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Spoštovane potnice in cenjeni potniki!
Ponosen in vesel sem, da vam 

lahko v prebiranje predstavim nov, 
že 19. katalog Pozejdon turizma - 
Pozejdonovo povabilo. Zagotavljam 
vam, da boste v njem tudi tokrat na-
šli pestro izbirov izletov, potovanj, 
predbožičnih izletov, silvestrovanj, 
romanje in križarjenja zase in svo-
je drage. Našo ponudbo smo še raz-
širili in obogatili z novimi vsebina-
mi, tematsko raznolikimi in cenovno 
dostopnimi programi, zato sem pre-

pričan, da se bo za vsakega med vami našlo kaj privlačnega, mor-
da nepoznanega in takega, kjer se boste ponovno pridružili naše-
mu Povabilu.

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. Da delamo dobro potrjujejo tudi šte-
vilne nagrade, ki jih dobivamo. Ena takšnih je letošnja nagrada v 
kategoriji »Top cruiser«, ki smo jo prejeli od Coste.

Tradicionalno rojstnodnevno Pozejdonovo povabilo, kjer ne 
manjka smeha, zabave in dobre volje, bomo prihodnje leto pra-
znovali na sosednjem Hrvaškem. Že sedaj vas prijazno vabim, da 
si vzamete čas in se nam v mesecu maju v čimvečjem številu pri-
družite na potepu po očarljivi Hrvaški Istri.

V katalogu tudi tokrat namenjamo veliko pozornosti križarje-
njem, ki ostajajo naša ljubezen in specializacija že od samega za-
četka. Pripravili smo jih za vsak žep in okus nekaj. Od klasičnih kri-
žarjenj po vzhodnem in zahodnem Sredozemlju, Kanarskih oto-
kih, odkrivanju dežel Bližnjega Vzhoda in pravljice 1001 noči, do 
eksotičnih križarjenj na Karibe, Brazilijo in Dubaj, ki bo v priho-
dnjem letu gostil svetovno razstavo EXPO. Ljubitelje rečnih kri-
žarjenj vabimo, da se nam pridružite na enem najlepših tovrstnih 
potovanj in plovbi po reki Douro na Portugalskem. 

Pri vseh naših skupinskih križarjenjih vam priporočam, da izko-
ristite hitro prijavo po posebnih »first minute cenah« in popu-
stih za zgodnje rezervacije. Mesta so omejena in se hitro polnijo.

Vabim vas tudi, da si vzamete čas za ogled naše spletne strani, 
na kateri si lahko, ne glede na čas in kraj, rezervirate sanjske poči-
tnice ter individualna morska in rečna križarjenja po vsem svetu. 
Vabljeni, da nam sledite na druženih omrežjih Facebook in Insta-
gram in da spremljate naše e-novice.

Ne pozabite. Potovanja nas navdihujejo, napolnijo z novo ener-
gijo in obogatijo z mnogimi spoznanji. Spremenijo naš pogled na 
svet in ljudi okoli nas. Opazujte svet z odprtimi očmi in ga doživi-
te v vsej razsežnosti.

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

… Na valovih nepozabnih doživetij!

Matjaž Tomanič, 
dipl.org.turizmaUtrinki z naših

potovanj



IZBOR JESENSKIH IZLETOV IN POTOVANJ

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

NARODNI PARK 
BRIONI IN ROVINJ

28. 9. 2019 (3 dni)
CENA: 72 €

CINQUE TERRE in 
MANTOVA

28. - 29. 9. 2019
CENA: 174 €

CAMINO DE SANTIAGO 
– Jakobova pot 

12 dni 
4 – 15. 10. 2019

CENA: 990 €

OKTOBERFEST – 
München

5. 10. 2019
CENA: 60 €

ELAFITSKI OTOKI
in ZA OBZIDJEM SKRITO BELO 

5 dni 
8. – 13. 10. 2019

CENA: 460 €

MUZEJSKI VLAK – 
kulinarično popotovanje 

19. 10. 2019
Cena: 125 €

OTOK VIS

4 dni (bus) 
3. – 6. 10. 2019

CENA: 259 €

TAJSKA in MINI 
POČITNICE

10 dni
22. – 31. 10. 2019

Cena: 1.360 €
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TRGATEV 
MANDARIN   

3 dni 
18. – 20. 10. 2019

Cena: 173 €

ZLATO DALMACIJE
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IZBOR JESENSKIH IZLETOV IN POTOVANJ

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

PARIZ z avtobusom

5 dni (bus)
25. – 29. 10. 2019

Cena: 390 €

FIRENCE in 
MONTECATINI 

2 dni
26. – 27. 10. 2019

Cena: 132 €

DUNAJ, PRAGA, 
BRATISLAVA in 
BUDIMPEŠTA
26. – 29. 10. 2019 (4 dni)

Cena: 240 €

ČRNA GORA in 
DUBROVNIK

4 dni (bus)
26. – 29. 10. 2019

Cena: 299 €

POČITNICE NA 
SEJŠELIH 

8 dni 
26. 10. – 2. 11. 2019

Cena: 1.630 €

KONJENIŠKI SEJEM 
IN VERONA

1 dan
9. 11. 2019
Cena: 77 €

BANGLADEŠ 

14 dni
2. – 20. 11. 2019

Cena: 2.850 €
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MEHIKA 

11 dni
25. 10. – 4. 11. 2019

Cena: 2.990 €

VZNEMIRLJIVA 
ŠRILANKA 

8 dni
26. 10. – 2. 11. 2019

Cena: 1.389 € 
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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 ob prijavi):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: 13. 10. 2019

Odhod: 26. – 27. 10. 2019

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 potniške križarke MSC OPERA, kjer nam 
bodo postregli tudi okusno kosilo. Po ogledu vožnja z ladjico do 
Markovega trga, od koder se bomo odpravili po skrivnostnih in 
veličastnih beneških ulicah, prečkali številne mostove in se sezna-
nili z glavnimi znamenitosti nekoč mogočne republike Serenissi-
me: most Rialto, trg in bazilika sv. Marka, doževa palača, most 
vzdihljajev. Nekaj prostega časa za samostojna potepanja in na-
kup 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. Pano-
ramski ogled mesta: pravoslavna cerkev sv. Sava, Konak knegi-
nje 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 in pohajko-
vanje. V popoldanskih urah namestitev v hotelu. Zvečer se bomo 
odpravili do boemske četrti Skadarlije (možnost večerje za dopla-
čilo). 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: 53 €  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 Opera 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), cestne pristojbine, 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 3*, vse oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo po-tovanja ter 22 % DDV.

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

SPREHOD PO REKI 
IN ČOKOLADNI 
VIKEND V OPATIJI

VIKEND V 
PREDBOŽIČNI 
PRAGI

Odhod: 7. 12. 2019

Odhod: 14. – 15. 12. 2019
IZJEMNO 

UGODNO!
IZJEMNO 

UGODNO! 1.dan: SLOVENIJA – PRAGA 
Odhod avtobusa ob 2. uri zjutraj. Vožnja mimo Šentilja, Grad-
ca, Dunaja, Znojma in Jihlave do češke prestolnice Prage, kamor 
bomo prispeli v dopoldanskih urah. Skozi »prašno brano« (Smo-
dniški stolp) se bomo kot nekdaj češki kralji sprehodili do »Sta-
romestskih namesti« (Staromestni trg) in si ogledali  najstarej-
ši del mesta: mestno hišo, Tynsko cerkev, Židovsko četrt. Po kraj-
šem počitku in kavici bomo preko Karlovega mostu prečkali reko 
Vltavo, ki se vijuga skozi mesto in stopili na tla Male strane. Spre-
hodili se bomo tudi čez Vaclavske namesti (največji trg) in si vze-
li nekaj časa za nakup božičnih daril. Po ogledih namestitev v ho-
telu. 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): Loret-
sko kapelo, katedralo sv. Vida, Plečnikove vrtove, Strahovski sa-
mostan (doplačilo na licu mesa za notranje oglede in ogled Zla-
tne uličke) … Po želji panoramska vožnja z ladjo po reki Vltavi. Po 
ogledih vožnja nazaj proti domu, kamor bomo prispeli v kasnej-
ših večernih urah.
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NOVO!

CENA: 30 € 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 avtobusa ob 6. uri zjutraj. Vožnja mimo Ljubljane, Postoj-
ne, Ilirske Bistrice in naprej na Hrvaško. Nadaljevanje poti do tre-
tjega največjega hrvaškega mesta Reke. Leta 1995 je bila Reka 
sprejeta v Združenje Evropskih karnevalskim mest (FECC). Krožna 
vožnja po mestu in panoramski ogled. Zatem se bomo sprehodi-
li do mestne hiše, katedrale in obiskali številne mestne znameni-
tosti. V popoldanskem času vožnja do Opatije, ki jo še danes ime-
nujemo »stara dama« hrvaškega turizma. Sprehodili se bomo po 
lepi rivi do hotela Kvarner – najstarejšega hotela na Hrvaškem in 
se udeležili dogodkov povezanih s praznikom čokolade. Obiskali 
bomo sejem čokolade, v parku Angiolina pa videli številne stojni-
ce, kjer ne bo manjkajo pijače in jedače. Po ogledih povratek pro-
ti domu, kamor bomo prispeli v kasnejših večernih urah.
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CENA: 80 € pri udeležbi minimalno 40 oseb 
CENA VKLJUČUJE: 
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestne pristojbine, 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 4*, vse oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo po-tovanja ter 22 % DDV.

DOPLAČILA (po želji ob prijavi):enoposteljna soba 20 €, večerja v hotelu 10 €, riziko od-povedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aran-žmaja.

PREDBOŽIČNI NAKUPI 
V BANJA LUKI IN 
PRAZNIČNI ZAGREB
Odhod: 14. – 15. 12. 2019

1.dan: SLOVENIJA – BANJA LUKA
Odhod avtobusa ob 5.00. Vožnja mimo do mejnega prehoda Gru-
škovje. Nadaljevali bomo mimo Zagreba in Gradiške do Banja 
Luke. Ko omenite Banjalučanom njihovo mesto, bo vsak znal po-
vedati, da je mesto prava lepotica, mesto zelenih alej, mesto mla-
dosti, športa in lepih žensk. Banja Luka je zgrajena na obeh oba-
lah reke Vrbas, na mestu kjer divja, planinska reka preide v nižin-
sko reko na poti do svojega sotočja v reko Savo. Z lokalnim vodni-
kom si bomo ogledali staro mestno jedro: narodno skupščino Re-
publike Srbske, kastel, banske dvore, narodno gledališče, cerkev 
svete Trojice, se sprehodili po Gosposki ulici in po znameniti tr-
žnici. Popoldan nastanitev v hotelu in nočitev.

2.dan: BANJA LUKA – ZAGREB – SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja mimo Gradiške in nadalje do hrvaške prestol-
nice. Zagreb ni samo prestolnica, ampak politično središče, me-
sto 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 praznič-
nem vzdušju. Po ogledih povratek proti domu, kamor bomo pri-
speli v kasnejših večernih urah.

IZJEMNO 
UGODNO!

ADVENT V PRAZNIČNEM 
ZAGREBU
Odhoda: 14. in 21. 12. 2019

CENA: 25 € 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 avtobusa ob 9.00. Vožnja preko mejnega prehoda Gru-
škovje in naprej mimo Krapine do hrvaške prestolnice. Zagreb ni 
samo prestolnica, ampak politično središče, mesto kulture, ume-
tnosti in zabave. Panoramska vožnja po mestu in ogled najpo-
membnejših znamenitosti. Zatem se bomo sprehodili po starem 
mestnem jedru in si ogledali: glavni trg Bana Jelačiča, opero, ka-
tedralo, kapitel, Saborno cerkev. Popoldan prosti čas v središču 
mesta za obisk prazničnih stojnic in uživanje v prazničnem vzduš-
ju. Po ogledih povratek proti domu, kamor bomo prispeli v ka-
snejših večernih urah.

ZELO 
UGODNO!
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CENA: 35 € 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.

ADVENT NA 
ZAHODNEM 
MADŽARSKEM
Odhod: 14. 12. 2019

Odhod ob 6. uri. Vožnja mimo Murske Sobote in Lentija do mesta 
Szombathely, glavnega mesta Železne županije. Ogled ostankov 
pomembne rimske naselbine Savarie, rojstnega mesta sv. Marti-
na. Sprehod skozi mestno jedro:  trg Fo, škofijska palača, stolnica. 
Pot nadaljujemo do madžarskega mesta Sopron, ki mu pravijo, da 
je srce zahodne Madžarske. Sopron je mesto, ki mu je srednji vek 
zapustil dragoceno staro jedro, več kot tristo hiš, meščanskih pa-
lač in cerkva, ki jih je Unesco zapisal v seznam kulturne dedišči-
ne velike vrednosti. Ogledali si bomo staro mestno jedro, mestni 
stolp, vrata zvestobe in glavni trg. Sledi prosti čas za obisk stojnic 
in nakupovanje daril. Po ogledih povratek proti domu po avstrij-
ski avtocesti, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

NOVO!

PREDBOŽIČNA LJUBLJANA IN 
BOŽIČNA BAJKA V MOZIRSKEM GAJU
Odhod: 21. 12. 2019

Odhod ob 9.00. Vožnja mimo Celja in Trojan do Ljubljane. Med 
panoramsko vožnjo si bomo ogledali glavne znamenitosti slo-
venske metropole: parlament, bavarski dvor, Tivoli, Cankarjev 
dom…. Sledil bo peš ogled stare Ljubljane: tromostovje, Prešer-
nov trg, frančiškanska cerkev, Robov vodnjak. Po želji se bomo s 
tirno vzpenjačo se bomo povzpeli na Ljubljanski grad, od koder se 
nam bo odprl lep pogled na mesto. Po ogledih se bomo prepusti-
li predbožičnemu vzdušju, obiskali številne stojnice in občudova-
li adventno okrasitev Ljubljane. V večernih urah vožnja do Mozir-
ja, kjer si bomo ogledali Mozirski gaj. Več kot milijon lučk bo pri-
čaralo pravo božično bajko. Po ogledih povratek proti domu, ka-
mor 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 Mozir-skem gaju, vse oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo izleta ter 22% DDV.

