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Spoštovane potnice in cenjeni 
potniki!

V veliko zadovoljstvo mi je, da vam lahko v prebiranje ponudim 
novi katalog turistične agencije Pozejdon turizem - Pozejdonovo 
povabilo, ki vam ponovno predstavlja zanimive namige za eno-
dnevne izlete, potepanja, romanja in skupinska križarjenja. Pre-
pričan sem, da bo lahko vsak izmed vas našel kaj zanimivega, pri-
vlačnega, cenovno dostopnega, torej takega, da se nam boste po-
novno pridružili.

Predstavljamo vam krajša in daljša jesenska potepanja – vabimo 
vas, da se pridružite našemu tradicionalnemu Martinovanju, od-
hajamo v Karlovško kotlino in na Dolenjsko. Ljubiteljem krajših je-
senskih oddihov predstavljamo nekaj namigov, kako in kje prežive-
ti podaljšan konec tedna. Na vas je, da izberete, ali bo to ob morju, 
v gorah ali termah. Pripravili smo tudi pestro in ugodno ponudbo 
predbožičnih izletov ter paketov ob otvoritvi smučarske sezone.

Z veseljem vas vabimo, da se nam pridružite na tradicionalnem 
Pozejdonovem povabilu, ki ga bomo ob dobri družbi, odlični za-
bavi in kulinariki praznovali v Banja Luki in okolici. Našo spomla-
dansko ponudbo bogatijo vabila na enodnevne izlete in potova-
nja, med katerimi bomo spoznavali znamenitosti in kulturno de-
diščino bližnje in daljne okolice.

Izpostaviti moramo dve zares posebni potovanji. Za vas pripra-
vljamo potovanje v Namibijo, ki velja za eno najlepših dežel črne 
celine, v oktobru 2018 pa vas vabimo na romanje v Lurd ob 160. 
obletnici Marijinih prikazovanj.

Ponovno smo veliko pozornost namenili križarjenjem, ki so naša 
ljubezen in posebnost že od samega začetka ustanovitve Pozej-
don turizma. Za vsak okus smo jih pripravili nekaj, od tradicional-
nih križarjenj po Sredozemlju, Kubi, odkrivanju čarov pravljic iz 
1001 noči v Dubaju in na Arabskem polotoku, do križarjenja med 

otoki večne pomladi, norveških fjordov in baltskih prestolnic. Vse 
ljubitelje rečnih križarjenj vabimo, da se nam pridružijo na plov-
bi po reki Seni, kjer se bomo navduševali nad lepotami Pariza in 
Normandije.

Ne spreglejte posebnih »first minute« popustov za zgodnje re-
zervacije. Z veseljem vam sporočamo, da smo tudi zastopniki šte-
vilnih ladijskih družb kot: COSTA, MSC, Royal Caribbean, Celebri-
ty Cruises, Holland America, Norwegian Cruises … Še zmeraj vam 
nudimo možnost obročnega plačila do 24 obrokov. Vabim vas, da 
redno spremljate naše ponudbe na spletni strani in da nas všeč-
kate na facebooku.

Na koncu dovolite, da vas seznanimo še z našo novo grafično po-
dobo. Lik Pozejdona je izrisan v klasičnem slogu, ki spominja na art-
-nouveau. Pozejdonovi lasje asocirajo na valove. Krona na glavi s 
svojo obliko spominja na ladjo in križarjenja, hkrati pa je tudi Pozej-
donov prepoznavni simbol trizob, ki predstavlja tri glavne dejavno-
sti podjetja: križarjenja, potovanja in izlete ter ostalo turistično po-
nudbo. Lik je umeščen v okvir, ki ga tvorita pravilni krog (zemeljska 
obla) in okvir, ki ga tvorijo valovi, kar predstavlja dejavnost križar-
jenj, počitnic in oddiha. Prepričani smo, da ga boste hitro vzljubili in 
se po njem spominjali nepozabnih doživetij z nami.

Želim vam prijetne jesenske dni ter veliko lepih potovanj in doži-
vetij, kjerkoli že boste …

Na valovih nepozabnih doživetij!

Matjaž Tomanič, dipl. org. turizma



IZBOR JESENSKIH IZLETOV IN POTOVANJ

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

FESTIVAL ČIPKE V 
LEPOGLAVI 

(Trakoščan in Lepoglava)

23. 9. 2017
CENA: 46 EUR

NARODNI PARK 
BRIONI in ROVINJ

30. 9. 2017
CENA: 69 EUR

VIPAVSKA DOLINA 

7. 10. 2017
CENA: 49 EUR

Z MUZEJSKIM 
VLAKOM V GORIŠKA 

BRDA
14. 10. 2017

CENA: 99 EUR

DNEVI TARTUFOV V 
ISTRI

(Livade, Motovun, Hum) 
21. 10. 2017

CENA: 59 EUR

ROMUNIJA

»ZAGOTOVLJEN ODHOD« 
4 dni

5.-8. 10. 2017
CENA: 285 EUR

CINQUE TERRE IN 
MANTOVA

2 dni (bus)
30. 9.-1. 10. 2017
CENA: 169 EUR

GUSARSKA FEŠTA V 
KANJONU CETINE

3 dni (bus)
13.-15. 10. 2017
CENA: 189 EUR

TRGATEV 
MANDARIN V 

DOLINI NERETVE
3 dni (bus)

20.-22. 10. 2017
CENA: 169 EUR

3

Je
se

n
sk

a 
po

te
pa

n
ja



4

IZBOR JESENSKIH IZLETOV IN POTOVANJ

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

MODERNA IN 
ROMANTIČNA 

VALENCIJA 
4 dni (bus), 6.-9. 10. 2017

CENA: 439 EUR

FATIMA IN SANTIAGO

»»» romanje «««
8 dni (letalo)

11.-18. 10. 2017
CENA: 990 EUR

ISLANDIJA 

»»» izjemno ugodno «««
4 dni (letalo)

12.-15. 10. 2017
CENA: 939 EUR

SVETA DEŽELA

»»» romanje «««
5 dni (letalo)

16.-23. 10. 2017
CENA: 1.090 EUR

ŠRILANKA IN 
MALDIVI

11 dni (letalo)
26. 10.-5. 11. 2017
CENA: 2.295 EUR

PARIZ

5 dni (bus)
27.-31. 10. 2017
CENA: 299 EUR

RIM, NEAPELJ, 
POMPEJI

4 dni (bus)
28.-31. 10. 2017
CENA: 199 EUR

SONČNA SICILIJA

4 dni (letalo)
28.-31. 10. 2017
CENA: 549 EUR

ANTARKTIKA

15  dni (letalo)
27. 2.-12. 3. 2018
CENA: 7.550 EUR
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Odhod avtobusa ob 5.00 zjutraj iz Maribora. Pobiranje potni-
kov po Sloveniji. Vožnja do mejnega prehoda Fernetiči in na-
prej mimo Palmanove do Benetk. Sledi ogled luksuzne križar-
ke MSC Poesia. Kosilo na ladji. Po ogledu ladje se bomo od-
pravili po skrivnostnih in veličastnih beneških ulicah, prečka-
li številne mostove in si ogledali naslednje znamenitosti: most 
Rialto, trg in baziliko sv. Marka, doževo palačo, most vzdihlja-
jev … Na razpolago boste imeli tudi nekaj prostega časa za na-
kup spominkov, sladoled … Po ogledih povratek proti domu, 
kamor bomo prispeli v poznih večernih urah.

Ob prijavi nam je potrebno posredovati točne podatke iz oseb-
nega dokumenta s katerim boste potovali (priimek in ime; da-
tum rojstva in številka osebnega dokumenta)!!! 

CENA: 45 EUR pri udeležbi 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestnine in parkirnine, vstopno takso za Benetke, ogled lad-je, kosilo na ladji, povratno vožnjo z ladjico do središča me-sta in nazaj, ostale oglede zunanjosti po programu, vode-nje in organizacijo izleta, osnovno nezgodno zavarovanje in 22% DDV.

CENA: 120 EUR pri udeležbi 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestne pristojbine, 1x polpenzionsko namestitev v termah Otočec v hotelu Šport 4* z Martinovo večerjo in živo glasbo, vstopnico za kopanje v termalnem bazenu v času bivanja, oglede in vstopnine po programu, lokalno vodenje po Kar-lovcu, toplo malico na poti prvi dan, degustacijo vina in po-gače v Metliki prvi dan, Martinovo kosilo drugi dan, vodenje in organizacijo izleta ter 22% DDV.

DOPLAČILA (po želji):
enoposteljna soba 15 EUR; riziko odpovedi 4,45 % cene aranžmaja, zavarovanje Coris z asistenco v tujini.

BENETKE IN 
OGLED LADJE 
MSC POESIA

KARLOVAČKA KOTLINA, 
BELA KRAJINA IN 
DOLENJSKA

Odhod: 21. 10. 2017

Odhod: 11. – 12. 11. 2017
1. dan: SLOVENIJA – KARLOVAC – BELA KRAJINA – 
TERME OTOČEC
Odhod avtobusa ob 6.00 iz Maribora. Vožnja do mejnega preho-
da s Hrvaško. Po opravljenih mejnih formalnostih nadaljevanje 
vožnje mimo Zagreba do Karlovca. Ogledali si bomo »Vrbaničev 
perivoj« - spomenik parkovne arhitekture, nato pa nadaljevali 
peš oglede starega dela mesta: Strossmayerjev trg in trg Bana Je-
lačiča, ki predstavlja središče mesta. Tam se nahaja Frančiškanski 
samostan, cerkev sv. Miklavža in orožarna. Obisk Mestnega mu-
zeja, ki vsebuje naravoslovno, arheološko in kulturno zbirko mes-
ta. V naselju Turanj si bomo ogledali še zbirko Domovinske vojne. 
Po ogledih vožnja proti Beli Krajini. Topla malica na žlico na poti. 
V popoldanskem času bomo obiskali Metliko. Degustacija vina in 
pogače v Metliški kleti. Po ogledu vožnja do term Otočec. Nasta-
nitev v hotelu Šport, Martinova večerja z živo glasbo in nočitev.

2. dan: TERME OTOČEC – GRAD OTOČEC – NOVO MESTO
Po zajtrku prosto dopoldne za kopanje. Nato se bomo zapeljali do 
gradu Otočec in se sprehodili okoli edinega otoškega gradu v Slo-
veniji. Naslednji postanek bo v Novem mestu. Ogledali si bomo 
glavne znamenitosti dolenjske metropole in mlade škofije: kapi-
teljsko cerkev, glavni trg … Nekaj prostega časa za spoznavanje 
mesta in kavo. Sledi martinovo kosilo. Po ogledih povratek proti 
domu, kamor bomo prispeli v zgodnjih večernih urah.

TRADICIONALNO POZEJDONOVO MARTINOVANJEZADNJA MESTA!
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TRADICIONALNO POZEJDONOVO MARTINOVANJEZADNJA MESTA!

SOBA 1.-31. 10. 2017 1. 11.-23. 12. 2017
5. 1.-23. 3. 2018

1/2 TWC, POL 117 EUR 119 EUR
MIN. NOČITEV 3 3

HOTEL TERME SNOVIK 4* / TERME SNOVIK

HOTEL ČATEŽ 3* / TERME ČATEŽ

HOTEL »NO NAME« 4* / HOTEL LIFE CLASS RESORT / PORTOROŽ

HOTEL SALINERA 3* / STRUNJAN

HOTEL JEZERO 4* / BOHINJ

HOTEL ŠPIK 3* / GOZD MARTULJEK

Cena s polpenzionom po osebi za 4 dni. Prihodi vsak dan, 
bivanje min. 3 noči. Turistična taksa se plača na recepciji.

