromestni 
trg) in si ogledali najstarejši del mesta: mestno hišo, Tynsko 
cerkev, Židovsko četrt …. Po krajšem počitku in kavici bomo 
preko Karlovega mostu prečkali reko Vltavo, ki se vijuga skozi 
mesto in stopili na tla Male strane. Sprehodili se bomo tudi 
čez Vaclavske namesti (največji trg) in si vzeli nekaj časa za 
nakup božičnih daril. Po ogledih namestitev v hotelu. Po želji 
večerja v pivnici. Nočitev.

2.dan: PRAGA - SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja do Hradčanov, kompleksa praškega gradu, 
kjer si bomo ogledali naslednje znamenitosti (zunanji ogledi): 
Loretsko kapelo, katedralo sv. Vida, Plečnikove vrtove, 
Strahovski samostan (doplačilo na licu mesa za notranje 
oglede in ogled Zlatne uličke) … Po želji panoramska vožnja z 
ladjo po reki Vltavi. Po ogledih vožnja nazaj proti domu, kamor 
bomo prispeli v kasnejših večernih urah.

1.dan: SLOVENIJA - GRADIŠČANSKA - BRATISLAVA
Odhod avtobusa ob 6. uri. Vožnja mimo Šentilja, Gradca 
in Dunaja do slovaške prestolnice Bratislave. Vožnja čez 
znameniti jekleni most z 90 m visokim stolpom, na vrhu 
katerega sta kavarna in restavracija do bratislavskega gradu, 
ki je prvič omenjen kot slovanska utrdba že leta 907. Večino 
današnjega gradu je zgradil cesar Sigismund v 15. stoletju. 
Ob sprehodu skozi staro mestno jedro si bomo ogledali še 
staro tržnico, univerzo, Reduto, Hviezdoslavovo namestie, 
rotovž, Primacialno palačo, Michlasko brano in katedralo sv. 
Martina, kjer so ustoličevali ogrske kralje. Popoldan prosto za 
kosilo, obisk prazničnih stojnic in nakup spominkov. Vožnja do 
hotela in namestitev. Po želji večerja v pivnici. Nočitev.

2.dan: BRATISLAVA – DUNAJ - SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja proti Dunaju. Najprej se bomo podali do 
dvorca Schönbrunn. Očaral nas bo baročni cesarski dvorec 
z veličastnim parkom in božični sejem (ogled zunanjosti 
dvorca). Sledi panoramska vožnja po Ringu z ogledom glavnih 
znamenitosti: opera, parlament, Hofburg, Votivna cerkev, 
mestni park, Hundertwasserjeva hiša, cerkev sv. Štefana. Po 
ogledih prosti čas za sprehod po znameniti Koroški ulici, ogled 
božičnega sejma, kje si boste lahko privoščili punč, kuhano 
vino ali languš. Po ogledih povratek nazaj proti domu, kamor 
bomo prispeli v kasnejših večernih urah.
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ADVENT V PRAZNIČNEM 
ZAGREBU

PREDBOŽIČNA LJUBLJANA IN 
BOŽIČNA BAJKA V MOZIRSKEM GAJU

Odhod: 15. 12. 2018

Odhod: 22. 12. 2018

CENA: 20 € pri udeležbi minimalno 40 oseb 
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestnine in parkirnine, vodenje in organizacijo izleta ter 22% DDV.

Odhod ob 9.00. Vožnja preko mejnega prehoda Gruškovje 
in naprej mimo Krapine do hrvaške prestolnice. Zagreb ni 
samo prestolnica, ampak politično središče, mesto kulture, 
umetnosti in zabave. Panoramska vožnja po mestu in ogled 
najpomembnejših znamenitosti. Zatem se bomo sprehodili po 
starem mestnem jedru in si ogledali: glavni trg Bana Jelačiča, 
opero, katedralo, kapitel, Saborno cerkev ... Popoldan prosti 
čas v središču mesta za obisk prazničnih stojnic in uživanje v 
prazničnem vzdušju. Po ogledih povratek proti domu, kamor 
bomo prispeli v kasnejših večernih urah.

Odhod ob 9.00. Vožnja mimo Celja in Trojan do Ljubljane. 
Med panoramsko vožnjo si bomo ogledali glavne znamenitosti 
slovenske metropole: parlament, bavarski dvor, Tivoli, 
Cankarjev dom…. Sledil bo peš ogled stare Ljubljane: 
tromostovje, Prešernov trg, frančiškanska cerkev, Robov 
vodnjak ... S tirno vzpenjačo se bomo povzpeli na Ljubljanski 
grad, od koder se nam bo odprl lep pogled na mesto. Po 
ogledih se bomo prepustili predbožičnemu vzdušju, obiskali 
številne stojnice in občudovali adventno okrasitev Ljubljane. 
V večernih urah vožnja do Mozirja, kjer si bomo ogledali 
Mozirski gaj. Več kot 500.000 lučk bo pričaralo pravo božično 
bajko. Po ogledih povratek proti domu, kamor bomo prispeli v 
kasnejših večernih urah.

CENA: 25 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestnine in parkirnine, vstopnino za božično bajko v Mozirskem gaju, vse oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo izleta ter 22% DDV.
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BANJA LUKA IN SKOK V 
NOVO LETO

TOSKANA IN 
PRAZNIČNO VZDUŠJE

Odhod: 30. 12. 2018 – 1. 1. 2019

Odhod: 30. 12. 2018 – 1. 1. 2019

CENA: 225 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v dvoposteljni sobi v hotelu 3*, 1x polpenzion, 1x nočitev z zajtrkom, zunanji ogledi po programu, nezgodno zavarovanje, vodenje in organizacija izleta.

OBVEZNO DOPLAČILO
lokalna turistična pristojbina

DOPLAČILA (po želji):
enoposteljna soba 50 €, vstopnine pribl. 3 – 10 € na muzej oziroma cerkev, riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45% cene aranžmaja.

CENA: 220 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v dvoposteljni sobi v hotelu 3*, 1x polpenzion, 1x nočitev z zajtrkom, zunanji ogledi po programu, nezgodno zavarovanje, vodenje in organizacija izleta.

OBVEZNO DOPLAČILO:
lokalna turistična pristojbina

DOPLAČILA (po želji):
enoposteljna soba 50 €, vstopnine pribl. 20 €, riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45% cene aranžmaja.

1. dan: SLOVENIJA–ETNO SELO–BANJA LUKA
Odhod v jutranjih urah in vožnja z udobnim turističnim avtobu-
som v smeri mimo Zagreba in čez mejni prehod Bosanska Gradi-
ška. Vožnja do etno vasice »Ljubačka dolina«. Res je osupljiva, saj 
so restavrirali kompletno vasico z originalnimi materiali iz 18. in 
19. stoletja in lepo prikazuje, kakšno je bilo takrat življenje v Bo-
sni. V sklopu vasice so tudi šola, hlev, lekarna, trgovina in odlič-
na restavracija, kjer se okrepčamo z lokalnimi dobrotami. Prije-
tno razpoloženi nadaljujemo do Banje Luke. Sledi ogled mestnih 
znamenitosti: stari Kastel ob Vrbasu, muzej Republike Srbske, Go-
sposko ulico, Banske dvore, Narodno gledališče, cerkev sv. Trojice 
... Nastanitev v hotelu, prosto za nakupe ali pohajkovanje po me-
stu. Nočitev v hotelu.

2. dan: BANJA LUKA–KRUPA NA VRBASU–BANJA LUKA
Po zajtrku si boste lahko pogledali zanimiv Muzej sodobne ume-
tnosti Republike Srbske ali pa boste samo pohajkovali po ulicah in 
obiskali mestno tržnico. Ob dogovorjeni uri se odpeljemo do Kru-
pe na Vrbasu, ki je danes izjemen naravni predel s številnimi reč-
nimi brzicami, kanjoni in naravnimi lepotami. V bližini stoji zani-
miv pravoslavni samostan sv. Ilija. Čas za ogled in vrnite v mesto. 
Še priprave na najdaljšo noč v letu, nato pa ob dobri večerji in za-
bavi skočimo v leto 2019. SREČNO! Nočitev v hotelu.

3. dan: BANJA LUKA–SLOVENIJA
Po poznem zajtrku v hotelu še čas za kavico. Nato bomo obiskali 
samostan trapistov, ki so bili nosilec industrializacije v Banja Luki. 
Znamka sira, je prav po trapistih dobila svoje ime in sicer točneje 
po samostanu »La Trappe« v Franciji. Ogled stalne razstave »140 
let trapistov« v Banji Luki in obisk trgovine, kjer lahko kupite sir, 
vino, spominke. Sledi vožnja z vmesnimi postanki proti Sloveniji s 
prihodom v večernih urah.

1. dan: SLOVENIJA–COLLODI–LUCCA–MONTECATINI TERME 
Odhod v jutranjih urah. Vožnja z udobnim turističnim avtobusom 
v smeri Italije, Benetk, Bologne in čez slikovite Apenine v Toska-
no, eno najlepših pokrajin Italije. Mehka razgibanost gričev pose-
janih s cipresami, oljkami in vinogradi ter čudovita arhitekturna 
dediščina pritegnejo vsakogar, zlasti pa umetnike, ki so že od nek-
daj radi ustvarjali tukaj. Ustavimo se v mestecu Collodi, od koder 
je doma pisatelj Carlo Collodi, avtor znane pravljice Ostržek. Pri-
ložnost za obisk vrta Garzoni. V njem so številni vrtnarji uspeli na-
rediti izjemno povezanost med renesanso in barokom. Sledi po-
stanek v Lucci. Nobeno drugo italijansko mesto ni tako umirjeno. 
Znotraj njenega obzidja je več deset majhnih romanskih cerkva, 
tihe tlakovane ulice, močni obrambni stolpi ter številni muzeji in 
spomeniki. Lucca je mesto, ki prekipeva od lahkotnosti, obilja, le-
pote in zglednosti. Sprehodili se bomo po starem mestnem jedru 
in si ogledali zanimivosti. Nadaljevanje vožnje v Montecatini Ter-
me, ene izmed najbolj obiskanih in elegantnih italijanskih toplic. 
Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

2. dan: FIRENCE–MONTECATINI TERME
Po zajtrku sledi dopoldansko lenarjenje ali individualni sprehod ter 
osvežitev. Predvidoma ob 14. uri se bomo odpeljali do Firenc. Pre-
pustimo se doživljanju mestnega utripa v prazničnem času. Lahko 
se povzpnemo na Pizzale Michelangelo, kjer bodo glasbene skupi-
ne poskrbele za prijetno vzdušje ali pa si boste svoj prostor našli ob 

boku reke Arno in počakali na vrhunec večera z ognjemetom. Sreč-
no 2019! Po dogovoru vrnitev v hotel in nočitev.

3. dan: PISA–SLOVENIJA 
Po zajtrku vožnja do Pise. Sprehodili se bomo do znamenite-
ga Trga čudes, kjer bomo občudovali veličastne zgradbe: pošev-
ni stolp, krstilnica, bazilika ... Priložnost za osvežitev, morda še 
zadnji nakup kakšnega spominka in že se prične potovanje proti 
domu, kamor bomo prispeli v večernih urah.
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OTVORITEV SMUČARSKE SEZONE

PODROBNEJŠE OPISE IN SPLOŠNE POGOJE NAJDETE NA SPLETNI STRANI: www.pozejdon-turizem.com

CAMPITELLO - ITALIJA

ARABBA - ITALIJA

Hotel ALMRESORT 
GERLITZEN KANZELHÖHE 

KRONPLATZ - ITALIJA

MARMOLADA - ITALIJA

HOTEL MEDIL****
12. – 16. 12. 2018

4x polpenzion + 4 dnevna smučarska vozovnica
 Dolomiti Superski

CENA: 418 €

HOTEL AL FORTE***
12. – 16. 12. 2018

4x polpenzion + 4 dnevna smučarska vozovnica 
Dolomiti Superski

CENA: 372 €

HOTEL ADLER***
9. – 13. 12. 2018 in 12. – 16. 12. 2018

4x polpenzion + 4 dnevna smučarska vozovnica 
Kronplatz

CENA: 368 €

HOTEL TYROLIA**
12. – 16. 12. 2018

4x polpenzion + 4 dnevna smučarska vozovnica 
Dolomiti Superski

CENA: 335 €

SM
U
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N
JE

(AVSTRIJA - Treffen bei Gerlitzen)
Center: 10 km
Smučišče/vlečnica: 10 m (Gerlitzen)

 CENA ZA 7 DNEVNI NAJEM APARTMAJA V EUR

apartma velikost storitev
22.–28. 12. 2018
5. 1.–2. 2. 2019
3.–16. 3. 2019

3. 2.–2. 3. 2019 17.–31. 3. 2019

A2 - 4T pribl. 53 m2 NAJEM 716 € 970 € 608 €

Doplačila: otroška posteljica: 10 €/noč, doplačilo za psa: 10 €/dan.
Posebne akcijske ponudbe za bivanje 4 = 3 v naslednjih terminih:
22.–25. 12. 2018, 6.–9. 1. 2019, 13.–16. 1. 2019, 20.–23. 1. 2019, 27.–30. 1. 2019, 
24.–27. 2.2019., 3.–6. 3.2019, 10.–13. 3.2019, 17.–20. 3.2019, 24.–27. 3.2019.
Turistična taksa: se plača v kraju, približno 3,50 € na osebo (17+) na noč, 
za otroke 0 – 16 let 1,50 € na noč.

