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Veseli december 

kliče na praznična 

doživetja!



Rezervirajte med prvimi in izkoristite 
številne prednosti:

· OBROČNA PLAČILA 
Izberite obročno plačilo po svoji meri:
· s kreditnimi karticami do 12 obrokov:  
Diners Club in American Express,  
z določenimi karticami Mastercard  
in Visa (preverite v svoji banki)

· s položnicami na obroke  
(plačilo do odhoda)

· TOP ZAVAROVANJE
Za vašo popolno varnost pred in na potova-
nju! Zavarovanje, ki vam omogoča povrnitev 
stroškov zaradi odpovedi ali prekinitve po-
tovanja, zavarovanje prtljage, zdravstvene 
storitve, nezgodno zavarovanje in 24-urno 
asistenco. Več na www.sonchek.com.

· SONČKOVA ASISTENCA
Vaše zadovoljstvo in brezskrbnost sta 
vedno na prvem mestu! V primeru težav ali 
nevšečnosti smo v času vašega potovanja za 
vas dosegljivi vsak dan med 9. in 20. uro na 
dežurnem telefonu +386 51 674 000.

· DROBEN TISK NA VELIKO
Priporočamo, da še pred rezervacijo,  
najkasneje pa do odhoda, skrbno preberete 
Splošne pogoje in navodila za potovanje,  
še posebej del, ki se nanaša na visoke  
stroške v primeru odpovedi. Splošni pogoji 
se nahajajo na www.sonchek.com in  
v Sončkovih poslovalnicah.

Moje
 prednosti

SONCHEK.com | Telefonske rezervacije: 02 220 8044 |     obisci.sonchek 

Maribor, Glavni trg 19c, 02 220 8022
Maribor, Europark, 02 330 0915 
Ptuj, Slomškova 5, 02 749 3282
M. Sobota, Slovenska 52, 02 521 4192
Slovenj Gradec, Ronkova 4, 02 229 8144

Ljubljana, Slovenska 47, 01 234 2155
Ljubljana, Slovenska 30, 01 241 7621
Ljubljana, Citypark, 01 520 6766
Novo mesto, Rozmanova 3, 07 373 7444
Kranj, Glavni trg 20, 04 201 8120

Celje, Stanetova 20, 03 425 4640
Celje, Citycenter, 03 425 4630
Domžale, Ljubljanska 81, 01 230 9448
Velenje, Kidričeva 1, 03 898 4474
Koper, Pristaniška 41, 05 662 2590

Ajdovščina, Tovarniška 2a, 05 368 1100
Nova Gorica, Delpinova 11, 05 330 4250
Letalske karte, 02 220 8036/01 234 2160
Klicni center, 02 220 8044
Spletna prodaja, www.sonchek.com



Veseli

december
Mesec radosti, objemov, sanj in načrtov. Mesec medenjakov, lučk in stojnic  
s katerih se vije vonj po cimetu. Mesec za mehurčkanje, ples, predstave,  
glasbo in razvajanje brbončic. Mesec drobnih pozornosti in poljubov.

Kje si hodil, dragi december?! Pogrešali smo te že!

www.sonchek.com

Veseli december
Prikaži

Celotno božično ponudbo najdete na spletni strani!  

Ne zamudite promocijskih cen in si pravočasno zagotovite svoj 

prostor pod sončkom! V iskalnik vpišite »Veseli december«.
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PRIPOROČAMO

Sončkov klub v Portorožu
Saj veste, ko so otroci zadovoljni, je dopust popoln tudi za 
starše. Prav zato smo za otroke med 4. in 12. letom starosti 
pripravili zabavne urice, s poudarkom na ustvarjanju in gibalnih 
uricah, a obarvane v otrokom zanimive vsebine. Dobrodošli so 
tudi mlajši, a v spremstvu staršev.

Nekaj iz naše vsebine: Vitaminski dan za močne mišice, Ajdin 
dan, Žoga me uboga, Dan superjunakov, Gremo na gusarski 
otok zakladov, Še mama te ne bo prepoznala, Pisani prstki, 
Ustvarjamo z recikliranjem, Igre brez meja, Dan malih in velikih 
pošasti, Dan eksperimentov, Gremo v vesolje, Ujemimo svoje 
sanje, Izdelajmo si igro … 

Okolica prikupnega naselja Bernardin vas bo povabila na 
sprehod ob obali tja do mesta rož ali v drugo smer, vse tja do 
zgodovinskega Pirana. Prav nič manj ne bo mikaven bazenski 
kompleks Morski park Laguna Bernardin, ki nudi vodna 
doživetja. Za otroke bo še posebej zanimiva sodobno opremljena 
igralnica, kjer ne bo manjkalo pestre zabave in obrazov, na 
katerih bodo narisani nasmehi – z veseljem jih bodo nadeli 
Sončkovi nagajivi animatorji. Mediteranska hrana pa že diši iz 
samopostrežne restavracije.

