
TERME RADENCI Z BOŽIČNO VASJO BANOVCI 3 DNI (2 nočitvi)  26.12.–28.12. 
1. dan: odhod  avtobusa ob 10:00  uri iz Radovljice proti  Kranju, mimo  Domžal do 

Trojan, kjer bomo naredili kratek postanek. Pot bomo nadaljevali po avtocesti do 
Radencev, kjer bomo  kosilo. Sledila bo namestitev v hotel, kopanje in večerja. 
2. dan: zajtrk, kopanje in kosilo. Popoldan odhod avtobusa izpred hotela v Banovce na 
ogled božične vasi. Povratek v hotel, večerja. 
3. dan: zajtrk in kopanje. Ob 12:30 uri odhod avtobusa izpred hotela proti domu z 
vmesnim postankom na Trojanah. Predviden prihod v Radovljico ob 18:00 uri. 
Cena:  130 € na osebo v dvoposteljni sobi  
            160 € na osebo v enoposteljni sobi 
 (2x polni penzion, kopanje, izlet, kopalni plašč, prevoz, taksa, prijava in spremljevalec). 
 

OTOČEC Z BOŽIČNO ZGODBO V ČAZMI  3 DNI (2 nočitvi)  26.12.–28.12. 
1. dan: odhod  avtobusa ob 10:00 uri iz Radovljice proti  Kranju, mimo Ljubljane do 

Otočca. Sledila bo namestitev v hotel .Sledilo bo kopanje v Šmarjeških toplicah. 
Povratek v hotel na večerjo. 
2. dan: zajtrk, kopanje v Dolenjskih toplicah, kosilo.  Popoldne odhod avtobusa v 
Čazmo, kjer imajo božično zgodbo sestavljeno iz več kot 6 milijonov lučk, različnih 
figur, jaslic in podobno. Povratek v hotel. 
3. dan: zajtrk in kopanje. Ob 12:30 uri odhod avtobusa izpred hotela proti domu. 
Predviden prihod v Radovljico v popoldanskih urah. 
Cena:  130 € na osebo v dvoposteljni sobi                                                               
            165 € na osebo v enoposteljni sobi 
 (2x pol penzion, kopanje, izlet, vstopnina,  prevoz, taksa, prijava in spremljevalec). 
 

SILVESTROVANJE  30.12.2020–02.01.2021 

Program silvestrovanja in destinacija bosta znana v oktobru. 
 

PROGRAM IN URE ODHODOV SE LAHKO GLEDE NA RAZMERE TUDI SPREMENIJO 
 

Opozorilo: Napake v tisku so možne in za njih ne odgovarjamo.  
Pridružujemo si pravice do sprememb pri posameznih  programih!  

 

VŠEČKAJTE NAS NA FACEBOOKU!  
 

Možnost najema avtobusov za zaključene družbe, društva, sindikate, podjetja... 
AVTOBUSI: 53+1+1, 59+1+1, 67+1+1 

Sestavni del ponudb iz tega letaka so splošni pogoji, ki jih najdete na spletnem 

naslovu www.rozmanbus.si 

BRIGITA ROZMAN S.P.- ROZMAN BUS,TURISTIČNA AGENCIJA 
LANCOVO 91, 4240 RADOVLJCA 

041 855 630    

ENODNEVNI IZLETI SLOVENIJA            
KOPALNI IZLET DOLENJSKE TOPLICE:  AKCIJA: 20.01. 

KOPALNI IZLET DOLENJSKE TOPLICE: 07.12. 
KOPALNI IZLET ŠMARJEŠKE TOPLICE: 06.04.                                                        
KOPALNI IZLET BANOVCI: 11.05.; 09.11.                                                                              
KOPALNI IZLET BIOTERME: 02.03.; 05.10. 
KOPALNI IZLETI IZOLA: JULIJ IN AVGUST 
MARTINOVANJE: 07.11. 
PRAZNIK KAKIJEV: 14.11.  
ITALIJA TRST: 10.01.; 06.03.; 10.04.; 12.05.; 10.06.; 16.07.; 08.10.; 11.11.; 01.12.; 04.12. 
AVSTRIJA GROSSGLOCKNER: 15.07. 
               

VEČDNEVNI IZLETI/ LETOVANJA  SLOVENIJA 
TERME BANOVCI: 03.05.–06.05.; 22.11.–25.11.  
BERNARDIN: 22.11.–25.11. 

TERME LENDAVA: 22.03.–25.03.; 08.11–11.11. 
STRUNJAN: 15.03.–18.03.; 29.11. –02.12. 
HRVAŠKA  
OREBIČ: 8 DNI: 13.06.–20.06.; 20.06.–27.06.; 15.09.– 22.09. 11 DNI: 05.09. –15.09.  
DUGI OTOK: 4 DNI: 26.06.–29.06..; 8 DNI: 29.06.–06.07.; 06.07.–13.07.; 01.08.–08.08.; 

21.08.–28.08.; 28.08.–04.09. 9 DNI: 24.07.–01.08. 12 DNI: 13.07.–24.07. 
LASTOVO: 5 DNI: 24.06.–28.06.  8 DNI: 28.06.–05.07.; 05.07.–12.07.; 15.08.–22.08.;  

12.09.–19.09.; 13 DNI: 12.06.–24.06. 

KORČULA: 8 DNI: 10.06.–17.6.; 17.06–24.06. 11 DNI:  02.09.–12.09. 

MANDARINE: 09.10.–11.10.; 12.10.–14.10.; 16.10.–18.10. 
TERME TUHELJ: 01.03.– 04.03. 

BOSNA IN HERCEGOVINA  
MEDŽUGORJE: 08.05.–10.05. 
MEDŽUGORJE Z MANDARINAMI: 16.10.–18.10. 