Hotelska ponudba: 
recepcija, dnevni prostor, brez-
žični internet (brez doplačila ob 
recepciji), parkirišče (brez do-
plačila), restavracija, bar, kavar-
na; fitness in wellness: notranji 
bazen, savna. 
Apartmaji: 
A2 - 4T, tuš/kopalna kad, WC, 
balkon/terasa, kabelska televi-
zija, kuhinja (hladilnik, štedilnik, 
vključena elektrika in voda, me-
njava brisač in posteljnine 1x te-
densko in končno čiščenje, neka-
dilski apartmaji. 
Dodatna ponudba: 
namizni tenis, namizni nogomet, 
biljard, otroška posteljica, igral-
nica, otroški filmi, otroški meni, 
varstvo otrok (6 dni na teden ob 
doplačilu v času počitnic), doma-
če živali dovoljene (ob doplačilu).
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ZANZIBAR 

EKSOTIČNE POČITNICE 
DRUGAČE

Odhod: 2. – 10. 2. 2019

1. dan: ODHODNO LETALIŠČE–ZANZIBAR
Zbirališče potnikov na odhodnem letališču v Ljubljani/Zagrebu. V 
primeru drugih bližnjih letališč bo organiziran prevoz na letališče. 
Polet z vmesnim prestopom proti Zanzibarju.  

2. dan: ZANZIBAR (STONE TOWN)
Pristanek na Zanzibarju. Prevoz do hotela v najstarejšem jedru 
otoške prestolnice Zanzibar v Stone Townu. Popoldanski ogled 
mesta. Ozke ulice. Nekje na ovinku se zaletiš v šolo, kjer slišiš 
otroke kako berejo verze iz Korana, nedaleč se sliši hihitanje žena, 
ki zakrite za bui-bui (tančicami) veselo klepetajo v sončnem do-
poldnevu. Trgovine, Beit el - Ajaib (hiša čudežev), stara utrdba, 
stari trg sužnjev, tržnica, anglikanska katedrala, mošeje… never-
jetni vrvež. Če bomo imeli srečo, bomo srečali tudi kakšnega ma-
sajskega bojevnika v rdečem oblačilu, ki je prišel s kontinentalne 
Tanzanije. Vrnitev v hotel. Nočitev.

3. dan: STONE TOWN, ZAČIMBE
Zajtrk. Dopoldan si bomo ogledali vrt začimb. Zanzibar ni brez ra-
zloga dobil naziv otok začimb. Nageljnove žbice, cimet, poper, …. 
Vrnitev v hotel. Prosto. Nočitev.

4. dan: NARAVNI REZERVAT JOZANI, SVAHILIJSKA VAS
Kljub temu, da je večji del otoških gozdov izginilo zaradi kmetij-
ske uporabe zemlje, je na otoku še vedno ostalo naravno zaščite-
no območje gozd Jozani. Na območju se nahaja veliko mokrišče z 
mangrovami, v gozdu se nahaja kar 100 različnih vrst dreves, raz-
ličnega rastlinja, več kot 50 vrst metuljev in 40 vrst ptic. Srečamo 
pa se lahko s posebno, izredno redko endemično vrsto opice rde-
či Kolubus, ki živi zgolj na Zanzibarju. Sledi srečanje z otoško sva-
hili kulturo, glasbo, plesom. Obiskali bomo vasico, kjer bo prili-
ka pokukati v vsakdanje življenje podeželskih otočanov. Vrnitev v 
Stone Town. Nočitev.

5. dan: STONE TOWN – POČITNIŠKI HOTEL NA OBALI 
Zajtrk. Vožnja do počitniškega obalnega hotela. Nastanitev v ho-
telu. Storitev polnega penziona. Gremo pod palmo, v sinje morje 
in s stopali v belo mivko.

6. dan: POČITNIŠKI HOTEL NA OBALI 
Storitve polnega penziona. Uživanje na obali.

7. dan: POČITNIŠKI HOTEL NA OBALI
Storitve polnega penziona. Koriščenje hotelskih kapacitet in uži-
vanje na plaži.
 
8. dan: POČITNIŠKI HOTEL NA OBALI – ODHODNO LETALIŠČE
Zajtrk. Prost dopoldan za uživanje na obali. Popoldan pa sledi 
transfer na letališče. Predviden popoldanski polet v smeri odho-
dnega letališča z vmesnim prestopanjem.

9. dan: ODHODNO LETALIŠČE 
Jutranji prihod na odhodno letališče. Konec afriške izkušnje.

CENA POTOVANJA
1.695 € Pri najmanj 20 potnikih v avtobusu
1.740 € Pri najmanj 15 potnikih v avtobusu
1.780 € Pri najmanj 10 potnikih v avtobusu

CENA VKLJUČUJE: 
letalski prevoz v ekonomskem razredu na relacijah odho-dno letališče–Zanzibar–odhodno letališče z vmesnim pre-stopom, letališke in varnostne pristojbine (na dan izdelave programa v znesku 328,42 €), avtobusne prevoze po pro-gramu v turističnih avtobusih (preprosti, 20 sedežni), 3 no-čitve z zajtrkom v manjšem hotelu 4* v Stone Townu, 3 pol-ne penzione v počitniškem hotelskem kompleksu na obali,  ogled Stone Towna in vrta začimb, obisk naravnega rezer-vata Jozani in svahilijske vasi, spremstvo lokalnega vodnika v angleškem jeziku na vodenih ogledih, vodenje/spremstvo v slovenskem jeziku in organizacijo potovanja.

Doplačilo za bivanje v enoposteljni sobi: 250 €Popust za otroka do 12. leta starosti, ki biva v sobi skupaj s starši in spi na dodatnem ležišču: 140 €

CENA NE VKLJUČUJE: 
pijače ob obrokih, napitnin lokalnim vodnikom in vozni-kom, kar znaša 20 USD po osebi. Ta znesek boste po priho-du na Zanzibar poravnali vašemu vodniku (prosimo, imejte pripravljen natančen znesek), stroška pridobitve vize.

STROŠEK PRIDOBITVE VIZE: 50 USD.

Viza: 30 dni pred odhodom je potrebno dostaviti na agen-cijo potni list. Potni list mora biti veljaven še 6 mesecev po izhodu iz države. Imeti mora 2 prazni strani. 
ODSTOPNINA: 
zavarovanje morebitne odpovedi v primeru dokumentira-ne višje sile (bolezen/smrt potnika ali člana ožje družine) znaša 4,45 % vrednosti celotnega potovalnega aranžmaja. EK
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POTOVANJE PO 
LIKIJI 

Odhod: 7. – 14. 3. 2019
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MYRA, DALYAN, EFEZ, PAMUKKALE, 
HIERAPOLIS, ANTALYA

CENA POTOVANJA
ULTRA FIRST 
MINUTE DO 
31. 10. 2018

REDNA CENA

pri udeležbi 
minimalno 40 oseb 330 € 365 €

Likija izvira iz starega veka in se nahaja v današnji jugozahodni 
Turčiji. Dinamični zgodovini pod vplivom močnih civilizacij, 
so danes priča zanimive izkopanine mest iz časa antike. Ob 
edinstvenih antičnih izkopaninah, vas bodo vsekakor očarali 
še ugodna klima, gastronomija, kultura in naravne lepote. 
Ne zamudite največjih znamenitosti tega potovanja: Efez, 
edinstveno rimsko mesto, ki fascinira s svojo velikostjo in 
ohranjenostjo in kjer se v bližini nahaja hiša Device Marije; 
Pamukkale, kompleks naravnih bazenčkov s termalno vodo, v 
katerih je nekoč uživala tudi Kleopatra; Antalya, eno najlepših 
mest turške riviere in še veliko več ...

1. dan: SLOVENIJA - ANTALYA
Zbor potnikov na ljubljanskem letališču. Prijava na let in polet 
posebnega letala proti Antalyi. Po pristanku transfer do hotela 
in namestitev v hotelu na območju Kemerja ali Beleka. Večerja 
in nočitev. 

2. dan: MYRA – SV. NIKOLAJ
Po zajtrku vožnja ob obali, s katere se ponujajo čudoviti prizori. 
V kraju Myra bomo obiskali grobnice, vklesane v stene, ki so 
del fascinantnih znamenitosti Turčije. Kraj je poznan po cerkvi 
sv. Nikolaja, kjer je sv. Nikolaj ali sv. Miklavž tudi pokopan. 
Nočitev in večerja na območju Mugle. 
 
3.dan: LIKIJA 
Po zajtrku se lahko pridružite na čudoviti vožnji z ladjico po 
dolini reke Dalyan (fakultativno - za plačilo). Dostop do plaže 
Iztuzu, tako imenovane ‘’plaže želv’’, ki je na samem koncu 
lagune, je mogoč le z ladjo. Krajši postanek, nato pa povratek 
proti obali. Z avtobusom se vožnja nadaljuje proti Kusadasiju. 
Namestitev v hotelu na območju Kusadasija, večerja in nočitev.

4. dan: EFEZ 
Zajtrk, nato pa se bomo podali na ogled antičnega mesta Efez, 
ki velja za eno izmed največjih arheoloških izkopanin na svetu. 
Ohranjenost tega zgodovinskega mesta je izredna. Antikvitete 
čakajo na vas, da jih raziščete: agora oz. javni prostor, kjer se 
je odvijalo trgovsko in politično življenje, Artemidin tempelj, 
Celsusova knjižnica, kopališči, eno največjih gledališč tistega 
časa, aleja iz marmorja... Popoldan prosto ali udeležba na 
fakultativnem izletu. Večerja in nočitev v hotelu.

5. dan: PAMUKKALE 
Po zajtrk vožnja skozi čudovito dolino Meander proti 
Pamukkalam, kar v slovenščini pomeni ‘’bombažni grad’’. 
Snežno bele terase iz apnenca se vidijo že od daleč. Ustvarja 
jih odtekajoča termalna voda, usedline pa nastajajo v obliki 
bazenčkov in so kot bela čipka, naravni čudež in prava paša 
za oči. Po prihodu v hotel boste imeli možnost kopanja v 
termalni vodi vašega hotela. Večerja in nočitev v hotelu na 
območju Pamukkal. 

IZJEMNO 
UGODNO!



BUDIMPEŠTA OB 
DNEVU ŽENA
Odhod: 9. – 10. 3. 2019

CENA VKLJUČUJE:
letalski prevoz v ekonomskem razredu na relaciji Ljubljana – Antalya – Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, 7x nočitev z bogatim samopostrežnim zajtrkom v hotelih 4* in 5* v dvoposteljni sobi, 7x samopostrežna ali strežena večerja, oglede po programu z vstopninami (Myra - cerkev sv. Nikolaja, Efez, Hierapolis, Antalya in slap Karpuzkaldiran), prevoze po programu s klimatiziranim in udobnim turističnim avtobusom, slovensko spremstvo med potovanjem in obvezni lokalni vodnik, organizacijo potovanja.

DOPLAČILA (po želji):
fakultativni izleti (doplačilo vodniku na licu mesta); enoposteljna soba 110 €; riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja; zavarovanje Coris z asistenco v tujini.

Možna doplačila vodniku na poti: Vožnja z ladjico po dolini reke Dalyan z vključenim kosilom cca 39 € na osebo (min. 10 oseb) – 3. dan; vasica Sirince in hiša Device Marije z vključenim kosilom cca 55 € na osebo (min. 10 oseb) – 4. dan; akvarij v Antalyi cca 30 € na osebo (min. 10 oseb) – 7. dan; Hamam (turška kopel) cca 35 € na osebo (min. 10 oseb).
Pomembno: Za potovanje je potreben potni list, ki je veljaven vsaj še 6 mesecev po končanem potovanju.
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IZJEMNO 
UGODNO!

6. dan: HIERAPOLIS - ANTALYA 
Zajtrk. Ruševine znamenitega mesta Hierapolis se raztezajo 
nad apnenčastimi terasami. Tam je moč videti temelje 
Apolonovega templja iz 3. stoletja in razkošno rimsko 
gledališče, kot tudi druge ostanke iz tistega časa. Sledi vožnja 
preko gorovja Taurus nazaj v Antalyo. Na poti do Antalye 
postanek v tkalnici svetovno znanih turških preprog, kjer boste 
spoznali celoten proces ročnega tkanja in imeli priložnost 
ugodnega nakupa. Dve nočitvi z večerjo v hotelu na območju 
Kemerja ali Beleka. 