21.12.–29.12.

Portorož



PRIPOROČAMO

Sončkov klub v Portorožu

Hotel Histrion 4 in Vile Park 3

5

 A Portorož
Hotel Histrion in Vile Park so del naselja Bernardin, ki se razteza na rtu 
na skrajnem koncu Portoroža. 

Arhitekturno zanimivo zasnovano naselje je dobilo ime po nekdanji 
cerkvi Sv. Bernardin. Sprehodite se skozi prijetno nakupovalno ulico, 
ki se zaključi z laguno in sredozemskim rastjem. Z Bernardina se lahko 
po obalni poti kar peš odpravite v bližnji Piran ali do centra Portoroža. 
Lahko pa se odločite za kolesarsko turo okoli bližnjih krajev in vse do 
Strunjanskega klifa, ki nudi čudovit razgled na Mesečev zaliv. Ljubite-
ljem igralnic pa ne bo treba daleč, saj se ta nahaja v pritličju hotela. 

Morski park Laguna Bernardin se nahaja znotraj hotela Histrion in je 
največji bazenski kompleks z ogrevano morsko vodo na slovenski obali 
z več kot 1000 m² vodnih površin. Del morskega parka so tudi savne 
in masaže. Wellness Laguna je pravo zatočišče za popolno sprostitev, 
regeneracijo in nego telesa. Privoščite si blagodejne obloge s solinskim 
blatom ali se prepustite prijetnim toplim žarkom na terasi. In ker je 
hotel Histrion družinam prijazen, bo med počitnicami še posebej živah-
no. V sodobno opremljeni otroški igralnici pa ne manjka igral, igrač, 
videoigric … pa tudi na prostem se bodo razveselili igral. 

V hotelu Histrion je 276 sob, vse imajo sat. TV, klimatsko napravo, 
minibar in balkon. Povsod po hotelu lahko dostopate do brezplačnega 
WiFi-ja. Vile Park sestavljajo 4 vile: Vila Galeb, Vila Galeja, Vila Orada 
in Vila Nimfa s skupaj 216 sobami. Vse sobe imajo sat. TV, klimatsko 
napravo in brezplačen WiFi.

V restavraciji hotela Histrion vas čakajo samopostrežni zajtrki in večerje, 
v sklopu naselja pa je nekaj restavracij, kjer lahko v prijetnem okolju 
izbirate med mediteransko in mednarodno hrano, večinoma z osuplji-
vim pogledom na Portorož in Piranski zaliv.

 A Bazeni in wellness
Morski park Laguna Bernardin se ponaša z več kot 1000 m² vodnih 
površin. Tu so plavalni bazen (20x10 m) z masažnimi slapovi, okrogel 
rekreacijski bazen (premera 10 m) z masažnimi ležišči in stranskimi 
masažnimi curki in pet whirlpoolov, divja reka, 2 otroška bazena s 
tobogani, nad njima se nahaja velik plavalni bazen (25x7,5 m) z zalivi 
za počivanje, ovalni bazen (25x10 m) z vrtinci, gejzirji, vodnim topom in 
masažnimi curki.

Wellness center Laguna v hotelu Histrion in Paradise Spa v Grand 
hotelu Bernardin.

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. 
Turistična taksa in enkratna prijava se 
plačata na recepciji. NS-100802

Zakaj? Zato.
 · nastanitev v dvoposteljni sobi
 · polpenzion (samopostrežni 
zajtrk in večerja)

 · brezplačen WiFi povsod v 
hotelu

 · obisk Sončkovega kluba za 
otroke 4–12 let

 · brezplačno kopanje v Morskem 
parku Laguna Bernardin 

 · brezplačno parkirišče 

Otrok do 12 let
 · 7 €/dan za otroka do 12 let v 
hotelu Histrion in 5 €/dan za 
otroka do 12 let v Vilah Park

Rezervirajte zdaj!
 · 21.12.-29.12., polpenzion

 · hotel Histrion ****

  soba na laguno 45 €
  soba na morje 50 €
 · Vile Park ***

  dvoposteljna soba 40 €
  soba z balkonom 45 €

 · 21.12.-29.12.
 · pestra animacija

Pestra animacija
21.12.–29.12.

Portorož
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PRIPOROČAMO

Sončkov klub v Sv. Martinu
Saj veste, ko so otroci zadovoljni, je dopust popoln tudi za 
starše. Prav zato smo za otroke med 4. in 12. letom starosti 
pripravili zabavne urice, s poudarkom na ustvarjanju in gibalnih 
uricah, a obarvane v otrokom zanimive vsebine. Dobrodošli so 
tudi mlajši, a v spremstvu staršev.