BANJA VRUĆICA S SARAJEVOM: 29.4.–02.05.; 23.10.–26.10. 

BANJA VRUĆICA S PIRAMIDAMI: 27.11.–29.11. 

BANJA VRUĆICA S TERAPIJAMI: AKCIJA 27.01.–03.02.;  07.03.–14.03.; 09.03.–16.03.; 

25.04.–02.05.; 18.05.–25.05.; 19.10.–26.10.; 21.10.–28.10.; 23.10.–30.10.; 10.12.–17.12 .; 
14.12.–21.12. 

MADŽARSKA TOPLICE FREYA: 4 DNI: 06.02.–09.02.; 02.04.–05.04.; 25.04.–28.04.; 

01.10.–04.10.; 02.11.–05.11. 
ITALIJA TOSKANA: 20.03.–22.03. 

TURČIJA  ISTANBUL: 19.04.– 25.04.; 17.05. –23.05. 
 

VESELI DECEMBER  
ADVENT V ZAGREBU: 12.12. 

ADVENTNA ZGODBA V ČAZMI Z ZAGREBOM: 19.12. 

TERME RADENCI Z BOŽIČNO VASJO: 26.12.–28.12.  
OTOČEC Z BOŽIČNO ZGODBO V ČAZMI: 26.12.–28.12. 
SILVESTROVANJE: 30.12.2020–02.01.2021 - PROGRAM IN CENA NAKNADNO 



KOPALNI IZLETI 
               bodi aktiven 

DOLENJSKE TOPLICE  AKCIJA - 20.01. 
DOLENJSKE TOPLICE  07.12. 
Odhod avtobusa ob 07:30 uri iz Radovljice, proti Kranju, mimo Ljubljane do Dolenjskih 
toplic. Sledi kopanje s kosilom. Po kosilu povratek proti domu. Predviden prihod v 
Radovljico ob 18:00 uri. 
AKCIJA 20.01.: 23 € (prevoz, kopanje, kosilo, prijava in spremljevalec).  

Cena: 29 € (prevoz, kopanje, kosilo, prijava in spremljevalec). 

 
ŠMARJEŠKE TOPLICE  06.04. 

Odhod avtobusa ob 07:30 uri iz Radovljice, proti Kranju, mimo Ljubljane do Šmarjeških 
toplic na kopanje s kosilom. Po kosilu povratek proti domu. Predviden prihod v 
Radovljico okoli 18:00 ure. 
Cena: 29 € (prevoz, kopanje, kosilo, prijava in spremljevalec). 

 
TERME BANOVCI  11.05 .; 09.11. 
Odhod avtobusa ob 06:30 uri iz Radovljice proti  Kranju, mimo Domžal do Trojan, kjer 
bomo naredili kratek postanek in nato pot nadaljevali po avtocesti do term Banovci. 
Kopanje s kosilom. Po kosilu povratek proti domu s kratkim postankom na Trojanah. 
Predviden prihod v Radovljico ob 20:00 uri. 
Cena: 29 € (prevoz, kopanje, kosilo, prijava in spremljevalec). 
 
BIOTERME  02.03.; 05.10. 

Odhod avtobusa ob 06:30 uri iz Radovljice, proti Kranju, mimo Domžal do Trojan, kjer 
bomo naredili kratek postanek in nato pot nadaljevali po avtocesti do Bioterm. Sledi 
kopanje s kosilom (kosilo med 11:30 in 15:00 uro). Povratek proti domu s kratkim 
postankom na Trojanah. Predviden prihod v Radovljico ob 20:00 uri. 
Cena: 29 € (prevoz, kopanje, kosilo, prijava in spremljevalec). 

 
IZOLA  JULIJ IN AVGUST   
Odhod avtobusa ob 06:30 iz Radovljice, proti Kranju, mimo Ljubljane do Izole. Prosto za 
kopanje do 19:00 (18:00) ure. Zvečer povratek proti domu. 
Ob sredah odhod iz Jesenic, če bo vsaj 10 prijavljenih potnikov.  
Cena: 15 € (prevoz, prijava in spremljevalec). 

 
 
 
 

 
 
 

 

VESELI DECEMBER 
 

ADVENT V ZAGREBU  12.12. 
Odhod avtobusa ob 10.00 uri iz Radovljice proti Kranju, po avtocesti do Zagreba. 
Voden ogled bomo pričeli v Kaptolu, središču hrvaške katoliške cerkve. Podali se bomo 
skozi znamenita Kamnita vrata, vse do političnega središča države, kjer je sedež vlade 
in parlamenta. Sprehod nadaljujemo po Donjem Gradacu do stolpa Lotrščak. Dovolj 
časa bo tudi za obisk adventnih stojnic in nakupe. Zapustili bomo okrašen Zagreb in se 
odpeljali na večerjo. Povratek v Radovljico v večernih urah 
Cena: 38 € (prevoz, večerja, prijava in spremljevalec). 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ADVENTNA ZGODBA V ČAZMI Z ZAGREBOM  19.12. 