7. dan: ANTALYA - SLAP KARPUZKALDIRAN 
Po zajtrku ogled Antalye, enega najlepših mest turške riviere. 
Občudovali boste glavne mestne znamenitosti: minaret Yivli 
Minare, stolp z uro na stari mestni trdnjavi, Hadrijanova 
vrata iz leta 130 pr. n. št., pristanišče in najbolj ohranjen del 
mestnega obzidja. Center starega mestnega jedra, nekoč 
rimsko pristanišče, je danes marina iz katere potekajo ozke 
uličice s številnimi lokali, trgovinicami in manjšimi hoteli, ki 
so preurejene hiše še iz časa otomanskega cesarstva. Zaradi 
svoje lege v Sredozemlju je turistično in kulturno središče 
tega območja. Med izletom boste imeli tudi številne možnost 
nakupovanja, še posebej nakit in usnjene izdelke po ugodnih 
cenah. Za zaključek dneva si bomo privoščili ogled znamenitega 
slapa Karpuzkaldiran. Večerja in nočitev v hotelu.
 
8. dan: ANTALYA - SLOVENIJA 
Po zajtrk avtobusni transfer do letališča in letalski prevoz do 
Ljubljane.

CENA: 75 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestnine in parkirnine, 1x nočitev in zajtrkom v hotelu 3*/4* v dvoposteljnih sobah (twc), vstopnino v Štefanovo cerkev, vse oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo potovanja ter 22% DDV.

DOPLAČILA (po želji):
enoposteljna soba 25 €; večerja v čardi z glasbo, pijačo in folklornim programom 25 €; vožnja z ladjico po reki Donavi 10 €; riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja.

1. dan: SLOVENIJA - BUDIMPEŠTA
Odhod avtobusa ob 6. uri. Vožnja proti Lendavi in nadalje 
ob južni strani Blatnega jezera do madžarske prestolnice 
Budimpešte, kamor bomo prispeli v dopoldanskih urah. Reka 
Donava deli mesto na dva dela: mlajši Budim in starejšo, 
ravninsko Pešto. Najprej se bomo odpravili do Cittadelle, 
nekdanje trdnjave, kjer se bomo prepustili krasnemu razgledu 
na mesto. Zatem se bomo preko Elizabetinega mostu podali 
v osrčje madžarske prestolnice. Panoramsko se bomo peljali 
skozi mesto in si ogledali: stadion NEP, trg Junakov, Štefanovo 
cerkev, opero, parlament, verižni most. Da boste začutili pravi 
mestni utrip se bomo sprehodili še po glavni mestni ulici, Vaci 
uci. Popoldne namestitev v hotelu in krajša osvežitev. Zvečer 
možnost večerje v čardi z glasbo in folklornim programom. 
Nočitev v hotelu.

2.dan: BUDIMPEŠTA - SLOVENIJA 
Po zajtrku si bomo ogledali Ribiško trdnjavo iz katere se nudi 
krasen razgled nad celim mestom. Po želji notranji ogled 
prečudovite Matjaževe ali kronske cerkve (doplačilo na licu 
mesta). Nato se bomo po želji še z ladjico popeljali po reki 
Donavi in mesto doživeli še z druge perspektive. Še nekaj 
prostega časa, zatem pa vožnja nazaj proti domu, kamor 
bomo prispeli v kasnejših večernih urah.
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CENA VKLJUČUJE: 
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestne pristojbine in parkirnine, 1x polpenzionsko namestitev v hotelu 3*/4* v dvoposteljnih sobah (twc) v Riminiju, hladno malico iz avtobusa prvi dan, kosilo na poti drugi dan, zabavo z živo glasbo v hotelu, vse oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo potovanja ter 22 % DDV.

DOPLAČILA (po želji):
enoposteljna soba 20 €; vstopnina v cerkev San Vitale v Ravenni 10 €; riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja.

RIMINI IN SAN 
MARINO
Odhod: 23. - 24. 3. 2019

TRADICIONALNO 
POZEJDONOVO POVABILO 
NA LEPŠE

Tudi tokrat vam obljubljamo, da ne bo manjkalo dobre družbe, odlične zabave, smeha, petja in veselega druženja!

CENA POTOVANJA FIRST MINUTE DO 
1. 12. 2018 REDNA CENA

pri udeležbi 
minimalno 100 oseb 135 € 150 €

1.dan: SLOVENIJA - RAVENNA – DELTA REKE PAD - RIMINI
Odhod avtobusa ob 3. uri zjutraj. Vožnja v smeri Ljubljane 
in Postojne do Fernetičev ter naprej mimo Trsta, Benetk in 
Padove do Ravenne. Sprehod po mestu in zunanji ogledi 
glavnih znamenitosti: stolnica sv. Vitala, mavzolej Gale 
Placidie, Dantejev grob, glavni trg. Nekaj prostega časa za 
samostojno pohajkovanje po mestu. Sledi malica iz avtobusa 
in nadaljevanje vožnje proti delti največje italijanske reke Pad 
in naprej proti jugu do Riminija. Namestitev v hotelu, večerja 
in Pozejdonova zabava z živo glasbo. Nočitev.

2.dan: RIMINI - SAN MARINO – SLOVENIJA
Po zajtrku ogled Riminija. Nato se bomo odpeljali do majhne 
državice San Marino, ki leži na hribu Monte Titano (743m) in 
je cilj številnih obiskovalcev, ki jih privlači predvsem majhnost 
državice (61 km2) in s tem zanimivost državne ureditve. Slovi 
tudi po pestri zgodovini, saj je San Marino kot neodvisna 
občina obstajal že v 9. stoletju. Na drugi strani pa zanimivost 
predstavljajo številne trgovinice in butiki, v katerih je mogoče 
kupiti spominke, parfume, tekstil in okrasen nakit. Za nameček 
pa se boste lahko predali še prečudovitemu razgledu na 
okolico, ki si ga je moč privoščiti na samem vrhu te majhne, 
očarljive državice. Pred povratkom proti domu nas bo čakalo 
še okusno kosilo. Sledi vožnja nazaj proti domu, kamor bomo 
prispeli v kasnejših večernih urah.

POTOVANJE PO 
KAPADOKIJI  

Odhod: 4. – 11. 4. 2019

ANTALYA, BELEK, KONYA, 
AVANOS, NEVSEHIR 

IZJEMNO 
UGODNO

IN 
ATRAKTIVNO!

Kapadokija je dežela pravljičnih dimnikov, izjemne narave 
in podzemnih mest. Je eno najbolj priljubljenih turističnih 
destinacij Turčije zaradi edinstvenih geoloških, zgodovinskih 
in kulturnih znamenitosti. Je dežela pravljic, skrivnostna 
in očarljiva. Tukaj lahko uživate v neverjetnih naravnih 
čudesih, odkrivate skrivnostna podzemna mesta, spoznate 
bogato kulturo in zgodovino ali ob zori poletite z balonom 
nad pravljično pokrajino. Izkoristite našo neverjetno 
ponudbo in se skupaj z nami odpravite na nepozabno 
pustolovščino!

1. dan: POLET PROTI ANTALYI 
Zbor potnikov na ljubljanskem letališču. Prijava na let in 
polet posebnega letala proti Antalyi. Po pristanku transfer do 
hotela, namestitev, večerja in nočitev. .

2. dan: ANTALYA – KONYA - KAPADOKIJA
Po zajtrku vožnja do Konye, ki je bila v zgodnjem srednjem 
veku prestolnica Turkov Seldžukov in njihovih sultanov ter 
je danes romarski kraj za številne Turke. Ogledali si boste 
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CENA VKLJUČUJE:
letalski prevoz v ekonomskem razredu na relaciji Ljubljana – Antalya – Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, 7x nočitev z bogatim samopostrežnim zajtrkom v hotelih 4* in 5* v dvoposteljni sobi, 7x samopostrežna ali strežena večerja, oglede po programu z vstopninami (samostan Mevlana v Konyi, Göreme, Sultanhani, Antalya in slap Karpuzkaldiran), prevoze po programu s klimatiziranim in udobnim turističnim avtobusom, slovensko spremstvo med potovanjem in obvezni lokalni vodnik, organizacijo potovanja.

DOPLAČILA (po želji):
fakultativni izleti (doplačilo vodniku na licu mesta); enoposteljna soba 110 €; riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja; zavarovanje Coris z asistenco v tujini.

Možna doplačila vodniku na poti: Ortahisar ali dolina Ihlara s podzemnim mestom cca 55 € na osebo (min. 10 oseb) – 4. dan: Manavgat (vožnja z ladjico in mošeja) cca 45 € na osebo (min. 10 oseb) ali Green Canyon cca 55 € na osebo (min. 10 oseb) ali Alanya cca 55 € na osebo (min 10 oseb) – 7. dan; Kapadokijski večer z neomejeno konzumacijo lokalne alkoholne in brezalkoholne pijače cca 45 € na osebo (min. 10 oseb), vožnja z balonom nad Kapadokijo cca 150 € na osebo (polet odvisen od vremenskih razmer), Hamam (turška kopel) cca 35 € na osebo (min. 10 oseb).
Pomembno: Za potovanje je potreben potni list, ki je veljaven vsaj še 6 mesecev po končanem potovanju.

CENA POTOVANJA ULTRA FIRST MINUTE 
DO 31. 10. 2018 REDNA CENA

pri udeležbi 
minimalno 40 oseb 350 € 385 €

znameniti samostana Mevlana, od koder izhaja red vrtečih 
se dervišev. Danes je samostan muzej muslimanske in 
zakladnica turške umetnosti. Nato nadaljujete pot proti 
Kapadokiji. Namestitev v hotelu, večerja in nočitev. 

3. dan: GÖREME
Zajtrk. V mestu Göreme si boste ogledali podzemno 
jamsko cerkev, ki je pod zaščito organizacije Unesco in velja 
za kulturni spomenik. Tukaj se je narava predala fantaziji; 
pokrajina sestoji iz kamnitih sten, piramidnih kamnov in 
kegljev iz lehnjaka, ki so preluknjani kot mravljišče. Sledi 
vožnja skozi dolino Simon ali „Dolino menihov“ imenovano 
tudi „dolina pravljičnih dimnikov“. Pokrajina je s svojimi 
izoliranimi ali združenimi oblikami, ki segajo tudi do preko 
deset metrov v višino, tako unikatna in popolna, da človek 
obnemi. Vožnja do Uchisarja, kjer je predviden kratek 
postanek. Nato bomo obiskali tkalnico preprog in spoznali 
postopek izdelave preproge, vse od pridobivanja naravnih 
materialov: svile, bombaža in volne - do končnega izdelka. 
Za zaključek dneva se bomo sprehodili še po čudovitem 
mestu Avanos, znanem predvsem po lončarski umetnosti. 
Povratek v hotel, večerja in nočitev. 

4. dan: MESEČEVA POKRAJINA KAPADOKIJA
Zajtrk. Pokrajina Kapadokije s svojimi oblikami, podzemnimi 
cerkvami in bivališči spominja na površje Lune. Stvaritelj 
te pokrajine je vulkan, ki je ob ponavljajočih se izbruhih 
v okolico izstrelil ogromne količine lehnjaka. Zaradi 
vremenskih vplivov so se nekatere plasti lehnjaka sprijele, 
druge pa so bile izprane. Prvi pribežniki so se na tem 
področju naselili v 7 st. Kasneje so jim sledili menihi, ki so 
tu izdolbli cerkve, kapele in samostane. Popoldan možna 
udeležba na fakultativnem izletu (za plačilo) v Ortahisar ali 
dolino Ihlara, s podzemnim mestom (odvisno od lokacije 
hotela). Povratek v hotel, večerja in nočitev.
5. DAN: KAPADOKIJA - ANTALYA
Po zajtrku bomo zapustili Kapadokijo ter se zapeljali do 
postajališča za karavane Sultanhani iz časa Seldžukov. 
Nato bomo nadaljevali pot skozi čudovito gorovje Taurus 
proti območju Antalye, kjer bomo preživeli zadnje tri dni. 
Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.

6. dan: ANTALYA – SLAP KARPUZKALDIRAN
Po zajtrku ogled Antalye, enega najlepših mest turške 
riviere z bogato vegetacijo in prekrasno kuliso gorovja 
Taurus v ozadju. Občudovali bomo minaret Yivli Minare, 
stolp z uro na Kalekapisi, stari mestni trdnjavi ter romantični 
stari del mesta s pristaniščem. Možnost nakupa nakita 
in usnjenih izdelkov. Obiskali bomo zlatarno in doživeli 
umetnost izdelave nakita ter uživali v čudoviti modni reviji 
z usnjenimi oblačili. Za zaključek dneva si bomo privoščili 
ogled znamenitega slapa Karpuzkaldiran. Povratek v hotel, 
večerja in nočitev. 