SOBA 1. 10.-23. 12. 2017 5. 1.-23. 3. 2018
1/2 TWC, POL 120 EUR 151 EUR
MIN. NOČITEV 3 3

Cena s polpenzionom po osebi za 4 dni. Prihodi vsak dan, 
bivanje min. 3 noči. Turistična taksa se plača na recepciji.

SOBA 1. 10.-23. 12. 2017 7. 1.-23. 3. 2018
1/2 TWC, POL 165 EUR 162 EUR
MIN. NOČITEV 3 3

Cena s polpenzionom po osebi za 4 dni. Prihodi vsak dan, 
bivanje min. 3 noči. Turistična taksa se plača na recepciji.

SOBA 1. 10.-1. 11. 2017 2. 11.-23. 12. 2017
5. 1.-23. 3. 2018

1/2 TWC, POL 102 EUR 104 EUR
MIN. NOČITEV 3 3

Cena s polpenzionom po osebi za 4 dni. Prihodi vsak dan, 
bivanje min. 3 noči. Turistična taksa se plača na recepciji.

SOBA 1.-31. 10. 
2017

1.-6. 11. 2017
5. 1.-23. 3. 

2018

7. 11.-23. 
12. 2017

1/2 TWC, POL 127 EUR 123 EUR 102 EUR
MIN. NOČITEV 3 3 3

Cena s polpenzionom po osebi za 4 dni. Prihodi vsak dan, bivanje 
min. 3 noči. Turistična taksa se plača na recepciji.

SOBA 1. 10.-1. 11. 
2017

1. 11.-20. 11. 
2017

20. 11.-1. 12. 
2017

5. 1.-23. 3. 
2018

1/2 TWC, POL 111 EUR 144 EUR 147 EUR 143 EUR
MIN. NOČITEV 3 3 3 3

Cena s polpenzionom po osebi za 4 dni. Prihodi vsak dan, 
bivanje min. 3 noči. Turistična taksa se plača na recepciji.

ODDIH

Cene se lahko spremenijo glede na razpoložljivost kapacitet.
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PREDBOŽIČNI IZLETI

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

PREDBOŽIČNI 
DUNAJ

2., 9., 16. in 23. 12. 2017
CENA: 38 EUR

DVOREC HOF 
IN PRAZNIČNA 

BRATISLAVA

9. in 16. 12. 2017
CENA: 45 EUR

PREDBOŽIČNI LINZ 
IN CHRISTKINDL 

16. 12. 2017
CENA: 41 EUR

PADOVA IN BASSANO 
DEL GRAPPA

2. 12. 2017
CENA: 44 EUR

BAD ISCHL IN 
WOLFGANGSEE

9. 12. 2017
CENA: 57 EUR

ADVENT V 
SALZBURGU

9. 12. 2017
CENA: 43 EUR

ZAGREB IN BOŽIČNA 
ZGODBA V ČAZMI

2. in 23. 12. 2017
CENA: 37 EUR

PREDBOŽIČNA 
BUDIMPEŠTA

2. in 16. 12. 2017
CENA: 41 EUR

PREDBOŽIČNI 
MARIAZELL IN 

GRADEC

16. 12. 2017
CENA: 30 EUR



PREDBOŽIČNA PRAGA

PREDBOŽIČNA LJUBLJANA IN 
BOŽIČNA BAJKA V MOZIRSKEM GAJU

Odhod: 9. - 10. 12. 2017

Odhod: 16. 12. 2017

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

2. dan: PRAGA – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo odpeljali do Hradčanov, kompleksa praške-
ga gradu, kjer si bomo ogledali naslednje znamenitosti (zunan-
ji ogledi): Loretsko kapelo z zakladnico , katedralo sv. Vida, Zlatno 
uličko, Plečnikove vrtove, Strahovski samostan, grajski kompleks. 
Na voljo bo tudi nekaj časa za kavo, samostojne oglede. Po žel-
ji panoramska vožnja z ladjo po reki Vltavi. Po ogledih vožnja na-
zaj proti domu, kamor bomo prispeli v kasnejših večernih urah.

CENA: 85 EUR pri udeležbi 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 izle-ta, osnovno nezgodno zavarovanje in 22 % DDV.

DOPLAČILA (po želji):
enoposteljna soba 20 EUR, panoramska vožnja z ladjo po Vl-tavi 10 EUR, večerja v pivnici 17 EUR, riziko odpovedi 4,45 % cene aranžmaja, zavarovanje Coris z asistenco v tujini.

CENA: 25 EUR pri udeležbi 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestnine, vstopnino za Božično bajko v Mozirskem gaju, vse oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo iz-leta, 22% DDV.
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Odhod avtobusa ob 9.00 iz Maribora. Vožnja po avtocesti 
mimo Celja in Trojan do Ljubljne. Po prihodu v prestolnico se 
bomo bajprej panoramsko peljali po slovenski metropoli,med 
katero si bomo ogledali: parlament, bavarski dvor, Tivoli, 
Cankarjev dom … Nato se bomo sprehodili po  stari Ljublja-
ni in si ogledali glavne znamenitosti: tromostovje, Prešernov 
trg, frančiškansko cerkev, Robov vodnjak, ...
S tirno vzpenjačo se bomo povzpeli na Ljubljanski grad. Po 
ogledih se bomo prepustili predbožičnemu vzdušju, obiskali 
številne stojnice in občudovali adventno okrasitev Ljubljane. 

Sledi vožnja do Mozirja, kjer si bomo ogledali Mozirski gaj. Le-
tos pripravljajo novost – Božično bajko, kjer bo v pravljičnem 
okolju Mozirskega gaja za obiskovalce gorelo kar 500.000 lučk. 
Po ogledu se bomo vračali proti domu, kamor bomo prispeli 
v večernih urah.

IZJEMNO 
UGODNO!
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OTVORITEV SMUČARSKE SEZONE

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

CAMPITELLO - ITALIJA

ARABBA - ITALIJA

MALLNITZ - AVSTRIJA

KRONPLATZ - ITALIJA

MALLNITZ - AVSTRIJA

MARMOLADA - ITALIJA

HOTEL MEDIL***
13.-17. 12. 2017

4x polpenzion + 4 dnevna smučarska vozovnica 
Dolomiti Superski
CENA: 409 EUR

HOTEL OLYMPIA***
6.-10. 12. 2017

4x polpenzion + 4 dnevna smučarska vozovnica 
Dolomiti Superski
CENA: 362 EUR

HOTEL TAUERNHOF***
14.-17. 12. 2017

4x polpenzion + 4 dnevna smučarska vozovnica

CENA: 268 EUR

HOTEL ADLER***
10.-14. 12. 2017 in 13.-17. 12. 2017

4x polpenzion + 4 dnevna smučarska vozovnica 
Kronplatz

CENA: 358 EUR

HOTEL ALBER****
14.-17. 12. 2017

4x polpenzion + 4 dnevna smučarska vozovnica

CENA: 260 EUR

HOTEL TYROLIA**
13.-17. 12. 2017

4x polpenzion + 4 dnevna smučarska vozovnica 
Dolomiti Superski
CENA: 329 EUR



1. dan: SLOVENIJA – BIHAČ – BANJA LUKA
Odhod avtobusa ob 6.00 iz Maribora. Pobiranje potnikov po Slo-
veniji in vožnja mimo Zagreba do Bihača. Med potjo postanek za 
hladno malico iz avtobusa. Z lokalnim vodnikom si bomo ogleda-
li glavne znamenitosti glavnega mesta unsko - sanskega kantona. 
Mesto je bilo zahvaljujoč ugodnim geografsko - klimatskim raz-
meram poseljeno že v paleolitiku. V njem se vzhod dotika z zaho-
dom, staro z novim in ob obisku gotovo ne bomo ostali ravnodu-
šni. V tem mestu ob smaragdni vodi najdemo številne kavarne ter 
znamenitosti: Kapitanov stolp, ki je po legendi rešil življenje pred 
Tatari ogrsko - hrvaškemu kralju Beli IV., ki je zato proglasil Bihač 
za svobodno mesto. Zraven stolpa se nahaja kamena grobnica, v 
bližini pa tudi džamija Fetija, edini evropski oratorij v gotskem sti-
lu, cerkev sv. Antona. Nekaj prostega časa. Popoldan vožnja do 
Banja Luke. Namestitev v hotelu, večerja in Pozejdonova zabava 
z živo glasbo. Nočitev.

2. dan: BANJA LUKA – JESENOVAC  – SLOVENIJA  
Po zajtrku ogled mesta Banja Luka. Ko omenite Banjalučanom 
njihovo mesto, bo vsak znal povedati, da je mesto prava lepotica, 
mesto zelenih alej, mesto mladosti, športa in lepih žensk. Banja 
Luka je zgrajena na obeh obalah reke Vrbas, na mestu, kjer divja, 
planinska reka preide v nižinsko reko na poti do svojega sotočja 
v reko Savo. Z lokalnim vodnikom si bomo ogledali staro mestno 
jedro: narodno skupščino Republike Srbske, Kastel, Banske dvo-
re, Narodno gledališče, cerkev sv. Trojice, se sprehodili po Gos-
poski ulici in znameniti tržnici. Po kosilu vožnja proti severu, pre-
stop meje in krajši postanek v spominskem parku Jesenovac. Po 
ogledih povratek nazaj proti domu, kamor bomo prispeli v kas-
nejših večernih urah. 

NAJ ZADIŠI PO 
BALKANU IN 
SPOMINIH
Odhod: 21. - 22. 4. 2018

CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), 1x polpenzionsko namestitev v hotelu Bosna 4* v dvopostel-jnih sobah v Banja Luki z bogato samopostrežno večerjo, ob-vezno lokalno vodenje po Banja Luki in Bihaču, hladno mali-co na poti prvi dan, kosilo drugi dan, živo glasbo pri večerji, oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo izle-ta, osnovno nezgodno zavarovanje in 22% DDV.

DOPLAČILA (po želji):
enoposteljna soba 20 EUR, riziko odpovedi 4,45% cene aranžmaja, zavarovanje Coris z asistenco v tujini.

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

TRADICIONALNO POZEJDONOVO 
POVABILO NA LEPŠE 

11

SP
O

M
LA

D
A

N
SK

A
 P

O
T

EP
A

N
JA

ŠTEVILO 
MEST JE 

OMEJENO!!!