Odhod avtobusa ob 10:00 uri iz Radovljice proti Kranju, mimo Ljubljane in Zagreba do 
posestva Salaj, kjer boste lahko občudovali »božično zgodbo« sestavljeno iz več kot 6 
milijonov lučk, različnih figur, jaslic in podobno. Na voljo bodo tudi stojnice s spominki,  
kuhanim vinom ter drugimi napitki in bogato gastronomsko ponudbo. Zvečer bo sledil 
še kratek ogled okrašenega Zagreba. Vrnitev v poznih večernih urah. 
Cena: 34 € (prevoz, vstopnina, prijava in spremljevalec). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OREBIČ 8 DNI (7 nočitev) 
1. dan: odhod avtobusa ob 22:30 uri iz Radovljice proti Kranju, mimo Ljubljane po 

avtocesti do Ploč. Vožnjo nadaljujemo preko Bosne do Stona in nato do Orebiča. 
Sledilo bo kosilo in namestitev v hotelu. Prosto popoldne in večerja. 
2. dan: zajtrk, sprehod do Orebiča, kosilo in večerja.  
3. dan: zajtrk, izlet na Korčulo, kosilo, prosto in večerja.  
4. dan: zajtrk, sprehod do samostana, kosilo, prosto in večerja. 
5. dan: zajtrk, izlet v Kuno, kosilo, prosto in večerja. 
6. in 7. dan: zajtrk, kopanje, kosilo, prosto in večerja.  
8. dan: zajtrk, odhod proti domu z vmesnimi postanki. Prihod domov v večernih urah. 
Cena:  13.06–20.06 465 € po osebi v dvoposteljni sobi, 605 € enoposteljna soba 
            20.06–27.06.   495 € po osebi v dvoposteljni sobi, 635 € enoposteljna sob 
            15.09.–22.09.  425 € po osebi v dvoposteljni sobi, 565 € enoposteljna soba 

(prevoz, prijava, taksa, 7x all inclusive, izleti, vstopnine in spremljevalec).  
 
OREBIČ 11 DNI (10 nočitev) 
Enak program kot 8-dnevno dopustovanje z dodatnimi prostimi dnevi  
Cena: 05.09.–15.09.  560 € po osebi v dvoposteljni sobi, 760 € enoposteljna soba 
(prevoz, prijava, taksa, 11x all inclusive, izleti, vstopnine in spremljevalec).  
 

KORČULA 8 DNI (7 nočitev)   
1. dan: odhod avtobusa ob 02:00 uri iz Radovljice proti Kranju, mimo Ljubljane po 
avtocesti do Splita. Tam se bomo vkrcali na trajekt, ki nas bo odpeljal do Vela Luke. 
Sledila bo namestitev v hotelu in večerja. 
2. – 7. dan: zajtrk, kosilo, večerja.  
V teh dneh bo organizirano tudi nekaj izletov po Korčuli  
8. dan: zajtrk in odhod proti domu.  
Cena:  10.06 .– 17.6. 430 € po osebi v dvoposteljni sobi, 602 € enoposteljna soba 

17.06 – 24.06. 460 € po osebi v dvoposteljni sobi, 644 € enoposteljna soba 
 (prevoz, prijava, taksa, 7x all inclusive, izleti in spremljevalec). 

 
KORČULA  11 DNI (10 nočitev)   
Enak program kot 8-dnevno dopustovanje z dodatnimi prostimi dnevi 
Cena:  02.09. – 12.09. 520 € po osebi v dvoposteljni sobi, 728 € enoposteljna soba 
(prevoz, prijava, taksa, 10x all inclusive, izleti in spremljevalec). 
* Soba z balkonom (park) – doplačilo 3 € po osebi / dan 

* Soba z balkonom (pogled na morje) – doplačilo 6 € po osebi / dan 
 
 
 
 
 
 

TRST  10.01.; 06.03.; 10.04.; 12.05.; 10.06.; 16.07.; 08.10.; 11.11.; 01.12; 04.12. 
Odhod avtobusa ob 11:30 uri iz Radovljice, proti Kranju, mimo Ljubljane po avtocesti do 

Ravbarkomande, kjer bomo imeli kratek postanek. Pot bomo nadaljevali mimo mejnega 
prehoda Fernetiči do Trsta. Možnost nakupovanja boste imeli do 18:00 ure. Povratek 
proti domu z vmesnim postankom v Eurospinu ob mejnem prehodu. Predviden prihod v 
Radovljico ob 21:30 uri. 
Cena: 15 € (prevoz, prijava in spremljevalec). 

 
MARTINOVANJE  07.11.  
Odhod avtobusa ob 11:00 uri iz Radovljice, mimo Kranja in Ljubljane do vinskega okoliša,  
kjer si bomo ogledali vinsko klet in imeli degustacijo. Sledi večerja z zabavo. 
Celotni program bo znan septembra oz. oktobra. 
Cena: 43 € 

 
PRAZNIK KAKIJEV  14.11. 
Odhod avtobusa ob 08:30 uri iz Radovljice, mimo Kranja in Ljubljane do 
Ravbarkomande, kjer bo naredili kratek postanek. Nato bomo nadaljevali pot do vasi 
Krkavče, kjer si bomo ogledali cerkev in oljarno. Sledil bo odhod v Marezige na ogled 
vinske fontane, z doplačilom pa bo možna tudi degustacija 
vina. Po končanem ogledu se bomo odpeljali v Strunjan na 
tradicionalni praznik kakijev. Ob koncu pa bomo imeli še pozno 
kosilo. Predviden prihod v Radovljico približno ob 21:00 uri. 
Cena: 39 € (prevoz, kosilo in spremljevalec).  
 

GROSSGLOCKNER  15.07. 
Odhod avtobusa ob 06:30 uri iz Radovljice. Vožnja po avtocesti mimo Spittala po dolini 
reke Moll in naprej po gorski cesti. Ena največjih znamenitosti na tej gorski cesti je 
ploščad, od koder se odpira čudovit pogled na goro Grossglockner. Nadaljevali bomo 
pot do vasice Heiligenblut, nato pa se spustili v dolino in šli proti Lienzu, kjer bo kratek 
postanek. Po dolini Drave se bomo odpeljali nazaj proti Sloveniji na večerjo. Predviden 
prihod v Radovljico v večernih urah. 
Cena: 47 € (prevoz, malica, večerja, vodenje in prijava) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOSKANA  3 DNI (2 nočitvi)  20.03. – 22.03. 
1. dan: odhod ob 04:00 uri iz Radovljice. Pot bomo nadaljevali do Pise, kjer si bomo 

ogledali trg čudežev – poševni stolp, katedralo in krstilnico. Sledila bo vožnja do 

hotela, namestitev in večerja. 