7. dan: PROSTO ALI UDELEŽBA NA FAKULTATIVNEM 
IZLETU
Zajtrk. Današnji dan si lahko organizirate po svoje ali se 
udeležite našega fakultativnega izleta (za plačilo). Po izletu 
sledi povratek v hotel, večerja in nočitev.

8. dan: ANTALYA - SLOVENIJA 
Po zajtrk avtobusni transfer do letališča in letalski prevoz 
do Ljubljane.



POTEP PO MORAVSKI 
IN JUŽNI POLJSKI
Odhod: 11. - 14. 4. 2019

CENA: 290 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestnine, parkirnine, stroške go boxa po Avstriji in vinjete po Češkem in Poljski, 3x polpenzionsko namestitev v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah (twc), vse oglede zunanjosti po programu, vstopnino za ogled rudnika soli Wieliczka, vodenje in organizacijo potovanja ter 22% DDV.

DOPLAČILA (po želji):
enoposteljna soba 70 €; dodatne vstopnine za oglede notranjosti; riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja.
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UGODNO!

1. dan: SLOVENIJA – BRNO – AUSTERLITZ - OLOMOUC
Odhod avtobusa iz Slovenije v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja 
s postanki po sosednji Avstriji mimo Dunaja do češke meje 
in nadalje do Brna. Ogled prestolnice dežele Moravske. 
Sprehodili se bomo do zelenjavnega trga z Moravskim 
muzejem, Kapucinskega trga, stolnice Dom na Petrove in 
zaključili na trgu svobode, ki je središče živahnega mestnega 
življenja. Nekaj prostega časa. Nato si bomo ogledali spomenik 
miru v naselju Slavkov u Brnu ali Austerlitz, kjer se je odvijala 
znamenita bitka »treh cesarjev« z Napoleonovo zmago. 
Vožnja do Olomouca, nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

2. dan: OLOMOUC – KRAKOW
Po zajtrku sprehod po Olomoucu, kjer je obilo možnosti za 
oglede kulturno zgodovinskih znamenitosti. Med drugim 
si bomo ogledali Gornji trg z edinstveno mestno hišo in 
številnimi baročnimi vodnjaki. Po ogledu nadaljevanje vožnje 
po vzhodni Češki in južni Poljski do kraljevskega Krakowa. 
Mesto je zagotovo biser in hkrati eno najstarejših evropskih 
mest. Unesco ga je uvrstil med 12 najpomembnejših in 
najlepših spomenikov sveta. Krajši informativni panoramski 
ogled mesta. Sledi namestitev v hotelu, večerja in nočitev. 

3. dan: KRAKOV - WIELICKA – KRAKOV 
Po zajtrku vožnja do Wieliczke, znamenitega rudnika soli, 
katerega prištevajo med najstarejše na svetu, saj je prvič 
omenjen že v 13. stoletju in je zato tudi pod Unescovo zaščito. 
Globoko pod zemljo so dvorane, kapele in cerkev, vse iz soli. 
Prav gotovo vas bo očaral rudnik soli, ki je pravi čudež narave 
in dela človeških rok.
Po ogledu vožnja nazaj v Krakov. Ogledali si bomo največji 
srednjeveški trg v Evropi, Rynek Glowny, na katerem je 
čudovita pokrita tržnica Sukenice, ki vas bo s svojo bogato 
ponudbo zvabila med svoje stojnice, Marijino katedralo 
(zunanji ogled), katere oltar je pravi biser rezbarske umetnosti, 
mestno hišo, staro univerzo, škofijsko palačo, grad Wawel, 
ki je najpomembnejši simbol poljske državnosti in nekdanji 
sedež poljskih kraljev. Po ogledih bo na razpolago nekaj 
prostega časa. Večerja in nočitev v hotelu.

4. dan : KRAKOW – ZAKOPANE - SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja v Zakopane. Postanek v prikupnem 
turističnem središču pod Tatrami in ogled smučarskih 
skakalnic. Sledi sprehod po središču mesta in nekaj prostega 
časa za kosilo. Nadaljevali bomo do arhitekturno zanimive 
vasice Chocholow z ohranjenimi lesenimi hišami. Po ogledih 
vožnja preko Slovaške, mimo Bratislave in Dunaja nazaj proti 
domu, kamor bomo prispeli v kasnejših večernih urah.



UGODNO! BELA KRAJINA 
»OD STARE ŠOLE 
DO VINSKE BANKE«

ISTRSKA AVANTURA 
»LIMSKI KANAL IN 
FISH PIKNIK«

Odhod: 27. 4. 2019

Odhod: 8. – 9. 6. 2019

CENA: 45 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE: 
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestnine in parkirnine, obisk stare šole z animacijsko šolsko uro, degustacija belokranjskih vin in ogled soseske Zidanica, toplo malico na žlico, vse oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo izleta ter 22% DDV.

CENA: 134 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestne pristojbine, 1x polpenzionsko namestitev v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah (twc), celodnevno plovbo s kosilom in postankom v Vrsarju in v Limskem kanalu, oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo izleta ter 22% DDV.

DOPLAČILA (po želji):
enoposteljna soba 20 €; riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja.

Odhod avtobusa ob 7.00. Vožnja mimo Celja in Novega 
Mesta ter čez prelaz Vahta v Belo Krajino do Metlike, kjer 
bomo obiskali staro šolo. V času trajanja šolske ure na star, 
duhovit, zanimiv in pester način, bomo spoznavali Belo 
krajino, s pomočjo »strogega« učitelja, ki prisega na palico in 
klečanje v kotu. Na koncu šolske ure bodo prejeli udeleženci 
»spričevalo« z njihovim imenom in priimkom kot dokaz, da so 
osvojili osnovno znanje o deželici med Gorjanci in reko Kolpo. 
Sledi sprehod po Metliki do grajskega kompleksa in topla 
malica na žlico. Okrepčani bomo nadaljevali do Rosalnic, kjer 
si bomo ogledali »Tri fare«, edinstven kulturno – zgodovinski 
spomenik v Sloveniji. Cerkve obdaja staro obzidje, ki je 
služilo kot obramba v času turških vpadov. Po ogledu vožnja 
v Drašiče, kjer si bomo ogledali zidanico Soseska in degustirali 
belokranjska vina. Po ogledih povratek nazaj proti domu, 
kamor bomo prispeli v večernih urah. 

1. dan: SLOVENIJA – OPATIJA- PULA
Odhod avtobusa ob 6.00. Vožnja mimo Ljubljane, Postojne 
in Ilirske Bistrice do Opatije. Sprehodili se bomo do hotela 
Kvarner, ki velja za najstarejšega na Hrvaškem in si ogledali 
glavne zanimivosti »stare dame hrvaškega turizma«. Sledi 
vožnja čez osrednji del Istre in predor Učka do Pule. Sprehod 
po mestu in ogled glavnih mestnih znamenitosti. Po ogledih 
vožnja do hotela, namestitev, večerja in nočitev.

2.dan: ROVINJ - LIMSKI KANAL – FISH PIKNIK - SLOVENIJA
Po zajtrku nadaljevanje poti do Rovinja. Sprehod po mestu 
in vkrcanje na ladjo. Dan bo namenjen zanimivi plovbi med 
otočki in zahodno istrsko obalo do Limskega kanala, ki je dolg 
9 km, širok okrog 600 m, stene pa se dvigajo do 100 m visoko. 
Poznam je po gojiščih školjk in restavracijah, ki ponujajo 
morske specialitete. Prijazni gostitelji nam bodo pripravili 
»piknik kosilo« na ladji ter postregli z ribo in mesom. Sledi 
plovba do Vrsarja. Postanek za sprehod po mestecu, po želji 
možnost kopanja. Pozno popoldne povratek v Rovinj in naprej 
proti domu, kamor bomo prispeli v kasnejših večernih urah.
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ROMANJE V 
MEDŽUGORJE

NACIONALNI PARK 
VISOKE TURE IN 
GROSSGLOCKNER

Odhod: 14. - 16. 6. 2019

Odhod: 25. 6. 2019

CENA: 140 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE: 
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestne pristojbine, 1x polni penzion in 1x polpenzion v Međugorju v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah (twc), vse oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo romanja.

DOPLAČILO (po želji):
enoposteljna soba 20 €; riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja.

CENA: 49 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE: 
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestnine, vstopno takso za alpsko cesto na Grossglockner, vse oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo izleta ter 22% DDV.

1.dan: SLOVENIJA – ZADAR - MEDŽUGORJE
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah. Vožnja do mejnega 
prehoda Gruškovje in naprej mimo Zagreba in Karlovca do 
Zadra, ki velja za enega od biserov hrvaške obale. Dolgo časa 
je mesto bila prestolnica Dalmacije, danes pa je pomembno 
turistično središče. Sprehod po mestu z ogledom starega 
rimskega foruma, bazilike sv. Donata, katedrale sv. Anastazije. 
Ustavili se bomo tudi ob znamenitih morskih orglah. Po ogledu 
nadaljevanje vožnje do Medžugorja. Nastanitev v hotelu in 
večerja. Po večerji obisk svetišča ali maše narodov. Nočitev.

2. dan: MEDŽUGORJE
Po zajtrku se bomo odpravili na Križevac in opravili pobožnost 
križevega pota. Po kosilu prosti čas za nakup spominkov, 
nabožnih predmetov, osebne pobožnosti … Večerja, nato pa 
obisk maše narodov. Nočitev v hotelu.

3. dan: MEDŽUGORJE – VEPRIC - SLOVENIJA
Po zajtrku in sveti maši se bomo povzpeli še na Crnico, kjer se 
je Marija prvič prikazala vidcem. Sledi povratek proti domu 
ob Jadranski obali. Ustavili se bomo še v Vepricu, hrvaškem 
Lurdu. Sledi vožnja nazaj proti domu, kamor bomo prispeli v 
poznih večernih urah..

Odhod avtobusa ob 5.00 iz Maribora. Vožnja po Dravski dolini 
do mejnega prehoda Vič in naprej mimo Celovca, Beljaka, 
Spittala ob Dravi in reki Möll proti najvišji avstrijski gori. 
Postanek v Heiligenbluttu, po mnenju mnogih, najlepši alpski 
gorski vasici v Avstriji. Sprehod do cerkvice sv. Vincenca, 
ki je znana po tem, da hrani stekleničko s Kristusovo krvjo, 
katero bi naj po legendi prinesel mlad vojak Bricius iz 
Konstantinopla. Sledi vožnja in vzpon v nacionalni park Visoke 
Ture po visokogorski alpski cesti. Najprej se bomo odpravili 
na Franz Joseph höhe, od koder lahko občudujemo sam vrh 
Grossglocknerja oz. Velikega Kleka, ki je s 3798 metri najvišji 
vrh Avstrije. Lep bo tudi pogled na največji avstrijski ledenik 
Pastirica. Popoldne nadaljevanje vožnje do najvišje točke 
gorske ceste Edelweissspitza. Ob povratku se bomo ustavili še 
v Bischofshofnu. Povratek proti domu v smeri Schladminga, 
Liezna in Gradca, kamor bomo prispeli v kasnejših večernih 
urah.
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V Namibiji, eni najlepših afriških dežel, so s svojo prisotnostjo 
tako Nemci kot kasneje južnoafriški gospodarji pustili neizbrisni 
pečat. Po letu 1990 so si Namibijci izborili neodvisnost in 
dežela se je razvila v eno najbolj varnih in za turiste privlačnih 
afriških dežel, ki obiskovalce navdušuje s svojimi lepotami. V 
puščavi Namib bomo obiskali Sossusvlei, ki slovi po najlepših 
in najvišjih sipinah na svetu. Vozili se bomo po samotnih 
prostranstvih suhih savan in se dotaknili Atlantskega oceana 
na samotni in sanjavi Obali skeletov. V narodnem parku 
Etosha pa nas čaka bogastvo živalskega sveta, kar boste lahko 
ujeli tudi v svoje fotografske objektive. Potovanje, ki vam bo 
zagotovo ostalo v nepozabnem spominu.

1. dan: ZAGREB-DOHA
Zbor potnikov na letališču dr. Franja Tuđmana v Zagrebu. 
Prijava na let in polet letala Qatar Airways ob 17.15 proti 
Dohi. Po pristanku nadaljevanje poleta v Namibijo do mesta 
Windhoek. Obroki na letalu.

2. dan: WINDHOEK
Dopoldanski prihod v glavno mesto Namibije, Windhoek. 
Po ureditvi carinskih formalnosti se bomo odpravili na ogled 
mesta in glavnih znamenitosti prestolnice, ki so večinoma 
vezane na njeno kolonialno preteklost: luteransko novogotsko 
Kristusovo cerkev, trdnjavo Alte Feste, spomenik neodvisnosti 
… Namestitev v hotelu. Večerja v priznani restavraciji Joe's 
Beerhouse. Nočitev.