CENA POTOVANJA FIRST MINUTE 
DO 1. 12. 2017 REDNA CENA

pri udeležbi  40 potnikov 125 EUR 140  EUR



LIENZ IN 
SPEKTAKULARNI 
KRIMMLSKI SLAPOVI

Z LADJO PO 
DONAVI

Odhod: 28. 4. 2018

Odhod: 9. - 10. 6. 2018

Odhod avtobusa ob 5.00 iz Maribora in pobiranje potnikov po 
Sloveniji. Prestop meje na Karavankah in nadaljevanje vožn-
je mimo Beljaka in Spittala ob Dravi do Lienza, glavnega mes-
ta vzhodne Tirolske. Postanek in sprehod čez staro mestno 
jedro do glavnega trga. Po ogledu nadaljevanje poti skozi pre-
dor Felbertauern in Mittersilla do Krimmla. Ogled slapov, ki so 
največji v Evropi in peti največji na svetu. Skupna višina pada-
jočih voda, ki v treh slapovih pada v dolino je 380 m. Do sl-
apov po panoramski poti je treba peš s parkirišča (do spod-
njega slapa 15 minut hoje). Po želji in ob ugodnem vremenu 
je možen sprehod do drugih dvojih slapov. V restavracijah ob 
poti možnost okrepčila. Popoldanska vrnitev po dolini reke 
Salzach. Postanek za krajši ogled letoviškega in smučarskega 
kraja Zell am Zee ob istoimenskem jezeru pod Kaprunom. Poz-
no popoldan vrnitev domov mimo Bischofshofna in po Turski 
avtocesti. Prihod v Slovenijo v poznih večernih urah.

1.dan: SALZKAMMERGUT – BAD ISCHL – ST. WOLFGANG – PASSAU
Odhod avtobusa ob 5.00 zjutraj. Vožnja mimo Gradca in naprej 
v smeri Bad Ausseja, poznanega po vsakoletnem festivalu nar-
cis do Bad Ischla. Mesto je poznano po cesarski vili, kjer sta svo-
jo zaroko praznovala cesar Franc Jožef in cesarica Sissi ter 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 znameni-
ti slaščičarni Zauner. Sledi vožnja do jezera sv. Wolfganga, kjer si 
bomo ogledali istoimenski kraj ob jezeru, poznan po cerkvici sv. 
Wolfganga in hotelu „Pri belem konjičku“ za katerega je Ralf Be-
natzky 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 naj-
demo največje orgle na svetu, mestne hiše, donavskega nabrežja 
»Dreiflüsseck«, kjer se srečajo vse tri reke: Ilz, Inn in Donava. Na-
mestitev v hotelu, večerja in nočitev.

2. dan: PASSAU – LINZ – SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo ob 9.00 vkrcali na ladjo. Predali se bomo sli-
koviti plovbi po Donavi. Na ladji bomo imeli tudi organizirano ko-
silo. Prihod v Linz ob 14. uri. Sledil bo sprehod skozi staro mestno 
jedro in prestolnico Zgornje Avstrije. Ogledali si bomo glavne zna-
menitosti, med drugim glavni trg s kužnim znamenjem, Martino-
vo cerkev, ki velja za najznamenitejšo stavbo v mestu. Po ogledih 
povratek proti domu mimo Lienza in Gradca, kamor bomo prispe-
li v poznih večernih urah.
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CENA: 49 EUR pri udeležbi 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestnine in tunelnine, vstopnino za Krimmlske slapove, vse oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo iz-leta ter 22% DDV.

OPOMBA: 
Za ogled slapov potrebujete pohodno ali športno obutev. 

CENA: 169 EUR pri udeležbi 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestne pristojbine, oglede zunanjosti po programu, 1x pol-penzionsko namestitev v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah, vožnjo z ladjo po Donavi na relaciji Passau – Linz, kosilo na ladji drugi dan, vodenje in organizacijo potovanja, osnovno nezgodno zavarovanje in 22 % DDV.

DOPLAČILA (po želji):
enoposteljna soba 20 EUR; zavarovanje rizika odpovedi v znesku 4,45 % cene aranžmaja, zavarovanje Coris z asisten-co v tujini.



ALZACIJA IN 
LUKSEMBURG
Odhod: 22. – 25. 6. 2018
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CENA: 280 EUR pri udeležbi 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestnine in parkirnine, 2x polpenzionsko namestitev v hote-lu 3* v Strasbourgu, degustacija vina, ostale oglede zunanjo-sti po programu, vodenje in organizacijo potovanja, osnov-no nezgodno zavarovanje in 22% DDV.

DOPLAČILA (po želji):
enoposteljna soba 70 EUR, vožnja z ladjico v Strassbourgu, zavarovanje rizika odpovedi 4,45%, zavarovanje Coris z asi-stenco v tujini. 

STRASBOURG – METZ – LUKSEMBURG – COLMAR

1.dan: SLOVENIJA – FRANCIJA
Odhod avtobusa ob 21.00 uri. Vožnja preko mejnega prehoda 
Šentilj in nadaljevanje nočne vožnje po Avstriji in Nemčiji proti 
Franciji. 

2.dan: STRASBOURG 
V jutranjih urah prihod v Strasbourg, obmejno mesto ob reki Ren.  
Podali se bomo v staro mestno jedro in obiskali stolnico Nôtre-
-Dame, ki ima dograjen samo en zvonik in predstavlja pravi sim-
bol mesta. V notranjosti izstopajo vitraži s podobami nemških ce-
sarjev, ki so nastali med 12. in 15. stoletjem. Med poznejšimi do-
datki moramo omeniti slovito astronomsko uro, ki je današnjo 
podobo dobila v 19. stoletju. Med sprehodom po mestu bomo 
občudovali bogato arhitekturno dediščino, katere del so številne 
predalčasto grajene hiše kot sodobne palače, v katerih domuje-
jo evropske ustanove. Nekaj prostega časa. Po želji vožnja z ladji-
co po kanalih (doplačilo). Namestitev v hotelu v mestu ali okoli-
ci, večerja in nočitev. 

3.dan: METZ IN LUKSEMBURG
Po zajtrku vožnja do mesta Metz. Sprehodili se bomo do katedra-
le, v kateri se nahajajo največji vitraži na svetu. Po ogledu nada-
ljevanje poti do Luksemburga, ki leži ob sotočju rek Petrusa in Al-
zeta. Mesto je nastalo okoli trdnjave, ki je bila ena najmočnejših 
do 19. stoletja in je danes ob katedrali Notre Dame ena največjih 
zanimivosti mesta. Ogled mesta, nato pa vrnitev v Strasbourg. Ve-
čerja in nočitev v hotelu.

4.dan: STRASBOURG – COLMAR – VINSKA CESTA ALZACIJE – 
SLOVENIJA
Po zajtrku se bomo podali na krajši jutranji potep po slikovitem 
Colmarju, ki ga prepletajo prijetne ulice in vodni kanali reke L'ill, 
zato se bomo podali na Grand Rue in v Little Venice, kjer bomo 
našli najlepše motive Colmarja.
Zgodaj popoldan vožnja po slikoviti cesti Route des Vins d'Alsace 
z degustacijo vina. Popoldan vožnja preko Nemčije proti domu, 
kamor bomo prispeli v poznih nočnih urah.



Odhod avtobusa ob 8.00. Vožnja mimo Maribora in Šentilja do 
zgodovinskega mesta Lipnica, ki je bila omenjena kot Flavia Sol-
va že v rimskem obdobju. Sprehod po središču mesta, nekdanjem 
tržnem naselju od farne cerkve sv. Jakoba, mimo mogočne mest-
ne hiše in kužnega znamenja do Kapucinske cerkve. Nekaj proste-
ga časa za jutranjo kavo. 
Sledi vožnja do gradu Seggau, ki je bil grajen v času 12. stoletja. 
Sprehodili se bomo po grajskem dvorišču, si ogledali kapelo sv. 
Mihaela in grajsko kapelo, posvečeno Marijinemu vnebovzetju. 
Po ogledu vožnja ob reki Muri do Cmureka, kjer bomo zapusti-
li Avstrijo in nadaljevali pot po Slovenskih goricah do Svete Ane. 
Postanek na razgledni točki, ogled cerkve sv. Ane in vinograd-
niškega muzeja. 
Mimo Lenarta nadaljevanje poti do Svete Trojice. Postanek za 
ogled cerkve, nato pa vožnja do Cerkvenjaka, kjer bomo obiska-
li izletniško kmetijo Breznik. Ogled kleti, degustacija vin in kosi-
lo. Po ogledih povratek proti domu, kamor bomo prispeli v ve-
černih urah.

IZJEMNO 
UGODNO!GRAŠKA KOTLINA IN 

SLOVENSKE GORICE

SPODNJA SAVINJSKA 
DOLINA S FONTANO 
PIVA V ŽALCU

Odhod: 23. 6. 2018

Odhod: 25. 6. 2018

CENA: 34 EUR pri udeležbi 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, video), cestne pristojbine, vse vstopnine in degustacija po progra-mu, kosilo, vodenje in organizacijo izleta ter 22 % DDV.

CENA: 39 EUR pri udeležbi 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom, cestne pristojbine, kosilo, degustacijo piva na fontani v Žalcu, oglede zunanjosti po programu, vodenje in organizacijo izleta, osnovno zavarova-nje potnikov in 22 % DDV.

Odhod avtobusa ob 8.00. Vožnja do Celja in sprehod po starem 
delu mesta. Številne ulice skrivajo bogato zgodovino. Nekaj pros-
tega časa za jutranjo kavo. Nadaljevanje poti do Petrovč, kjer si 
bomo ogledali baziliko Matere Božje. Naslednji postanek bo v 
Dobrni. Sprehodili se bomo po zdraviliškem parku in okrepčali z 
okusnim kosilom. Popoldne vožnja do Žalca, središča hmeljarske 
industrije Spodnje Savinjske doline. Ustavili se bomo pri zname-
niti fontani, kjer bomo degustirali pivo. Za konec se bomo po-
vzpeli še na Žovneški grad (približno 20 minut hoje v eno smer). 
Po ogledih povratek nazaj proti domu.
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V Namibiji, eni najlepših afriških dežel, so s svojo prisotnostjo 
tako Nemci kot kasneje južnoafriški gospodarji pustili neizbrisni 
pečat. Po letu 1990 so si Namibijci izborili neodvisnost in deže-
la se je razvila v eno najbolj varnih in za turiste privlačnih afriških 
dežel, ki obiskovalce navdušuje s svojimi lepotami. V puščavi Na-
mib bomo obiskali Sossusvlei, ki slovi po najlepših in najvišjih sipi-
nah na svetu. Vozili se bomo po samotnih prostranstvih suhih sa-
van in se dotaknili Atlantskega oceana na samotni in sanjavi Oba-
li skeletov. V narodnem parku Etosha pa nas čaka bogastvo žival-
skega sveta, kar boste lahko ujeli tudi v svoje fotografske objekti-
ve. Potovanje, ki vam bo zagotovo ostalo v nepozabnem spominu.

1. dan, ZAGREB  – DOHA
Zbor potnikov na letališču dr. Franja Tuđmana v Zagrebu. Prijava 
na let in polet letala proti Dohi. Po pristanku nadaljevanje poleta 
v Namibijo do mesta Windhoek. Obroki na letalu.

 2. dan, WINDHOEK
Dopoldanski prihod v glavno mesto Namibije, Windhoek. Po 
ureditvi carinskih formalnosti se bomo odpravili na ogled mes-
ta in glavnih znamenitosti prestolnice, ki so večinoma vezane 
na njeno kolonialno preteklost: luteransko novogotsko Kristu-
sovo cerkev, trdnjavo Alte Feste, spomenik neodvisnosti … Na-
mestitev v hotelu. Večerja v priznani restavraciji Joe‘s Beerhou-
se. Nočitev.

3. dan, NAMIB NAUKLUFT – NAMIBSKA PUŠČAVA (290 km)
Po zajtrku se bomo odpravili na pot proti južnemu delu Namibije. 
Med potjo bomo občudovali krasne razglede. Rehoboth je maj-
hno naselje, kjer se začenja jug in je domovanje skupnosti »bas-
ter«. Prečkali bomo pokrajino akacij. Rehoboth je bil nekoč mi-
sijonarska postaja. Zgodnja popoldanska namestitev na ranču 
Hammerstein. Nekaj prostega časa, večerja in nočitev.