2. dan: zajtrk in odhod avtobusa izpred hotela v mesto Siena, kjer bo sledil ogled 

mestnih znamenitosti in katedrale. Nadaljevali bomo vožnjo do Volterre, ogled mesta, 

ki slovi po obdelovanju alabastra. Povratek v hotel in večerja. 

3. dan: zajtrk in odhod avtobusa izpred hotela do San Gimigniana, 

srednjeveškega mesta s stolpi. Sledil bo ogled tega mesta, nato pa bomo 

nadaljevali pot proti domu. Povratek v Radovljico v večernih urah.  

Cena:  195 € na osebo v dvoposteljni sobi  
            235 € enoposteljna soba  
(prevoz, 2x  polpenzion, pristojbine, spremljevalec, prijava in taksa). 

 
ISTANBUL 7 DNI (6 nočitev)  19.04.–25.04.; 17.05.–23.05. 
1. dan: odhod iz Radovljice ob 2:00 uri. Sledila bo vožnja mimo Zagreba, Slavonskega 

Broda in Beograda do Niša. Ogledali si bomo lepo urejen center starega mesta in  

znamenito Ćele kulo. Namestitev v hotelu in večerja. 

2. dan: zajtrk, vožnja proti bolgarski meji in naprej proti turški meji. Prihod v Istanbul v 

večernih urah. Namestitev v hotelu in večerja. 

3. dan: zajtrk. Sledila bo panoramska vožnja z avtobusom - čez znameniti most 
Galata in nato čez sodoben most čez Bospor na azijsko stran mesta. Popoldan bomo 
obiskali Kapali čaršijo, nato pa bo na voljo nekaj prostega časa za nakupe in turško 
kavico. Odhod do hotela, večerja in nočitev. 

4. dan: zajtrk, vožnja z gondolo na razgledno točko Pierre Loti. Povratek v mesto in 
prosti čas za kosilo. Popoldan ogled največjih mestnih znamenitosti z lokalnim vodičem 
- Hagia Sofije, modre džamije, palače Topkapi. Povratek v hotel in večerja.  
5. dan: zajtrk, vožnjo z novim metrojem, sprehod po azijskem predmestju Uskudar z 
bogato tržnico in ogled egipčanskega bazarja. Večerja, vožnja z ladjo po Bosporju. 
6. dan: zajtrk in nato vožnja proti Bolgariji. Prihod v glavno mesto Sofijo v 
popoldanskih urah in ogled najpomembnejših znamenitosti - Katedrala sv. 
Aleksandra Nevskega, narodno gledališče in kip sv. Sofije. Namestitev v hotelu. 
7. dan: zajtrk, vožnja proti Srbiji, mimo Niša in Beograda na Hrvaško in nato naprej 
proti domu. Povratek domov v poznih večernih urah. 
Cena: 510 € po osebi v dvoposteljni sobi,  
            590 € enoposteljna soba 

 (prevoz, 6x  polpenzion, vstopnine, spremljevalec, 
prijava in taksa). 
Obvezen potni list!  
 
 
 

DUGI OTOK 8 DNI (7 nočitev)   
1. dan: odhod avtobusa ob 02:00 uri iz Radovljice proti Kranju, mimo Ljubljane po 

avtocesti do Gaženice. Tam se bomo vkrcali na trajekt, ki nas bo odpeljal do Brbinja. Od 
tam naprej bomo z avtobusom nadaljevali pot do Božave. Sledilo bo kosilo in namestitev 
v hotelu. Prosto popoldne in večerja. 
2. dan: zajtrk, ob 09:00 uri pa bo sledil odhod avtobusa izpred hotela do Zaglave, kjer 
se bomo vkrcali na ladjo in se popeljali po Kornatih. Za kosilo bo poskrbljeno v Telašnci, 
ki je znana po svojem slanem jezeru, kjer je možno tudi kopanje. Povratek proti Saliju in 
vožnja z avtobusom do hotela, večerja. 
3. dan: zajtrk, kopanje, kosilo. Po kosilu odhod avtobusa na kopanje v Sakarun, 
tamkajšnjo najlepšo naravno plažo. Povratek in večerja. 
4. dan: zajtrk, kopanje, kosilo, izlet na Veli Rat s svetilnikom. Povratek in večerja. 
5. ,6. in 7.dan: zajtrk, kopanje, kosilo, kopanje in večerja.  

8. dan: zajtrk in odhod proti domu. Peljali se bomo do Brbinja, se vkrcali na trajekt za 
Zadar in se po avtocesti odpeljali proti domu z vmesnimi postanki. Domov bomo prispeli 
v večernih urah.  
Cena:  29.06.–06.07. 485 € po osebi v dvoposteljni sobi, 590 € enoposteljna soba 
             Otroci od 5. do 12. leta 135 €, otroci do 18. leta 280 € 
           06.07.–13.07. 500 € po osebi v dvoposteljni sobi, 605 € enoposteljna soba 
            Otroci od 5. do 12. leta 130 €, otroci do 18. leta 275 € 
            01.08.–08.08. 500 € po osebi v dvoposteljni sobi, 605 € enoposteljna soba 
             Otroci od 5. do 12. leta 130 €, otroci do 18. leta 275 € 
            21.08.–28.08. 475 € po osebi v dvoposteljni sobi, 580 € enoposteljna soba 
            Otroci od 5. do 12. leta 124 €, otroci do 18. leta 270 € 

28.08.–04.09. 460 € po osebi v dvoposteljni sobi, 565 € enoposteljna soba 
            Otroci od 5. do 12. leta 115 €, otroci do 18. leta 260 € 
(prevoz, trajekt, 7x polni penzion, pri obrokih brezalkoholna pijača iz šankomata, pivo in 
vino, izleti, vožnja z ladjo po Kornatih, prijava, taksa in spremljevalec).  
 