3. dan: NAMIB NAUKLUFT – NAMIBSKA PUŠČAVA (290 km)
Po zajtrku se bomo odpravili na pot proti južnemu delu 
Namibije. Med potjo bomo občudovali krasne razglede. 
Rehoboth je majhno naselje, kjer se začenja jug in je 
domovanje skupnosti »baster«. Prečkali bomo pokrajino 

NAMESTITEV V HOTELIH IN 
LODŽIH 

+ 
TOP SEZONA ZA POTOVANJE

EKSKLUZIVNO POTOVANJE 
PO NAMIBIJI

Odhod: 2. – 13. 7. 2019

akacij. Rehoboth je bil nekoč misijonarska postaja. Zgodnja 
popoldanska namestitev na ranču ali lodgu. Nekaj prostega 
časa, večerja in nočitev.

4. dan: SOSSUSVLEI in KANJON SESRIJEM (250 km)
Po zajtrku zgodnji jutranji odhod proti slani kotlini Sossusvlei 
in Deadvlei. Čakajo nas barvite sipine narodnega parka 
Namib-Naukluft, ki so najlepše prav v jutranji svetlobi. Namib-
Naukluft je največji nacionalni park v Namibiji in eden največjih 
na svetu. Poleg izjemne pokrajina se ponaša z bogato favno 
od hijen in šakalov do raznih vrst antilop. Kotlina Deadvlei je 
z odmrlimi debli dreves zagotovo najbolj fotogeničen delček 
Namibije. Najbolj pogumni se boste lahko povzpeli na eno 
najvišjih sipin na svetu imenovano »Big Daddy«, ki je visoka 
okoli tristo metrov. Popoldne bomo obiskali približno trideset 
metrov globok in nekaj sto metrov dolg kanjon Sesriem, ki so 
ga v peščeno površje izdolble občasne reke. Po ogledu vrnitev 
na ranč Hammerstein. Večerja in nočitev.

5. dan: NAMIBIJSKA PUŠČAVA – SWAKOPMUND (300 km)
Zajtrk in vožnja proti Swakopmundu preko dela puščave 
Namib. Namibijska puščava je eden najbolj suhih predelov 
na našem planetu, ki se razteza ob atlantski obali Angole, 
Namibije in Južne Afrike v dolžini preko 2000 km. Po tej 
puščavi je Namibija dobila tudi svoje ime. Swakopmund je 
nekdanje nemško kolonialno pristanišče, ki je izredno prijetno 
in slikovito obalno mesto z izrazitim nemškim pridihom. V 
njem najdemo ribje restavracije in trgovine s tradicionalnimi 
spominki. Ogled, večerja in nočitev v hotelu.

6. dan: WALVIS BAY  - SWAKOPMUND (150 km)
Po zajtrku se bomo odpravili  proti mestu Walvis Bay, ki je 
bilo še do leta 1994 pod angleško oblastjo. Danes je to eno 
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to pravi raj na zemlji. Osrednji del parka je ogromna slana 
puščava, t.i. ponev, ki se le ob redkih priložnostih napolni 
z vodo, obdaja pa jo širok pas suhe savane, ki slovi po svoji 
neverjetni živalski raznolikosti. Na površini veliki kot Slovenija 
najdemo več kot 110 vrst sesalcev, 340 vrst ptic in 110 vrst 
plazilcev. Gazele, zebre in žirafe nas bodo spremljale tako 
rekoč na vsakem koraku, z malo sreče pa lahko vidimo tudi 
štiri predstavnike t.i. afriških »velikih pet« (slona, nosoroga, 
leva in leoparda). Večerja in nočitev v lodgu.

10. dan: OKAPUKA (390 km)
Po zajtrku bomo potovali nazaj v smeri centralne Namibije. 
Spremljala nas bo ravna pokrajina, polna termitnjakov, med 
njimi pa lahko opazimo tudi pavijane in divje svinje. Na poti 
se bomo ustavili na eni izmed lokalnih tržnic Okohandja, 
kjer prodajajo predvsem lesene izdelke. V popoldanskem 
času bomo spoznavali živalski svet Okopuke. Z džipi se bomo 
podali na spoznavanje živalskega sveta, kjer nas čakajo 
ponovna srečanja z divjimi živalmi, ki živijo znotraj ogromnega 
rezervata. Večerja in nočitev.

11. dan:  WINDHOEK (100 km)
Po zajtrku se bomo začeli vračati v smeri proti Windhoeku in 
letališču, od koder bomo ob 12.40 poleteli proti Dohi.

12.dan: ZAGREB
Nadaljevanje poleta iz Dohe proti Zagrebu, kjer bomo pristali 
ob 7. uri.

CENA VKLJUČUJE:
povratni letalski prevoz v ekonomskem razredu na relaciji Zagreb – Doha – Windhoek – Doha - Zagreb, letališke in varnostne pristojbine, 9x polpenzionsko namestitev v hotelih in lodžih 3* do 4* v dvoposteljnih sobah (prha, wc), avtobusne prevoze v Namibiji po programu, vodstvo lokalnega vodnika po Namibiji, avtobusni safari v nacionalnem parku Etosha in vstopnino za oba dneva, vstopno vizo za Namibijo, vse vstopnine in izlete po programu, vožnjo z džipi do Sossusvleia, tri urno križarjenje v Walvis Bayu, vožnja z džipi v Okapuki, vodenje in organizacijo potovanja.

Doplačilo (na poti): 50 € za napitnine.

DOPLAČILA (po želji): 
riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja; transfer do letališča in enoposteljna soba.

najhitreje rastočih namibijskih mest, med turisti pa znano 
po največji koloniji plamencev. Po prihodu v mestu se 
bomo vkrcali na ladjo s katero bomo pluli po bližnji laguni in 
raziskovali pestro favno in floro s pelikani, flamingi, delfini 
in morskimi levi. Na ladji bo poskrbljeno tudi za malico. V 
popoldanskem času bomo v bližini Swakopmunda obiskali 
znamenito cesto Velbiča. Gre za znamenito puščavsko cesto, 
kjer uspeva  nenavadna rastlina »velbičevka«, ki raste samo v 
Namibiji in nosi ime po slovenskem botaniku Frideriku Velbiču. 
Vrnitev v hotel v Swakopmund. Večerja in nočitev.

7. dan: DAMARALAND - ETOSHA (400 km)
Po zajtrku nadaljevanje poti proti severu v deželo Damaraland. 
Pokrajina tod postaja bolj reliefno razgibana, v redkih naseljih 
ob cesti pa vse pogosteje srečujemo pripadnike plemena 
Damara. Sledi vožnja proti edinstvenemu nacionalnemu 
parku Etosha. Namestitev v lodgu, večerja in nočitev.

8. in 9.dan: NACIONALNI PARK ETOSHA (170 km)
Po zajtrku bomo oba dneva preživeli v edinstvenem 
nacionalnem parku Etosha. Za ljubitelje narave in živali je 

CENA POTOVANJA FIRST MINUTE DO 
31. 10. 2018 REDNA CENA

pri udeležbi 
minimalno 15 oseb 3.090 € 3.290 €
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CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestne pristojbine, 3x polpenzionsko namestitev v hotelu 3*/4* v dvoposteljnih sobah (twc), obvezno lokalno vodenje po Kotorju in Dubrovniku, vstopno takso za Dubrovnik, celodnevni izlet po Črni Gori (vključena degustacija pršuta in sira, NP Lovčen in ogled rezidence v Cetinju), celodnevni izlet v Albanijo z vključeno vstopnino na trdnjavo Rozafa, vse oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo potovanja. 

DOPLAČILO (po želji):
enoposteljna soba 70 €; riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja.

BALKANSKA NOSTALGIJA 
»ČRNA GORA, ALBANIJA 
IN DALMACIJA«
Odhod: 25. – 29. 9. 2019

1. in 2.dan: SLOVENIJA – KOTOR – ČRNOGORSKO PRIMORJE
Odhod avtobusa ob 22. uri. Vožnja proti Hrvaški. Po 
opravljenih mejnih formalnostih nadaljevanje nočne vožnje 
z vmesnimi postanki mimo Zagreba, Splita in Neuma do 
Dubrovnika. Postanek na panoramski razgledni točki na 
mestom. Nadaljevanje vožnje mimo Konavelj do mejnega 
prehoda s Črno Goro. Čaka nas slikovita vožnja čez vse tri 
Boko-kotorske zalive do Kotarja, ki je doživljal številne vzpone 
in padce, spreminjal civilizacije in kulture. Ogledali si bomo 
katedralo sv. Trifuna, mestno obzidje, ki obdaja celo mesto z 
zidovi visokimi do 20 metrov in debelimi do 10 metrov, cerkev 
sv. Luke. Mesto je bilo večkrat porušeno, najbolj pa ga je uničil 
zadnji potres 1979 leta. Solidarnost cele takratne Jugoslavije 
in sveta sta mu pomagala do današnje podobe. Namestitev v 
hotelu ob črnogorskem primorju, večerja in nočitev.

3.dan: ČRNOGORSKO PRIMORJE – CETINJE – LOVČEN –
ČRNOGORSKO PRIMORJE
Po zajtrku nas čaka celodnevni izlet po Črni Gori. Pot nas 
bo vodila do nekdanje prestolnice Cetinja, ki je ohranilo 
starodavna obeležja, ki mestu dajejo poseben zgodovinski 
pečat. Ogledali si bomo muzej Petra II. Petroviča Njeguša. 
Po ogledu vožnja na Lovčen, kjer si bomo ogledali Njegošev 
mavzolej. Po 462 stopnicah se bomo povzpeli do grobnice 
največjega črnogorskega pesnika, pisatelja, misleca in filozofa 
Petra II. Petroviča Njegoša. Sledi degustacija pršuta. Povratek 
v hotel, večerja in nočitev.

4.dan: ČRNOGORSKO PRIMORJE – SKADAR (ALBANIJA) – 
ČRNOGORSKO PRIMORJE
Zajtrk, nato pa celodnevni izlet po zahodnem delu Albanije. 
Peljali se bomo mimo Sutomora in Bara do Albanske meje. 
Obiskali bomo mesto Skadar, ki so ga ustanovili Iliri, in je eden 
najlepših mest v Albaniji. Zahvaljujoč dobri geografski legi, se 
je mesto razvilo v multikulturno mesto na stičišču različnih 
narodov, ver in kultur. Na poti proti središču mesta bomo 
srečali prepletanje komunističnega dela mesta in moderne 
arhitekture. Obiskali bomo najstarejšo ulico, Al – Zamilovo 
mošejo, trdnjavo Rozafa, ki že stoletja dominira nad reko 
Drim in druge znamenitosti. Nekaj prostega časa za kosilo in 
nakupe. Povratek v hotel, večerja in nočitev.

5. dan: ČRNA GORA – DUBROVNIK – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo poslovili od Črne Gore in se po Jadranski 
magistrali začeli vračati nazaj proti domu. Postanek bomo 
naredili v Dubrovniku, ki je mesto ozkih ulic, toda širokega vidika, 
kakršni so tudi horizonti morske neskončnosti, po kateri so se 
mu odpirale vse poti v njegovi zgodovini. Sprehodili se bomo 
po Stradunu in si ogledali: frančiškanski samostan, katedralo 
sv. Vlaha, knežjo palačo … Da pa bi občutili kar najboljše sam 
srednjeveški Dubrovnik, se bomo sprehodili še po ulici Prijeko, 
ki kaže najlepšo srednjeveško podobo mesta. Po ogledih vožnja 
proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.
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Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.

CENA VKLJUČUJE:
povratni avtobusni transfer, križarjenje po 
programu, 12x namestitev v izbrani kabi-
ni, razširjeni polni penzion (zajtrk, kosilo, 
prigrizki, večerja, kapitanova večerja, pol-
nočni bife, voda, čaj in  kava na voljo iz av-
tomata v samopostrežni restavraciji), za-
bavni program, predstave in animacije, 
športne aktivnosti, uporabo fitnesa, ba-
zenov, slovensko vodenje in spremstvo na 
poti, brezplačne peš vodene oglede Mar-
seilla*, Funchala in Cartagene in pristani-
ške takse v višini 160 €.
*doplačilo na licu mesta strošek shuttle 
busa za prevoz do centra mesta.

DOPLAČILA PO ŽELJI:
povratni avtobusni transfer: 120 € za od-
rasle in 90 € za otroke; fakultativni izleti: 
Barcelona, Tenerife, Tangier in Rim; pake-
ti pijač na ladji; riziko odpovedi turistične-
ga potovanja v znesku 4,45 % cene aran-
žmaja.