ZAGOTOVLJENO
+ 

NAJBOLJŠA SEZONA ZA POTOVANJE

POTOVANJE PO 
NAMIBIJI  

Odhod: 20. 7. - 1. 8. 2018 (13 dni)

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

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

6. dan, WALVIS BAY - SWAKOPMUND (150 km)
Po zajtrku se bomo odpravili proti mestu Walvis Bay, ki je bilo še 
do leta 1994 pod angleško oblastjo. Danes je to eno najhitreje 
rastočih namibijskih mest, med turisti pa znano po največji kolo-
niji plamencev. Po prihodu v mestu se bomo vkrcali na ladjo s ka-
tero bomo pluli po bližnji laguni in raziskovali pestro favno in flo-
ro s pelikani, flamingi, delfini in morskimi levi. Na ladji bo poskrbl-
jeno tudi za malico. V popoldanskem času bomo v bližini Swakop-
munda obiskali znamenito cesto Velbiča. Gre za znamenito puš-



ZAGOTOVLJENO
+ 

NAJBOLJŠA SEZONA ZA POTOVANJE
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8. dan, ETOSHA (270 km)
Po zajtrku bomo dan namenili vožnji proti edinstvenemu nacio-
nalnemu parku Etosha. Namestitev v Etosha Safari lodgu, večer-
ja in nočitev.

9. in 10. dan, NACIONALNI PARK ETOSHA (170 km)
Po zajtrku bomo oba dneva preživeli v edinstvenem nacionalnem 
parku Etosha. Za ljubitelje narave in živali je to pravi raj na zemlji. 
Osrednji del parka je ogromna slana puščava, t.i. ponev, ki se le 
ob redkih priložnostih napolni z vodo, obdaja pa jo širok pas suhe 
savane, ki slovi po svoji neverjetni živalski raznolikosti. Na površi-
ni veliki kot Slovenija najdemo več kot 110 vrst sesalcev, 340 vrst 
ptic in 110 vrst plazilcev. Gazele, zebre in žirafe nas bodo spre-
mljale tako rekoč na vsakem koraku, z malo sreče pa lahko vidimo 
tudi štiri predstavnike t.i. afriških »velikih pet« (slona, nosoroga, 
leva in leoparda). Večerja in nočitev v Mokuti lodgu.

11. dan, OKAPUKA (390 km)
Po zajtrku bomo potovali nazaj v smeri centralne Namibije. Spre-
mljala nas bo ravna pokrajina, polna termitnjakov, med njimi pa 
lahko opazimo tudi pavijane in divje svinje. Na poti se bomo usta-
vili na eni izmed lokalnih tržnic Okohandja, kjer prodajajo pred-
vsem lesene izdelke. V popoldanskem času bomo spoznavali ži-
valski svet Okopuke. Z džipi se bomo podali na spoznavanje žival-
skega sveta, kjer nas čakajo ponovna srečanja z divjimi živalmi, ki 
živijo znotraj ogromnega rezervata. Večerja in nočitev.

12. in 13. dan, WINDHOEK (100 km)
Po zajtrku se bomo začeli vračati v smeri proti Windhoeku in leta-
lišču, od koder bomo v popoldanskih urah poleteli proti Dohi, od 
tam pa nazaj do Zagreba, kjer bomo pristali 1.8.2018.

CENA VKLJUČUJE:
povratni letalski prevoz v ekonomskem razredu na relaci-ji Zagreb-Doha-Windhoek-Doha-Zagreb, letališke in varno-stne pristojbine, 10x polpenzionsko namestitev v hotelih in lodžih 2* do 4* v dvoposteljnih sobah (prha, wc), avtobusne prevoze v Namibiji po programu, vodstvo lokalnega vodnika po Namibiji, avtobusni safari v nacionalnem parku Etosha in vstopnino za oba dneva, vse vstopnine in izlete po progra-mu, vožnjo z džipi do Sossusvleia, tri urno križarjenje v Wal-vis Bayu, vožnja z džipi v Okapuki, vodenje in organizacijo potovanja ter osnovno nezgodno zavarovanje.Doplačilo (na poti): 50 EUR za napitnine.Obvezno doplačilo (ob prijavi): 45 EUR za vstopni vizum v Namibijo.

Doplačilo (po želji): enoposteljna soba 490 EUR, zavarova-nje rizika odpovedi turističnega potovanja v vrednosti 4,45% cene potovanja; zavarovanje Coris z asistenco v tujini, trans-fer do letališča.

CENA POTOVANJA FIRST MINUTE 
DO 31. 10. 2017 REDNA CENA

pri udeležbi  20 potnikov 3.150 EUR 3.290  EUR

čavsko cesto, kjer uspeva nenavadna rastlina »velbičevka«, ki ras-
te samo v Namibiji in nosi ime po slovenskem botaniku Frideriku 
Velbiču. Vrnitev v hotel v Swakopmund. Večerja in nočitev.

7. dan, DAMARALAND (400 km)
Po zajtrku nadaljevanje poti proti severu v deželo Damaraland. 
Pokrajina tod postaja bolj reliefno razgibana, v redkih naseljih 
ob cesti pa vse pogosteje srečujemo pripadnike plemena Dama-
ra. Na poti do Twyfelfonteina nas čaka ogled heksagonalnih ka-
mnitih stolpičev, imenovanih orgelske piščali. Pozno popoldan si 
bomo ogledali še znamenite, več kot tri tisoč let stare risbe živa-
li, ki so jih v skale vpraskali Bušmani in ki jih je pod svojo zašči-
to leta 2007 vzel tudi Unesco. Večerja in nočitev na območju Da-
maralanda.
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Odhod ob 7.00. Vožnja mimo Domžal in naprej po Gorenj-
ski do Žirovnice, kjer si bomo ogledali spominsko sobo Mati-
je Čopa, prvega slovenskega jezikoslovca, literarnega zgodovi-
narja in bibliotekarja. Bil je eden največjih evropskih učenja-
kov svojega časa. S svojim kulturnopolitičnim delovanjem je 
dvigal kulturno zavest slovenskega naroda. 
Po ogledu vožnja mimo Mojstrane do doline Vrat. Ustavili se 
bomo pri slapu Peričnik, ki je visok 52 metrov. Peš se bomo 
podali na pohod po znani ledeniški dolini Vrata, po skrivnost-
nem svetu ob vznožju Triglava. V lepem vremenu bo čudovit 
pogled na Triglav in severno Triglavsko steno. 
Popoldanski postanek v Mojstrani in ogled Planinskega mu-
zeja Slovenije. Bogata zbirka predmetov s pestro zgodovin-
sko pripovedjo, raznolikost fotografskega in arhivskega gradi-
va ter obsežna strokovna knjižnica nudijo obiskovalcu vpogled 
v množičnost in pomembnost planinske dejavnosti v sloven-
skem prostoru. Nato se bomo ustavili na lepi razgledni plošča-
di ob reki Savi Dolinki. Pozno popoldan vožnja proti domu, ka-
mor bomo prispeli v večernih urah.

SKRIVNOSTNI SVET 
POD TRIGLAVOM 
Odhod: 15. 8. 2018

CENA: 34 EUR pri udeležbi 40 oseb
CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom (klima, hladilnik, tv, vi-deo), cestne pristojbine, vstopnino za vodeni ogled Pla-ninskega muzeja, spominske sobe Matije Čopa, vodenje in organizacijo izleta , osnovno nezgodno zavarovanje in 22 % DDV.
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1. dan: SLOVENIJA – BENETKE – BARCELONA
Avtobusni transfer do beneškega letališča. Prijava na let in letalski 
prevoz proti Barceloni. Po pristanku ogled enega najlepših mest 
na svetu, ki je leta 1992 gostilo olimpijske igre. Vožnja na hrib 
Montjuic, kjer si bomo ogledali olimpijske objekte, stadion, pa-
lačo športa in utrdbo, s katere imamo čudovit pogled na mesto. 
Sledi vožnja po Barceloneti z lepim pogledom na eno najlepših 
promenad na svetu, znamenito Ramblo, ki nas popelje od spo-
menika Krištofa Kolumba do Katalonskega trga, kamor vodijo vse 
najpomembnejše mestne prometnice. Nekaj prostega časa za na-
kupe ali samostojne oglede. Namestitev v hotelu v okolici, večer-
ja in nočitev.

2. dan: ANDORA – LURD
Po zajtrku vožnja do žepne državice Andore, ki je znana pred-
vsem po nakupovanju, turizmu in svoji impozantni legi. Po ogle-
du vožnje čez Pireneje do največjega romarskega središča na sve-
tu, Lurda, kamor bomo prispeli v večernih urah. Namestitev v ho-
telu, večerja in nočitev. 

3. dan: LURD
Po zajtrku bomo imeli romarsko sveto mašo in dan v celoti posve-
čen Lurdu. Ogledali si bomo film o Bernardkinem življenju, obis-
kali vse najpomembnejše lurške bazilike in zanimivosti: zgornjo 
in spodnjo baziliko, podzemno baziliko sv. Pija X., votlino z Mari-
jinim kipom, Bernardkino rojstno hišo, lurško ječo… Kosilo v ho-
telu. Popoldne bo čas namenjen osebnim pobožnostim, kopan-
ju v lurški vodi, nakupu spominkov … Po večerji se bomo udele-
žili procesije z lučkami in začutili utrip in sporočilo lurške pesmi, 
ko zadoni iz tisočih grl » Ave, Ave, Ave Marija…« Nočitev v hotelu.

4.dan: LURD – GAVERNIE
Po zajtrku bomo opravili pobožnost križevega pota in nameni-
li čas osebnim pobožnostim, nakupu spominkov… Popoldne se 
bomo podali na poldnevni izlet v osrčje Pirenejev v Gavarnie, ki 
je pod zaščito Unesca zaradi svojih naravnih lepot in amfiteatral-
nih oblik. Vrhovi z okoli 3.000 metri nadmorske višine in števil-
ni slapovi obkrožajo dolino »Cirque de Gavarnie«. V preteklos-
ti so vasico Gavarnie imenovali za »Chamonix Pirenejev«, saj so 
jo obiskovali slavni pesniki kot Victor Hugo, George Sand, Gustav 
Flaubert in mnogi drugi. Povratek v Lurd, večerja in nočitev v ho-
telu.

5. dan: LURD – CARCASSONE – GIRONA
Po jutranji maši slovo od Lurda in vožnja v francosko deželo Lan-
guedoc-Roussillon do mesta Carcassonne, ki velja za najlepše 
francosko srednjeveško mesto obdano z mogočnim obzidjem. 
Sprehod po ozkih in zavitih ulicah, kjer bomo začutili srednjeve-

ROMANJE V LURD 
OB 160. OBLETNICI 
MARIJINIH 
PRIKAZOVANJ
Odhod: 16. - 21. 10. 2018 

CENA VKLJUČUJE:
povratni avtobusni transfer do beneškega letališča, povratni letalski prevoz do Barcelone v ekonomskem razredu z od-danim 1 kosom prtljage do 23 kg, letališke in varnostne pri-stojbine, 4x polpenzionsko namestitev v hotelih 3*, 1x polni penzion v Lurdu v hotelu 3*, avtobusne prevoze po progra-mu, vse oglede zunanjosti po programu, duhovno in stro-kovno vodenje, organizacijo romanja in 22% DDV.