DUGI OTOK 9 DNI (8 nočitev)     
Enak program kot 8-dnevno dopustovanje z tremi dodatnimi prostimi dnevi 

Cena:   24.07.–01.08.    560 € po osebi v dvoposteljni sobi, 680 € enoposteljna soba 
               Otroci od 5. do 12. leta 140 €, otroci do 18. leta 320 € 
(prevoz, trajekt, 11x polni penzion, pri obrokih brezalkoholna pijača iz šankomata, pivo in 
vino, izleti, vožnja z ladjo po Kornatih, prijava, taksa in spremljevalec).  
 
DUGI OTOK 12 DNI (11 nočitev)     
Enak program kot 8-dnevno dopustovanje z tremi dodatnimi prostimi dnevi 

Cena:   13.07.–24.07.   650 € po osebi v dvoposteljni sobi, 815 € enoposteljna soba 
               Otroci od 5. do 12. leta 180 €, otroci do 18. leta 355 € 
(prevoz, trajekt, 11x polni penzion, pri obrokih brezalkoholna pijača iz šankomata , pivo in 
vino, izleti, vožnja z ladjo po Kornatih, prijava, taksa in spremljevalec).  

 



HRVAŠKO MORJE 
 

DUGI OTOK 4 DNI (3 nočitve)  
1. dan: odhod avtobusa ob 02:00 uri iz Radovljice proti Kranju, mimo Ljubljane po 
avtocesti do Gaženice. Tam se bomo vkrcali na trajekt, ki nas bo odpeljal do Brbinja. Od 
tam naprej bomo z avtobusom nadaljevali pot do Božave. Sledilo bo kosilo in namestitev 
v hotelu. Prosto popoldne in večerja. 
2. dan: zajtrk, ob 09:00 uri pa bo  odhod avtobusa izpred hotela do Zaglave, kjer se 
bomo vkrcali na ladjo in se popeljali po Kornatih. Za kosilo bo poskrbljeno v Telašnici, ki 
je znana po svojem slanem jezeru, kjer je možno tudi kopanje. Povratek proti Saliju in 
vožnja z avtobusom do hotela, večerja.  
3. dan: zajtrk, kopanje, kosilo. Po kosilu odhod avtobusa na kopanje v Sakarun, 
tamkajšnjo najlepšo naravno plažo. Povratek in večerja. 

4. dan: zajtrk in odhod proti domu. Peljali se bomo do Brbinja, se vkrcali na trajekt za 
Zadar in se po avtocesti odpeljali proti domu z vmesnimi postanki. Domov bomo prispeli 
v večernih urah.  
Cena:  26.06.–29.06 230 € po osebi v dvoposteljni sobi, 275 € enoposteljna soba 
                     Otroci od 5. do 12. leta 80 €, otroci do 18. leta 135 € 
(prevoz, trajekt, 3x polni penzion, pri obrokih brezalkoholna pijača iz šankomata , pivo in 
vino, izleti, vožnja z ladjo po Kornatih, spremljevalec, prijava in taksa).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERME V SLOVENIJI 
 

BANOVCI 4 DNI (3 nočitve)  03.05.–06.05.; 22.11.–25.11. 
1. dan: odhod avtobusa ob 10:00 uri iz Radovljice, proti Kranju, mimo Domžal do Trojan, 
kjer bomo naredili kratek postanek. Po postanku bomo pot nadaljevali  po avtocesti do 
term Banovci. Sledilo bo namestitev, kopanje in večerja. 

2. dan: zajtrk, ob 09:30 uri odhod avtobusa izpred hotela na izlet. Povratek v hotel, 
kopanje in večerja. 
3. dan: zajtrk, ob 09:30 uri odhod izpred hotela na sprehod do čebelarskega muzeja. 
Povratek v hotel, kopanje in večerja.  
4. dan: zajtrk, prosto do odhoda. Ob 12:30 uri odhod avtobusa izpred hotela in vožnja 
proti domu. Vmes bomo imeli postanek v Veržeju za nakup moke, nato bomo nadaljevali 
pot do Ormoža, kjer boste po želji lahko imeli možnost kosila. Sledila bo pot proti domu 
s postankom na Trojanah. Predviden prihod v Radovljico ob 19:00 uri. 
Cena: 170 € na osebo v dvoposteljni sobi v hotelskem naselju Zeleni gaj  
           210 € enoposteljna soba v hotelskem naselju Zeleni gaj 
           190 € na osebo v dvoposteljni sobi v hotelu Zeleni gaj 

           230 € enoposteljna soba v hotelu Zeleni gaj 
(prevoz, 3x polpenzion, neomejeno kopanje, izleti, kopalni plašč, taksa, prijava in 
spremljevalec). Možnost doplačila: kosilo 8€ na dan. 
 