LANSKA
USPEŠNICA!
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PREDBOŽIČNI IZLETI

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

 

PREDBOŽIČNI 
DUNAJ

7. in 14. 12. 2019

Cena: 39 €

PREDBOŽIČNI 
MARIAZELL IN 

GRADEC

Sv. MIKLAVŽ V 
RUDNIKU SOLI IN 

SALZBURG

BAD ISCHL IN 
WOLFGANG SEE

7. 12. 2019

Cena: 57 €

BOŽIČNA ZGODBA V 
ČAZMI IN 

PRAZNIČNI ZAGREB

ČAROBNI OTOČEK 
NA JEZERU TRAUNSEE 

IN GMUNDEN

PREDBOŽIČNA 
BUDIMPEŠTAU

7. 12. 2019

Cena: 41 €

PREDBOŽIČNI 
GRADEC in 

ČOKOLADNICA 
ZOTTER

21. 12. 2019
Cena: 44 €

LINZ IN 
CHRISTKINDL

14. 12. 2019

Cena: 41 €

14. 12. 2019
Cena: 47 €

21. 12. 2019
Cena: 31 €

17. 12. 2019
Cena: 55 €

30. 11. 2019
Cena: 37 €
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SKOK V NOVO LETO V TERMAH 
LAKTAŠI PRI BANJA LUKI

Odhod: 29. 12. 2019 – 1. 1. 2020

Odhod: 30. 12. 2019 – 1. 1. 2020

CENA: 519 € pri udeležbi minimalno 25 oseb
CENA VKLJUČUJE:
povratni letalski prevoz v ekonomskem razredu na relaciji Ljubljana–Skopje–Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine (na dan sestave programa 50 EUR), 1x večerjo v tradicionalni restavraciji, vse avtobusne transferje in prevoze po programu, 3x nočitev z zajtrkom v hotelu 4* v dvoposteljnih sobah v strogem centru mesta (vse znamenitosti in bari v peš razdalji), izlete in zunanje oglede po programu, vstopnino v muzej v Skopju, lokalnega vodnika na vseh ogledih, vodenje in organizacijo potovanja.DOPLAČILA (po želji ob prijavi):enoposteljna soba 40 €, fakultativni izlet v Tikveš z ogledom kleti, degustacijo in kosilom 30 €, silvestrovanje v restavraciji z glasbo, večerjo in neomejeno pijačo (pivo, vino, domače žgane pijače, brezalkoholne pijače) 65 €, riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene potovanja. 

Popust za otroka do 12.leta, ki biva v sobi skupaj s starši na dodatnem ležišču: 40 €.Program se izvaja v sodelovanju s partnersko agencijo.

CENA: 230 € pri udeležbi minimalno 30 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom, cestnine in parkirnine, 1x polpenzionsko namestitev in 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 4* v dvoposteljni sobi, svečano silvestrsko večerjo s kozarcem penine, kosilo v Jajcu in Banja Luki, obvezno lokalno vodenje po Banja Luki, vstopnino v muzej Avnoja, vodenje in organizacijo potovanja.

DOPLAČILA (po želji po želji):enoposteljna soba 30 €, riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene potovanja. 
Popust za otroka do 12. leta starosti, ki biva v sobi skupaj s starši in spi na dodatnem ležišču: 18 EUR Program se izvaja v sodelovanju s partnersko agencijo.

1. dan:  SLOVENIJA – SKOPJE 
Zbirališče potnikov na odhodnem letališču v Ljubljani. V primeru 
poleta z drugega letališča bo organiziran prevoz na letališče.  Di-
rekten polet proti Skopju. V zgodnjih popoldanskih urah bomo pri-
stali v prestolnici Severne Makedonije. Nastanitev v strogem cen-
tru mesta.. Popoldanski informacijski potep po mestu in prosto za 
večerno pohajkovanje. Zvečer organizirana tradicionalna večerja.

2. dan: SKOPJE 
Po zajtrku se bomo podali na poldnevni ogled mesta, ki ga reka 
Vardar deli na dva dela, na pravoslavni in muslimanski. Na stav-
bah se vidi močan vpliv turške arhitekture, čeprav je velik del me-
sta hudo poškodoval potres leta 1963.  V zadnjih letih pa je Sko-
pje doživelo prav neoklasicistični arhitekturni preporod. Pot nas 
bo vodila mimo parlamenta, opere in katedrale Sv. Klimenta. Po-
stali bomo pred staro železniško postajo, kjer lahko na urnem 
stolpu še vedno vidimo čas, ko se je ura v času potresa ustavila. 
Sprehodili se bomo tudi preko Kamnitega mostu, ki ga je dal zgra-
diti že Justinijan, utrdil ga je pa eden največjih turških sultanov, 
Mehmed II. Osvajalec. Srečanje z veličastnim glavnim trgom in 
spominskim obeležjem Nobelove nagrajenke za mir, matere Tere-
ze. Ob zvokih romske glasbe se bomo zapeljali do Šutke, kjer živi 
večina romske populacije in predstavlja največje strnjeno romsko 
naselje v južni Evropi. Še minutka vožnje in pred vami se bo odprl 
pogled z utrdbe Kale. Pot nas bo nadalje vodila  do starega bazar-
ja, največjega na Balkanu. Tu je tudi najlepša Mustafa Paša moše-
ja in nekaj korakov stran pravoslavna cerkev sv. Odrešenika, kjer 
je na dvorišču grob največjega narodnega junaka, Goce Delčeva. 
Prost preostanek dneva. Nočitev v hotelu.

3. dan: SKOPJE 
Zajtrk. Prost dan za individualno odkrivanje Skopja. Lahko pa se 
odločite za imeniten izlet do najbolj vinorodne pokrajine  Sever-
ne Makedonije – do Tikveša. Obiskali bomo vinsko klet, si privo-
ščili 3-hodno tradicionalno kosilo, degustirali vina in se nato vrnili 
v Skopje. Vrnitev v hotel. Priprava na silvestrovo. Lahko ga preži-
vite po svoje. Za vse, ki bi želeli skočiti v novo leto ob glasbi, dobri 
večerji, neomejeni pijači v prijetnem ambientu… pa bo organizi-
rano silvestrovanje. Balkansko, takšno kot ga imamo radi. V resta-
vraciji hotela v centru mesta. Ob glasbi, bogati večerji in neome-
jeni konzumaciji pijače. Srečno novo leto.

4. dan: SKOPJE – SLOVENIJA
Zajtrk. Prosto do organiziranega transferja  na letališče. Direktni 
polet do odhodnega letališča v Ljubljani.

1. dan: SLOVENIJA – JAJCE – LAKTAŠI 
Zgoden nočni odhod. Vožnja z avtobusom na relaciji  Maribor, 
Zagreb in Slavonski Brod proti Jajcu. Po prihodu v Jajce si bomo 
ogledali slapove na sotočju Plive in Vrbasa. Sprehodili se bomo 
do muzeja Avnoja. Ogled dvorane, kjer je potekalo 2. zasedanje 
Avnoja 29. 11. – 30. 11. 1943. V kletnih prostorih je razstava skic 
Riharda Jakopiča. Skice so iz časa zasedanja in poti slovenskih de-
legatov na srečanje. Po ogledu se bomo odpravili peš v stari del 
Jajca, kjer bomo spoznali zakaj mestu pravijo »kraljevsko mesto«. 
Organizirano kosilo v domači bosanski restavraciji. Po kosilu vož-
nja do kraja Laktaši pri Banja Luki, kamor bomo prispeli v po-
znih popoldanskih urah. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev. 
Po želji še večerno kopanje v termalnem bazenu.

2. dan: LAKTAŠI – BANJA LUKA 
Po zajtrku vožnja z avtobusom do Banja Luke in ogled mesta. 
Sprehodili se bomo od pravoslavne saborne crkve Kristusa odre-
šenika do trdnjave. Nekaj prostega časa za individualne oglede. 
Organizirano kosilo v čevabdžinici »Kod Muje«. Vrnitev v hotel in 
priprave na gala silvestrsko večerjo z glasbo. SL
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3. dan: LAKTAŠI – SLOVENIJA 
Po kasnejšem zajtrku se bomo začeli vra-
čati proti domu, kamor bomo prispeli v po-
znih popoldanskih urah.

SILVESTROVANJE 
V SKOPJU
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OTVORITEV SMUČARSKE SEZONE

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

CAMPITELLO - ITALIJA

ARABBA - ITALIJA

PASSO CAMPOLONGO - ITALIJA

KRONPLATZ - ITALIJA

MARMOLADA - ITALIJA

ALTA BADIA - ITALIJA

HOTEL MEDIL ****
11. – 15. 12. 2019

4x polpenzion + 4 dnevna smučarska vozovnica
 Dolomiti Superski

CENA: 439 €

HOTEL AL FORTE ***
11. – 15. 12. 2019

4x polpenzion + 4 dnevna smučarska vozovnica 
Dolomiti Superski

CENA: 372 €

HOTEL LAGUSCEI ***
4. – 8. 12. 2019 in 15. – 19. 12. 2019

4x polpenzion + 4 dnevna smučarska vozovnica 
Dolomiti Superski

CENA: 462 €

HOTEL ADLER ****
7. – 11. 12. 2019 in 15. – 19. 12. 2019

4x polpenzion + 4 dnevna smučarska vozovnica 
Kronplatz

CENA: 375 €

HOTEL TYROLIA ***
11. – 15. 12. 2019

4x polpenzion + 4 dnevna smučarska vozovnica 
Dolomiti Superski

CENA: 340 €

HOTEL BELVEDERE ***
11. - 15. 12. 2019 in 17. - 21. 12. 2019

4x polpenzion + 4 dnevna smučarska vozovnica 
Dolomiti Superski

CENA: 481 €

SM
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BUDIMPEŠTA OB 
DNEVU ŽENA
Odhod: 7. – 8. 3. 2020

IZJEMNO 
UGODNO!

CENA: 80 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestnine in parkirnine, 1x nočitev in zajtrkom v hotelu 4* v dvoposteljnih sobah (twc), vstopnino v Štefanovo cerkev, vse oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo potovanja ter 22% DDV.

DOPLAČILA (po želji ob prijavi):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 juž-
ni strani Blatnega jezera do madžarske prestolnice Budimpešte,  
kamor bomo prispeli v dopoldanskih urah.  Reka Donava deli me-
sto na dva dela: mlajši Budim in starejšo, ravninsko Pešto. Naj-
prej 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 prestolni-
ce.  Panoramsko se bomo peljali skozi mesto in si ogledali: stadi-
on NEP, trg Junakov, Štefanovo cerkev, opero, parlament, veri-
žni 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 fol-
klornim programom. Nočitev v hotelu.

2.dan: BUDIMPEŠTA – SLOVENIJA 
Po zajtrku si bomo ogledali Ribiško trdnjavo iz katere se nudi kra-
sen razgled nad celim mestom. Po želji notranji ogled prečudovi-
te Matjaževe ali kronske cerkve (doplačilo na licu mesta).  Nato 
se bomo po želji še z ladjico popeljali po reki Donavi in mesto do-
živeli še z druge perspektive. Še nekaj prostega časa, zatem pa 
vožnja nazaj proti domu, kamor bomo prispeli v kasnejših večer-
nih urah.



LONDON ZA 
DAN ŽENA 

Odhod: 5. – 8. 3. 2020
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CENA: 390 EUR pri udeležbi minimalno 35 oseb
CENA VKLJUČUJE:
povratno letalsko vozovnico na relaciji LJU – STN in GTW - LJU z Easyjetom,  letališke in varnostne pristojbine,  1 kos ročne prtljage, ki se sme vzeti na letalo  (mere prtljage: 56 x 45 x 25 cm***),  povratni avtobusni transfer: letališče – panoramski ogled Londona - hotel – letališče, 2 celodnevni vozovnici za vožnjo s podzemno železnico, 3x nočitev s kontinentalnim zajtrkom v hotelu 3* v centru Londona v dvoposteljnih sobah,  vstopnico za ogled muzikala Fantom iz Opere (kategorija Grand Circle), vse oglede zunanjosti po programu,  vodenje in organizacijo potovanja in 22% DDV.

DOPLAČILA (po želji ob prijavi):povratni prevoz do letališča 30 €, ogled muzeja voščenih lutk Madame Tussaud's 35 €, vožnja z ladjico po Temzi 12 €, enoposteljna soba 90 €, riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja.
POPUST: 
otroci do 15. leta v sobi z 2 odraslima 10 % (št. troposteljnih sob je omejeno).

OSEBNA PRTLJAGA***
Ročna prtljaga, ki jo boste vzeli s seboj na letalo ne sme presegati naslednjih mer: 56x 45x 25 cm. S seboj lahko vzamete samo 1 kos ročne prtljage (samo torba) in nikakor torba + nahrbtnik, saj bi v tem primeru na letališču morali doplačati prtljago. 

Potovati je potrebno z dokumentom (osebna izkaznica ali potni list), ki ste ga posredovali ob prijavi (splošni pogoji letalskega prevoznika Easyjet).

1. dan: SLOVENIJA – LONDON
Zbor potnikov na ljubljanskem letališču dr. Jožeta Pučnika ob 9.00. 
Ob 11.00 polet letala EASYJET na letu EZY 3246  proti londonske-
mu letališču Stansted. Po pristanku ob 12.15 avtobusni prevoz v 
London in namestitev v hotelu. Po krajši osvežitvi se sprehodili do 
Trafalgarjevega trga, ki predstavlja osrednji londonski trg z Nelso-
novim spomenikom in fontanami. Na znamenitem Leister squa-
re bo na voljo nekaj prostega časa za kavo in okrepčilo. Ob 19.30 
si bomo ogledali veličastni muzikal Fantom iz Opere, ki ga v Lon-
donu igrajo neprekinjeno od leta 1986. Po ogledu povratek v ho-
tel in nočitev.

2. dan: LONDON
Po zajtrku se bomo podali na celodnevno odkrivanje in občudo-
vanje londonskih  znamenitosti. Sprehodili se bomo po Green 
parku do Buckingamske palače, z vrha katere plapola zastava v 
času, ko je kraljica doma. Sprehod bomo nadaljevali po parku sv. 
Jakoba do Westminstrske opatije, kjer so bili kronani in pokopa-
ni slavni kralji in kraljice (zunanji ogled). Občudovali bomo zna-
meniti londonski parlament in Big Ben, ki je nepogrešljivi simbol 
Londona v svetu. Ogledali si bomo zunanjost mogočne trdnjave 
Tower in znamenitega mostu Tower bridge. Nekaj prostega časa 
za nakupe ali samostojna potepanja po mestu. Nočitev  v hotelu.

3. dan: LONDON
Po zajtrku se bomo odpravili do naravoslovnega muzeja, pozna-
nega iz filma »Noč v muzeju«. Navdušilo vas bo okostje dinoza-
vra, zbirke življenja in zemlje, kjer so prikazani nastanek zemlje, 
vulkanizem, favna in flora. Sledil bo sprehod do Harrodsa, najbolj 
znane in najbolj prestižne londonske trgovine. Popoldne se bomo 
prepustili vrvežu na Oxford Streetu in si privoščili nekaj časa za 
nakupe, kosilo … Proti večeru se bomo sprehodili še do Covent 
Gardna, znane pokrite tržnice in zbirališča številnih umetnikov. 
Po želji ogled muzeja voščenih lutk Madame Tussaud's in vožnja z 
ladjico po reki Temzi. Nočitev v hotelu

4. dan: LONDON – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo odpravili še na ogled britanskega muzeja, ki 
velja za enega največjih na svetu. Pred povratkom na letališče se 
bomo ustavili še pri katedrali sv. Pavla. Sledi avtobusni transfer do 
letališča Gatwick, prijava na let in polet letala Easyjet na letu EZY 
8421 ob 17.10 proti Ljubljani, kjer bomo pristali ob 20.20.

IZJEMNO 
UGODNO!

Z OGLEDOM 
FANTOMA IZ OPERE
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povratni letalski prevoz v ekonomskem razredu na relaciji Ljubljana – Istanbul – Ljubljana, 1x oddano prtljago do 23 kg,  letališke in varnostne pristojbine, avtobusne prevoze po programu, 3x polpenzionsko namestitev v dvoposteljnih sobah v hotelu 4*, vstopnine za notranje oglede: Hagie Sofie, palače Topkapi in podzemne cisterne, vodenje in organizacijo potovanja.