DOPLAČILO PO ŽELJI: enoposteljna soba 100 EUR, zavarova-nje rizika odpovedi v višini 4,45 % cene aranžmaja, zavaro-vanje Coris z asistenco v tujini.

LETALSKI 
PREVOZ, 

ZELO BOGAT 
PROGRAM 

BARCELONA – MONSERRAT – ANDORA – 
LURD – CARCASSONNE – GIRONA

ški utrip preteklosti. Ogledali si bomo cerkev sv. Nazarija in pri-
voščili nekaj časa za počitek, kavo… Po ogledu vožnja do Giro-
ne. Že stari Rimljani so v mestu postavili citadelo imenovana Ge-
runda. Ogledali si bomo mogočno katedralo sv. Marije, se spre-
hodili ob reki Onyar, kjer se nahajajo tradicionalne svetlo pobar-
vane hiše in številne mostove. Namestitev v hotelu v okolici, ve-
čerja in nočitev.

6. dan: MONTSERRAT – BARCELONA – SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja na Montserrat, največje romarsko središče Ka-
talonije. Ogled benediktinskega samostana in znamenitega kipa 
»črne Marije«, ki velja za zaščitnico Katalonije Nekaj prostega 
časa, nato pa vožnja do letališča. Prijava na let in povratni letalski 
prevoz v Benetke. Po pristanku se bomo prepustili še avtobusne-
mu transferju do doma in urejanju vtisov.

CENA POTOVANJA FIRST MINUTE 
DO 31. 10. 2017

REDNA 
CENApri udeležbi  40 potnikov 740 EUR 780  EURpri udeležbi  35 potnikov 770 EUR 810 EUR
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DRAGULJI ORIENTA
MED NABIRALCI BISEROV, MESTI 
PRESEŽKOV IN KONTRASTOV 
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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 – Ca-
rigrad – Dubaj – Ljubljana v ekonomskem 
razredu, letališke in varnostne pristojbine, 
transferje v ZAE (letališče – pristanišče – 
letališče), organiziran poldnevni ogled Du-
baja ter vožnjo z »abro«- ladjico čez kanal 
Creek.  križarjenje po programu, 7x name-
stitev v izbrani kabini na ladji (twc, telefon, 
klima, hladilnik, fen, sef), storitve razširje-
nega polnega penziona na ladji (zajtrk, ko-
silo, malica, večerja), zabavni program na 
ladji, animacijo, ogled predstav, koriščenje 
bazena, fitnesa, brisače na ladji, pristani-
ške takse, slovensko vodenje in spremstvo 
na poti pri minimalno 25 potnikih. 

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

DOPLAČILO PO ŽELJI:  
zavarovanje rizika odpovedi 4,45 % cene 
aranžmaja; paketi pijač; fakultativni izleti, 
transfer do ljubljanskega letališča in zava-
rovanje Coris z asistenco v tujini.

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

PET 12. 1.

Odhod letala ob 19.55  iz Ljubljane 
proti Istanbulu. Ob 1.45 nadaljevanje 
leta proti Dubaju. Obroki med 
letoma.

SOB 13. 1.

Pristanek v Dubaju ob 7.10 in 
avtobusni transfer do pristanišča. 
Ureditev formalnosti in vkrcanje 
na ladjo.
DUBAJ – Združeni Arabski Emirati

-   12:00  

NED 14. 1. MUSCAT – Oman 08:30  -   
PON 15. 1. MUSCAT – Oman -   01:00  

TOR 16. 1. SIR BANI YAS - Združeni Arabski 
Emirati 09:00  18:00  

SRE 17. 1. ABU DHABI – 
Združeni Arabski Emirati 09:00  22:00  

ČET 18. 1. DUBAJ – Združeni Arabski Emirati 08:00  -   
PET 19. 1. DUBAJ – Združeni Arabski Emirati -   -   

SOB 20. 1.

DUBAJ – SLOVENIJA
Odhod letala ob 8.50  proti Istanbulu, 
nato pa ob 18.30 uri proti Ljubljani, 
kjer bomo pristali ob 19.00 uri.

-   -   

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2017 REDNA CENA

notranja kabina Classic   990 EUR 1.040 EUR
notranja kabina Premium 1.030 EUR 1.080 EUR
zunanja kabina z oknom Premium 1.140 EUR 1.190 EUR
zunanja kabina z balkonom Classic 1.190 EUR 1. 240 EUR
zunanja kabina z balkonom Premium 1.240 EUR 1.290 EUR
odrasla oseba na 3/4. ležišču 880 EUR     930 EUR
otroci do 18. leta 650 EUR     690 EUR

COSTA MEDITERRANEA, 12. - 20. 1. 2018 (9 dni) 

IZJEMNO 
UGODNO!

Vas privlačita skrivnostni 
Dubaj in razkošni 

arabski polotok? Oglejte 
si lepote Združenih 
Arabskih Emiratov 

in Omana iz udobja 
moderne križarke.
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MAROKO, KANARSKI 
OTOKI IN MADEIRA
MSC ORCHESTRA, 30. 1. - 11. 2. 2018 (13 dni)
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Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
TOR 30.1. GENOVA – Italija - 17:00
SRE 31.1. MARSEILLE – Francija 08:00 18:00
ČET 1.2. BARCELONA – Španija 09:00 18:00
PET 2.2. PLOVBA - -
SOB 3.2. CASABLANCA - Maroko 07:00 22:00
NED 4.2. PLOVBA - -

PON 5.2. SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Kanarski otoki, Španija 09:00 16:00

TOR 6.2. FUNCHAL-MADEIRA-Portugalska 08:00 18:00
SRE 7.2. PLOVBA - -
ČET 8.2. MALAGA – Španija 08:00 14:00
PET 9.2. PLOVBA - -
SOB 10.2. CIVITAVECCHIA/RIM – Italija 09:00 19:00
NED 11.2. GENOVA – Italija 09:00 -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2017 REDNA CENA

notranja kabina Bella 669 EUR  719 EUR
zunanja kabina z oknom Bella* 849 EUR 899 EUR
zunanja kabina z balkonom Bella 969 EUR 999 EUR
odrasla oseba na 3./4. ležišču  459 EUR 459 EUR
otroci od 12.-17. leta 309 EUR 309 EUR
otroci do 12. leta 160 EUR 160 EUR

*zunanje kabine z oknom Bella lahko imajo delno omejen pogled

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu, 12x namestitev v izbrani kabini, razširjeni polni penzion (zaj-
trk, kosilo, prigrizki, večerja, kapitanova večerja, polnočni bife, voda, čaj in  kava na vo-
ljo iz avtomata v samopostrežni restavraciji), zabavni program, predstave in animacije, 
športne aktivnosti, uporabo fitnesa, bazenov, slovensko vodenje in spremstvo na poti, 
brezplačne peš vodene oglede Marseilla, Funchala in Malage, pristaniške takse v viši-
ni 160 EUR.

DOPLAČILA PO ŽELJI:
povratni avtobusni transfer: 120 EUR za odrasle in 90 EUR za otroke; fakultativni izleti: 
Barcelona, Casablanca, Tenerife in Rim; paketi pijač na ladji; zavarovanje rizika odpove-
di turističnega potovanja: 4,45 % cene; kabina tipa Fantastica (doplačilo 60 € po osebi).

NAPITNINE: 
Priporočen strošek napitnin za odrasle znaša 10 €/
dan in za otroke od 4-14 leta 5 EUR/dan. Otroci 
mlajši od 4 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.

NAŠA 
USPEŠNICA

3 OGLEDI
 GRATIS 

IZJEMNO 
UGODNO!
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EKSKLUZIVNO: KRIŽARJENJE PO 
KARIBIH IN POTOVANJE PO KUBI
COZUMEL – COSTA MAYA – BELIZE – 
HONDURAS in KUBA v RITMIH SALSE

MSC ARMONIA, 19. 2. - 5. 3. 2018 (15 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.

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

PON 19.2. Letalski prevoz  iz Ljubljane preko 
Carigrada na Kubo. Obroki na letalu - -

TOR 20.2. HAVANA  - Kuba - -
SRE 21.2. HAVANA - Kuba - 23:00
ČET 22.2. PLOVBA - -
PET 23.2. BELIZE CITY – Belize 08:00 17:00
SOB 24.2. ROATAN – Honduras 08:00 17:00
NED 25.2. COSTA MAYA – Mehika 07:00 14:30
PON 26.2. COZUMEL – Mehika 09:00 15:00
TOR 27.2. HAVANA – Kuba 09:00 -
SRE 28.2. SANTA CLARA – SANTI SPIRITUS - -
ČET 1.3. TRINIDAD - -
PET 2.3. CIENFUEGOS - -
SOB 3.3. PLAYA GIRON – GUAMA - -

NED 4.3. Letalski prevoz iz Havane proti 
Carigradu. Obroki na letalu - -

PON 5.3. Letalski prevoz iz Carigrada na Dunaj 
in povratni transfer v Slovenijo - -

PROGRAM POTOVANJA 
PO KUBI:

20. 2. 2018: HAVANA (80 km)
Po pristanku na letališču v Havani in ure-
ditvi carinski formalnosti se bomo poda-
li na ogled kubanske prestolnice Hava-
ne. Pred revolucijo so jo imenovali »tro-
pski Pariz«, danes pa na njen legendar-
ni blišč spominjajo kolonialne vile in šte-
vilni oldtimerji. Vožnja po slovitem bule-
varju Malecon, ogled trga Revolucije in 
trdnjave Morro-Cabana. Leta 1982 je sta-
ri del mesta vzel pod svoje okrilje Unesco. 
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NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2017 REDNA CENA

notranja kabina Bella 2.450 EUR 2.590 EUR
zunanja kabina z oknom Bella* 2.550 EUR 2.650 EUR
zunanja kabina z oknom Fantastica 2.590 EUR 2.690 EUR
zunanja kabina z balkonom Fantastica 2.790 EUR 2.950 EUR
odrasla oseba na 3./4. ležišču 2.290 EUR 2.290 EUR
otroci od 12.-17. leta 1.900 EUR 1.900 EUR

*zunanja kabina z oknom Bella ima delno oviran pogled

Med sprehodom bomo občudovali stare 
ulice, kolonialne vile in znameniti bar Flo-
ridia, kamor je rad zahajal tudi pisatelj E. 
Hemingway. Bar je poznan po kubanskem 
koktajlu Daiquiri in spada med sedem naj-
bolj poznanih na svetu. Po ogledih vožn-
ja do pristanišča. Ureditev formalnosti in 
vkrcanje na ladjo MSC Armonia. Večerja 
na ladji. Ob 20.30 si bomo v mestu ogle-
dali svetovno znano predstavo v Tropi-
cana kabareju. Nočitev na ladji.

21.2.2018: HAVANA – VINALES – 
HAVANA (400 km)
Po zajtrku na ladji se bomo odpravili na 
celodnevni izlet v dolino najboljšega toba-
ka na svetu, provinco Vinales na zahod-
nem delu Kube. V okolici Pinar del Rio si 
bomo ogledali farmo tobaka in se seznani-
li s procesom nastajanja cigar. V dolini Vi-
nales bomo navdušeni nad tropsko pokra-
jino, kjer se dvigajo apnenčaste gore za-
nimivih oblik. Po ogledih vrnitev na lad-
jo. Večerja na ladji in pričetek križarjenja 
po Karibih.