TERME LENDAVA 4 DNI (3 nočitve) 22.03.–25.03.; 08.11–11.11. 
1. dan: odhod avtobusa ob 10:00 uri iz Radovljice, mimo Kranja in Domžal do Trojan, 
kjer bomo naredili kratek postanek. Nato bomo nadaljevali pot po avtocesti do term 

Lendava. Sledilo bo kosilo, namestitev v hotelu, kopanje in večerja. 
2. dan: zajtrk, kosilo, večerja in celodnevno kopanje. 
3. dan: zajtrk, ob 08:00 uri odhod avtobusa izpred hotela na tržni sejem v mestu 
Nagykanizsa. Povratek v hotel, kosilo, kopanje in večerja. 
4. dan: zajtrk, kopanje, odhod avtobusa izpred hotela ob 12:00 uri proti domu. Ustavili 
se bomo v Ormožu, kjer boste po želji lahko imeli možnost kosila. Nato bomo nadaljevali 
pot po avtocesti s kratkim postankom na Trojanah. Predviden prihod v Radovljico ob 
19:00 uri.  
Cena:  185 € na osebo v dvoposteljni sobi v hotelu Lipa 
            230 € enoposteljna soba v hotelu Lipa 
            170 € na osebo v dvoposteljni sobi v apartmaju Lipa 

            215 € enoposteljna soba v apartmaju Lipa 
(prevoz, 3x polni penzion, neomejeno kopanje, izlet, kopalni plašč, taksa, prijava in 
spremljevalec). 
 

 
 
 
 



STRUNJAN  4 DNI (3 nočitve)  15.03.–18.03.; 29.11. –02.12. 
1. dan: odhod ob 10:00 uri iz Radovljice, proti Kranju, mimo Ljubljane do Strunjana s 

kratkim postankom na Ravbarkomandi. Namestitev v hotelu, kopanje in večerja.  
2. dan: zajtrk, ob 09:30 uri odhod na izlet. Povratek v hotel, kopanje in večerja. 
3. dan: zajtrk, ob 09:30 uri odhod po nakupih v Trst. Povratek, kopanje in večerja. 
4. dan: zajtrk in kopanje. Ob 11:30 uri odhod avtobusa izpred hotela proti domu s 
kratkim postankom na Ravbarkomandi. Predviden prihod v Radovljico ob 16:00 uri. 
Cena: 200 € na osebo v dvoposteljni sobi v hotelu Svoboda 
           272 € enoposteljna soba v hotelu Svoboda 
           170 € na osebo v dvoposteljni sobi v Vili 
           210 € enoposteljna soba v Vili 
 (prevoz, 3x polpenzion, neomejeno kopanje, izleta, kopalni plašč, spremljevalec, prijava in 

taksa).  
 
 
 
 
 
 
 

 
BERNARDIN 4 DNI (3 nočitve)  22.11.–25.11. 
1. dan: odhod ob 10:00 uri  iz Radovljice, proti Kranju, mimo Ljubljane do Bernardina 
(Portorož), s kratkim vmesnim postankom na Ravbarkomandi. Namestitev v hotelu, 
kopanje in večerja. 
2. dan: zajtrk, ob 09:30 uri odhod na izlet. Povratek v hotel, kopanje in večerja. 

3. dan: zajtrk, ob 09:30 uri odhod po nakupih v Trst. Povratek, kopanje in večerja. 
4. dan: zajtrk in kopanje. Ob 11:30 uri odhod avtobusa izpred hotela proti domu s 
postankom na Ravbarkomandi. Predviden prihod v Radovljico ob 16:00 uri. 
Cena:  180 € na osebo v dvoposteljni sobi v hotelu Histrion 4* 
            225 € enoposteljna soba v hotelu Histrion 4* 
* Pogled na morje – doplačilo 4 € po osebi / dan 
(prevoz, 3x  polpenzion, neomejeno kopanje, izleta, spremljevalec, prijava in taksa). 

 
 
 

 
 
 
 
 

LASTOVO  5 DNI (4 nočitev)   
1. dan: odhod avtobusa ob 02:00 uri iz Radovljice proti Kranju, mimo Ljubljane po 

avtocesti do Splita. Tam se bomo vkrcali na trajekt, ki nas bo odpeljal do Lastova. Od 
tam naprej nadaljujemo pot z avtobusom do hotela. Sledi namestitev in večerja. 
2. dan: zajtrk, ob 09:00 uri odhod v mesto Lastovo. Povratek na kosilo, prosto, večerja.  
3. dan: zajtrk, kopanje, kosilo in večerja. 
4. dan: zajtrk, odhod avtobusa na Hum, kosilo in večerja. 
5. dan: zajtrk, odhod proti domu. Vkrcali se bomo na trajekt za Split in se nato po 
avtocesti odpeljali proti domu z vmesnimi postanki. Povratek v večernih urah.  
Cena:  24.06.–28.06. 270 € po osebi v dvoposteljni sobi, 310 € enoposteljna soba 
(prevoz, prijava, taksa, 1x polpenzion, 3x polni penzion, izleti, vstopnine in spremljevalec).           
 
LASTOVO 8 DNI (7 nočitev)  
Enak program kot 5-dnevno dopustovanje z dodatnimi prostimi dnevi 
Cena:  28.06.–05.07. 465 € po osebi v dvoposteljni sobi, 540 € enoposteljna soba 

05.07.–12.07. 490 € po osebi v dvoposteljni sobi, 560 € enoposteljna soba 
15.08.–22.08. 525 € po osebi v dvoposteljni sobi, 595 € enoposteljna soba 
12.09.–19.09. 410 € po osebi v dvoposteljni sobi, 480 € enoposteljna soba 

(prevoz, prijava, taksa, 1x polpenzion, 6x polni penzion, izleti, vstopnine in spremljevalec).      
 