DOPLAČILA (po želji ob prijavi):povratni prevoz do letališča 30 €, enoposteljna soba 60 €, izlet z ladjo po Bosporju 25 €, ogled palače Dolmabače 20 €, riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja.

ISTANBUL – 

Odhod: 26. – 29. 3. 2020

CENA POTOVANJA FIRST MINUTE DO 
31. 10. 2019 REDNA CENA

pri udeležbi 
minimalno 30 oseb 495 € 520 €

VKLJUČENEVSTOPNINE INPOLPENZIONI 
V

HOTELU 4*

Mesto je bilo ustanovljeno okoli leta 660 pred našim štetjem 
kot Bizanc. Leta 330, ko  ga je cesar Konstantin Veliki razglasil za 
glavno mesto vzhodnega dela Rimskega imperija,  je postal Kon-
stantinopel, za mestno središče pa so uporabljali ime Stamboul. 
Domačini  so  tako mesto od 15.  stoletja klicali Istambol,  kar po-
meni Mesto Islama. Carigrad pa je staro slovansko ime, ki so ga 
poznali in uporabljali skoraj vsi slovanski jeziki. Verjetno ga ni Slo-
venca, ki se mesta ne spomni po finalni tekmi evropskega košar-
karskega prvenstva. Ljubitelji  telenovel  in filmov pa ga poznate 
po uspešnicah kot so Moja boš, Istanbulska nevesta, Inferno, Ja-
mes Bond- iz Rusije z ljubeznijo …

1. dan: LJUBLJANA – ISTANBUL
Zbor potnikov ob 7.30 na ljubljanskem letališču  dr. Jožeta Pučni-
ka. Prijava na let, ureditev formalnosti in polet letala Turkish Air-
lines TK 1062  ob 9.40 uri proti Istanbulu. Po prihodu avtobusni 
prevoz do hotela in nastanitev. Z vodnikom se bomo sprehodili po 
centru starega dela Istanbula, do trga Beyazit in mošeje, mimo 
hanov, medres in spominskega stebra cesarja Konstantina, vse do 
trga Sultanahmet. Začutili bomo prvi utrip mesta s številnimi lo-
kali in trgovinicami. Namestitev v hotelu,  večerja in nočitev.
 
2. dan: ISTANBUL 
Po zajtrku bo dan namenjen ogledu glavnih mestnih znamenito-
sti (3 vstopnine in lokalni vodnik so že vključeni v ceni: Agia So-
fia, Topkapi palača ter Podzemna cisterna). Obiskali bomo Mo-
dro mošejo s skrivnostno modro meglico, ki jo mošeji pričara sko-
raj 21.000 belo modrih ploščic iz Iznika, cerkev sv. Modrosti »Ha-
gia Sofia«, 1000 let največja krščanska cerkev na svetu, palače 
Topkapi, ki je bila palača turških sultanov, nekdanjega Hipodro-
ma in veličastne Podzemne palače. Med ogledi bo prosto za ko-
silo v kateri izmed številnih lokant, tradicionalnih turških gostiln.
Zvečer se bomo sprehodili do največjega istanbulskega trga Ta-
ksim in vedno polne vrveža Istiklal ulice s številnimi trgovinami, 
restavracijami in lokali. Sledila bo zanimiva pešpot  čez istanbul-
ski Montmartre,  mimo Galata stolpa vse do Galata mostu, ki 
vodi čez Zlati Rog in od koder je dih jemajoč pogled na osvetljeni 
večerni Istanbul.  Kot pravi domačini bomo v katerem izmed lo-
kalov pod mostom popili turški čaj. Povratek v hotel, večerja in 
nočitev. 

3. dan: ISTANBUL
Po zajtrku se bomo sprehodili do ene najlepših in največjih mošej 
Istanbula, Sulejmanove mošeje, v bližini se nahajata tudi grobni-
ci Sulejmana in njegove žene Hurrem. Sledila bo pot mimo šte-
vilnih starodavnih hanov in trgovin ob Velikem bazarju, vse do 
Zlatega roga. Po želji (doplačilo) plovba z ladjo po Bosporju - Bo-
sporski ožini med Evropo in Azijo, ob razkošnih palačah sultanov 
in luksuznimi vilami turške elite, pod obema mostovoma nad Bo-
sporjem. Nato se bomo izkrcali na azijski strani Istanbula, se spre-
hodili do tržnice in mošeje Mihrimah, ki je bila ljubljena hči Su-
lejmana Veličastnega.  Sledi vožnja skozi podmorski tunel Mar-
maray do Egipčanske tržnice, kjer se bomo izgubili med številni-
mi trgovinicami z dišavami in začimbami. Čas za pozno kosilo. Po-
zno popoldne bomo obiskali še največjo pokrito tržnico na svetu 

in pokazali spretnosti pogajanja za čim nižje cene. Zvečer po želji 
ob doplačilu predlagamo obisk nočnega lokala z večerjo in trebu-
šnimi plesalkami ali pa morda obisk predstave plešočih dervišev. 
Večerja v hotelu in nočitev.

4. dan: ISTANBUL – LJUBLJANA
Po zajtrku bo zadnji dan namenjen nakupom ali ogledu palače 
Dolmabahče, od koder je zadnjih šest sultanov vladalo Otoman-
skemu cesarstvu in je primer moderne otomanske palače, ki spo-
minja na razkošne evropske dvorce (doplačilo). 
Po ogledih ali nakupih, vožnja na letališče.  Prijava na let in po-
let letala Turkish Airlines ob 17.50 na letu TK 1063 nazaj proti Lju-
bljani, kamor bomo prispeli ob 19.05. 

MESTO DVEH CELIN
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BALKANSKA 
NOSTALGIJA – 

Odhod: 14. – 19. 4. 2020

CENA: 390 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestne pristojbine, 2x polpenzionsko namestitev v hotelu 3* v Skopju, 1x polpenzionsko namestitev v hotelu 3* na Ohridu, 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* na Ohridu z večerjo v lokalni restavraciji z živo glasbo in folklornim programom, oglede in vstopnine po programu: cerkev sv. Sofije v Ohridu, Samoilova trdnjava, samostan sv. Naum, cerkev sv. Spasa v Skopju,  samostan sv. Jovana Bigorskega, muzej na vodi v Ohridu, arheološko nahajališče na Ohridu, vstopnica za arheološko nahajališče Heraclea pri Bitoli, vožnjo z ladjico po Ohridskem jezeru,  obvezne lokalne vodnike v Skopju, Ohridu in  v Bitoli, vodenje in organizacijo potovanja.

DOPLAČILA (po želji ob prijavi):enoposteljna soba 80 €, riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45% cene potovanja.

1. in 2. dan: SLOVENIJA – SKOPJE
Odhod avtobusa ob 21. uri. Prestop meje s Hrvaško in nočna vo-
žnja v smeri Slavonskega Broda, Sremske Mitrovice, Beograda in 
južne Srbije proti Severni Makedoniji. Opoldanski prihod v pre-
stolnico Severne Makedonije, Skopje. Prvo spoznavanje mesta s 
kratko panoramsko vožnjo: parlament, »Nova Makedonija«, gle-
dališče. Podali se bomo skozi orientalski del mesta iz 16. in 17. 
stoletja, nekoč najbogatejši trgovski center na Balkanu, skopsko 
čaršijo, Kuršumli han, Daut-pašin hamam, javno kopališče iz 16. 
stoletja, Begovo džamijo.  Namestitev v hotelu, večerja in nočitev.

3.dan: SKOPJE – NACIONALNI PARK MAVROVO – ČRNI DRIM – 
OHRID
Po zajtrku slovo od Skopja in nadaljevanje poti mimo Tetova, sko-
zi čudovito pokrajino zahodne Makedonije. Na poti postanek za 
ogled izvira Vardarja, prav tako bomo uživali v panorami parka 
Mavrovo s številnimi starimi samostani, vožnji ob Črnem Drimu, 
vse do njegovega izvira, Ohridskega jezera. Ogledali si bomo sa-
mostan sv. Jovana Bigorskega. Popoldanski prihod do Ohridske-
ga jezera in do mesta Struga.  Ogled mesta. Namestitev hotelu na 
Ohridu, večerja in nočitev.   
 
4.dan: OHRID – SV. NAUM – OHRID
Po zajtrku se bomo odpravili na poldnevni izlet ob jezeru. Ob 
vzhodni obali Ohridskega jezera bomo nadaljevali do še enega bi-
sera - samostana sv. Nauma. Ohridsko jezero je pravo sveto me-
sto, saj je imelo na svojem vrhuncu preko 350 aktivnih samosta-
nov in cerkva. Povzpeli se bomo do samostanske cerkve sv. Na-
uma. Ogled in nekaj prostega časa. Zgodaj popoldan panoram-
ska vožnja z ladjico po jezeru. Po povratku ogled mesta Ohrid, ki 
je pod zaščito Unesca:  cerkev sv. Zofije, Samoilov stolp in ostale 
znamenitosti nekaj prostega časa za sprehod po ohridski “čaršiji” 
in manjši nakup. Povratek v hotel, večerja v lokalni restavraciji z 
glasbo in folklornim programom. Nočitev v hotelu.

5. dan: OHRID – BITOLA – KAVADARCI – SKOPJE
Po zajtrku nadaljevanje vožnje do Prespanskega jezera in nada-
lje do Bitole, kjer je imel svoj sedež kralj Filip II., oče Aleksandra 
Velikega. Postanek za sprehod po mestu in ogled. Nekaj proste-
ga časa. Nato bomo nadaljevali do arheološkega parka Heraclea 
Lyncestis. Po ogledu vožnja po Prilepskem polju (poznano po pri-
delovanju tobaka) do Prilepa in naprej do vinogradniškega ob-
močja Kavadarci. Postanek za ogled kleti Tikveš, malica in degu-
stacija njihovih vin. Po ogledu vožnja po avtocesti ob reki Vardar 
mimo Velesa proti Skopju. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev.

6. dan: SKOPJE – LESKOVAC – SLOVENIJA
Zajtrk in slovo od Severne Makedonije. Vožnja po južnem delu Sr-
bije. Postanek v mestu Leskovac, kjer si bomo po želji privoščili » 
kaj dobrega« z žara. Nadaljevanje poti po Srbiji mimo Niša, Beo-
grada in naprej na Hrvaško. V Slovenijo bomo prišli v zgodnjih ju-
tranjih urah naslednjega dne. 

NOVO!

SEVERNA 
MAKEDONIJA 
»A LA CARTE«



18

SP
O

M
LA

D
A

N
SK

A
 P

O
T

EP
A

N
JA

VELIČASTNA TURŠKA 
PRAVLJICA 

Odhod: 23. – 30. 4. 2020

1. dan: SLOVENIJA – ISTANBUL
Let s posebnim letalom (čarter let) iz Ljubljane proti Istanbulu. Po 
pristanku vas bo, na izhodu iz letališča,
pričakal vaš spremljevalec. Sledi transfer do hotela, namestitev 
in večerja.
      
2. dan: ISTANBUL – nepozabna čarobna metropola 
Po zajtrku vožnja do hipodroma. na katerem so se v preteklosti 
zbirali ljudje. Ogledali si bomo tri znamenite spomenike iz pozne 
antike: Modro mošejo, edino mošejo s šestimi minareti na sve-
tu, ki so jo začeli graditi leta 1609 in jo dokončali leta 1616; naj-
pomembnejšo mojstrovino bizantinske umetnosti - Hagijo Sofijo. 
Najprej je bila krščanska cerkev, nato mošeja, danes pa je muzej, 
ki ga imenujejo tudi osmo čudo sveta ter palačo Topkapi, ki je bila 
skoraj 400 let glavna rezidenca osmanskih sultanov. Tedaj je bila 
palača prizorišče številnih zgodovinskih državnih dogodkov in za-
bav, danes pa je muzej, kjer se nahaja kolekcija mnogih vrednih 
umetnin. Palača se stoji na vrhu enega izmed sedmih gričev Is-
tanbula, med Zlatim rogom, Bosporjem in Marmarskim morjem. 
Popoldan se bomo sprehodili po Grand Bazarju, ogromni zgrad-
bi bazarjev v starem delu mesta, prepleteni z labirintom uličic in 
prehodov. Za zaključek dneva obiščemo še egipčanski ali zeliščni 
bazar. Večerja in nočitev v hotelu.
    
3. dan: ISTANBUL – ANKARA
Po zajtrku se boste lahko odločili za panoramsko plovbo z ladji-
co po Bosporju (doplačilo). Ob vožnji med obema obalama, med 
Evropo in Azijo, vlada harmonija preteklosti in sedanjosti, ki sega 
od blišča do nepopisnih lepot. Že od nekdaj se je bivanje ob slad-
ki vodi obal Azije smatralo za privilegij mogočnih in bogatih. Sledi 
vožnja proti Ankari, glavnemu mestu Turčije. Po prihodu v Anka-
ro naredimo postanek na razgledni točki, od koder je čudovit raz-
gled na večji del Ankare. Sledi obisk muzeja anatolskih civilizacij. 
Večerja in nočitev v hotelu.

4. dan: KAPADOKIJA
Zajtrk, zatem pa vožnja v visokogorje. Kapadokija je dih jemajo-
ča pokrajina, obkrožena z impozantnimi gorami. Pokrajina Kapa-
dokije s svojimi oblikami, podzemnimi cerkvami in bivališči spo-
minja na površje Lune. Skalovje raznih oblik in velikosti se dviga 
iz zemlje, kot ogromne gobe, medtem ko vas v stene klesane hiše 
in elegantni hoteli opazujejo z vseh strani. Prvi pribežniki so se na 
tem področju naselili v 7 st. Kasneje so jim sledili menihi, ki so tu 
izdolbli cerkve, kapele in samostane. Večerja in nočitev v hlotelu 
na območju Kapadokije.

5. dan: GÖREME – UCHISAR
Po zajtrku si bomo v mestu Göreme ogledali podzemno jamsko 
cerkev, ki je pod zaščito Unesca. Tukaj se je narava predala fanta-
ziji; pokrajina sestoji iz kamnitih sten, piramidnih kamnov in kegl-
jev iz lehnjaka, ki so preluknjani kot mravljišče. Sledi vožnja sko-
zi dolino Simon ali „Dolino menihov“, imenovano tudi „Dolina 
pravljičnih dimnikov“. Pokrajina je s svojimi izoliranimi ali združe-
nimi 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. Obiskali bomo tkalnico preprog in 
spoznali postopek izdelave preproge. Za zaključek dneva se bomo 
sprehodili še po čudovitem mestu Avanos, znanem po lončarski 
umetnosti. Povratek v hotel, večerja in nočitev. 

6. dan: KONYA – MEVLANA – ANTALYA
Po zajtrku se zapeljemo po raznoliki pokrajini do Konye, ki je bila 
v zgodnjem srednjem veku prestolnica Turkov Seldžukov in nji-
hovih sultanov. Ogledali si bomo znameniti samostan Mevlana, 
od koder izhaja red vrtečih se dervišev. Danes je samostan mu-
zej muslimanske in zakladnica turške umetnosti. Nato nadaljuje-
mo pot skozi čudovito gorovje Taurus proti območju Antalye. Na-
mestitev v hotelu, večerja in nočitev.
    
