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POMLAD/POLETJE 2020 

Potovalni programi  
za vsak okus 
Prideš z nami? 
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IZLET V SALZBURG
Skupaj bomo odkrivali mesto, kjer je Mozart 
ustvarjal svoje glasbene presežke. Podali se 
bomo po tisočletja starih ulicah, poskusili 
znamenite čokoladne pralineje in doživeli dih 
jemajoč pogled na sončni zahod s trdnjave 
Hohensalzburg. 

PIKNIK IN ŠPORTNE IGRE  
OB VELENJSKEM JEZERU
Z ekipo preživite dan na svežem zraku in si privoščite 
piknik na obrežju Velenjskega jezera, ki ponuja 
prečudovit poligon za številne športne aktivnosti. Pre-
izkusite se v supanju, za tiste z boljšim ravnotežjem pa 
priporočamo polo na supu, kjer se bosta združila šport 
in zabava ter ustvaril pravi timski duh. 

PRIMORSKI LOV NA TARTUFE  
Naj vas pot zapelje proti Primorski, kjer se lahko  
preizkusite v detektivski igri lova na tartufe. Za 
popoln zaključek dneva vas na koncu čaka  
“degustacija na slepo” v vinski kleti sredi kraških 
vinogradov. Obljubljamo smeh, veselje in  
nepozabno izkušnjo.

ADRENALIN, KULINARIKA  
IN RAZGLEDI V PREKMURJU  
Popolna mešanica adrenalina, kulinarike in razgledov 
na prekmursko ravnico s stolpa Vinarium. S sodelavci 
zdravo tekmovalnost spodbudite z vožnjo z gokarti, 
nato pa se iz sedanjosti za nekaj trenutkov preselite v 
preteklost in obiščite mlin na Muri.

NARODNI PARK PLITVICE 
Narodni park Plitvice tvori sedemnajst jezer, ki so 
med seboj povezana s slikovitimi slapovi. Park, ki je 
od leta 1979 vpisan na Unescov seznam svetovne 
dediščine, si ogledamo peš, z ladjo in s turističnim 
vlakcem. 

PREKMURJE
Pripravili smo dan, poln čudovitih razgledov in  
odlične kulinarične ponudbe. Ogledali si bomo  
cerkev v Bogojini, vrt orhidej v Dobrovniku,  
lončarsko delavnico in Panonsko hišo. Izpustili  
ne bomo niti znamenitega Otoka ljubezni in  
vožnje z brodom. 
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Enodnevni izleti Team buildingi 
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MAKEDONIJA, SEVERNA 
GRČIJA IN BOLGARIJA
Po poteh kralja Aleksandra Velikega se bomo spozna-
li z njegovim življenjem in predali makedonski folklori 
ter okušali tradicionalne jedi. V Grčiji bomo obiskali 
rojstni kraj ustanovitelja sodobne Turčije, Atatürka, in 
zapluli okoli svete gore Athos. Pot nas bo nato vodila 
vse do kulturnega središča Bolgarije - mesta Rilo, kjer 
bomo našli najlepši samostan te države. 

GARDALAND
Preizkusite svoj pogum na vožnji s prvim vlakom 
smrti s prostim padom v Italiji in poletite v virtual-
no resničnost. Vse to in še več vas na celodnev-
nem obisku čaka v Gardalandu, ki vas zagotovo 
ne bo pustil ravnodušnih. 

KIJEV IN ČERNOBIL  
Kijev številne popotnike navdušuje s svojo arhitekturo,  
parki in spomeniki, ki pričajo o sovjetskih časih. Po ogledu 
vseh znamenitosti se podamo še v 140 km oddaljen  
Černobil, prizorišče ene največjih katastrof v zgodovini. 

LEGOLAND  
Glavna zvezda parka so skulpture, ustvarjene iz lego 
kock, ki navdušujejo prav vse generacije. Tu se boste 
lahko podali na adrenalinsko vožnjo z zelenim zmajem, 
se spustili po rudarskih jaških in obiskali poučni Lego 
svet pomanjšanih svetovnih znamenitosti, kot sta 
Eifflov stolp in Big Ben.  