NAPITNINE: 
Priporočen strošek napitnin za odrasle znaša 10 €/ 
dan in za otroke od 4-14 leta 5 €/ dan. Otroci mlaj-
ši od 4 let ne plačajo napitnin. Ladjar priporočeni 
znesek napitnin dnevno dodaja na vaš kabinski ra-
čun. Napitnine na MSC-ju niso več obvezne in jih 
v primeru, da z nekaterimi storitvami niste zado-
voljni, na recepciji prilagodite znesku, ki ga želite 
plačati. Ladjar lahko svojo politiko glede napitnin 
spremeni brez predhodnega obvestila.

3 BREZPLAČNI OGLEDI MEST 
***

ZA PRIJAVE DO 31. 10. 2018 VAM PODARIMO  POVRATNI 
TRANSFER

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
PON 28.1. GENOVA – Italija - 17:00
TOR 29.1. MARSEILLE – Francija 08:00 18:00
SRE 30.1. BARCELONA – Španija 09:00 18:00
ČET 31.1. PLOVBA - -
PET 1.2. PLOVBA - -
SOB 2.2. FUNCHAL (Madeira)- Portugalska 09:00 16:00
NED 3.2. SANTA CRUZ DE TENERIFE - Španija 09:00 16:00
PON 4.2. PLOVBA - -
TOR 5.2. TANGIER – Maroko 08:00 14:00
SRE 6.2. CARTAGENA – Španija 09:00 18:00
ČET 7.2. PLOVBA - -
PET 8.2. CIVITAVECCHIA/RIM – Italija 09:00 19:00
SOB 9.2. GENOVA - Italija 09:00 -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2018 REDNA CENA

notranja kabina Bella 850 € 890 €
notranja kabina Fantastica 890 € 930 €
zunanja kabina z oknom Fantastica 1.020 € 1.060 €
odrasla oseba na 3./4. ležišču 650 € 690 €
otroci do 18. leta 160 € 160 €

MSC SINFONIA, 28. 1. - 9. 2. 2019 (13 dni)

MARSEILLE – BARCELONA – MADEIRA – 
TENERIFE – TANGIER – CARTAGENA



3 BREZPLAČNI OGLEDI MEST 
***

ZA PRIJAVE DO 31. 10. 2018 VAM PODARIMO  POVRATNI 
TRANSFER
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BISERI ZAHODNEGA 
SREDOZEMLJA

Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
SOB 16.2. SAVONA - Italija -   17:00  
NED 17.2. MARESEILLE - Francija 08:00  18:00  
PON 18.2. BARCELONA - Španija 09:00  19:00  
TOR 19.2. PALMA DE MALLORCA - Španija 09:00  17:00  
SRE 20.2. PLOVBA -   -   
ČET 21.2. PALERMO - Italija 08:00  16:00  
PET 22.2. CIVITAVECCHIA - Italija 09:00  19:00  
SOB 23.2. SAVONA – Italija 08:00  -   

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2018 REDNA CENA

notranja kabina Classic 390 € 430 €
notranja kabina Premium 430 € 470 €
zunanja kabina z oknom Classic 570 € 610 €
zunanja kabina z balkonom Classic- 
Cove*** 720 € 760 €

zunanja kabina z balkonom 
Premium 770 € 810 €

odrasla oseba na 3./4. ležišču 290 € 330 €
otroci do 18. leta 150 € 150  €

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu, 7x namestitev v izbrani kabini, razširjeni polni penzion (zajtrk, 
kosilo, prigrizki, večerja, kapitanova večerja), zabavni program, predstave in animacije, 
športne aktivnosti, uporabo fitnesa, bazenov, slovensko vodenje in spremstvo na poti, 
brezplačne peš vodene oglede Marseilla* in Palme de Malorke*, pristaniške takse v vi-
šini 150 €.
*doplačilo na licu mesta strošek shuttle busa za prevoz do centra mesta.

OBVEZNO  DOPLAČILO NA LADJI: 
napitnine/postrežnine: odrasli: 70 €,  
otroci od 4. do 14. leta:  35 €, otroci do 
4. leta gratis.

DOPLAČILA PO ŽELJI: 
povratni avtobusni transfer: 120 € za od-
rasle in 90 € za otroke do 14. leta; fakulta-
tivni izleti; paketi pijač na ladji; riziko od-
povedi turističnega potovanja v znesku 
4,45 % cene aranžmaja.

OPOMBE  ***
Kabine z balkonom Classic – Cove se nahajajo na 
palubi 2 (paluba Sara) in imajo delno zaprt balkon, 
ki ga lahko ladijsko osebje po potrebi popolnoma 
zapre (visoki valovi…). Kabine se nahajajo pod re-
ševalnimi čolni. Velikost kabin in tloris pa je popol-
noma enak drugim balkonskim kabinam (zakon-
ska postelja in zofa).

MARSEILLE – BARCELONA – MALORKA 
– PALERMO – CIVITAVECCHIA

COSTA DIADEMA,  16. – 23. 2. 2019 (8 dni)
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ZIMSKE 
POČITNICE, 

***
ZELO 

UGODNO 



28

ARABSKI POLOTOK IN 
OBALE JUŽNE AZIJE
ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI – INDIJA – 
ŠRILANKA – MALEZIJA – SINGAPUR
COSTA VENEZIA, 26. 3. – 14. 4. 2019 (20 dni)
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Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.

NAJNOVEJŠA 
LADJA, VKLJUČEN LETALSKI PREVOZ IN VSI TRANSFERJI

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

TOR 26.3. Letalski prevoz iz Ljubljane preko 
Istanbula v Dubaj -   -

SRE 27.3. DUBAJ – Združeni Arabski Emirati - -
ČET 28.3. DUBAJ – Združeni Arabski Emirati - 22:00  

PET 29.3. ABU DHABI – Združeni Arabski 
Emirati 08:00  -

SOB 30.3. ABU DHABI – Združeni Arabski 
Emirati -   12.00

NED 31.3. FUJAYRAH – Združeni Arabski 
Emirati 07:00  15:00  

PON 1.4. PLOVBA - -
TOR 2.4. PLOVBA - -
SRE 3.4. MORMUGAO – Indija 10:00 22:00
ČET 4.4. PLOVBA - -
PET 5.4. COCHIN – Indija 08:00 -
SOB 6.4. COCHIN – Indija - 12:00
NED 7.4. COLOMBO – Šrilanka 09:00 22:00
PON 8.4. PLOVBA - -
TOR 9.4. PLOVBA - -
SRE 10.4. PLOVBA - -
ČET 11.4. LANGKAWI – Malezija 08:00 17:00
PET 12.4. PORT KLANG – Malezija 08:00 17:30

SOB 13.4.
SINGAPUR 
Izkrcanje, ogled mesta in večerni 
povratek proti domu

08:00 -

NED 14.4. Prihod domov v jutranjih urah - -

NAMESTITEV V KABINI ULTRA FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2018 REDNA CENA

notranja kabina Classic 1.890 € 1.990 €
notranja kabina Premium 1.950 € 2.050 €
zunanja kabina z oknom Classic 2.350 € 2.490 €
zunanja kabina z oknom Premium 2.450 € 2.590 €
zunanja kabina z balkonom Classic 2.650 € 2.790 €
odrasla oseba na 3./4. ležišču 1.550 € 1.550 €

CENA VKLJUČUJE:
letalski prevoz na relaciji Ljubljana – Du-
baj in Singapur – Ljubljana v ekonomskem 
razredu, pristaniške in varnostne pristojbi-
ne,  križarjenje po programu, 1x nočitev z 
zajtrkom v hotelu 3* v Dubaju, 17x name-
stitev v izbrani kabini, razširjeni polni pen-
zion (zajtrk, kosilo, prigrizki, večerja), za-
bavni program, predstave in animacije, 
športne aktivnosti, uporabo fitnesa, ba-
zenov, slovensko vodenje in spremstvo na 
poti pri udeležbi minimalno 20 potnikov, 
pristaniške takse v višini 210 €.

DARILO ZA PRIJAVE DO 31. 10. 2018: 
celodnevna ogleda Dubaja in Singapurja 

v vrednosti 150 €.

OBVEZNO DOPLAČILO: 
napitnine na ladji (odrasli: 170 €, otroci od 
4. do 14. leta: 85 €, otroci do 4. leta gra-
tis), vstopna viza za Indijo: 98 €.

DOPLAČILA PO ŽELJI: 
transfer do ljubljanskega letališča; fakulta-
tivni izleti; paketi pijač na ladji; riziko od-
povedi turističnega potovanja v znesku 
4,45 % cene aranžmaja.

ZA PRIJAVE DO 31. 10. 2018 VKLJUČENA GRATIS IZLETA V DUBAJU IN SINGAPURJU



NAJNOVEJŠA 
LADJA, VKLJUČEN LETALSKI PREVOZ IN VSI TRANSFERJI

GRŠKI OTOKI MED 
MITI IN LEGENDAMI S 
PRIDIHOM ALBANIJE
BARI – KATAKOLON – MYKONOS – 
ATENE – SARANDE – DUBROVNIK

MSC LIRICA,  27. 4. – 4. 5. 2019 (8 dni)
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Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.

PRVOMAJSKE POČITNICE

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
 DO 31. 10. 2018 REDNA CENA

notranja kabina Bella 540 € 570 €
notranja kabina Fantastica 580 € 610 €
zunanja kabina z oknom Bella* 630 € 660 €
zunanja kabina z oknom Fantastica 720 € 750 €
zunanja kabina z balkonom 
Fantastica 890 € 930 €

odrasla oseba na 3/4. ležišču 370 € 410 €
otroci do 18. leta 140 € 140 €

*zunanje kabine z oknom Bella imajo delno oviran pogled

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu, 7x namestitev v izbrani kabini, razširjeni polni penzion (zajtrk, 
kosilo, prigrizki, večerja, kapitanova večerja, polnočni bife, voda, čaj in  kava na voljo iz 
avtomata v samopostrežni restavraciji), zabavni program, predstave in animacije, špor-
tne aktivnosti, uporabo fitnesa, bazenov, slovensko vodenje in spremstvo na poti, brez-
plačne peš vodene oglede Barija, Mykonosa* in Dubrovnika*, pristaniške takse v viši-
ni 140 €.
*doplačilo na licu mesta strošek shuttle busa za prevoz do centra mesta.

DOPLAČILA PO ŽELJI:
povratni avtobusni transfer: 70 € za od-
rasle in 50 € za otroke; fakultativni izleti; 
paketi pijač na ladji; riziko odpovedi turi-
stičnega potovanja v znesku 4,45 % cene 
aranžmaja.

NAPITNINE: 
Priporočen strošek napitnin za odrasle 
znaša 10 €/dan in za otroke od 4.-14. leta 
5 €/dan. Otroci mlajši od 4 let ne plača-
jo napitnin. Ladjar priporočeni znesek na-
pitnin dnevno dodaja na vaš kabinski ra-
čun. Napitnine na MSC-ju niso več obve-
zne in jih v primeru, da z nekaterimi sto-
ritvami niste zadovoljni, na recepciji prila-
godite znesku, ki ga želite plačati. Ladjar 
lahko svojo politiko glede napitnin spre-
meni brez predhodnega obvestila.

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
SOB 27.4. BENETKE - Italija -   16:30  
NED 28.4. BARI – Italija 12:00  18:00  
PON 29.4. KATAKOLON – Grčija 13:00  19:00  
TOR 30.4. MYKONOS – Grčija 11:00  20:00  
SRE 1.5. PIREJ, ATENE – Grčija 07:00 16:00
ČET 2.5. SARANDE – Albanija 13:00  19:00  
PET 3.5. DUBROVNIK – Hrvaška 08:00  14:00  
SOB 4.5. BENETKE – Italija 08:30  -   
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Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.

NEAPELJ – MESSINA – MALTA – 
BARCELONA – MARSEILLE 

ZAHODNO SREDOZEMLJE 
Z NAJNOVEJŠO LADJO

MSC BELLISSIMA,  28. 4. – 5. 5. 2019 (8 dni)

PRVOMAJSKE POČITNICE 

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu, 7x namestitev v izbrani kabini, razširjeni polni penzion (zajtrk, 
kosilo, prigrizki, večerja, kapitanova večerja, polnočni bife, voda, čaj in  kava na voljo iz 
avtomata v samopostrežni restavraciji), zabavni program, predstave in animacije, špor-
tne aktivnosti, uporabo fitnesa, bazenov, slovensko vodenje in spremstvo na poti, brez-
plačna peš vodena ogleda Vallette in Marseilla*, pristaniške takse v višini 140 €.
*doplačilo na licu mesta strošek shuttle busa za prevoz do centra mesta.

DOPLAČILA PO ŽELJI:
povratni avtobusni transfer: 120 € za od-
rasle in 90 € za otroke; fakultativni izleti; 
paketi pijač na ladji; riziko odpovedi turi-
stičnega potovanja v znesku 4,45 % cene 
aranžmaja.