7. dan: ANTALYA 
Po zajtrku ogled Antalye, enega najlepših mest turške riviere z 
bogato vegetacijo in prekrasno kuliso gorovja Taurus v ozadju. 
Prepoznavna silhueta mesta je minaret Yivli Minare in stolp z uro 
na Kalekapisi, stari mestni trdnjavi ter romantični stari del me-
sta s pristaniščem. Tukaj boste imeli tudi možnost ugodnega na-
kupa nakita in usnjenih izdelkov. Obiskali bomo zlatarno in doži-
veli umetnost izdelave nakita ter uživali v čudoviti modni reviji z 
usnjenimi oblačili. Za zaključek dneva si bomo ogledali še zname-
niti slap Karpuzkaldiran. Večerja in nočitev.
    
8. dan: ANTALYA – SLOVENIJA 
Po zajtrku transfer na letališče in povratni let nazaj proti domu.

CENA: 579 EUR pri udeležbi minimalno 35 oseb
CENA VKLJUČUJE:
čarterski letalski prevoz v ekonomskem razredu na relaciji Ljubljana – Istanbul in Antalya – Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, 7x polpenzionsko namestitev v hotelih 4* in 5* (dvoposteljne sobe, twc), oglede z vstopninami po programu, avtobusne prevoze po programu s klimatiziranim turističnim avtobusom, slovensko spremstvo med potovanjem po Turčiji in lokalno vodenje, organizacijo in izvedbo potovanja.

DOPLAČILO (po želji ob prijavi): fakultativni izleti (vožnja z ladjico po Bosporju 30 €, turški večer 45 €, dolina Ilhara s podzemnim mestom 55 €), pijača ob obrokih, enoposteljna soba 159 €, transfer do odhodnega letališča, riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja.

Opombe: Za potovanje potrebujete potni list, ki mora biti veljaven še vsaj 6 mesecev od datuma zaključka potovanja. Program potovanja izvajamo v sodelovanju s partnersko agencijo.

ISTANBUL, ANKARA, 
KAPADOKIJA, ANTALIJA 

NOVO
IN 

ATRAKTIVNO



CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestne pristojbine in parkirnine, 1x polpenzionsko namestitev v hotelu 4* v dvoposteljnih sobah, jutranji posladek na avtobusu, ogled zbirke Tractor story z degustacijo pršuta, kosilo na ladji drugi dan in celodnevni izlet z ladjo ob Istrski obali, zabavo z živo glasbo v hotelu, vse oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo potovanja ter 22 % DDV.

DOPLAČILA (po želji ob prijavi):enoposteljna soba 30 €, riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene potovanja.

OČARLJIVA HRVAŠKA 
ISTRA IN »FISH PIKNIK« V 
LIMSKEM KANALU
Odhod: 9. – 10. 5. 2020
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TRADICIONALNO 
POZEJDONOVO POVABILO 
NA LEPŠE

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

1.dan: SLOVENIJA – BUJE – TRAKTOR STORY – POREČ
Odhod avtobusa ob 6. uri. Vožnja v smeri Ljubljane, Postojne in 
Kopra v Hrvaško Istro do mesteca Buje. Buje so bile dolgo časa 
središče Istre. Odkar skozi mesto ne pelje več glavna cestna pove-
zava za poletne turiste, so Buje postale obvezna točka postanka 
za vse ljubitelje istrske arhitekture in tradicije. Privoščili si bomo 
čas za jutranjo kavico, nato pa se sprehodili po starem mestnem 
jedru Buj. Nadaljujemo do Nove vasi pri Poreču, kjer je postavlje-
na stalna razstava posvečena kmetijstvu. Predstavlja ga s pred-
meti in stroji, tesno povezanimi na zgodovino teh krajev. Prvi del 
razstave je stalna postavitev petdesetih traktorjev in kmetijskih 
strojev imenovana Traktor story. Mnogim zbuja nostalgijo stari 
Fordson iz leta 1923, prvi traktor, ki je prišel v Novo vas in dizelski 
motor z žarilno glavo, ki je včasih poganjal mlin v Poreču.  Pred-
stavljeni so tudi  številni dokumenti in fotografije iz tistih časov. 
Po ogledu malica - odličen istrski pršut. Popoldan nadaljujemo 
do Poreča. Mesto je bilo nekoč središče bogatih plemenitašev in 
rimske aristokracije, danes pa je turistična točka Istre, znana po 
številnih znamenitostih, ki se na njegovih ulicah izmenjujejo prav 
tako kot so se izmenjavali vladarji v njegovi burni zgodovini. Spre-
hod po starem delu mesta.  Namestitev v hotelu, večerja in  Po-
zejdonova zabava z živo glasbo. Nočitev v hotelu.

2.dan: POREČ – LIMSKI KANAL – ROVINJ – SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja do rive v Poreču, kjer se bomo vkrcali  na lad-
jo. Dan bo namenjen zanimivi  plovbi med otočki in zahodno istr-
sko obalo do Limskega kanala, ki je dolg 9 km, širok okoli 600 me-
trov, stene pa se dvigajo do 100 metrov visoko. Poznam je po go-
jiščih školjk in restavracijah, ki ponujajo morske specialitete. Pri-
jazni gostitelji nam bodo pripravili na ladji »piknik kosilo« na nji-
hov način ter postregli z ribo ali mesom. Po okusnem kosilu bomo 
s plovbo nadaljevali do Rovinja.  Lokalno prebivalstvo živi v glav-
nem od turizma, ribolova, kmetijstva, gojenja vinske trte in pride-
lave vina. Ponosni so na bogate naravne in kulturne znamenitosti, 
kot so staro mestno jedro, razkošen parkovni gozd Zlatni rt, zašči-
teni otoki in del ob obali. Krajši sprehod po mestu in nekaj proste-
ga časa. Popoldan se bomo z ladjo vračali proti Poreču, od tam pa 
pot nadaljevali proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah.

CENA POTOVANJA FIRST MINUTE DO 
1. 12. 2019 REDNA CENA

pri udeležbi 
minimalno 100 oseb 160 € 170 €
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ROMANJE V 
MEDŽUGORJE
Odhod: 19. - 21. 6. 2020

Odhod: 6. – 7. 6. 2020

CENA: 155 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE: 
prevoz z udobnim 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 želji ob prijavi):enoposteljna soba 20 €, riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja.

CENA: 159 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE: 
prevoz z udobnim turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), vse oglede zunanjosti po programu, 1x polpenzion v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah, vožnjo z ladjo po Donavi na relaciji: Passau – Linz, vodenje in organizacijo potovanja, vse oglede zunanjosti po programu, osnovno nezgodno zavarovanje in DDV. 

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

1.dan: SLOVENIJA – ZADAR – MEDŽUGORJE
Odhod avtobusa ob 5.00. 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.  Prosti čas za nakup spominkov, 
nabožnih predmetov, osebne pobožnosti … Popoldne se 
bomo povzpeli še na  Crnico, kjer se je Marija prvič prikazala 
vidcem. Večerja v hotelu. Priložnost adoracij ali osebnih 
pobožnosti. Nočitev.

3. dan: MEDŽUGORJE – VEPRIC – SLOVENIJA
Po zajtrku in sveti maši se bomo pričeli vračati 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.

1.dan: SALZKAMMERGUT – BAD ISCHL – SV. WOLFGANG – PASSAU
Odhod avtobusa ob 5. uri zjutraj. Vožnja mimo Gradca in naprej 
v smeri Bad Ausseja, poznanem po vsakoletnem prazniku narcis, 
do Bad Ischla. Mesto je poznano po cesarski vili, kjer sta svojo za-
roko praznovala cesar Franc Jožef in cesarica Sissi in po termal-
nih vrelcih. Sprehod po mestu in ogled glavnih znamenitosti: ce-
sarska vila (doplačilo za ogled notranjosti), cerkev sv. Miklavža, 
trg Esplanade... Na voljo nekaj prostega časa za kavo v zname-
niti slaščičarni Zauner. Sledi vožnja do jezera sv. Wolfganga, kjer 
si bomo ogledali istoimenski kraj ob jezeru, ki je poznan po cer-
kvici sv. Wolfganga in hotelu »Pri belem konjičku« za katerega je 
Ralf Benatzky napisal istoimensko opereto. V popoldanskih urah 
bomo prispeli v romantično mesto Passau, ki leži na stičišču treh 
rek, kar mu daje še poseben čar. Ogled katedrale sv. Štefana, kjer 
najdemo največje orgle na svetu, mestne hiše, donavskega na-
brežja »Dreiflüsseck«, kjer se srečajo vse tri reke: Ilz, Inn in Dona-
va. Zvečer namestitev v hotelu v okolici mesta, večerja in nočitev.

2. dan: PASSAU – LINZ – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo ob 9. uri vkrcali na ladjo. Predali se bomo sli-

kovitemu križarjenju po Donavi (Passau – Linz). Vožnja po reki 
Donavi traja približno 5 ur. V Linz bomo prispeli okoli 14.00. Sle-
dil bo sprehod skozi staro mestno jedro in prestolnico Zgornje Av-
strije. Ogledali si bomo glavne znamenitosti, med drugim glavni 
trg s kužnim znamenjem, Martinovo cerkev, ki velja za najzname-
nitejšo stavbo v mestu. Po ogledih povratek  proti domu mimo 
Lienza in Gradca, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

Z LADJO PO 
DONAVI IN DEŽELA 
LEDENIŠKIH JEZER



V OBJEMU NARAVE »LIENZ 
IN KRIMMLSKI SLAPOVI«

OLIMPIJSKO SARAJEVO, 
NEKDANJA PRESTOLNICA 
TRAVNIK IN SREDIŠČE 
BOSANSKEGA KRALJESTVA JAJCE

Odhod: 25. 6. 2020

Odhod: 20. – 21. 6. 2020

CENA: 50 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE: 
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestnine in cestne takse, vstopnino za ogled Krimmlskih slapov, vse oglede zunanjosti po programu,  vodenje in organizacijo izleta ter 22% DDV.

CENA: 90 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE: 
prevoz z udobnim turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestnine in parkirnine, 1x nočitev z zajtrkom v hotelu 4* v dvoposteljnih sobah, obvezno lokalno vodenje po Sarajevu, oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo potovanja in DDV.

DOPLAČILA (po želji želji ob prijavi):enoposteljna soba 20 €, samopostrežna večerja v hotelu 10 €, riziko odpovedi turističnega potovanja 4,45% cene aranžmaja.

Odhod avtobusa ob 5. uri. Prestop meje na Karavankah in 
nadaljevanje poti mimo Beljaka in Spittala ob Dravi do Lienza, 
glavnega mesta vzhodne Tirolske. Postanek in sprehod po 
starem mestnem jedru do glavnega trga. Nadaljevanje vožnje 
skozi predor Felbertauern do Mittersilla. Dopoldanski prihod 
v Krimmel. 
Ogled slapov, ki so največji v Evropi in peti največji na svetu. 
Skupna višina padajočih voda, ki v treh slapovih pada v 
dolino je 380 m.  Do slapov po panoramski poti je treba peš 
s parkirišča (do spodnjega slapa 15 minut hoje). Po želji in 
ob ugodnem vremenu se je možno sprehoditi do zgornjih 
slapov. Popoldanska vrnitev po dolini reke Salzach. Postanek 
za krajši ogled letoviškega in smučarskega kraja Zell am Zee ob 
istoimenskem jezeru pod Kaprunom. Pozno popoldan vrnitev 
proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah.

1.dan: SLOVENIJA – SARAJEVO
Odhod ob 2. uri zjutraj. Vožnja mimo Zagreba do Slavonskega 
Broda. Prestop meje z Bosno in nadaljevanje vožnje do Saraje-
va, kamor bomo prišli v jutranjih urah.  Po prihodu krožni ogled 
mesta: stavba »Oslobođenja«, Skenderija, Principov most, žido-
vska sinagoga, Careva džamija. Peš se bomo z lokalnim vodni-
kom sprehodili po osrednji ulici Ferhadiji mimo Gazi Huser-bego-
ve džamije, katedrale in pravoslavne cerkve. Glede na to, da je Sa-
rajevo mesto, ki si že do nekdaj slovi po pripadnikih različnih ver-
stev, so v preteklosti skladno s tem v središču mesta zgradili štiri 
cerkve: pravoslavno, krščansko, židovsko ter islamsko. Na Baščar-
šiji, ki predstavlja srce mesta, boste lahko pojedli tipično bosan-
sko malico: čevapčiče ali pleskavico. Na voljo bo tudi nekaj pro-
stega časa za obisk številnih trgovinic, obrtnih delavnic, kavarnic. 
Po ogledih namestitev v hotelu, večerja in nočitev.

2. dan: SARAJEVO – TRAVNIK – JAJCE – SLOVENIJA    
Po zajtrku kratek postanek na Ilidži. Sprehod do znamenite ale-
je platan. Pot nadaljujemo proti Travniku, nekoč glavnem mestu 
Bosne v času turških vpadov. Sprehod po središču mesta do roj-
stne hiše Ive Andriča. Nadaljujemo do mesteca Jajce, kjer je na 2. 
zasedanju Avnoja nastala  SFRJ Jugoslavija. Mesto je nekoč bilo 
glavno mesto Bosanskega kraljestva. Sprehod do Medved kule, 
zvonika sv. Luke, Travniških vrat  in glavnega trga. Sledi povratek 
proti domu mimo Banja Luke in Zagreba, kamor bomo prispeli v 
kasnejših večernih urah.
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Odhod: 24. – 28. 6. 2020

ŠKOTSKA 
DEŽELA POGUMNIH LJUDI 
IN OČARLJIVE NARAVE

ZELO UGODNO
***

 VKLJUČENI VSI PREVOZI IN VSE VSTOPNINE

Škotska  je ena od štirih držav, ki sestavljajo Združeno kraljestvo 
Velike Britanije in Severne Irske in zavzema severno tretjino Bri-
tanskega  otočja.  Glavno mesto  je  Edinburg,  največje mesto  pa 
Glasgow. Na Škotskem  imamo  tri geografske enote:  škotsko vi-
šavje z otoki »Highlands«, srednje škotsko nižavje »Lowlands« ter 
južno škotsko gričevje. Globoka dolina Glen More deli višavje na 
dva dela, tu pa leži tudi najvišja gora Škotske, Ben Nevis (1344 m). 
Po višavju je posejanih veliko ledeniških dolin in jezer, med kate-
rimi je najbolj poznano jezero Loch Ness s slovito pošastjo »Nes-
sie«. Ali zares obstaja ali ne, se boste prepričali sami. Na potova-
nju pa boste  lahko  spoznavali  škotsko  sproščenost,  lokalno kul-
turo, način življenja, moške, ki so oblečeni v značila krila (kilte), 
dude, ki veljajo za nacionalni instrument in seveda škotski whisky, 
ki ga kot »vodo življenja« ponujajo na vsakem koraku.

1. dan: SLOVENIJA – BENETKE – EDINBURG
Odhod avtobusa v zgodnjih jutranjih urah iz Maribora in avtobu-
sni transfer do beneškega letališča Marko Polo. Prijava na let in 
letalski prevoz z Easyjetom do Edinburga. Po prihodu se bomo 
odpravili na ogled mesta: slikovita ulica Royal Mile, stari in novi 
del mesta, hrib Calton s škotskim nacionalnim spomenikom, ka-
men usode in edinburški grad, iz katerega se bo ponujal spekta-
kularen pogled na mesto in okolico. Mnogi mesto imenujejo »se-
verne Atene«. Po ogledih namestitev v hotelu in nočitev.