27. 2. 2018: BACUNAYAGUA – 
MATANZAS – VARADERO (170 km)
Po zajtrku izkrcanje iz ladje. Vožnja proti 
provinci Matanzas. Postanek pri znameni-
tem mostu Bacunayagua, ki velja za naj-
večji most na Kubi. Spoznali bomo kultu-
ro province Matanzas, ustanovljene leta 
1693, gledališče Sausto, cerkev Monserrat 
iz 19. stoletja… Vožnja do hotela. Names-
titev, večerja in nočitev.

28. 2. 2018: SANTA CLARA – SANTI 
SPIRITUS (350 km)
Po zajtrku nadaljujemo z vožnjo do San-
ta Clare, prizorišče zadnje bitke Castro-
vih upornikov. V mestu se nahaja mavzo-
lej Ernesta Che Guevare in njegovih tova-
rišev, ki so bili ubiti v Boliviji. Sprehodili se 
bomo po centru mesta in si ogledali tudi 
spomenik »Tren Blindado«, ki spominja 

CENA VKLJUČUJE:
letalski prevoz na relaciji Ljubljana-Carigrad-Havana-Carigrad-Dunaj v ekonomskem ra-
zredu, letališke in varnostne pristojbine, križarjenje po programu s storitvami razširjene-
ga polnega penziona na ladji MSC Armonia, 7x namestitev na ladji v izbrani kabini, pri-
staniške takse, uporabo bazenov, brisač, ležalnikov na ladji, animacija z večernim pro-
gramom na ladji, potovanje po Kubi po opisanem programu z naslednjimi storitvami: 
4x polpenzionska namestitev v turističnih hotelih ali penzionih 3*, 1x zajtrk v lokalni re-
stavraciji v Varadero, vstopnino za ogled kabareja Tropicana v Havani, vse transferje in 
oglede po programu, spremstvo obveznega lokalnega vodnika na Kubi, vstopno takso za 
Kubo, avtobusni transfer iz Dunaja v Slovenijo, vodenje in organizacijo potovanja.

DOPLAČILO (po želji):
prevoz do ljubljanskega letališča; zavarovanje rizika odpovedi v vrednosti 4,45 % cene 
aranžmaja; enoposteljna kabina (notranja 430 EUR; zunanja z oknom 530 EUR; zuna-
nja z balkonom 780 EUR); fakultativni izleti v času križarjenja, paketi pijač in osebna po-
raba na ladji.

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 napitnin. Ladjar priporočeni znesek napitnin dnevno dodaja na vaš kabin-
ski račun. 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 spre-
meni brez predhodnega obvestila.

na kubansko revolucijo. Po ogledih vožnja 
do Santi Spiritusa. Ogledali si bomo glav-
ne znamenitosti mesta, ki je hkrati pres-
tolnica istoimenske province. Med najpo-
membnejše znamenitosti sodi most Yaya-
bo, ki je ohranjen še iz kolonialnih časov 
in cerkev sv. Duha, ki spada med najsta-
rejše na otoku. Vožnja do hotela, večerja 
in nočitev.

1. 3. 2018: TRINIDAD – CIENFUEGOS 
(300 km)
Zajtrk in dan za nova odkrivanja lepot in 
znamenitosti Kube. Pot bomo nadaljeva-
li proti Trinidadu, ki velja za arhitektonski 
biser Kube in Amerike. Ustanovljen je bil 
v 16. stoletju in je od leta 1988 pod sve-
tovno zaščito Unesca. Med sprehodom po 
mestu si bomo ogledali cerkev Paroquial. 
Nekaj časa za obisk znamenitih barov. Na-
slednji postanek bo v dolini Los Ingenios. 
Poznana je po številnih mlinih sladkorne-
ga trsa. Ustavili se bomo pri znamenitem 
zvoniku Manaca Iznaga, ki ga imenujejo 
kubanski poševni stolp. Družina Iznaga je 
veljala za eno najpremožnejših iz kolonial-
nih časov. Priložnost za pokušino značilne-
ga Guarapa. Po ogledih vožnja do hotela, 
namestitev, večerja in nočitev.

2. 3. 2018: CIENFUEGOS (80 km)
Zajtrk nato pa vožnja do mesta Cienfue-
gos, ki mu pravijo mesto stoterih ognjev. 

Je izjemno lepo in obnovljeno mesto s šte-
vilnimi kolonialnimi hišami in posestmi iz 
preteklosti. Sprehodili se bomo po trgu Jo-
se-Marti, si ogledali palačo Valle, gledališ-
če Tomasa Terrya, se sprehodili po prome-
nadi Malecom in si ogledali cerkev Brez-
madežne. Vožnja do hotela, večerja in 
nočitev.

3. 3. 2018: CIENFUEGOS – PLAYA 
GIRON- GUAMA – HAVANA (300 km)
Po zajtrku se bomo ustavili pri »svinjskem 
zalivu« kot imenujejo Playo Giron. Ime 
spominja na znamenito bitko med Ku-
banci in revolucionarji, ki je trajala v času 
od 17.-19. aprila 1961. Po ogledu vožn-
ja proti Guami. Obiskali bomo krokodiljo 
farmo ob jezeru Tesoro. Sledila bo vožnja 
z ladjico ali motornim čolnom do vasice, 
kjer si bomo ogledali muzej s prikazom 
življenja nekdanjih domorodcev – Indi-
jancev Tainos. Zaradi domnevnega zakla-
da, ki se nahaja v jezeru, so domorodci 
jezero poimenovali »jezero zaklada«. Po 
ogledih vožnja do Havane. Namestitev v 
hotelu in nočitev.

4. 3. 2018: HAVANA – EVROPA
Zgodnji jutranji transfer na letališče. Pri-
java na let in letalski prevoz ob 10.00 na 
letu TK 183 preko Carigrada na Dunaj, kjer 
bomo pristali v ponedeljek, 5. 3. 2018 ob 
13.25. Obroki na letalu. 

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

PROVANSA, MENORKA, SARDINIJA, 
MALTA IN SICILIJA

SONČNI IN OČARLJIVI 
OTOKI SREDOZEMLJA

MSC OPERA, 28. 4. – 5. 5. 2018 (8 dni)

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
SOB 28.4. GENOVA – Italija - 18:00
NED 29.4. MARSEILLE – Francija 08:00 16:00
PON 30.4. MAHON, Menorka – Španija 07:00 15:00
TOR 1.5. CAGLIARI, Sardinija – Italija 12:00 18:00
SRE 2.5. VALLETTA – Malta 13:30 19:30
ČET 3.5. MESSINA – Italija 09:00 18:00
PET 4.5. NEAPELJ – Italija 07:00 13:00
SOB 5.5. GENOVA – Italija 09:00 -

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu, 7x namestitev 
v izbrani kabini, storitve razširjenega pol-
nega penziona na ladji (zajtrk, kosilo, pri-
grizki, večerja, kapitanova večerja, pol-
nočni prigrizki), zabavni program, predsta-
ve in animacije, športne aktivnosti, upora-
bo fitnesa, bazenov, slovensko vodenje in 
spremstvo na poti, pristaniške takse.

DOPLAČILA PO ŽELJI:
povratni avtobusni transfer do Genove 
120 EUR za odrasle in 90 EUR za otroke do 
14. leta; zavarovanje rizika odpovedi turi-
stičnega potovanja 4,45 % cene; fakulta-
tivni izleti; paketi pijač; enoposteljno ko-
riščenje kabine: notranja 260 EUR, zuna-
nja z oknom 360 EUR, zunanja z balkonom 
490 EUR.

NAPITNINE: 
Priporočen strošek napitnin za odrasle znaša 10 
EUR/ dan in za otroke od 2-12 leta 5 EUR/ dan. 
Otroci mlajši od 2 let ne plačajo napitnin. Ladjar 
priporočeni znesek napitnin dnevno dodaja na vaš 
kabinski račun. Napitnine na MSC-ju niso več ob-
vezne in jih v primeru, da z nekaterimi storitvami 
niste zadovoljni, na recepciji prilagodite znesku, ki 
ga želite plačati. Ladjar lahko svojo politiko glede 
napitnin spremeni brez predhodnega obvestila.

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31.10.2017 REDNA CENA

notranja kabina Fantastica 550 EUR 590 EUR
zunanja kabina z oknom Fantastica 670 EUR 710 EUR
zunanja kabina z balkonom Fantastica 870 EUR 910 EUR
odrasla oseba na 3/4 ležišču  390 EUR 430 EUR
otroci do 17. leta  140 EUR 140 EUR

PRVOMAJSKE POČITNICE

IZJEMNO 
UGODNO!
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IBERSKI POLOTOK, OČARLJIVA 
NORMANDIJA IN PRAVLJIČNA DANSKA

ČARI SREDOZEMLJA 
TER OBAL SEVERNE IN 
ZAHODNE EVROPE 

MSC ORCHESTRA, 29. 4. – 8. 5. 2018 (10 dni)

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

NED 29.4. Avtobusni transfer do GENOVE in 
vkrcanje na ladjo. 17:00

PON 30.4. BARCELONA – Španija 13:00 19:00
TOR 1.5. PLOVBA - -
SRE 2.5. LIZBONA – Portugalska 13:00 19:00
ČET 3.5. VIGO – Španija 13:00 19:00
PET 4.5. PLOVBA - -
SOB 5.5. CHEBOURG – Francija 08:00 14:00
NED 6.5. PLOVBA - -
PON 7.5. KOPENHAGEN – Danska 10:00 18:00

TOR 8.5. WARNEMÜNDE – Nemčija
Po izkrcanju vožnja nazaj v Slovenijo 08:00 -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31.10.2017 REDNA CENA

notranja kabina Bella 750 EUR 790 EUR
notranja kabina Fantastica 790 EUR 830 EUR
zunanja kabina z oknom Bella* 890 EUR 930 EUR
zunanja kabina z oknom Fantastica 950 EUR 990 EUR
zunanja kabina z balkonom Bella 1.080 EUR 1.120 EUR
zunanja kabina z balkonom Fantastica 1.150 EUR 1.190 EUR
odrasla oseba na 3/4 ležišču 690 EUR 730 EUR
otroci od 12.-17. leta 490 EUR 530 EUR
otroci do 12. leta 350 EUR 390 EUR

*zunanja kabina z oknom Bella lahko ima delno oviran pogled

CENA VKLJUČUJE:
prevoz s turističnim avtobusom na relaciji 
Slovenija – Genova in Warnemünde – Slo-
venija, križarjenje po programu, 9x name-
stitev v izbrani kabini, storitve razširjenega 
polnega penziona na ladji (zajtrk, kosilo, 
prigrizki, večerja, kapitanova večerja, pol-
nočni prigrizki), zabavni program, predsta-
ve in animacije, športne aktivnosti, upora-
bo fitnesa, bazenov, slovensko vodenje in 
spremstvo na poti, pristaniške takse.

DOPLAČILA PO ŽELJI:
zavarovanje rizika odpovedi turističnega 
potovanja 4,45 % cene; fakultativni izleti; 
paketi pijač; enoposteljno koriščenje ka-
bine: notranja 290 EUR, zunanja z oknom 
460 EUR, zunanja z balkonom 650 EUR.