NAPITNINE: 
Priporočen strošek napitnin za odrasle znaša 10 €/ 
dan in za otroke od 4-14 leta 5 €/ dan. Otroci mlaj-
ši od 4 let ne plačajo napitnin. Ladjar priporočeni 
znesek napitnin dnevno dodaja na vaš kabinski ra-
čun. Napitnine na MSC-ju niso več obvezne in jih 
v primeru, da z nekaterimi storitvami niste zado-
voljni, na recepciji prilagodite znesku, ki ga želite 
plačati. Ladjar lahko svojo politiko glede napitnin 
spremeni brez predhodnega obvestila.

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
NED 28.4. GENOVA - Italija -   17:00  
PON 29.4. NEAPELJ – Italija 11:00  19:30  
TOR 30.4. MESSINA – Italija 08:00  18:00  
SRE 1.5. VALLETTA – Malta 08:00  18:00  
ČET 2.5. PLOVBA - -
PET 3.5. BARCELONA – Španija 07:00  18:00  
SOB 4.5. MARSEILLE – Francija 08:00  18:00  
NED 5.5. GENOVA – Italija 08:00  -   

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
 DO 31. 10. 2018 REDNA CENA

notranja kabina Bella 560 € 590 €
notranja kabina Fantastica 620 € 650 €
zunanja kabina z oknom Bella 740 € 770 €
zunanja kabina z oknom Fantastica 810 € 840 €
zunanja kabina z balkonom Bella 880 € 910 €
zunanja kabina z balkonom Fantastica 950 € 980 €
odrasla oseba na 3/4. ležišču 370 € 410 €
otroci do 18. leta 140 € 140 €



PRVOMAJSKE POČITNICE 
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»BELE NOČI IN ZAKLADI SEVERA«

VELIKA BALTSKA TURA    

COSTA PACIFICA,  17. - 29. 6. 2019 (13 dni)

Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.

IZJEMNO 
UGODNO! V CENO JE ŽE VKLJUČEN 

AVTOBUSNI 
TRANSFER

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

PON 17.6. Odhod avtobusa v večernih urah in 
nočna vožnja proti Kielu - -

TOR 18.6. KIEL -  Nemčija -           
17:30

SRE 19.6. PLOVBA - -
ČET 20.6. GDYNIA – Poljska 07:00 20:00
PET 21.6. KLAIPEDA – Litva 08:00 18:00
SOB 22.6. TALLIN – Estonija 13:00 19:00
NED 23.6. ST. PETERSBURG – Rusija 07:00 -
PON 24.6. ST. PETERSBURG – Rusija - 18:00
TOR 25.6. HELSINKI – Finska 08:00 18:00
SRE 26.6. STOCKHOLM - Švedska 09:00 18:00
ČET 27.6. PLOVBA - -

PET 28.6. KIEL – Nemčija
Po izkrcanju vožnja nazaj v Slovenijo 08:00 -

SOB 29.6. Prihod domov v zgodnjih jutranjih 
urah - -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
 DO 31. 10. 2018 REDNA CENA

notranja kabina Classic 1.090 € 1.190 €
zunanja kabina z oknom Classic 1.390 € 1.490 €
zunanja kabina z balkonom Classic 1.650 € 1.750 €
odrasla oseba na 3/4. ležišču 750 € 850 €
otroci do 18. leta 390 € 490 €

CENA VKLJUČUJE:
povratni avtobusni transfer do Kiela, križarjenje po programu, 10x namestitev v izbrani 
kabini, razširjeni polni penzion na ladji (zajtrk, kosilo, prigrizki, večerja, kapitanova večer-
ja), zabavni program, predstave in animacije, športne aktivnosti, uporabo fitnesa, baze-
nov, slovensko vodenje in spremstvo na poti (min 30 potnikov), brezplačne peš vodene 
oglede Tallina,  Helsinkov* in Stockholma*, pristaniške takse v višini 160 €.
*doplačilo na licu mesta strošek shuttle busa za prevoz do centra mesta.

OBVEZNO  DOPLAČILO NA LADJI: 
napitnine/postrežnine: odrasli: 100 €,  
otroci od 4. do 14. leta: 50 €, otroci do 4. 
leta gratis.

DOPLAČILA PO ŽELJI: 
fakultativni izleti; paketi pijač; riziko 
odpovedi turističnega potovanja v znesku 
4,45 % cene aranžmaja.
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Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.

DEŽELA FJORDOV 
VIKINGOV IN TROLOV 
COSTA FAVOLOSA, 5. – 12. 7. 2019 (8 dni)

ZELO 
UGODNO

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

PET 5.7.

Avtobusni transfer do 
Dunaja in letalski prevoz do 
Rostocka. Vkrcanje na ladjo v 
WARNEMÜNDU.

- 19.00

SOB 6.7. KOPENHAGEN – Danska 08:30 17:30
NED 7.7. PLOVBA - -

PON 8.7. HELLESSYLT / GEIRANGER– 
Norveška 08:00 18:00

TOR 9.7. BERGEN – Norveška 08:00 18:00
SRE 10.7. STAVANGER – Norveška 08:00 17:00
ČET 11.7. GÖTENURG – Švedska 10:00 17:00

PET 12.7.
WARNEMÜNDE - Nemčija
Izkrcanje, letalski prevoz do Dunaja 
in avtobusni transfer v Slovenijo.

08.00 -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
 DO 31. 10. 2018 REDNA CENA

notranja kabina Classic 1.090 € 1.190 €
notranja kabina Premium 1.150 € 1.220 €
zunanja kabina z oknom Classic 1.350 € 1.420 €
zunanja kabina z oknom Premium 1.390 € 1.450 €
zunanja kabina z balkonom Classic 1.450 € 1.550 €
zunanja kabina z balkonom Premium 1.490 € 1.590 €
odrasla oseba na 3/4. ležišču 850 € 950 €
otroci do 18. leta 490 € 590 €

CENA VKLJUČUJE:
povratni avtobusni transfer do dunajske-
ga letališča, povratni letalski prevoz v eko-
nomskem razredu na relaciji Dunaj – Ro-
stock, letališke in varnostne pristojbine, 
avtobusni transfer letališče – pristanišče – 
letališče, križarjenje po programu,  7x na-
mestitev v izbrani kabini,  storitve razširje-
nega polnega penziona na ladji (zajtrk, ko-
silo, prigrizki, večerja, kapitanova večerja), 
zabavni program, predstave in animacije, 
športne aktivnosti, uporabo fitnesa, baze-
nov,  brezplačna peš vodena ogleda Ber-
gna* in Stavangerja*,  slovensko vodenje 
in spremstvo na poti, pristaniške takse v 
višini 150 €.

*doplačilo na licu mesta strošek shuttle 
busa za prevoz do centra mesta.

DOPLAČILA PO ŽELJI: 
fakultativni izleti; paketi pijač; riziko odpo-
vedi turističnega potovanja v znesku 4,45 
% cene aranžmaja.

VKLJUČEN LETALSKI PREVOZ IN VSI TRANSFERJI  



ZELO 
UGODNO
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EKSKLUZIVNO 
KRIŽARJENJE IN 
POTOVANJE PO 
ALJASKI 

2 NOČITVI V 
VANCOUVRU PRED 
KRIŽARJENJEM + 
1 PO KRIŽARJENJU V 
ANCHORAGU

CELEBRITY MILLENIUM, 17. – 28. 7. 2019 (12 dni)

Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

SRE 17. 7.
Odhod iz bližnjega letališča in 
letalski prevoz do VANCOUVRA. 
Nočitev v hotelu.

- -

ČET 18. 7.

Prosti dan v Vancouvru ali 
fakultativni izlet v WHISTLER - 
prizorišče Olimpijskih iger leta 
2010. Nočitev v hotelu.

-   -

PET 19. 7.
Ogled Vancouvra in pričetek 
križarjenja z ladjo Celebrity 
Millenium. Razširjeni polni penzion.

- 16.30

SOB 20. 7. INSIDE PASAGE – plovba - -

NED 21. 7. KETCHIKAN – Aljaska 7.00 15:00
  

PON 22. 7. ICY STRAIT POINT – Aljaska 10.00 20.00

TOR 23. 7. JUNEAU  - Aljaska 7.00 21.30

SRE 24. 7. SKAGWAY  - Aljaska 7.00 16.00

ČET 25. 7. HUBBARD GLACIER  - ledenik, 
plovba 7.00 11.00

PET 26. 7. 

SEWARD  - Aljaska
Izkrcanje in nadaljevanje proti 
ANCHORAGU. 
Ogled zavetišča divjih živali. Nočitev 
v hotelu.

5.00 -

SOB 27.7.
Ogled Anchorega. Prevoz na 
letališče in povratni let nazaj v 
Evropo.

NED 28. 7.
Jutranji pristanek v Evropi in 
nadaljevanje poleta do bližnjega 
letališča. Prihod domov.

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2018 REDNA CENA

dvoposteljna notranja kabina 2.990 € 3.190 €
dvoposteljna zunanja kabina z oknom 3.290  € 3.490 €
dvoposteljna zunanja kabina z balkonom 3.990  € 4.290 €

CENA VKLJUČUJE:
povratni letalski prevoz iz bližnjega letali-
šča (VIE-ZAG-VCE) do Vancouvra in iz An-
chorage nazaj, 2x nočitev z zajtrkom v 
hotelu 3* Vancouvru, križarjenje po pro-
gramu in 7x namestitev v izbrani kabi-
ni, razširjeni polni penzion, zabavni pro-
gram, predstave in animacije, pristaniške 
takse in ladijske napitnine, 1x nočitev z 
zajtrkom v hotelu 3* v AnchoragU, ogled 
zavetišča divjih živali v Sewardu, avtobu-
sne prevoze v Vancouvru in na Aljaski v 
nadaljevanju programa potovanja po kri-
žarjenju, slovensko vodenje in spremstvo 
na poti pri minimalno 25 potnikih. 

OBVEZNO DOPLAČILO: 
strošek ESTE za vstop v ZDA 14 USD in 
strošek ETA za vstop v Kanado 7 CAD.

DOPLAČILA PO ŽELJI:
povratni avtobusni transfer do odhodnega 
letališča; fakultativni izleti; riziko odpove-
di turističnega potovanja v znesku 4,45 % 
cene aranžmaja.
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MLINI NA VETER, 
NORMANDIJA IN LEPOTE 
IBERSKEGA POLOTOKA
AMSTERDAM – LONDON – 
LE HAVRE – LA CORUNA – LEIXOES – 
LIZBONA - GIBRALTAR

COSTA PACIFICA, 9.  – 22. 9. 2019 (14 dni)
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Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.

IZJEMNO 
UGODNO

CENA VKLJUČUJE:
avtobusni prevoz do Kiela in avtobusni 
prevoz iz Savone, križarjenje po progra-
mu, 12x namestitev v izbrani kabini, raz-
širjeni polni penzion na ladji (zajtrk, kosi-
lo, prigrizki, večerja, kapitanova večerja), 
zabavni program, predstave in animacije, 
športne aktivnosti, uporabo fitnesa, baze-
nov, slovensko vodenje in spremstvo na 
poti (min 30 potnikov), brezplačni peš vo-
deni ogled Gibraltarja, pristaniške takse v 
višini 170 EUR.

OBVEZNO  DOPLAČILO NA LADJI: 
napitnine/postrežnine:  odrasli: 120 €,  
otroci od 4. do 14. leta:  60 €, otroci do 4. 
leta gratis.

DOPLAČILA PO ŽELJI: 
fakultativni izleti; paketi pijač; riziko odpo-
vedi turističnega potovanja v znesku 4,45 
% cene aranžmaja.

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

PON 9.9. Odhod avtobusa v večernih urah in 
nočna vožnja proti Kielu. - -

TOR 10.9. KIEL – Nemčija -           
17:00

SRE 11.9. PLOVBA - -
ČET 12.9. AMSTERDAM – Nizozemska 12:00 20:00
PET 13.9. DOVER – Velika Britanija 09:00 20:00
SOB 14.9. LE HAVRE – Francija 08:00 19:00
NED 15.9. PLOVBA - -
PON 16.9. LA CORUNA – Španija 08:00 18:00
TOR 17.9. LEIXOES – Portugalska 08:00 18:00
SRE 18.9. LIZBONA – Portugalska 08:00 18:00
ČET 19.9. GIBRALTAR – Velika Britanija 13:00 20:00
PET 20.9. PLOVBA - -
SOB 21.9. BARCELONA – Španija 07:00 14:00

NED 22.9. SAVONA – Italija
Avtobusni transfer nazaj proti domu. 09:00 -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
 DO 31. 10. 2018 REDNA CENA

notranja kabina Classic  960 € 1.020 €
zunanja kabina z oknom Classic 1.140 € 1.190 €
zunanja kabina z balkonom Classic 1.340 € 1.390 €
odrasla oseba na 3/4. ležišču 670 € 730 €
otroci do 18. leta 390 € 450 €



IZJEMNO 
UGODNO
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ČARI SREDOZEMLJA IN 
BALEARSKIH NOČI 
MSC FANTAZIJA, 5. – 12. 10. 2019 (8 dni)
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Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.