2. dan: STIRLING – DESTILARNA DEANSTON – 
LOCH LOMOND – OBAN
Po zajtrku vožnja do Stirlinga, nekdanje škotske prestolnice, kjer 
se je odvijala tudi ena najpomembnejših bitk za škotsko samo-
stojnost v srednjem veku. Obisk spomenika narodnemu junaku 
Williamu Wallace-u, in  sprehod skozi srednjeveško mestno je-
dro, ki leži pod impozantnim gradom. Sledi ogled destilarne De-
anston. Spoznali bomo zakaj Škoti viski imenujejo za »vodo življe-
nja«. Po ogledu degustacija 12 let starega Deanstona in viskija 
Deanston Virgin, ki ga starajo v hrastovi sodi. Po ogledu nadalje-
vanje vožnje po nacionalnem parku Trossach mimo jezera Loch 
Lomond do mesteca Oban na zahodni obali Škotske. Namestitev 
v hotelu in nočitev.

3. dan: GREAT GLEN – FORT WILLIAM – INVERNESS
Po zajtrku vožnja po dolini Glena, ki se vije v dolžini 117 km od 
zahodne proti vzhodni obali čez Škotsko višavje. Med vožnjo se 
nam bodo odpirali čudoviti pogledi, ljubitelji fotografij pa boste 
prav tako prišli na svoj račun med našimi postanki. Postanek v 
Glencoeu in Fort Williamu, kjer bo na voljo nekaj prostega časa 
za nakup spominkov in spektakularne poglede na Ben Nevis, naj-
višjo škotsko goro. Sledilo bo nadaljevanje poti do Fort Augustu-

sa, kjer so na ogled znamenite Neptunove stopnice. Gre za velik 
inženirski podvig gradnje zapornic na Kaledonskem kanalu, ki do-
vaja vodo jezeru Loch Ness. Popoldne se bomo podali na pano-
ramsko vožnjo z ladjico po jezeru Loch Ness in ogled ruševin gra-
du Urquhart. Sledila bo še vožnja do mesta Inverness, ki velja za 
največje mesto na severnem delu Škotske. Mesto, ki leži ob reki 
Ness, je polno zgodb, pravljic, ljudskih junakov, humorja in zaba-
ve. Prepustite se očarati zgodbam princa Charlija, kraljice Marije 
Škotske, Flore McDonald… Namestitev v hotelu in nočitev.

4. dan: CAIRNGORMS – BLAIR – PITLOCHRY – EDINBURG
Po zajtrku vožnja do Cullodena, mesta, kjer se je leta 1745 kon-
čala bitka Jakobitov. Sledila bo vožnja po nacionalnem parku Ca-
ringorms do gradu Blair. Ogled gradu in mogočnih vrtov. Kraljica 
Viktorija je ob obisku leta 1842 postala očarana nad lepoto kraja 
in okolice. Še danes eden izmed razlogov, da je mesto Pitlochry 
polno Viktorijanske arhitekture. Nekaj prostega časa nato pa po-
vratek proti Edinburgu. Namestitev v hotel in nočitev. 

5. dan: EDINBURG – BENETKE – SLOVENIJA
Po zajtrku nekaj prostega časa za nakup spominkov ali samostojne 
oglede. V zgodnjih popoldanskih urah transfer na letališče in letal-
ski prevoz v Benetke. Po pristanku organiziran avtobusni transfer 
do doma, kamor bomo prispeli v kasnejših večernih urah.

CENA POTOVANJA FIRST MINUTE DO 
31. 10. 2019 REDNA CENA

pri udeležbi 
minimalno 35 oseb 890 € 950 €
pri udeležbi 
minimalno 30 oseb 930 € 990 €

CENA VKLJUČUJE: 
povratni avtobusni transfer do Benetk, letalski prevoz na re-laciji Benetke – Edinburg – Benetke z Easyjetom z vključenim 1 kosom ročne prtljage (dimenzije 56 x 45 x 25 cm), letališke in varnostne pristojbine, 4x nočitev z zajtrkom v hotelih 3*, prevoze in oglede s turističnim avtobusom po Škotski, vklju-čene vstopnine za: edinburški grad, ogled destilarne viski-ja z degustacijo, panoramsko vožnjo z ladjico po jezeru Loch Ness, ogled gradu Blair in vrtov, (v vrednosti 110 EUR), vode-nje in organizacijo potovanja.

DOPLAČILA (po želji ob prijavi):enoposteljna soba 140 €, 4x večerja v hotelu 100 €, riziko odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aran-žmaja.
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PO SLEDEH GROFA 
DRAKULE V ROMUNIJO
Odhod: 1. – 4. 10. 2020

1.dan: SLOVENIJA – MADŽARSKA – ROMUNIJA (ORADEA) – 
CLUJ NAPOCA
Odhod ob polnoči. Nočno vožnjo mimo Maribora in Lendave 
bomo nadaljevali na Madžarsko v smeri Budimpešte in naprej do 
madžarsko - romunske meje. Po urejenih formalnostih vožnja v 
Oradeo, mesto secesijskih fasad. Panoramski in peš ogled me-
stnega jedra. Sledi nadaljevanje vožnje v Cluj Napoco. Postanek 
in krajši informativni ogled mesta.  Nastanitev v hotelu, večer-
ja in nočitev.

2.dan: CLUJ NAPOCA – TIRGU MURES – SIGHISOARA - BRAN
Po zajtrku vožnja do Tirgu Muresa, kjer si bomo ogledali palačo 
kulture, pravoslavno in katoliško cerkev. Po ogledih  vožnja do Si-
ghisoare, mesta kjer se je rodil Vlad Tepeš oz. transilvanski grofa 
Drakula. Ogled Sighisoare, za mnoge najbolj romantičnega me-
sta v Romuniji: citadela - edina še naseljena v Evropi, urni stolp, 
cerkev na griču z ostanki obzidja. Popoldan vožnja v Brasov, me-
sto ki ga imenujejo tudi „Vrata Transilvanije“. Nastanitev v hote-
lu, večerja in nočitev.

3. dan: BRASOV – BRAN – SIBIU
Po zajtrku vožnja do središča Brasova, mesta ki ga imenujejo 
„Vrata Transilvanije“. Po prihodu ogled glavnih mestnih znameni-
tosti: črna cerkev, muzej najstarejše romunske šole… Nekaj pro-
stega časa, nato pa nadaljevanje potovanja proti jugu v Bran, kjer 
si bomo ogledali grad grofa Drakule. Sprehodili se bomo skozi te-
mačne in skrivnostne sobe polne različnega pohištva. Po ogledih 
vožnja v Sibiu. Ogled mesta Sibiu z manjšimi in večjimi trgi, mo-
stom lažnivcev, katoliško katedralo, evangeličansko cerkvijo. Na-
stanitev v hotelu, večerja in nočitev.
 
4. dan: SIBIU – TIMISOARA – SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja v Timisoaro, mesto, ki se razprostira na bre-
govih reke Bega. Ogled veličastnega mestnega trga, ki je odigral 
pomembno vlogo pri strmoglavljenju nekdanjega romunskega 
predsednika Ceauşesca. Možnost organiziranega kosila. V poznih 
popoldanskih urah bomo zapustili Romunijo in pričeli pot pro-
ti domu, kamor bomo prispeli v jutranjih urah naslednjega dne.

CENA: 270 € pri udeležbi minimalno 40 oseb
CENA VKLJUČUJE: 
prevoz z udobnim turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestne pristojbine, vinjete in poseben davek, 3x polpenzionsko namestitev v dvoposteljnih sobah v hotelih 3*-4*, vstopnino za ogled gradu Bran,  oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo potovanja ter DDV.

DOPLAČILA (po želji želji ob prijavi):enoposteljna soba 60 €, zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja.
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ORIENTALSKA PRAVLJICA 
1001 NOČI Z OBISKOM 
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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 letalski prevoz z letalsko družbo 
Turkish Airlines na relaciji Ljubljana – Is-
tanbul – Dubaj – Gradec v ekonomskem 
razredu,  letališke in varnostne pristojbi-
ne,  1x nočitev z zajtrkom v Dubaju v ho-
telu 3*, transferje v ZAE (letališče - hotel 
- pristanišče – letališče),  organiziran pol-
dnevni ogled Dubaja ter vožnjo z ladji-
co »abro« čez kanal Creek,  križarjenje po 
programu,  7x namestitev v izbrani kabini 
na ladji (twc, telefon, klima, hladilnik, fen, 
sef),  razširjeni polni penzion na ladji (zaj-
trk, kosilo, malica, večerja),  zabavni pro-
gram na ladji, animacijo, ogled predstav, 
koriščenje bazena, fitnesa, pristaniške ta-
kse, slovensko vodenje in spremstvo na 
poti pri minimalno 35 potnikih. 

DOPLAČILO (po želji ob prijavi):  
paketi pijač,  fakultativni izleti, povratni 
transfer do letališča, zavarovanje rizika 
odpovedi 4,45 % cene.

OBVEZNO  DOPLAČILO NA LADJI 
(napitnine): 
odrasli: 70 EUR,  otroci od 4. do 14. leta: 
35 EUR, otroci do 4. leta gratis.

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

IZJEMNO UGODNO
***

NOČITEV V 
DUBAJU 

PRED 
KRIŽARJENJEM

COSTA DIADEMA, 10. – 19. 1. 2020 (10 dni)

DUBAJ – MUŠKAT – DOHA – ABU DHABI  

DAN                           DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

PET 10. 1. 

Odhod letala ob 9.35  iz Ljubljane 
proti Istanbulu. Pristanek ob 13.40 
in nadaljevanje poleta proti Dubaju 
ob 19.35. Obroki med letoma.

-

SOB 11. 1. 

Pristanek v Dubaju ob 1.05. 
Ureditev formalnosti in vožnja 
do hotela. Nočitev z zajtrkom. 
Sledi avtobusni ogled Dubaja in 
namestitev na ladjo Costa Diademo.

- -

NED 12. 1. DUBAJ –  Združeni Arabski Emirati - 14:00
PON 13. 1. MUŠKAT – Oman 9:00 22:00
TOR 14. 1. PLOVBA - -
SRE 15. 1. DOHA – Katar 9:00 20:00

ČET 16. 1. ABU DHABI – Združeni Arabski 
Emirati 11:00 -

PET 17. 1. ABU DHABI – Združeni Arabski 
Emirati - 23:00

SOB 18. 1. 

DUBAJ – Združeni Arabski Emirati
Prost dan v Dubaju za oglede in 
nakupe in večerni transfer na 
letališče..

8:00 -

NED 19. 1. 

Odhod letala ob 2.40 proti Istanbulu 
in nadaljevanje poleta ob 6.45 v 
Gradec, kjer bomo pristali ob 8.40 
po lokalnem času.

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
 DO 31. 10. 2019 REDNA CENA

notranja kabina Classic 990 € 1.130 €
notranja kabina Premium 1.020 € 1.160 €
zunanja kabina z oknom Classic 1.120 € 1.260 €
zunanja kabina z oknom Premium 1.150 € 1.290 €
zunanja kabina z balkonom Cove*** 1.190 € 1.330 €
zunanja kabina z balkonom Premium 1.230 € 1.370 €
odrasla oseba na 3/4. ležišču 850 € 900 €
otroci do 18. leta 690 € 740 €



IZJEMNO UGODNO
***

NOČITEV V 
DUBAJU 

PRED 
KRIŽARJENJEM
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ZIMSKO SONCE 
SREDOZEMLJA Z 
NAJNOVEJŠO LADJO

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

RIM – SICILIJA – MALTA – BARCELONA 
- MARSEILLE

MSC GRANDIOSA, 15. – 22. 2. 2020 (8 dni)
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ZIMSKE 
POČITNICE, 

***
ZELO 

UGODNO 

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
SON 15. 2. GENOVA – Italija -   18:00  
NED 16. 2. CIVITAVECCHIA – Italija 7:00 18:00
PON 17. 2. PALERMO – Italija 10:00 17:00
TOR 18. 2. VALLETTA – Malta 9:00 18:00  
SRE 19. 2. PLOVBA - -
ČET 20. 2. BARCELONA – Španija 9:00 18:00  
PET 21. 2. MARSEILLE – Francija 8:00 17:00
SOB 22. 2. GENOVA – Italija 8:00 -   

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
 DO 31. 10. 2019 REDNA CENA

notranja kabina Bella 510 € 550 €
notranja kabina Fantastica 560 € 600 €
zunanja kabina z oknom Fantastica 630 € 670 €
zunanja kabina z balkonom Bella 660 € 700 €
zunanja kabina z balkonom 
Fantastica 730 € 770 €

odrasla oseba na 3 / 4. ležišču 390 € 430 €
otroci do 18. leta 150 € 150 €

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu, 7x namestitev 
v izbrani kabini, razširjeni polni penzion 
(zajtrk, kosilo, prigrizki, večerja, kapitano-
va večerja, polnočni bife, voda, čaj in kava 
na voljo iz avtomata v samopostrežni re-
stavraciji), zabavni program, predstave 
in animacije, športne aktivnosti, upora-
bo fitnesa, bazenov, slovensko vodenje in 
spremstvo na poti, brezplačna peš vode-
na ogleda Vallette in Marseilla*, pristani-
ške takse v višini 150 €.
*doplačilo na licu mesta strošek shuttle 
busa za prevoz do centra mesta.

DOPLAČILO (po želji ob prijavi):
povratni avtobusni transfer: 120 € za od-
rasle in 100 € za otroke do 18. leta, fakul-
tativni 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 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.
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ZIMSKA PRAVLJICA 
SREDOZEMLJA NA COSTA 
SMERALDI
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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.

ZIMSKE 
POČITNICE

***
ZELO UGODNO

***
NOVA LADJA

COSTA SMERALDA, 22. – 29. 2. 2020 (8 dni)

MARSEILLE – BARCELONA – 
MALORKA – RIM – LA SPEZIA

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
SON 22. 2. SAVONA – Italija -   18:00  
NED 23. 2. MARSEILLE – Francija 8:30 17:00
PON 24. 2. BARCELONA – Španija 8:00 19:00
TOR 25. 2. PALMA DE MALORKA – Španija 8:00 18:00  
SRE 26. 2. PLOVBA - -
ČET 27. 2. CIVITAVECCHIA – Italija 8:00 19:000
PET 28. 2. LA SPEZIA – Italija 8:30 20:30
SOB 29. 2. SAVONA – Italija 7:00 -   

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
 DO 31. 10. 2019 REDNA CENA

notranja kabina Classic 490 € 520 €
notranja kabina Premium 510 € 550 €
zunanja kabina z oknom Classic 620 € 640 €
zunanja kabina z oknom Premium 640 € 670 €
zunanja kabina z balkonom Clasic-
Cove 670 € 710 €

zunanja kabina z balkonom Premium 690 € 750 €
odrasla oseba na 3 / 4. ležišču 370 € 390 €
otroci do 18. leta 150 € 150 €

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu, 7x namestitev 
v izbrani kabini, razširjeni polni penzion 
(zajtrk, kosilo, prigrizki, večerja, kapita-
nova večerja), zabavni program, predsta-
ve in animacije, športne aktivnosti, upora-
bo fitnesa, bazenov, slovensko vodenje in 
spremstvo na poti, brezplačna peš vodena 
ogleda Marseilla* in Palme de Malorke*, 
pristaniške takse v višini 150 €.
*doplačilo na licu mesta strošek shuttle 
busa za prevoz do centra mesta.