NAPITNINE: 
Priporočen strošek napitnin za odrasle znaša 10 
EUR/ dan in za otroke od 2-12 leta 5 EUR/ dan. 
Otroci mlajši od 2 let ne plačajo napitnin. Ladjar 
priporočeni znesek napitnin dnevno dodaja na vaš 
kabinski račun. Napitnine na MSC-ju niso več ob-
vezne in jih v primeru, da z nekaterimi storitvami 
niste zadovoljni, na recepciji prilagodite znesku, ki 
ga želite plačati. Ladjar lahko svojo politiko glede 
napitnin spremeni brez predhodnega obvestila.

IZJEMNO 
UGODNO!

PRVOMAJSKE POČITNICE

IZJEMNO 
UGODNO!

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

MSC ORCHESTRA, 29. 5. – 10. 6. 2018 (13 dni)

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

TOR 29.5.
Odhod avtobusa zgodnjih jutranjih 
urah in vožnja proti BERLINU. 
Panoramski ogled mesta in nočitev.

SRE 30.5. Po zajtrku vožnja do WARNEMÜNDA 
in vkrcanje na ladjo -           

19:00
ČET 31.5. GDANSK– Poljska 12:00 19:00
PET 1.6. KLAIPEDA - Litva 08:00 16:00
SOB 2.6. RIGA – Latvija 08:00 16:00
NED 3.6. TALLIN – Estonija 09:00 16:00
PON 4.6. ST. PETERSBURG – Rusija 07:00 -
TOR 5.6. ST. PETERSBURG – Rusija - 19:00
SRE 6.6. HELSINKI – Finska 08:00 14:00
ČET 7.6. STOCKHOLM - Švedska 09:00 17:00
PET 8.6. PLOVBA - -
SOB 9.6. KOPENHAGEN – Danska 08:00 18:00

NED 10.6. WARNEMÜNDE – Nemčija
Po izkrcanju vožnja nazaj v Slovenijo 08:00 -

CENA VKLJUČUJE:
povratni avtobusni transfer do Warne-
münda, panoramski ogled Berlina in 1x 
polpenzionsko namestitev v hotelu 3* 
(večerja in zajtrk), križarjenje po progra-
mu, 11x namestitev v izbrani kabini, raz-
širjeni polni penzion na ladji (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, sloven-
sko vodenje in spremstvo na poti (min 25 
potnikov), brezplačne peš vodene oglede 
Tallina, Rige*, Helsinkov*, Gdanska*, Kla-
ipede* in Stockholma*.

*v primeru, da bo ladja privezana iz centra mesta 
bo potrebno na licu mesta doplačati strošek shut-
tle busa.

DOPLAČILA PO ŽELJI: 
enoposteljna koriščenje kabine: notran-
ja kabina 750 EUR, zunanja z oknom 950 
EUR, zunanja kabina z balkonom 1.260 
EUR; fakultativni izleti v St. Petersburgu in 
Kopenhagnu, zavarovanje rizika odpovedi 
turističnega potovanja v višini 4,45 %, pa-
keti pijač.

NAPITNINE: 
Priporočen strošek napitnin za odrasle znaša 10 
EUR/ dan in za otroke od 2-12 leta 5 EUR/ dan. 
Otroci mlajši od 2 let ne plačajo napitnin. Ladjar 
priporočeni znesek napitnin dnevno dodaja na vaš 
kabinski račun. Napitnine na MSC-ju niso več ob-
vezne in jih v primeru, da z nekaterimi storitvami 
niste zadovoljni, na recepciji prilagodite znesku, ki 
ga želite plačati. Ladjar lahko svojo politiko glede 
napitnin spremeni brez predhodnega obvestila.

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2017 REDNA CENA

notranja kabina Bella 1.390 EUR 1.440 EUR
notranja kabina Fantastica 1.440 EUR 1.490 EUR
zunanja kabina z oknom Bella* 1.590 EUR 1.640 EUR
zunanja kabina z oknom Fantastica 1.640 EUR 1.690 EUR
zunanja kabina z balkonom Bella 1.940 EUR 1.990 EUR
zunanja kabina z balkonom Fantastica 2.040 EUR 2.090 EUR
odrasla oseba na 3./4. ležišču    790 EUR 840 EUR
otroci od 12. - 17. leta    550 EUR 590 EUR
otroci do 12. leta    390 EUR 430 EUR

*zunanja kabina z oknom Bella lahko ima delno oviran pogled

UGODNO INATRAKTIVNO!

VKLJUČEN 
PREVOZ
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DEŽELA FJORDOV, 
VIKINGOV IN TROLOV 
KRIŽARJENJE PO NORVEŠKIH 
FJORDIH

MSC PREZIOSA, 6. – 15. 7. 2018 (10 dni)

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD

PET 6.7. Odhod avtobusa v večernih urah in 
vožnja proti Kielu - -

SOB 7.7. KIEL - Nemčija - 18:00
NED 8.7. KOPENHAGEN – Danska 08:00 17:00
PON 9.7. PLOVBA - -
TOR 10.7. HELLESSYLT / GEIRANGER– Norveška 08:00 18:00
SRE 11.7. FLAAM – Norveška 09:00 19:00
ČET 12.7. BERGEN – Norveška 08:00 18:00
PET 13.7. PLOVBA - -

SOB 14.7. KIEL - Nemčija
Avtobusni transfer nazaj proti domu 10.00 -

NED 15.7. Prihod domov v zgodnjih jutranjih 
urah - -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31.10.2017 REDNA CENA

notranja kabina Bella 1.050 EUR 1.090 EUR
zunanja kabina z oknom Bella 1.250 EUR 1.290 EUR
zunanja kabina z balkonom Bella 1.450 EUR 1.490 EUR
odrasla oseba na 3/4 ležišču 840 EUR 880 EUR
otroci od 12.-17. leta 430 EUR 470 EUR
otroci do 12. leta 290 EUR 330 EUR

*zunanje kabine z oknom Bella lahko imajo delno oviran pogled

CENA VKLJUČUJE:
povratni avtobusni transfer s turističnim 
avtobusom (klima, hladilnik, tv, video) do 
Kiela, križarjenje po programu, 7x name-
stitev v izbrani kabini, storitve razširjene-
ga polnega penziona na ladji (zajtrk, ko-
silo, prigrizki, večerja, kapitanova večer-
ja, polnočni prigrizki), zabavni program, 
predstave in animacije, športne aktivno-
sti, uporabo fitnesa, bazenov, peš vodeni 
ogled Bergna * (v primeru, da bo ladja pri-
vezana v oddaljenem pristanišču se na licu 
mesta plača strošek shutle busa), sloven-
sko vodenje in spremstvo na poti, prista-
niške takse.

DOPLAČILA PO ŽELJI:
zavarovanje rizika odpovedi turističnega 
potovanja 4,45 % cene; fakultativni izleti; 
paketi pijač; enoposteljno koriščenje ka-
bine: notranja 550 EUR, zunanja z oknom 
750 EUR, zunanja z balkonom 890 EUR; 
doplačilo kabin tipa Fantastica 50 EUR po 
odrasli osebi.

NAPITNINE: 
Priporočen strošek napitnin za odrasle znaša 10 
EUR/ dan in za otroke od 2-12 leta 5 EUR/ dan. 
Otroci mlajši od 2 let ne plačajo napitnin. Ladjar 
priporočeni znesek napitnin dnevno dodaja na vaš 
kabinski račun. Napitnine na MSC-ju niso več ob-
vezne in jih v primeru, da z nekaterimi storitvami 
niste zadovoljni, na recepciji prilagodite znesku, ki 
ga želite plačati. Ladjar lahko svojo politiko glede 
napitnin spremeni brez predhodnega obvestila.

POLETNE 
POČITNICE
VKLJUČEN 
POVRATNI 

PREVOZ 

Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.
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ROMANTIČNO 
KRIŽARJENJE PO REKI 
SENI IN NORMANDIJA
PARIZ – LES ANDELYS – 
HONFLEUR – DUCLAIR - ROUEN

MS RENOIR II 5*, 18. – 23. 9. 2018 (6 dni)
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Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.

CENA VKLJUČUJE:
povratni letalski prevoz iz bližnjega letali-
šča do Pariza v ekonomskem razredu, le-
tališke in varnostne pristojbine, oddajo 1 
kosa prtljage do 23 kg, vse transferje po 
programu, 6 dnevno križarjenje po pro-
gramu z ladjo MS Renoir II 5*, 5x name-
stitev  v zunanjih dvoposteljnih kabinah 
z oknom na glavni  palubi (main deck), 
5x polni penzion na ladji z gala večerjo, 
koktajlom dobrodošlice in večernim za-
bavnim programom na ladji, pijačo na lad-
ji (voda, vino, pivo, kava, sokovi, koktaj-
li), pristaniške takse, izlet z ogledom gra-
du Martainville, panoramski ogled Pariza, 
slovensko vodenje in spremstvo ob mini-
malni prijavi 15 potnikov, organizacijo po-
tovanja ter 22 % DDV.

DOPLAČILA (po želji): 
zavarovanje rizika odpovedi v višini 4,45 
% cene potovanja; fakultativni izleti: Etre-
tat, obala izkrcanja; namestitev v kabini 
na zgornji palubi (upper deck) 125 EUR; 
enoposteljna kabina 350 EUR; napitnine 
na ladji v znesku 25 EUR (doplačilo na lad-
ji), transfer do odhodnega letališča.

CENA POTOVANJA FIRST MINUTE DO 
31. 10. 2017 REDNA CENA

pri udeležbi minimalno 20 potnikov 1.350 EUR 1.450  EUR
pri udeležbi minimalno 15 potnikov 1.390 EUR 1.490 EUR

Podajte se na eno najlepših rečnih 
križarjenj v Evropi po  dolini reke Sene. 
Rečne bregove krasijo mogočni roman-
tični gradovi, očarljiva srednjeveška me-
sta Normandije, stari samostani... Med 
njimi so številna polja in gozdovi. Mesto 
luči vas ne bo pustilo ravnodušne. Pre-
pričani smo, da vas bo iz krova luksuzne 
plavajoče lepotice prevzelo še bolj kot 
sicer.

    
1. dan: SLOVENIJA- PARIZ
Zbor potnikov na bližnjem odhodnem le-
tališču (Ljubljana, Zagreb ali Benetke), pri-
java na let in letalski prevoz do Pariza. Pa-
noramska vožnja po mestu luči, med kate-
ro si bomo ogledali glavne znamenitosti: 
Eifflov stolp, katedrala Notre Dame, Elizej-
ske poljane, opera …. Ob 18.00 uri vkrca-
nje na ladjo Ms Renoir II (najnovejša pre-
mium ladja, ki bo splovljena v letu 2018), 
pijača dobrodošlice in namestitev v kabi-
ne. Večerja, zabavni program na ladji “Titi 
Parisien” in nočitev.

2. dan: PARIZ – LES ANDELYS – 
HONFLEUR
Zajtrk in dopoldanska plovba proti Les An-
delysu med katero bomo občudovali očar-
ljivo pokrajino srednjeveških vasi in utrdb. 
Odpravili se bomo na ogled gradu Marta-
inville. Storitve polnega penziona na ladji 
(zajtrk, kosilo in večerja). Popoldanska vr-

nitev na ladjo in plovbo proti Honfleuru. 
Nočitev na ladji.