ATRAKTIVNO
IN UGODNO

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu, 7x namestitev v izbrani kabini,  storitve razširjenega polnega 
penziona na ladji (zajtrk, kosilo, prigrizki, večerja, kapitanova večerja, polnočni prigriz-
ki, čaj, voda in kava iz avtomata v samopostrežni restavraciji),  zabavni program, pred-
stave in animacije, športne aktivnosti, uporabo fitnesa, bazenov, brezplačna peš vodena 
ogleda Marseilla* in Palme*, slovensko vodenje in spremstvo na poti,  pristaniške takse.
*doplačilo na licu mesta strošek shuttle busa za prevoz do centra mesta.

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

SOB 5.10. GENOVA – Italija -           
18:00

NED 6.10. MARSEILLE – Francija 08:00           
17:00

PON 7.10. PALMA DE MALORKA – Španija 10:00 -

TOR 8.10. PALMA DE MALORKA – Španija
IBIZA – Španija

-
08:00

01:00
19:00

SRE 9.10. PLOVBA - -
ČET 10.10. NEAPELJ – Italija 07:00 17:00
PET 11.10. LIVORNO – Italija 09:00 19:00
SOB 12.10. GENOVA – Italija 08:00 -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2018 REDNA CENA

notranja kabina Bella 490 € 530 €
notranja kabina Fantastica 540 € 580 €
zunanja kabina z oknom Bella 620 € 660 €
zunanja kabina z oknom Fantastica 710 € 750 €
zunanja kabina z balkonom Bella 750 € 790 €
zunanja kabina z balkonom Fantastica 840 € 880 €
odrasla oseba na 3/4 ležišču 340 € 380 €
otroci do 18. leta 140 € 140 €

DOPLAČILA PO ŽELJI: 
povratni avtobusni transfer: 120 € za od-
rasle in 90 € za otroke do 18. leta; fakulta-
tivni izleti; paketi pijač na ladji; riziko od-
povedi turističnega potovanja v znesku 
4,45 % cene aranžmaja.

NAPITNINE: 
Priporočen strošek napitnin za odrasle 
znaša 10 €/ dan in za otroke od 2-12 leta 
5 €/ dan. Otroci mlajši od 2 let ne plača-
jo napitnin. Ladjar priporočeni znesek na-
pitnin dnevno dodaja na vaš kabinski ra-
čun. Napitnine na MSC-ju niso več obve-
zne in jih v primeru, da z nekaterimi sto-
ritvami niste zadovoljni, na recepciji prila-
godite znesku, ki ga želite plačati. Ladjar 
lahko svojo politiko glede napitnin spre-
meni brez predhodnega obvestila.
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JESEN V NEW YORKU IN  
ČAROBNI KARIBI
NEW YORK – ST. MARTIN – MARTINIK – BARBADOS 
– GRENADA – CURACAO – ARUBA – MIAMI

MSC MERAVIGLIA, 26. 10. – 11. 11. 2019 (17 dni)
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Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.

NOVO IN 
ATRAKTIVNO

CENA VKLJUČUJE:
letalski prevoz iz bližnjega letališča do 
New Yorka in Miamija v Evropo v ekonom-
skem razredu, letališke in varnostne pri-
stojbine,  2x nočitev z zajtrkom v New Yor-
ku v hotelu 3*, ogled New Yorka in Mia-
mija, križarjenje po programu,  13x name-
stitev v izbrani kabini,  storitve razširjene-
ga polnega penziona na ladji (zajtrk, kosi-
lo, prigrizki, večerja, kapitanova večerja, 
polnočni prigrizki, čaj, voda in kava iz av-
tomata v samopostrežni restavraciji,  za-
bavni program, predstave in animacije, 
športne aktivnosti, uporabo fitnesa, ba-
zenov, slovensko vodenje in spremstvo na 
poti pri udeležbi minimalno 20 oseb,  pri-
staniške takse.

OBVEZNO DOPLAČILO: 
strošek ESTE za vstop v ZDA 14 USD

DOPLAČILA PO ŽELJI: 
povratni transfer do letališča; fakultativni 
izleti; paketi pijač na ladji; riziko odpove-
di turističnega potovanja v znesku 4,45 % 
cene aranžmaja.

NAPITNINE: 
Priporočen strošek napitnin za odrasle 
znaša 10 €/dan in za otroke od 2.-12. leta 
€ EUR/dan. Otroci mlajši od 2 let ne plača-
jo napitnin. Napitnine na MSC-ju niso več 
obvezne in jih v primeru, da z nekateri-
mi storitvami niste zadovoljni, na recepci-
ji lahko prilagodite. Ladjar lahko svojo po-
litiko glede napitnin spremeni brez pred-
hodnega obvestila.

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

SOB 26.10. Letalski prevoz iz bližnjega letališča v 
New York. Nočitev z zajtrkom. - -

NED 27.10. NEW YORK – ZDA
Ogled in nočitev z zajtrkom v hotelu. - -

PON 28.10. NEW YORK – ZDA - 19:00

TOR 29.10. PLOVBA - -

SRE 30.10. PLOVBA - -
ČET 31.10. PLOVBA - -
PET 1.11. PHILIPSBURG – St. Maarten 07:00 17:00
SOB 2.11. FORT DE FRANCE – Martinik 08:00 18:00
NED 3.11. BRIDGETOWN - Barbados 07:00 19:00
PON 4.11. SAINT GEORGE – Grenada 07:00 14:00
TOR 5.11. WILLEMSTAD – Curacao 13:00 23:00
SRE 6.11. ORANJESTAD – Aruba 07:00 19:00
ČET 7.11. PLOVBA - -
PET 8.11. PLOVBA - -
SOB 9.11. OCEAN CAY – Bahami 09:00 23:00

NED 10.11.
MIAMI – ZDA
Ogled mesta in povratni let proti 
domu

07:00 -

PON 11.11. Prihod domov - -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2018 REDNA CENA

notranja kabina Bella 2.250 € 2.390 €
notranja kabina Fantastica 2.340 € 2.490 €
zunanja kabina z oknom Bella 2.490 € 2.690 €
zunanja kabina z oknom Fantastica 2.590 € 2.790 €
zunanja kabina z balkonom Bella 2.790 € 2.990 €
zunanja kabina z balkonom Fantastica 2.990 € 3.190 €
odrasla oseba na 3/4 ležišču 1.990 € 2.190 €
otroci do 18. leta 1.290 € 1.390 €



NOVO IN 
ATRAKTIVNO
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SVETA DEŽELA IN 
PODALJŠEK POLETJA NA 
GRŠKIH OTOKIH
MSC LIRICA, 28. 10. – 9. 11. 2019 (13 dni)
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Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu,  12x namestitev 
v izbrani kabini,  storitve razširjenega pol-
nega penziona na ladji (zajtrk, kosilo, pri-
grizki, večerja, kapitanova večerja, pol-
nočni prigrizki, čaj, voda in kava iz avto-
mata v samopostrežni restavraciji),  za-
bavni program, predstave in animacije, 
športne aktivnosti, uporabo fitnesa, baze-
nov,  brezplačne peš vodene oglede Ba-
rija in Dubrovnika*, slovensko vodenje in 
spremstvo na poti,  pristaniške takse.
*doplačilo na licu mesta strošek shuttle 
busa za prevoz do centra mesta.

DOPLAČILA PO ŽELJI: 
povratni avtobusni transfer: 70 € za odra-
sle in 50 € za otroke do 18. leta; fakultativ-
ni izleti; paketi pijač na ladji; riziko odpo-
vedi turističnega potovanja v znesku 4,45 
% cene aranžmaja.

NAPITNINE: 
Priporočen strošek napitnin za odrasle 
znaša 10 €/ dan in za otroke od 2-12 leta € 
EUR/ dan. Otroci mlajši od 2 let ne plača-
jo napitnin. Ladjar priporočeni znesek na-
pitnin dnevno dodaja na vaš kabinski ra-
čun. Napitnine na MSC-ju niso več obve-
zne in jih v primeru, da z nekaterimi sto-
ritvami niste zadovoljni, na recepciji prila-
godite znesku, ki ga želite plačati. Ladjar 
lahko svojo politiko glede napitnin spre-
meni brez predhodnega obvestila.

NOVO IN 
ATRAKTIVNO

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

PON 28.10. BENETKE – Italija -           
16:30

TOR 29.10. BARI – Italija 12:00           
17:00

SRE 30.10. PLOVBA - -

ČET 31.10. HERAKLION – Grčija 08:00 18:00

PET 1.11. PLOVBA - -
SOB 2.11. HAIFA – Izrael 07:00 -
NED 3.11. HAIFA – Izrael - 21:00
PON 4.11. LIMASSOL – Ciper 08:00 16:00
TOR 5.11. RODOS – Grčija 09:00 18:00
SRE 6.11. MYKONOS – Grčija 08:00 18:00
ČET 7.11. PLOVBA - -
PET 8.11. DUBROVNIK – Hrvaška 07:00 14:00
SOB 9.11. BENETKE – Italija 09:00 -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2018 REDNA CENA

notranja kabina Bella 660 € 710 €
notranja kabina Fantastica 750 € 790 €
zunanja kabina z oknom Bella* 830 € 880 €
zunanja kabina z oknom Fantastica 960 € 1.010 €
zunanja kabina z balkonom Fantastica 1.440 € 1.480 €
odrasla oseba na 3/4 ležišču 490 € 550 €
otroci do 18. leta 170 € 170 €

*zunanje kabine z oknom Bella imajo delno oviran pogled
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CINQUE TERRE IN PRESTIŽNA 
MESTA SREDOZEMLJA 
MSC SEAVIEW, 28. 10. – 4. 11. 2019 (8 dni)
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Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.

JESENSKE 
POČITNICE

***
ZELO UGODNO 

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu,  7x namestitev v izbrani kabini,  storitve razširjenega polnega 
penziona na ladji (zajtrk, kosilo, prigrizki, večerja, kapitanova večerja, polnočni prigriz-
ki, čaj, voda in kava iz avtomata v samopostrežni restavraciji),  zabavni program, pred-
stave in animacije, športne aktivnosti, uporabo fitnesa, bazenov,  brezplačne peš vode-
ne oglede Cannesa, Palme* in Ajaccia, slovensko vodenje in spremstvo na poti,  prista-
niške takse.
*doplačilo na licu mesta strošek shuttle busa za prevoz do centra mesta.

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
PON 28.10. GENOVA – Italija - 18:00
TOR 29.10. LA SPEZIA – Italija 07:00 18:00
SRE 30.10. CIVITAVECCHIA – Italija 07:00 18:00
ČET 31.10. CANNES – Francija 09:00 18:00
PET 1.11. PALMA DE MALORKA – Španija 14:00 23:00
SOB 2.11. BARCELONA – Španija 08:00 18:00
NED 3.11. AJACCIO – Francija 12:00 19:00
PON 4.11. GENOVA – Italija 07:00 -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2018 REDNA CENA

notranja kabina Bella 520 € 550 €
notranja kabina Fantastica 570 € 600 €
zunanja kabina z oknom Bella 660 € 690 €
zunanja kabina z balkonom Bella 790 € 820 €
zunanja kabina z balkonom Fantastica 870 € 910 €
zunanja kabina z balkonom Aurea 1.190 € 1.290 €
odrasla oseba na 3/4 ležišču 390 € 420 €
otroci do 18. Leta 140 € 140 €

DOPLAČILA PO ŽELJI: 
povratni avtobusni transfer: 120 € za od-
rasle in 90 € za otroke do 18. leta; fakulta-
tivni izleti; paketi pijač na ladji; riziko od-
povedi turističnega potovanja v znesku 
4,45 % cene aranžmaja.

NAPITNINE: 
Priporočen strošek napitnin za odrasle 
znaša 10 €/ dan in za otroke od 2-12 leta 
5 €/ dan. Otroci mlajši od 2 let ne plača-
jo napitnin. Ladjar priporočeni znesek na-
pitnin dnevno dodaja na vaš kabinski ra-
čun. Napitnine na MSC-ju niso več obve-
zne in jih v primeru, da z nekaterimi sto-
ritvami niste zadovoljni, na recepciji prila-
godite znesku, ki ga želite plačati. Ladjar 
lahko svojo politiko glede napitnin spre-
meni brez predhodnega obvestila.



JESENSKE 
POČITNICE

***
ZELO UGODNO 

39

Pozejdon turizem d.o.o., 
Grajski trg 15, 2327 Rače

Tel.: +386(2) 608 80 80, Faks: +386(2) 608 80 88
e-mail: info@pozejdon-turizem.com

www.pozejdon-turizem.com

Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.

ZA PODROBNEJŠE OPISE PROGRAMOV IN KRIŽARJENJ OBIŠČITE SPLETNO 
STRAN WWW.POZEJDON-TURIZEM.COM ALI POKLIČITE NA 02 608 80 80.