OBVEZNO  DOPLAČILO NA LADJI: 
napitnine 70 € za odrasle in 35 € za otro-
ke od 4.-14. leta.
 
DOPLAČILO (po želji ob prijavi):
povratni avtobusni transfer: 120 € za od-
rasle in 100 € za otroke do 18. leta, fakul-
tativni 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 5 (pod reševalnimi čolni) in imajo delno za-
prt balkon, ki ga lahko ladijsko osebje po potrebi 
popolnoma zapre (visoki valovi…).  Velikost kabin 
in tloris pa je popolnoma enak drugim balkonskim 
kabinam (zakonska postelja in zofa).



ZIMSKE 
POČITNICE

***
ZELO UGODNO

***
NOVA LADJA
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PO POTEH APOSTOLA 
PAVLA V SVETO DEŽELO 
IN RIM

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

PELOPONEZ – KRETA – IZRAEL – 
RODOS – SICILIJA 

MSC OPERA, 21. 3. – 1. 4. 2020 (12 dni)
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ATRAKTIVNO

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
SOB 21. 3. GENOVA – Italija - 16:00
NED 22. 3. PLOVBA - -
PON 23. 3. KATAKOLON – Grčija 13:00 19:00
TOR 24. 3. HERAKLION – Grčija 10:30 18:00
SRE 25. 3. PLOVBA - -
ČET 26. 3. HAIFA – Izrael 7:00 21:00
PET 27. 3. LIMASSOL – Ciper 8:00 14:00
SOB 28. 3. RODOS – Grčija 9:00 17:00
NED 29. 3. PLOVBA - -
PON 30. 3. MESSINA – Italija 7:00 14:00
TOR 31. 3. CIVITAVECCHIA – Italija 9:00 18:00
SRE 1. 4. GENOVA – Italija 8:00 -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2019 REDNA CENA

notranja kabina Bella 690 € 750 €
notranja kabina Fantastica 770 € 830 €
zunanja kabina z oknom Bella* 830 € 890 €
zunanja kabina z oknom Fantastica 930 € 990 €
zunanja kabina z balkonom 
Fantastica 1.190 € 1.250 €

odrasla oseba na 3/4 ležišču 550 € 610 €
otroci do 18. leta 170 € 170 €

*zunanje kabine z oknom Bella imajo delno oviran pogled

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu,  11x 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 avtoma-
ta v samopostrežni restavraciji),  zabavni 
program, predstave in animacije, športne 
aktivnosti, uporabo fitnesa, bazenov,  slo-
vensko vodenje in spremstvo na poti,  pri-
staniške takse.

DOPLAČILA (po želji ob prijavi)
povratni avtobusni transfer: 120 € za od-
rasle in 100 € za otroke do 18. leta, fakul-
tativni 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 € EUR/ dan. Otroci 
mlajši od 2 let ne plačajo napitnin. Ladjar pripo-
ročeni znesek napitnin dnevno dodaja na vaš ka-
binski račun. Napitnine na MSC-ju niso več obve-
zne in jih v primeru, da z nekaterimi storitvami ni-
ste zadovoljni, na recepciji prilagodite znesku, ki 
ga želite plačati. Ladjar lahko svojo politiko glede 
napitnin spremeni brez predhodnega obvestila.
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MIAMI IN ČAROBNI 
KARIBI NA LADJI SONCA
MIAMI – MEHIKA – KAJMANSKI 
OTOKI – JAMAJKA – BAHAMI 
MSC SEASIDE, 23. 4. – 3. 5. 2020 (11 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
***

UGODNO
***

VKLJUČENI DVE NOČITVI NA MIAMI BEACHU

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

ČET 23. 4.

Zbor potnikov na ljubljanskem 
letališču dr. Jožeta Pučnika. Prijava 
na let in letalski prevoz ob 9.10 
preko Istanbula v MIAMI. Pristanek 
ob 19.05, transfer do hotela, 
namestitev in nočitev v hotelu.

- -

PET 24. 4.

MIAMI – Združene države Amerike
Prost dan za nakupovanje, 
sprehode, kopanje…
Nočitev z zajtrkom v hotelu.

- -

SOB 25. 4.

MIAMI – Združene države Amerika
Po zajtrku poldnevni ogled 
Miamija, vkrcanje na ladjo MSC 
Seaside in izplutje.

- 19:00

NED 26. 4. OCEAN CAY – MSC MARINE 
RESERVE – Bahami 9:00 23:00

PON 27. 4. PLOVBA - -
TOR 28. 4. COZUMEL – Mehika 7:00 16:00
SRE 29. 4. GEORGE TOWN – Kajmanski otoki 10:00 18.00
ČET 30. 4. OCHO RIOS – Jamajka 8:.00 15:00
PET 1. 5. PLOVBA - -

SOB 2. 5.

MIAMI – Združene države Amerike
Izkrcanje, možnost izleta v 
nacionalni park Everglades. Transfer 
na letališče in polet letala ob 20.45  
proti Istanbulu.

7:00 -

NED 3. 5.

Pristanek ob 15.05 po lokalnem 
času in nadaljevanje poleta na 
Dunaj ob 17.40, kjer bomo pristali 
ob 18.05. Sledi avtobusni prevoz do 
doma.

- -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2019 REDNA CENA

notranja kabina Bella 1.690 € 1.760 €
notranja kabina Fantastica 1.740 € 1.810 €
zunanja kabina z oknom Bella 1.780 € 1.850 €
zunanja kabina z oknom Fantastica 1.820 € 1.890 €
zunanja kabina z balkonom Bella 1.850 € 1.920 €
zunanja kabina z balkonom 
Fantastica 1.920 € 1.990 €

odrasla oseba na 3./4. ležišču 1.550 € 1.620 €
otroci do 18. leta 1.150 € 1.220 €

CENA VKLJUČUJE: 
povratni letalski prevoz z letalsko družbo 
Turkish Airlines na relaciji Ljubljana – Is-
tanbul – Miami – Istanbul - Dunaj v eko-
nomskem razredu,  letališke in varnostne 
pristojbine, 1 kos oddane prtljage do 23 
kg po osebi + 1 kos ročne prtljage, avtobu-
sni transfer iz Dunaja v Slovenijo,  trans-
ferje v Miamiju (letališče – hotel – prista-
nišče – letališče), vodeni poldnevni ogled 
Miamija, 2x nočitev z zajtrkom v hotelu 3* 
na Miami Beachu,  7x namestitev v izbra-
ni kabini na ladji (twc, telefon, klima, hla-
dilnik, fen, sef), razširjeni polni penzion na 
ladji (zajtrk, kosilo, malica, večerja), zabav-
ni program na ladji, animacijo, ogled pred-
stav, koriščenje bazena in fitnesa, pristani-
ške takse, slovensko vodenje in spremstvo 
na poti pri minimalno 30 potnikih. 

DOPLAČILO (po želji ob prijavi): 
paket pijač, fakultativni izleti, zavarova-
nje rizika odpovedi v znesku: 4,45 % cene 
aranžmaja. 

CENA NE VKLJUČUJE:
registracije za vstop v ZDA – ESTE (strošek 
14 USD) in je obvezna za vse potnike, ki 
potujejo v ZDA.

NAPITNINE: 
Priporočen strošek napitnin za odrasle znaša 
12,50 USD/ dan in za otroke od 4-14 leta 6,25 
USD/ dan. Otroci mlajši od 4 let ne plačajo napi-
tnin. Ladjar priporočeni znesek napitnin dnevno 
dodaja na vaš kabinski račun. Napitnine na MSC-
-ju niso več obvezne in jih v primeru, da z nekate-
rimi storitvami niste zadovoljni, na recepciji prila-
godite znesku, ki ga želite plačati. Ladjar lahko svo-
jo politiko glede napitnin spremeni brez predho-
dnega obvestila.



PRVOMAJSKE POČITNICE
***

UGODNO
***

VKLJUČENI DVE NOČITVI NA MIAMI BEACHU

SREDOZEMSKA 
PRAVLJICA NA COSTA 
SMERALDI
MARSEILLE – BARCELONA – 
MALORKA – RIM – LA SPEZIA

COSTA SMERALDA, 25. 4. – 2. 5. 2020 (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
***

ZELO UGODNO
***

NOVA LADJA

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
SOB 25. 4. SAVONA - Italija -   18:00  
NED 26. 4. MARSEILLE – Francija 8:30 17:00
PON 27. 4. BARCELONA – Španija 8:00 19:00
TOR 28. 4. PALMA DE MALORKA – Španija 8:00 18:00  
SRE 29. 4. PLOVBA - -
ČET 30. 4. CIVITAVECCHIA – Italija 8:00 19:00
PET 1. 5. LA SPEZIA – Italija 8:30 20:30
SOB 2. 5. SAVONA – Italija 7:00 -   

NAMESTITEV V DVOPOSTELJNI 
KABINI

FIRST MINUTE
 DO 31. 10. 2019 REDNA CENA

notranja kabina Classic 550 € 590 €
notranja kabina Premium 590 € 630 €
zunanja kabina z oknom Classic 690 € 730 €
zunanja kabina z oknom Premium 750 € 790 €
zunanja kabina z balkonom Clasic-
Cove 790 € 830 €

zunanja kabina z balkonom 
Premium 850 € 890 €

NAMESTITEV V VEČ POSTELJNI 
KABINI (3- in 4-posteljne kabine)

FIRST MINUTE
 DO 31. 10. 2019 REDNA CENA

notranja kabina Classic 660 € 690 €
notranja kabina Premium 690 € 720 €
zunanja kabina z oknom Classic 810 € 830 €
zunanja kabina z oknom Premium 830 € 850 €
zunanja kabina z balkonom Clasic-
Cove 910 € 930 €

zunanja kabina z balkonom 
Premium (BP) 930 € 950 €

odrasla oseba na 3 / 4. ležišču 350 € 370 €
otroci do 18. leta 150 € 150 €

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu, 7x namestitev 
v izbrani kabini, razširjeni polni penzion 
(zajtrk, kosilo, prigrizki, večerja, kapita-
nova večerja), zabavni program, predsta-
ve in animacije, športne aktivnosti, upora-
bo fitnesa, bazenov, slovensko vodenje in 
spremstvo na poti, brezplačna peš vodena 
ogleda Marseilla* in Palme de Malorke*, 
pristaniške takse v višini 150 €.
*doplačilo na licu mesta strošek shuttle 
busa za prevoz do centra mesta.

OBVEZNO DOPLAČILO NA LADJI: 
napitnine 70 € za odrasle in 35 € za otro-
ke od 4.-14. leta.

DOPLAČILA (po želji ob prijavi)
povratni avtobusni transfer: 120 € za od-
rasle in 100 € za otroke do 18. leta, fakul-
tativni 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 5 (pod reševalnimi čolni) in imajo delno za-
prt balkon, ki ga lahko ladijsko osebje po potrebi 
popolnoma zapre (visoki valovi…).  Velikost kabin 
in tloris pa je popolnoma enak drugim balkonskim 
kabinam (zakonska postelja in zofa).
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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.

BELE NOČI IN ZAKLADI SEVERA

VELIKA BALTSKA TURA

COSTA FAVOLOSA, 16. – 26. 6. 2020 (11 dni) 

UGODNO
***

LETALSKI PREVOZ DO HAMBURGA
*** 

VSI TRANSFERJI IN GRATIS OGLEDI 
4 MEST

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

TOR 16. 6.

Avtobusni transfer na dunajsko 
letališče. Letalski prevoz ob 6.30 v 
Hamburg. Po pristanku transfer v 
KIEL in vkrcanje na ladjo.

- 17:30

SRE 17. 6. PLOVBA - -
ČET 18. 6. GDYNIA – Poljska 7:00 19:00
PET 19. 6. VISBY – Švedska 8:00 18:00
SOB 20. 6. STOCKHOLM – Švedska 8:00 18:00
NED 21. 6. HELSKINKI – Finska 12:00 18:00
PON 22. 6. ST. PETERSBURG – Rusija 7:00 -
TOR 23. 6. ST. PETERSBURG – Rusija - 18:00
SRE 24. 6. TALLINN – Estonija 8:00 18:00
ČET 25. 6. PLOVBA - -

PET 26. 6.

KIEL – Nemčija
Po izkrcanju vožnja v Hamburg. 
Ogled mesta. Ob 19.50 povratni let 
na Dunaj. Po pristanku avtobusni 
transfer nazaj v Slovenijo.

08:00 -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2019 REDNA CENA

notranja kabina Classic 1.090 € 1.150 €
notranja kabina Premium 1.190 € 1.250 €
zunanja kabina z oknom Classic 1.490 € 1.550 €
zunanja kabina z oknom Premium 1.650 € 1.710 €
zunanja kabina z balkonom Classic 1.790 € 1.850 €
zunanja kabina z balkonom Premium 1.890 € 1.950 €
odrasla oseba na 3/4. ležišču 830 € 890 €
otroci do 18. leta 450 € 450 €

CENA VKLJUČUJE:
povratni avtobusni transfer do dunaj-
skega letališča, povratni letalski prevoz 
v ekonomskem razredu na relaciji Dunaj 
– Hamburg – Dunaj, povratni avtobusni 
transfer iz Hamburga do Kiela, poldnev-
ni ogled Hamburga ob povratku, križarje-
nje po programu, 10x namestitev v izbra-
ni kabini, razširjeni polni penzion na lad-
ji (zajtrk, kosilo, prigrizki, večerja), zabavni 
program, predstave in animacije, športne 
aktivnosti, uporabo fitnesa, bazenov, slo-
vensko vodenje in spremstvo na poti (min 
30 potnikov), brezplačne peš vodeni ogle-
di Tallina,  Helsinkov*, Stockholma* in Vis-
bya*, pristaniške takse v višini 160 €.
*doplačilo na licu mesta strošek shuttle 
busa za prevoz do centra mesta.

OBVEZNO DOPLAČILO NA LADJI: 
napitnine 100 € za odrasle in 50 € za otro-
ke od 4.-14. leta.

DOPLAČILO (po želji ob prijavi): 
fakultativni izleti, paketi pijač na ladji, rizi-
ko odpovedi turističnega potovanja v zne-
sku 4,45 % cene aranžmaja.



UGODNO
***

LETALSKI PREVOZ DO HAMBURGA
*** 

VSI TRANSFERJI IN GRATIS OGLEDI 
4 MEST
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DEŽELA FJORDOV, 
VIKINGOV IN TROLOV   
COSTA FASCINOSA, 10. – 17. 7. 2020 (8 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.

ZELO 
UGODNO

*** 
VKLJUČEN LETALSKI PREVOZ IN VSI 

TRANSFERJI

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

PET 10. 7.
Avtobusni transfer do Dunaja 
in letalski prevoz do Rostocka. 
Vkrcanje na ladjo v WARNEMÜNDU.

-            
19.00

SOB 11. 7. KOPENHAGEN – Danska 8:30 17:30
NED 12. 7. PLOVBA - -

PON 13. 7. HELLESSYLT / GEIRANGER– 
Norveška 8:00 18:00

TOR 14. 7. BERGEN – Norveška 8:00 18:00
SRE 15. 7. STAVANGER – Norveška 7:30 16:30
ČET 16. 7. GÖTENURG – Švedska 10:00 17:00

PET 17. 7.
WARNEMÜNDE - Nemčija
Izkrcanje, letalski prevoz do Dunaja 
in avtobusni transfer v Slovenijo.