LASTOVO 13 DNI (12 nočitev)  
Enak program kot 5-dnevno dopustovanje z dodatnimi prostimi dnevi 
Cena:  12.06.–24.06. 605 € po osebi v dvoposteljni sobi, 725 € enoposteljna soba 
(prevoz, prijava, taksa, 1x polpenzion, 11x polni penzion, izleti, vstopnine in spremljevalec).           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



MEDŽUGORJE 3 DNI (2 nočitvi)  08.05.–10.05. 
1. dan: odhod avtobusa ob 03:00 uri iz Radovljice proti  Kranju, mimo Ljubljane do 

mejnega prehoda Metlika. Pot bomo nadaljevali po hrvaški avtocesti do mejnega 
prehoda z Bosno in Hercegovino in naprej do Medžugorja. Sledila bo namestitev, ki je 
približno 200 m od cerkve, nato pa se boste s spremljevalcem odpravili na Crnco. 
Večerja in prosto za mašo. 
2. dan: zajtrk, nato pa se bomo zbrali in se s spremljevalcem odpravili na Križevec. 
Povratek na kosilo. Sledil bo odhod avtobusa na ogled mesta Mostar. Povratek na 
večerjo in prosto za obisk maše. 
3. dan: obisk maše, zajtrk in vožnja proti domu z vmesnimi postanki. Predviden prihod 
v Radovljico ob 22:00 uri 
Cena: 120 € na osebo v dvoposteljni sobi  
           140 € enoposteljna soba  

(prevoz, izleti, 1x polni penzion, 1x polpenzion, taksa, prijava in spremljevalec).  
Priporočljivi pohodni čevlji in palice. Veljavna osebna izkaznica ali potni list. 
 
MEDŽUGORJE  Z MANDARINAMI 3 DNI (2 nočitvi)  16.10.–18.10. 
Enak program kot Medžugorje 3 dni z dodatnim postankom v Neretvi . 

Cena: 120 € na osebo v dvoposteljni sobi 
           140 € enoposteljna soba 
(prevoz, izleti, 1x polni penzion, 1x polpenzion, taksa, prijava in spremljevalec). 
Priporočljivi pohodni čevlji in palice. Veljavna osebna izkaznica ali potni list. 
 

MANDARINE  3 DNI (2 nočitvi)  09.10.–11.10.; 12.10.–14.10.; 16.10.–18.10. 
1. dan: odhod avtobusa ob 04:00 uri iz Radovljice proti Kranju, mimo Ljubljane do 
mejnega prehoda Metlika. Pot bomo nadaljevali po avtocesti do spominskega  centra 
Nikole Tesla, kjer bomo imeli ogled muzeja. Sledila bo vožnja do hotela, namestitev in 
večerja. 
2. dan: zajtrk, ogled Primoštena. Sledila bo vožnja do nasada mandarin, kjer bomo 
imeli kosilo. Sledila bo vožnja s trupicam do nasada, kjer boste lahko obirali mandarine 
in jih nekaj tudi vzeli domov. Po končanem obiranju se bomo odpeljali v hotel na 
večerjo. 

3. dan: zajtrk, po zajtrku odhod avtobusa izpred hotela na ogled mesta Trogir. Po 
ogledu bo sledil postanek, kjer si boste po želji lahko privoščili tudi kosilo. Predviden 
prihod v Radovljico ob 22:00 uri.  
Cena: 185 € na osebo v dvoposteljni sobi,  
           215 € enoposteljna soba  
(prevoz, 2x polpenzion v hotelu, 1x kosilo pri nasadu 
mandarin, pijača pri obrokih v hotelu, ladjica, 

vstopnine, spremljevalec, prijava in taksa). 
 

 
 

TERME V TUJINI 
 

MADŽARSKE TOPLICE 4 DNI (3 nočitve)  06.02.–09.02.; 02.04.–05.04.;  
25.04.–28.04.; 01.10.–04.10.; 02.11.–05.11 

1. dan: odhod avtobusa ob 04:30 uri iz Radovljice, proti Kranju  mimo Domžal do 
Tepanja, kjer bomo naredili kratek postanek. Pot nadaljujemo po avtocesti mimo 
mejnega prehoda Dolga vas do Lentija, kjer boste imeli nekaj časa za nakupe. Nato se 
bomo odpravili proti Zalakarošu. Sledila bo namestitev v hotelu, ob določeni uri pa vas 
bo spremljevalec popeljal na ogled po kompleksu. Kopanje, večerja in počitek. 

2. dan: zajtrk, ob 08:30 uri odhod avtobusa izpred hotela na izlet do Balatona in Heviza. 
Povratek v hotel, kopanje, večerja in počitek. 
3. dan: zajtrk, ob 08:30 uri odhod avtobusa izpred hotela v  Nagykanizso po nakupih. 
Povratek v hotel, kopanje, večerja in počitek. 
4. dan: zajtrk, prosto do odhoda. Ob 14:30 uri odhod avtobusa izpred hotela proti domu, 
preko mejnega prehoda Pince in po avtocesti do Trojan, kjer bo kratek postanek. 
Predviden prihod v Radovljico ob 20:00 uri. 
Cena: 185 € na osebo v dvoposteljni sobi v hotelu Freya 3* 
           230 € enoposteljna soba v hotelu Freya 3* 
           170 € tretja oseba v triposteljni sobi v hotelu Freya 3* 
(prevoz, 3x polpenzion, neomejeno kopanje, kopalni plašč, izleta, taksa, prijava in 

spremljevalec). Veljavna osebna izkaznica ali potni list. 

 
TERME TUHELJ  01.03.–04.03.  
1. dan: Odhod avtobusa iz Radovljice ob 9.30 uri. Peljali se bomo mimo Kranja in 
Domžal do Trojan, kjer bo kratek postanek. Pot bomo nadaljujemo do Kumrovca, kjer 
bo možnost zunanjega ogleda Titove rojstne hiše. Od tam se bomo odpeljali do Term 
Tuhelj. Sledi namestitev, kopanje in večerja.  
2. dan: Zajtrk, kopanje, večerja.        
3. dan: Zajtrk, kopanje in večerja.  