JORDANIJA IN IZRAEL 
Na stičišču treh kultur se bomo sprehodili po starih 
ulicah Jeruzalema in prepustili čarom orienta. Pot 
bomo nadaljevali proti Mrtvemu morju in si tam 
privoščili zdravilno kopel, potovanje pa zaključili v 
antičnem mestu Petra. 

MIRABILANDIJA 
Malce bolj oddaljena, a zagotovo vredna obiska je Mira-
bilandija, največji italijanski zabaviščni park, ki se razteza 
na 40 hektarjev veliki površini. Po kopenskih adrenalin-
skih doživetjih, primernih za odrasle in najstnike, ali obis-
ku Dinolanda za najmlajše se lahko ohladite v posebnem 
vodnem parku, imenovanem Mirabilandia Beach.  
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Potovanja z namenom Zabaviščni parki 
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OD PORTA DO LIZBONE 
Naša pot se bo pričela na severu Portugalske, v mestecu 
Porto, ki je znano po zgodovinskih in življenja polnih 
ulicah ter vinu “portovec”. Od tam nas bo pot vodila v 
glavno mesto - Lizbono, kjer se bomo s tramvajem popel-
jali po strmih ulicah, okušali lokalne jedi ter prisluhnili 
tradicionalnim ritmičnim žalostinkam, imenovanim fado.  

OD MOSKVE DO ST. PETERBURGA
Podali se bomo po poteh ruskih carjev in obiskali 
enega največjih in najprestižnejših muzejev, 
Hermitage. Sprehodili se bomo starih ulicah, kjer 
sta živela in ustvarjala Puškin in Tolstoj in ki vodijo 
do znamenitega Rdečega trga. Moskvo in njene 
dvigajoče se mostove si bomo ogledali še z druge 
perspektive, med plovbo po reki Nevi.

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI – 
DUBAJ IN ABU DHABI  
Stik orienta z moderno arhitekturo, puščave in  
najvišjih stolpnic na svetu ter turkiznega morja z zaha-
jajočim soncem. Arabska pravljica, ki nas bo popeljala 
vse od Dubaja do Abu Dhabija, od blišča do navdihujoče 
umetnosti vrhunskih muzejev Guggenheim ali Louvre.  

PRAGA IN ČEŠKI GRADOVI 
Zlata Praga združuje bogato pivovarsko tradicijo in 
očarljive gradove, ki navdušijo slehernega potnika. Med 
hojo po srednjeveških uličicah bomo spoznavali kraje, 
kjer so snemali velike filmske uspešnice, in občudovali 
Plečnikove mojstrovine izven naše domovine. 

SEVERNA IN JUŽNA KOREJA  
Spoznaj svet dveh kultur istega izvora, ki sta si zaradi 
svojih ideologij popolnoma različni. Potovanje, polno 
nasprotij in mešanice tradicionalnega s sodobnim. Na 
potovanju boste spoznali vse  od mestnega utripa in 
neonskih luči do umirjanja misli v budističnem templju. 
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Kulturno-izobraževalni programi Organizirana potovanja 
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KENIJA, MAVRICIJUS IN SEJŠELI
Prava afriška avantura vas bo popeljala vse od 
prostranih savan do belih peščenih plaž, obdanih 
s turkiznim Indijskim oceanom. Obiskali bomo 
vasi, kjer prebivajo Masaji, na safariju občudo-
vali slone, leve in zebre ter si na koncu privoščili 
počitek pod palmami v objemu tople mivke.
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Pridi z nami.

NOMAGO TRAVEL  
Vošnjakova 3 
1000 Ljubljana 

t. 080 47 42 
e. travel@nomago.si  

Za več idej in pripravo ponudbe se obrnite na  
svojega agenta ali na spodnje kontakte.  

SMO PRITEGNILI VAŠO POZORNOST? 

Predstavili smo vam le nekaj programov naše bogate 
ponudbe, kjer boste zagotovo našli nekaj zase.  
Podrobne opise programov in ostalo ponudbo potovanj 
najdete na: nomago.si/skupine 
 
IŠČETE NEKAJ POSEBNEGA? 

Zaupajte nam svoje želje in pripravili bomo ponudbo  
po meri, ki vam bo pisana na kožo.  