8.00 -

NAMESTITEV V DVOPOSTELJNI 
KABINI

FIRST MINUTE
 DO 31. 10. 2019 REDNA CENA

notranja kabina Classic 1.090 € 1.150 €
notranja kabina Premium 1.130 € 1.190 €
zunanja kabina z oknom Classic 1.320 € 1.380 €
zunanja kabina z oknom Premium 1.360 € 1.420 €
zunanja kabina z balkonom Classic 1.450 € 1.510 €
zunanja kabina z balkonom Premium 1.490 € 1.550 €
odrasla oseba na 3/4. ležišču 790 € 850 €
otroci do 18. leta 490 € 550 €

NAMESTITEV V VEČPOSTELJNI 
KABINI

FIRST MINUTE
 DO 31. 10. 2019 REDNA CENA

notranja kabina Classic 1.150 € 1.210 €
notranja kabina Premium 1.190 € 1.250 €
zunanja kabina z oknom Classic 1.350 € 1.410 €
zunanja kabina z oknom Premium 1.390 € 1.450 €
zunanja kabina z balkonom Classic 1.480 € 1.540 €
zunanja kabina z balkonom Premium 1.520 € 1.580 €
odrasla oseba na 3/4. ležišču 790 € 850 €
otroci do 18. leta 490 € 550 €

CENA VKLJUČUJE:
povratni avtobusni transfer do dunajske-
ga letališča, povratni letalski prevoz v eko-
nomskem razredu na relaciji Dunaj – Ro-
stock - Dunaj, letališke in varnostne pri-
stojbine, avtobusni transfer letališče – pri-
stanišče – letališče, križarjenje po progra-
mu,  7x namestitev v izbrani kabini,  stori-
tve razširjenega polnega penziona na lad-
ji (zajtrk, kosilo, prigrizki, večerja), zabav-
ni program, predstave in animacije, špor-
tne aktivnosti, uporabo fitnesa, bazenov,  
brezplačni peš vodeni ogledi Bergna*, Sta-
vangerja* in Gothenburga,  slovensko vo-
denje in spremstvo na poti, pristaniške ta-
kse v višini 150 €.
*doplačilo na licu mesta strošek shuttle 
busa za prevoz do centra mesta.

OBVEZNO  DOPLAČILO NA LADJI: 
napitnine 70 € za odrasle in 35 € za otro-
ke od 4.-14. leta.

DOPLAČILO (po želji ob prijavi): 
fakultativni izleti, paketi pijač na ladji, rizi-
ko odpovedi turističnega potovanja v zne-
sku 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.

EKSKLUZIVNO 
KRIŽARJENJE PO REKI 
DOURO IN FATIMA

Ms MIGUEL TORGA, 15. – 22. 8. 2020 (8 dni)

PREMIUM 
LADJA 5* 

***
ALL INCLUSIVE KRIŽARJENJE IN 

IZLETI 
PORTO – PINHAO – 
SALAMANCA – FATIMA – BRAGA

Podajte se na eno najlepših rečnih križarjenj v Evropi. Predstavili vam bomo severni del 
Portugalske, bregove reke Douro tik pred njenim izlivom v Atlantik v mestu Porto, kjer se 
bomo tudi vkrcali na ladjo. Med križarjenjem bomo občudovali krasno vinorodno pokra-
jino s številnimi vinogradi, nasadi oljk in nenazadnje uživali v mediteranski klimi.

CENA POTOVANJA FIRST MINUTE
 DO 31. 10. 2019 REDNA CENA

zunanja kabina na palubi »Main« *** 1.790 € 1.850 €
zunanja kabina na palubi »Middle« 1.890 € 1.950 €
zunanja kabina na palubi »Upper« 1.950 € 2.010 €

***Kabine na palubi “main” imajo panoramsko okno, ki se ne odpira!

1. dan: SLOVENIJA – PORTO
Zbor potnikov na odhodnem letališču 
(Gradec ali Zagreb), prijava na let in letal-
ski prevoz do Porta. Po pristanku transfer 
do pristanišča in popoldansko vkrcanje na 
ladjo. Predstavitev posadke, namestitev 
v kabine, pijača dobrodošlice in večerja. 
Po želji nočno odkrivanje Porta, ki velja za 
eno najlepših mest na svetu. Nočitev na 
ladji.

2.dan: PORTO – REGUA
Storitev polnega penziona na ladji. Vodeni 
ogled Porta, enega najstarejših evropskih 
mest, ki je vpisan tudi pod zaščito Unes-
ca. Popoldne pričnemo s plovbo po kras-
ni dolini reke Douro proti Regui s prekras-
nimi razgledi na vinograde, ki se spušča-
jo do same reke Douro. Gre za domovino 
znanega “Portovca”.  Zabavni program in 
nočitev na ladji.

3.dan: REGUA – PINHAO – VEGA DE 
TERON (Španija)
Storitev polnega penziona na ladji. 
Odpravili se bomo na izlet do Vile Réal, 
ki je poznana po svoji bogati arhitekturi 
in sakralni dediščini. Občudovanja vred-
ni so prekrasni vrtovi Solar de Mateus. 
Popoldne plovba ob razgibani in terasas-
ti obali reke Douro s številnimi vinogra-
di vinorodnega območja Douro Superior. 
Španska tematska večerja na ladji.
 
4.dan: VEGA DE TERON (Španija) – 
BARCA D’ALVA
Storitev polnega penziona na ladji. Danes 
se bomo podali na celodnevni izlet v 

sosednjo Španijo in univerzitetno mesto 
Salamanko, ki velja za mesto učenosti, saj 
je bila univerza ustanovljena že leta 1218. 
Mesto je v 3. st. pr.n.št. osvojil Hanibal, 
največji razcvet je doživelo v rimskih časih 
in od 1085, ko je Alfonz VI. pregnal Mavre. 
Je  eno najpomembnejših španskih mest. 
Mesto je zaradi svoje arhitekturne popol-
nosti  pod zaščito Unesca zaradi svojih ar-
hitekturnih biserov rimske, arabske in kr-
ščanske arhitekture. Gala večerja in noči-
tev.

5.dan: BARCA D’ALVA – FERRADOSA – 
FOLGOSA – LEVERINHO
Storitev polnega penziona na ladji. 
Odpravili se bomo na izlet po vinski ces-
ti z degustacijo Portovca v srce enega na-
jstarejših vinorodnih območij na svetu. 
Popoldanska plovba v Leverinho. Med 
plovbo boste imeli priložnost za spozna-
vanje in opazovanje impresivne okolice in 
pokrajine. Folklorni večer na ladji.

6.dan: LEVERINHO – PORTO – BRAGA
Plovba nazaj do Porta. Po zajtrku iz-
krcanje in izlet do mesta Braga, kjer si 
bomo ogledali romarsko svetišče Bom 
Jesus do Monte s krasnim baročnim 
stopniščem, ki je obdano s čudovitimi 
cvetličnimi nasadi. Po ogledu vožnja do 
Fatime, tretjega največjega romarskega 
središča na svetu. Ogledali si bomo trg 
Esplanade, baziliko z grobovoma Hija-
cinte in Frančiška, kapelo prikazovanja… 
Namestitev v hotelu, večerja in nočitev. 
Po želji obisk večerne procesije z lučka-
mi.

7.dan: NAZARE – COIMBRA – PORTO
Po zajtrku vožnja do ribiške vasice Naza-
re ob Atlanstki obali. Po ogledu nadaljuje-
mo do Coimbre, kjer si bomo ogledali na-
jstarejše portugalsko univerzitetno mesto 
in katedralo sv. Križa. V popoldanskih urah 
vožnja proti Portu. Namestitev v hotelu, 
večerja in nočitev. 

8.dan: PORTO – SLOVENIJA
Zgodnji zajtrk in transfer na letališče, od 
koder bomo poleteli nazaj proti domu. Po 
pristanku na enem izmed bližnjih letališč 
povratek proti domu, kamor bomo prispe-
li v popoldanskih urah.

CENA VKLJUČUJE:
letalski prevoz na relaciji (Gradec/Zagreb – 
Porto – Gradec/Zagreb) v ekonomskem ra-
zredu, 1 kos oddane prtljage do 23 kg + 1 kos 
ročne prtljage, letališke in varnostne pristoj-
bine, vse transferje po programu, vse ogle-
de zunanjosti po programu, 6 dnevno križar-
jenje po programu s premium ladjo Ms Mi-
guel Torga 5*, 5x namestitev v zunanjih dvo-
posteljnih kabinah z oknom na glavni palubi 
»Main deck«, 5x polni penzion na ladji z gala 
večerjo, koktajlom dobrodošlice, večernim 
zabavnim programom, tematskimi večeri na 
ladji (španska tematska večerja, folklorni ve-
čer), pijačo na ladji (voda, vino, pivo, kava, 
sokovi, koktajli), pristaniške takse, tri fakul-
tativne izlete v času križarjenja (Vila Real, 
Salamanca in vinska cesta z degustacijo), 2x 
polpenzionsko namestitev v hotelu po kri-
žarjenju, slovensko vodenje in spremstvo ob 
minimalni prijavi 20 potnikov, organizacijo 
potovanja ter 22 % DDV.

DOPLAČILA (po želji ob prijavi)
povratni transfer do odhodnega letališča, fa-
kultativni izlet po vinski cesti z degustacijo 
portovca 55 €, riziko odpovedi turističnega 
potovanja v znesku 4,45 % cene aranžmaja, 
bivanje v enoposteljni kabini in sobi 400 €.
OBVEZNO  DOPLAČILO NA LADJI: 
napitnine 50 € za odrasle.



UGODNO
***

JESENSKE 
POČITNICE 
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OTOKI VEČNE 
POMLADI IN 
OSUPLJIVE NARAVE
FUERTVENTURA – TENERIFE 
– LANZAROTE – MALAGA – 
MARSEILLE – CIVITAVECCHIA

COSTA FAVOLOSA, 23. 10. – 3. 11. 2020 (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
PET 23. 10. SAVONA – Italija -   17:00  
SOB 24. 10. MARSEILLE – Francija 8:00 17:00
NED 25. 10. PLOVBA - -
PON 26. 10. PLOVBA - -
TOR 27. 10. FUERTVENTURA – Španija 13:00 19:00
SRE 28. 10. TENERIFE – Španija 8:00 17:00
ČET 29. 10. LANZAROTE – Francija 8:00 18:00
PET 30. 10. PLOVBA - -
SOB 31. 10. MALAGA – Španija 8:00 13:00
NED 1. 11. PLOVBA - -
PON 2. 11. CIVITAVECCHIA – Italija 9:00 20:00
TOR 3. 11. SAVONA – Italija 8:00 -

NAMESTITEV V DVOPOSTELJNI KABINI FIRST MINUTE
 DO 31. 10. 2019 REDNA CENA

notranja kabina Classic 690 € 730 €
notranja kabina Premium 730 € 770 €
zunanja kabina z oknom Classic 790 € 840 €
zunanja kabina z oknom Premium 830 € 880 €
zunanja kabina z balkonom Classic 990 € 1.030 €
zunanja kabina z balkonom Premium 1.020 € 1.060 €
odrasla oseba na 3/4 ležišču 490 € 530 €
otroci do 18. leta 170 € 170 €

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu, 11x namesti-
tev v izbrani kabini, razširjeni polni penzi-
on (zajtrk, kosilo, prigrizki, večerja, kapita-
nova večerja), zabavni program, predsta-
ve in animacije, športne aktivnosti, upora-
bo fitnesa, bazenov, slovensko vodenje in 
spremstvo na poti, brezplačna peš vodena 
ogleda Marseilla* in Malage*, pristaniške 
takse v višini 170 €.
*doplačilo na licu mesta strošek shuttle 
busa za prevoz do centra mesta.

DOPLAČILA (po želji ob prijavi): 
povratni avtobusni transfer: 120 € za od-
rasle in 100 € za otroke; fakultativni izle-
ti; paketi pijač na ladji; riziko odpovedi tu-
rističnega potovanja v znesku 4,45 % cene 
aranžmaja.

OBVEZNO DOPLAČILO NA LADJI: 
napitnine 110 € za odrasle in 55 € za otro-
ke od 4.-14. leta.
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VEČNI RIM IN OČARLJIVI 
OTOKI SREDOZEMLJA
CIVITAVECCHIA – PALERMO – 
CAGLIARI – MALORKA – VALENCIA – 
MARSEILLE

MSC FANTAZIJA, 24. – 31. 10. 2020 (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.

UGODNO
***

JESENSKE 
POČITNICE 

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
SOB 24. 10. GENOVA – Italija -   18:00  
NED 25. 10. CIVITAVECCHIA – Italija 7:00 19:00
PON 26. 10. PALERMO – Italija 10:00 18:00
TOR 27. 10. CAGLIARI – Italija 9:00 17:00  
SRE 28. 10. MALORKA – Španija 13:30 23:30
ČET 29. 10. VALENCIJA – Španija 8:00 16:00
PET 30. 10. MARSEILLE – Francija 12:00 20:00
SOB 31. 10. GENOVA – Italija 8:00 -   

NAMESTITEV V DVOPOSTELJNI 
KABINI

FIRST MINUTE
 DO 31. 10. 2019 REDNA CENA

notranja kabina Bella 560 € 610 €
notranja kabina Fantastica 590 € 640 €
zunanja kabina z oknom Bella 660 € 710 €
zunanja kabina z oknom Fantastica 710 € 760 €
zunanja kabina z balkonom Bella 780 € 840 €
zunanja kabina z balkonom Fantastica 870 € 920 €
zunanja kabina z balkonom Aurea 1.130 € 1.180 €
odrasla oseba na 3/4 ležišču 350 € 390 €
otroci do 18. leta 140 € 140 €

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu, 7x namestitev 
v izbrani kabini, razširjeni polni penzion 
(zajtrk, kosilo, prigrizki, večerja, kapitano-
va večerja, 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, brezplačna peš vodena ogleda Mar-
seilla* in Palme de Malorke*, pristaniške 
takse v višini 140 €.
*doplačilo na licu mesta strošek shuttle 
busa za prevoz do centra mesta.

DOPLAČILA (po želji ob prijavi)
povratni avtobusni transfer: 120 € za od-
rasle in 100 € za otroke, fakultativni izle-
ti, paketi pijač na ladji, riziko odpovedi tu-
rističnega 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 mlaj-
ši od 2 let ne plačajo napitnin. Ladjar priporoče-
ni znesek napitnin dnevno dodaja na vaš kabinski 
račun. Napitnine na MSC-ju trenutno niso obve-
zne in jih v primeru, da z nekaterimi storitvami ni-
ste zadovoljni, na recepciji prilagodite znesku, ki 
ga želite plačati. Ladjar lahko svojo politiko glede 
napitnin spremeni brez predhodnega obvestila.



BENETKE – KOTOR – MYKONOS – 
SANTORINI – KEFALONIJA – BARI
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GRŠKI OTOKI SONCA 
IN MITOLOGIJE 

MSC OPERA, 25. 10. – 1. 11. 2020 (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.