4. dan: Zajtrk in kopanje. Odhod avtobusa proti domu s kratkimi postanki.  
Cena: 165 € na osebo v dvoposteljni sobi, 210 € na osebo v enoposteljni sobi  
(3x polpenzion, kopalne karte, izlet, prevoz in taksa)            
* Savne – doplačilo 10 € po osebi za 3 dni                                                                                              
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      
       

 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                             



BANJA VRUĆICA 3 DNI S PIRAMIDAMI (2 nočitvi)  27.11.–29.11. 
1. dan: odhod avtobusa ob  00:30 uri iz Radovljice proti Kranju, mimo Ljubljane do 

mejnega prehoda Obrežje, kjer bo kratek postanek. Nato bomo nadaljevali pot po 
avtocesti mimo Zagreba in mejnega prehoda Županje do Arizone, kjer boste imeli prosto 
za nakupe. Sledila bo vožnja proti Banja Vrućici, namestitev, ob določeni uri pa vas bo 
spremljevalec popeljal na ogled po kompleksu. Kopanje, večerja in počitek. 
2. dan: zajtrk, odhod avtobusa izpred hotela na ogled znamenitih bosanskih piramid. 
Povratek v hotel, kopanje, večerja in počitek. 
3. dan: zajtrk in kopanje. Ob 12:30 uri odhod avtobusa izpred hotela proti domu s 
kratkimi postanki. Predviden prihod v Radovljico v večernih urah. 
Cena:  150 € po osebi v dvoposteljni sobi v hotelu Kardial 4* 
            170 € enoposteljna soba v hotelu Kardial 4* 
(prevoz, pijača dobrodošlica, 2x polpenzion, neomejeno kopanje, savne, kopalni plašč, izlet, 

vstopnina, taksa, prijava in spremljevalec). Veljavna osebna izkaznica ali potni list. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BANJA VRUĆICA 4 DNI S SARAJEVOM (3 nočitve)  29.4.–02.05.; 23.10.–26.10. 
1. dan: odhod avtobusa ob  00:30 uri iz Radovljice proti Kranju, mimo Ljubljane do 
mejnega prehoda Obrežje, kjer bo kratek postanek. Nato bomo nadaljevali pot po 
avtocesti mimo Zagreba in mejnega prehoda Županje do Arizone, kjer boste imeli 
prosto za nakupe. Sledila bo vožnja proti Banja Vrućici, namestitev, ob določeni uri pa 
vas bo spremljevalec popeljal na ogled po kompleksu. Kopanje, večerja in počitek.  
2. dan: zajtrk, zdravniški pregled. Po pregledu odhod avtobusa izpred hotela na izlet 
po okolici. Povratek v hotel, kopanje in večerja. 
3. dan: zajtrk, ob 07:45 uri odhod avtobusa izpred hotela na izlet v Sarajevo z lokalnim   
vodičem. Povratek v hotel, kopanje in večerja.  

4. dan: zajtrk in kopanje. Ob 12:30 uri odhod avtobusa izpred hotela proti domu s 
kratkimi postanki. Prihod v Radovljico v večernih urah.   
Cena: 175 € na osebo v dvoposteljni sobi v hotelu Kardial 4* 
           205 € enoposteljna soba v hotelu Kardial 4*  
(prevoz, pijača dobrodošlica, 3x polpenzion, neomejeno kopanje, savne, zdravniški pregled, 
zobozdravstveni pregled, kopalni plašč, izleta, lokalno vodenje, taksa, prijava in 
spremljevalec). Veljavna osebna izkaznica ali potni list.  

 

BANJA VRUĆICA TERAPIJE 8 DNI (7 nočitev)  AKCIJA 27.01.–03.02.;  
07.03.–14.03.; 09.03.–16.03.; 25.04.–02.05.; 18.05.–25.05; 19.10.–26.10;  
21.10.–28.10; 23.10.–30.10.; 10.12.–17.12. 14.12.–21.12. 
1. dan: odhod avtobusa ob 03:00 uri iz Radovljice proti Kranju, mimo Ljubljane do 
mejnega prehoda Obrežje, kjer bomo naredili kratek postanek. Nato bomo nadaljevali 
pot po avtocesti mimo Zagreba do Slavonskega Broda, kjer prestopimo mejo med 
Hrvaško in Bosno in Hercegovino, mimo Doboja do Banja Vrućice. Sledila bo 
namestitev, ob določeni uri pa vas bo spremljevalec popeljal na ogled po kompleksu. 

Kopanje, večerja in počitek. 
2. dan: zajtrk, zdravniški pregled, 3x terapije, ki vam jih predpiše zdravnik na osnovi 
pregleda in pogovora, kosilo, kopanje, večerja. 
3.-7. dan: zajtrk, 3x dnevno terapije, kosilo, kopanje, večerja. 
8. dan: zajtrk, 3x terapije. Ob 12:30 uri odhod avtobusa izpred hotela proti domu s 
kratkimi postanki. Prihod v Radovljico v večernih urah.  
AKCIJA 27.01–03.02.: cena 300 € na osebo v dvoposteljni sobi v hotelu Kardial 4* 

    370 € enoposteljna soba v hotelu Kardial 4 
Cena: 340 € na osebo v dvoposteljni sobi v hotelu Kardial 4* 
           410 € enoposteljna soba v hotelu Kardial 4* 
 (prevoz, pijača dobrodošlica, 7x polni penzion, zdravniški pregled, zobozdravstveni 

pregled, 7 dni po 3x na dan terapije, neomejeno kopanje, savne, kopalni plašč, taksa, 
prijava in spremljevalec). Veljavna osebna izkaznica ali potni list. 
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