3. dan: HONFLEUR
Po zajtrku se bomo sprehodili po Honfle-
uru, ki velja za eno najbolj slikovitih mest 
Normandije z bogato zgodovino. Po kosi-
lu možnost fakultativnega izleta v Etretat 
(doplačilo), kjer navdušujejo krasne peči-
ne in strma, klifna obala. Večerja in noči-
tev na ladji. 

4. dan: DUCLAIR - ROUEN
Zajtrk in plovba do glavnega mesta Nor-
mandije – Rouena.  Sprehod po mestu in 
ogled glavnih znamenitosti: gotska stol-
nica Notre Dame, astronomska ura iz 16. 
stoletja, sodna palača, cerkve sv. Ivane 
Orleanske, ki stoji na mestu, kjer so leta 
1431 sežgali Ivano Orleansko. Zanimiva je 
tudi oblika cerkve, ki spominja na grma-
do … Storitve polnega penziona na ladji in 
nočitev.

5. dan: ROUEN -  PARIZ
Zajtrk in dopoldanska plovba proti Parizu. 
Navduševala nas bo romantična pokraji-
na in obrežje reke Sene. Pluli bomo tudi 
mimo sodobnega in novejšega predela 
Pariza, četrti “La Defense”, ki navdušuje s 
svojo modernistično arhitekturo, stekleni-
mi stolpnicami … Popoldanski prihod v Pa-
riz in pohajkovanje po mestu. Posebej nas 

bo očarala večerna panoramska plovba po 
mestu luči (odvisno od vodostaja). Večerja 
in nočitev na ladji.

6. dan: PARIZ – SLOVENIJA
Po zajtrku izkrcanje iz ladje in prosto do-
poldne za raziskovanje Pariza. Priporoča-
mo vam ogled Louvra ali katerega izmed 
številnih muzejev. Transfer na letališče in 
letalski prevoz nazaj do odhodnega le-
tališča.

LETALSKI 
PREVOZ + 
OGLEDI + POLNI PENZION IN PIJAČA 

NA LADJI!
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PO POTEH STARIH 
OSVAJALCEV SREDOZEMLJA
AZURNA OBALA, KATALONIJA, 
KORZIKA IN CINQUE TERRE

MSC FANTASIA, 28. 10. – 4. 11. 2018 (8 dni)
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JESENSKE 
POČITNICE

ZELO 
UGODNO!

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
NED 28.10. GENOVA – Italija - 18:00
PON 29.10. CANNES – Francija 08:00 18:00
TOR 30.10. PALMA DE MALORKA – Španija 14:00 -

SRE 31.10. PALMA DE MALORKA – Španija
BARCELONA – Španija

-
09:00

00:30
18:00

ČET 1.11. AJACCIO – Francija 12:00 19:00
PET 2.11. CIVITAVECCHIA – Italija 07:00 19:00
SOB 3.11. LA SPEZIA – Italija 07:00 19:00
NED 4.11. GENOVA – Italija 08:00 -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31.10.2017 REDNA CENA

notranja kabina Bella 570 EUR 610 EUR
notranja kabina Fantastica 610 EUR 650 EUR
zunanja kabina z oknom Bella* 650 EUR 690 EUR
zunanja kabina z oknom Fantastica 730 EUR 770 EUR
zunanja kabina z balkonom Bella*  770 EUR 810 EUR
zunanja kabina z balkonom Fantastica 870 EUR 910 EUR
odrasla oseba na 3/4 ležišču  410 EUR 450 EUR
otroci od 12.-17. leta  290 EUR 290 EUR
otroci do 12. leta  140 EUR 140 EUR

*zunanja kabina z oknom Bella lahko ima delno oviran pogled

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu, 7x namestitev v 
izbrani kabini, storitve razširjenega polne-
ga penziona na ladji (zajtrk, kosilo, prigriz-
ki, večerja, kapitanova večerja, polnoč-
ni prigrizki), zabavni program, predstave 
in animacije, športne aktivnosti, uporabo 
fitnesa, bazenov, brezplačne peš vodene 
oglede Cannesa, Ajjacia in Palme* (do-
plačilo shuttle busa za prevoz do centra 
mesta), slovensko vodenje in spremstvo 
na poti, pristaniške takse.

DOPLAČILA PO ŽELJI:
povratni avtobusni transfer do Genove 
120 EUR za odrasle in 90 EUR za otroke do 
14. leta; zavarovanje rizika odpovedi turi-
stičnega potovanja 4,45 % cene; fakulta-
tivni izleti; paketi pijač; enoposteljno ko-
riščenje kabine: notranja 310 EUR, zuna-
nja z oknom 410 EUR, zunanja z balkonom 
510 EUR.

NAPITNINE: 
Priporočen strošek napitnin za odrasle znaša 10 
EUR/ dan in za otroke od 2-12 leta 5 EUR/ dan. 
Otroci mlajši od 2 let ne plačajo napitnin. Ladjar 
priporočeni znesek napitnin dnevno dodaja na vaš 
kabinski račun. Napitnine na MSC-ju niso več ob-
vezne in jih v primeru, da z nekaterimi storitvami 
niste zadovoljni, na recepciji prilagodite znesku, ki 
ga želite plačati. Ladjar lahko svojo politiko glede 
napitnin spremeni brez predhodnega obvestila.

LETALSKI 
PREVOZ + 
OGLEDI + POLNI PENZION IN PIJAČA 

NA LADJI!

Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del vseh programom. 
Objavljeni so na spletni strani www.pozejdon-turizem.com in na prodajnem mestu.
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PRAVLJIČNI GRŠKI OTOKI 
S PRIDIHOM ANTIKE 
KRF, SANTORINI, ATENE, 
DUBROVNIK, BARI

COSTA DELIZIOSA, 28. 10. – 4. 11. 2018 (8 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.

CENA VKLJUČUJE:
križarjenje po programu,  7x namestitev v 
izbrani kabini,  storitve razširjenega polne-
ga penziona na ladji (zajtrk, kosilo, prigriz-
ki, večerja, kapitanova večerja, polnočni 
prigrizki),  zabavni program, predstave in 
animacije, športne aktivnosti, uporabo fi-
tnesa, bazenov,  brezplačna peš vodena 
ogleda Barija in Dubrovnika* (doplači-
lo shuttle busa za prevoz do centra me-
sta),  slovensko vodenje in spremstvo na 
poti,  pristaniške takse.

DOPLAČILO NA LADJI (napitnine):
Napitnine na ladjah so star običaj, pri lad-
jarski družbi COSTA pa so obvezne. Raz-
delijo se med vašega sobarja, natakarja 
v restavraciji ter med osebje, ki ga ne vi-
dite vsak dan – je pa bistveno za nemo-
ten potek vašega križarjenja. Otroci, mlaj-
ši od 4 let ne plačajo napitnin. Otroci od 4. 
do 14. leta  starosti plačajo 50 % napitni-
ne (35 EUR/križarjenje), otroci od 14. leta 
in odrasli pa plačajo polno ceno napitnine 
v znesku 70 EUR/križarjenje.  

DOPLAČILA PO ŽELJI:
povratni avtobusni transfer do Benetk 70 
EUR  za odrasle in 50 EUR za otroke do 
14.leta;  zavarovanje rizika odpovedi turi-
stičnega potovanja 4,45 % cene; fakulta-
tivni izleti; paketi pijač; zavarovanje Coris 
z asistenco v tujini.

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
NED 28.10. BENETKE – Italija - 17:00
PON 29.10. BARI – Italija 14:00 20:00
TOR 30.10. KRF – Grčija 09:00 14:00
SRE 31.10. SANTORINI – Grčija 12:00 19:00
ČET 1.11. PIREJ / ATENE – Grčija 07:30 14:00
PET 2.11. PLOVBA - -
SOB 3.11. DUBROVNIK – Hrvaška 08:00 13:00
NED 4.11. BENETKE  - Italija 09:00 -

            NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2017 REDNA CENA

notranja dvoposteljna kabina Classic 550 EUR 595 EUR
notranja štiri-posteljna kabina Classic 640 EUR 680 EUR
zunanja dvoposteljna kabina z oknom Premium 740 EUR 780 EUR
zunanja štiri-posteljna kabina z oknom Classic 790 EUR 830 EUR
zunanja štiri-posteljna kabina z oknom Premium 850 EUR 890 EUR
zunanja dvoposteljna kabina z balkonom Classic 830 EUR 870 EUR
zunanja štiri-posteljna kabina z balkonom Classic 970 EUR 990 EUR
odrasla oseba na 3/4 ležišču 410 EUR 450 EUR
otroci do 18. leta 150 EUR 150 EUR

JESENSKE 
POČITNICE
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MINI KRIŽARJENJE 
PO ZAHODNEM 
SREDOZEMLJU 
PROVANSA, BARCELONA IN 
MALORKA

MSC SINFONIA,  4. – 8. 11. 2018 (5 dni)
K

R
IŽ

A
R

JE
N

JA

VKLJUČEN 
PREVOZ IN 
VSI IZLETI

ZELO UGODNO 

CENA VKLJUČUJE:
povratni avtobusni prevoz s turističnim 
avtobusom v Genovo (klima, hladilnik, tv, 
video), cestne pristojbine, križarjenje po 
programu,  4x namestitev v izbrani kabi-
ni, storitve razširjenega polnega penzio-
na na ladji (zajtrk, kosilo, prigrizki, večer-
ja, kapitanova večerja, polnočni prigriz-
ki),  zabavni program, predstave in anima-
cije, športne aktivnosti, uporabo fitnesa, 
bazenov,  brezplačna peš vodena ogleda 
Marseilla in Palme, avtobusni ogled 
Barcelone, slovensko vodenje in sprem-
stvo na poti,  pristaniške takse.

NAPITNINE: 
Priporočen strošek napitnin za odrasle 
znaša 10 EUR/ dan in za otroke od 2-12 
leta 5 EUR/ dan. Otroci mlajši od 2 let ne 
plačajo napitnin. Ladjar priporočeni zne-
sek napitnin dnevno dodaja na vaš kabin-
ski račun. Napitnine na MSC-ju niso več 
obvezne in jih v primeru, da z nekateri-
mi storitvami niste zadovoljni, na recep-
ciji prilagodite znesku, ki ga želite plačati. 
Ladjar lahko svojo politiko glede napitnin 
spremeni brez predhodnega obvestila.

DOPLAČILA PO ŽELJI:
zavarovanje rizika odpovedi turističnega 
potovanja 4,45 % cene; paketi pijač.

DAN DATUM DESTINACIJA PRIHOD ODHOD
NED 4.11. GENOVA – Italija - 18:00
PON 5.11. MARSEILLE – Francija 08:00 16:00
TOR 6.11. PALMA DE MALORKA – Španija 10:00 20:00
SRE 7.11. BARCELONA – Španija 09:00 13:00
ČET 8.11. GENOVA – Italija 10:00 -

NAMESTITEV V KABINI FIRST MINUTE
DO 31. 10. 2017 REDNA CENA

notranja kabina Bella 440 EUR 460 EUR
zunanja kabina z oknom Bella* 470 EUR 505 EUR
zunanja kabina z oknom Fantastica 490 EUR 525 EUR
zunanja kabina z balkonom Bella 590 EUR 625 EUR
odrasla oseba na 3/4 ležišču 390 EUR 420 EUR
otroci do 17. leta 220 EUR 220 EUR

*zunanja kabina z oknom Bella lahko ima delno oviran pogled

JESENSKE 
POČITNICE

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