IZJEMNO 
UGODNO

***
JESENSKE

 POČITNICE

UGODNO
***

JESENSKE 
POČITNICE 

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
NED 25. 10. BENETKE – Italija -   16:30  
PON 26. 10. KOTOR – Črna Gora 14:00 20:00
TOR 27. 10. PLOVBA - -
SRE 28. 10. MYKONOS – Grčija 9:00 23:00  
ČET 29. 10. SANTORINI – Grčija 8:00 15:00
PET 30. 10. KEFALONIJA – Grčija 9:00 16:00
SOB 31. 10. BARI – Italija 7:00 13:00
NED 1. 11. BENETKE – Italija 9:30 -   

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
 DO 31. 10. 2019 REDNA CENA

notranja kabina Bella 460 € 510 €
notranja kabina Fantastica 510 € 560 €
zunanja kabina z oknom Bella * 610 € 660 €
zunanja kabina z oknom Fantastica 710 € 760 €
zunanja kabina z balkonom Fantastica 990 € 1.040 €
odrasla oseba na 3 / 4. ležišču 420 € 470 €
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, kapita-
nova večerja), zabavni program, predsta-
ve in animacije, športne aktivnosti, upora-
bo fitnesa, bazenov, slovensko vodenje in 
spremstvo na poti, brezplačna peš vodena 
ogleda Barija in Kotorja, pristaniške takse 
v višini 140 €.

DOPLAČILA (po želji ob prijavi) 
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 
EUR/dan in za otroke od 4-14 leta 5 EUR/dan. 
Otroci mlajši od 4 let ne plačajo napitnin. Ladjar 
priporočeni znesek napitnin dnevno dodaja na 
vaš kabinski račun. Napitnine na MSC-ju trenutno 
niso več obvezne in jih v primeru, da z nekaterimi 
storitvami niste zadovoljni, na recepciji prilagodi-
te znesku, ki ga želite plačati. Ladjar lahko svojo 
politiko glede napitnin spremeni brez predhodne-
ga obvestila.
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PO POTEH MARKA POLA 
NA BLIŽNJI VZHOD

COSTA FIRENZE, 2. – 21. 11. 2020 (20 dni)

K
R

IŽ
A

R
JE

N
JA

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

PON 2. 11. avtobusni transfer do SAVONE in 
vkrcanje na ladjo. -   16:00

TOR 3. 11. NEAPELJ – Italija 14:00 20:00
SRE 4. 11. MESSINA – Italija 9:00 18:00  
ČET 5. 11. PLOVBA - -
PET 6. 11. HERAKLION – Grčija 8:00 18:00
SOB 7. 11. PLOVBA - -
NED 8. 11. HAIFA – Izrael 6:00 23:00
PON 9. 11. SUEŠKI PREKOP – plovba 22:50 -
TOR 10. 11. SUEŠKI PREKOP – plovba - 15:00
SRE 11. 11. AQABA – Jordanija 9:30 19:00
ČET 12. 11. PLOVBA - -
PET 13. 11. PLOVBA - -
SOB 14. 11. PLOVBA - -
NED 15. 11. PLOVBA - -
PON 16. 11. SALALAH – Oman 8:00 18:00
TOR 17. 11. PLOVBA - -
SRE 18. 11. MUSCAT – Oman 8:00 18:00
ČET 19. 11. PLOVBA - -
PET 20. 11. DUBAJ – Združeni Arabski Emirati 8:00 -

SOB 21. 11.

DUBAJ – Združeni Arabski Emirati
Izkrcanje v jutranjih urah, transfer 
na letališče in letalski prevoz preko 
Istanbula nazaj proti domu.

- -

NAMESTITEV V KABINI
ULTRA FIRST 

MINUTE
DO 31. 10. 2019

REDNA CENA

notranja kabina Classic 1.790 € 1.850 €
notranja kabina Premium 1.820 € 1.880 €
zunanja kabina z oknom Premium 2.190 € 2.250 €
zunanja kabina z balkonom Classic 2.350 € 2.450 €
zunanja kabina z balkonom Premium 2.410 € 2.510 €
odrasla oseba na 3./4. ležišču 1.390 € 1.450 €
otroci do 18. leta 890 € 890 €

CENA VKLJUČUJE:
avtobusni transfer do Savone, križarjenje 
po programu, 19x namestitev v izbrani ka-
bini, razširjeni polni penzion (zajtrk, ko-
silo, prigrizki, večerja), zabavni program, 
predstave in animacije, športne aktivno-
sti, uporabo fitnesa, bazenov, slovensko 
vodenje in spremstvo na poti pri udeležbi 
minimalno 20 potnikov, pristaniške takse, 
letalski prevoz na relaciji Dubaj – Istanbul 
– Ljubljana v ekonomskem razredu, letali-
ške in varnostne takse.

DARILO ZA PRIJAVE DO 31. 10. 2019: 
celodnevni ogled Dubaja.

OBVEZNO  DOPLAČILO NA LADJI: 
napitnine 190 € za odrasle in 95 € za otro-
ke od 4.-14. leta.

DOPLAČILO (po želji ob prijavi): 
transfer iz letališča do doma, fakultativni 
izleti, paketi pijač na ladji, riziko odpove-
di turističnega potovanja v znesku 4,45 % 
cene aranžmaja.

ITALIJA – GRČIJA – SUEŠKI PREKOP - JORDANIJA – 
OMAN – ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI

DARILO ZA PRIJAVE DO 31. 10. 2019 - GRATIS IZLET V DUBAJU  
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CINQUE TERRE IN 
PRESTIŽNA MESTA 
SREDOZEMLJA
MSC SEAVIEW, 9.  – 16. 11. 2020 (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.

NAJNOVEJŠA 
LADJA

***
VKLJUČEN LETALSKI PREVOZ IN VSI TRANSFERJI 

ZELO 
UGODNO

***
GRATIS OGLEDI TREH MEST

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
PON 9. 11. GENOVA – Italija - 18:00
TOR 10. 11. LA SPEZIA – Italija 7:00 19:00
SRE 11. 11. CIVITAVECCHIA – Italija 7:00 18:00
ČET 12. 11. CANNES – Francija 8:30 17:30
PET 13. 11. PALMA DE MALORKA – Španija 13:00 22:30
SOB 14. 11. BARCELONA – Španija 7:00 18:00
NED 15. 11. AJACCIO – Francija 12:00 19:00
PON 16. 11. GENOVA – Italija 8:00 -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2019 REDNA CENA

notranja kabina Bella 490 € 550 €
notranja kabina Fantastica 550 € 610 €
zunanja kabina z oknom Bella 630 € 690 €
zunanja kabina z oknom Fantastica 690 € 750 €
zunanja kabina z balkonom Bella 730 € 790 €
zunanja kabina z balkonom Fantastica 790 € 850 €
odrasla oseba na 3/4 ležišču 330 € 390 €
otroci do 18. leta 150 € 150 €

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu, 7x namestitev v 
izbrani kabini,  storitve razširjenega pol-
nega penziona na ladji (zajtrk, kosilo, pri-
grizki, večerja, polnočni prigrizki), zabav-
ni program, predstave in animacije, špor-
tne aktivnosti, uporabo fitnesa, bazenov,  
brezplačne peš vodene oglede Cannesa, 
Palme* in Ajaccia, slovensko vodenje in 
spremstvo na poti,  pristaniške takse.
*doplačilo na licu mesta strošek shuttle 
busa za prevoz do centra mesta.

DOPLAČILA (po želji ob prijavi)
povratni avtobusni transfer: 120 € za od-
rasle in 100 € za otroke do 18. leta, fakul-
tativni 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 mlaj-
ši od 2 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.
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V RITMIH SAMBE 
PROTI BRAZILIJI

MSC FANTAZIJA, 21. 11. – 14. 12. 2020 (24 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.

CIVITAVECCHIA – SICILIJA – MALORKA – 
MADEIRA – GRAN CANARIA – BRAZILIJA

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

SOB 21. 11. Avtobusni transfer do GENOVE in 
vkrcanje na ladjo. -   18:00  

NED 22. 11. CIVITAVECCHIA – Italija 7:00 19:00
PON 23. 11. NEAPELJ – Italija 7:00 19:00
TOR 24. 11. PALERMO – Italija 8:00 17:00  
SRE 25. 11. PLOVBA - -
ČET 26. 11. BARCELONA – Španija 7:00 19:00
PET 27. 11. PALMA DE MALORKA – Španija 7:00 15:00
SOB 28. 11. MALAGA – Španija 13:00 21:00
NED 29. 11. CADIZ – Španija 9:00 19:00
PON 30. 11. PLOVBA - -
TOR 1. 12. FUNCHAL – Madeira 7:00 17:00
SRE 2. 12. LAS PALMAS – Gran Canaria 9:00 18:00
ČET 3. 12. PLOVBA - -
PET 4. 12. PLOVBA - -
SOB 5. 12. PLOVBA - -
NED 6. 12. PLOVBA - -
PON 7. 12. PLOVBA - -
TOR 8. 12. SALVADOR – Brazilija 8:00 18:00
SRE 9. 12. PLOVBA - -
ČET 10. 12. BUZIOS – Brazilija 8:00 18:00
PET 11. 12. ILHABELA – Brazilija 8:00 19:00
SOB 12. 12. RIO DE JANEIRO – Brazilija 7:00 18:00

NED 13. 12.
SANTOS – Brazilija
Transfer do Sao Paula in letalski 
prevoz Evropo.

6:00 -

PON 14. 12. Prihod v Slovenijo - -

NAMESTITEV V DVOPOSTELJNI 
KABINI

FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2019 REDNA CENA

notranja kabina Bella 2.290 € 2.390 €
notranja kabina Fantastica 2.350 € 2.450 €
zunanja kabina z oknom Bella 2.450 € 2.550 €
zunanja kabina z oknom Fantastica 2.550 € 2.650 €
zunanja kabina z balkonom Bella 2.690 € 2.790 €
zunanja kabina z balkonom 
Fantastica 2.790 € 2.890 €

odrasla oseba na 3/4 ležišču 1.890 € 1.990 €
otroci do 18. leta 1.290 € 1.390 €

CENA VKLJUČUJE:
avtobusni transfer do Genove, križarjenje 
po programu, 22x namestitev v izbrani ka-
bini, razširjeni polni penzion (zajtrk, ko-
silo, prigrizki, večerja, kapitanova večer-
ja, voda, čaj in kava na voljo iz avtomata 
v samopostrežni restavraciji), zabavni pro-
gram, predstave in animacije, športne ak-
tivnosti, uporabo fitnesa, bazenov, avto-
busni transfer iz Santosa v Sao Paulo, le-
talski prevoz v ekonomskem razredu iz 
Sao Paula do bližnjega letališča, brezplač-
ne peš vodene oglede Palme de Malor-
ke*, Malage*, Cadiza in Funchala, prista-
niške takse v višini 210 €, slovensko vode-
nje in spremstvo na poti pri minimalno 20 
prijavljenih potnikih.
*doplačilo  na  licu  mesta  strošek  shuttle 
busa za prevoz do centra mesta.

DOPLAČILA (po želji ob prijavi)
transfer iz prihodnega letališča do doma, 
fakultativni izleti, paketi pijač na ladji, rizi-
ko odpovedi turističnega potovanja v zne-
sku 4,45 % cene aranžmaja.

NAPITNINE: 
Priporočen strošek napitnin za odrasle znaša 10 €/ 
dan in za otroke od 2-12 leta 5 €/ dan. Otroci mlaj-
ši od 2 let ne plačajo napitnin. Ladjar priporoče-
ni znesek napitnin dnevno dodaja na vaš kabinski 
račun. Napitnine na MSC-ju trenutno niso obve-
zne in jih v primeru, da z nekaterimi storitvami ni-
ste zadovoljni, na recepciji prilagodite znesku, ki 
ga želite plačati. Ladjar lahko svojo politiko glede 
napitnin spremeni brez predhodnega obvestila.
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BISERI INDIJSKEGA OCEANA 

COSTA MEDITERRANEA, 26. 2.  – 14. 3. 2021 (17 dni)
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MAVRICIJ – REUNION – 
SEJŠELI – MADAGASKAR

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

PET     26. 2.

Zbor potnikov na letališču Jožeta 
Pučnika v Ljubljani. Letalski prevoz 
preko Istanbula proti Mavriciju. 
Obroki na letalu.

-   -

SOB 27. 2.

PORT LOUIS – Mavricij
Prihod na Mavricij. Transfer proti 
pristanišču in panoramski ogled 
mesta. Vkrcanje na ladjo.

- -

NED 28. 2. PORT LOUIS – Mavricij - 18:00
PON 1. 3. ST. DENIS – Reunion 8:00 -
TOR 2. 3. ST. DENIS – Reunion - 17:00
SRE 3. 3. PLOVBA - -
ČET 4. 3. PLOVBA - -
PET 5. 3. VICTORIA  - Sejšeli 9:00 -
SOB 6. 3. VICTORIA – Sejšeli - -
NED 7. 3. VICTORIA – Sejšeli - 15:00
PON 8. 3. PLOVBA - -
TOR 9. 3. NOSY BE  - Madagaskar 8:00 19:00
SRE 10. 3. PLOVBA - -
ČET 11. 3. TAMATAVE – Madagaskar 10:00 22:00
PET 12. 3. PLOVBA - -

SOB 13. 3.

PORT LOUIS – Mauritius
Izkrcanje iz ladje in celodnevni 
izlet po otoku. Večerni let preko 
Istanbula v Evropo.

7:00

NED 14. 3.
Nadaljevanje poleta do Ljubljane, 
kjer bomo pristali v večernih urah. 
Obroki med letoma.

- -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 30. 3. 2020 REDNA CENA

notranja kabina Classic 2.090 € 2.150 €
notranja kabina Premium 2.150 € 2.210 €
zunanja kabina z oknom  Premium 2.350 € 2.410 €
zunanja kabina z balkonom  Classic* 2.450 € 2.550 €
zunanja kabina z balkonom Premium 2.550 € 2.650 €
odrasla oseba na 3./4. ležišču 1.790 € 1.850 €
otroci do 18. leta 1.190 € 1.250 €

*Zunanje kabine z balkonom Classic lahko imajo delno oviran pogled.

CENA VKLJUČUJE:
povratni letalski prevoz na relaciji Ljublja-
na-Istanbul-Mauritius-Istanbul-Ljubljana 
v ekonomskem razredu, 1 kos oddane pr-
tljage do 23 kg + 1 kos ročne prtljage, av-
tobusni transfer letališče – pristanišče, kri-
žarjenje po programu in 14x namestitev 
v izbrani kabini, razširjeni polni penzion 
(zajtrk, kosilo, prigrizki, večerja), zabavni 
program, predstave in animacije, športne 
aktivnosti, uporabo fitnesa, bazenov, pri-
staniške takse v višini 240 EUR, celodnev-
ni izlet po Mauritiusu zadnji dan ob izkrca-
nju in transfer do letališča, slovensko vo-
denje in spremstvo na poti pri minimalno 
25 potnikih.

OBVEZNO DOPLAČILO NA LADJI: 
napitnine 140 € za odrasle in 70 € za otro-
ke od 4.-14. leta.

DOPLAČILO (po želji ob prijavi): 
transfer do letališča, fakultativni izleti, pa-
keti pijač na ladji, riziko odpovedi turi-
stičnega potovanja v znesku 4,45 % cene 
aranžmaja.

ZELO 
UGODNO

***
VKLJUČEN CELODNEVNI 
IZLET PO 

MAVRICIJU