Nekaj iz naše vsebine: Vitaminski dan za močne mišice, Ajdin 
dan, Žoga me uboga, Dan superjunakov, Gremo na gusarski 
otok zakladov, Še mama te ne bo prepoznala, Pisani prstki, 
Ustvarjamo z recikliranjem, Igre brez meja, Dan malih in velikih 
pošasti, Dan eksperimentov, Gremo v vesolje, Ujemimo svoje 
sanje, Izdelajmo si igro … 

V priljubljenih termah Sv. Martin na Muri boste največ 
časa preživeli v sodobnem hotelu in z njim povezanih 
termah. V hotelu je tudi otroška igralnica, kjer bodo najmlajši 
sproščali svojo ustvarjalnost in domišljijo skupaj s Sončkovim 
animatorjem. Podajte se tudi na izlete v zanimivo okolico! V 
hotelu se bo mladež spoznala z zdravo in pisano hrano, saj hotel 
kupuje hrano pri okoliških kmetih in samo izdeluje marmelade, 
sokove, kruh ... 

21.12.–30.12.

Sveti Martin na Muri



PRIPOROČAMO

Sončkov klub v Sv. Martinu

Hotel Spa Golfer 4
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 A Terme Sveti Martin, Sveti Martin na Muri
Hotel Spa Golfer se nahaja v zgornjem Medžimurju, v bližini mesta 
Sveti Martin na Muri. Terme Sveti Martin sestavljajo hotel Spa Golfer, 
apartmajsko naselje Regina in termomineralno kopališče. 

»Hrvaški cvetlični vrt«, kot radi imenujejo Medžimurje, se ponaša tako z 
edinstveno naravno lepoto kot tudi z dobrim vinom in gastronomskimi 
užitki, zaradi katerih je območje prejelo naziv Evropska destinacija 
izvrstnosti. Raziskovanja okolice, vinskih cest in kleti se lahko lotite tudi 
s kolesom, saj je hotel Spa Golfer prvi specializiran Adria Bike Hotel na 
Hrvaškem, v katerem bo za kolesarje še posebej dobro poskrbljeno. 
Seveda se tukaj lahko naučite igrati golf, ob hotelu se namreč nahaja 
ogrevano golf igrišče z 9 luknjami. 

Termomineralno kopališče, ki je s hotelom povezano z ogrevanim 
hodnikom, se rad pobaha z eno najzdravilnejših vod v Evropi. Notranji 
bazeni se nahajajo na skupno 1050 m² vodnih površin in so odprti vse 
leto. 2 bazena, otroški bazen in 3 whirpooli so narejeni po filozofiji dr. 
Rudolfa Steinerja. Za sprostitev bo poskrbel wellness v pritličju hotela, 
ki nudi nove vrste uživanja: svet savn, VIP suite za pare, Spa Energy 
Corner, preko 40 vrst masaž in še se bo našlo – na masažo dobrodošli 
tudi otroci. 

157 hotelskih sob je klimatiziranih in opremljenih z LCD TV, minibarom 
in brezplačnim WiFi-jem.

Iz Medžimurskega vrta v kuhinjo po zdrav recept, kjer bodo sezonsko 
hrano sodobno zapakirali. V samopostrežni restavraciji boste tako oku-
šali avtohtone medžimurske jedi. Skupaj z restavracijo LeBatat nudita 
zdrave jedi, izključno pripravljene iz lokalnih sestavin. Nikar se ne bojte 
poskusiti sladic, priporočamo medžimursko gibanico.

 A Bazeni in wellness
Hotelski bazen: notranji/zunanji, 2 whirpoola.

Wellness v pritličju hotela se razprostira na 1800 m² in nudi sodobno 
opremo ter številne tretmaje za zdravje in lepoto s savnami. 

Termomineralno kopališče, s hotelom ga povezuje hodnik: notranji 
bazeni na skupaj 1050 m² površin (odprti vse leto); temperatura vode 
33–34 °C; veliki bazen, rekreativni bazen, otroški bazen, 3 whirpooli 
(narejeno po filozofiji dr. Rudolfa Steinera) in 2 zunanja bazena ob 
zaprtem kompleksu.

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. 
Turistična taksa in enkratna prijava se 
plačata na recepciji. NS-130892

Zakaj? Zato.
 · nastanitev v dvoposteljni sobi
 · polpenzion (samopostrežni 
zajtrk in večerja)

 · brezplačen WiFi povsod v 
hotelu

 · obisk Sončkovega kluba za 
otroke 4–12 let

 · brezplačno kopanje v Termo-
-mineralnem kopališču 

 · nočno kopanje ob petkih in 
sobotah 

 · brezplačna uporaba kopalnega 
plašča, brisače za bazen in 
copat

 · brezplačno parkirišče (garaža z 
doplačilom) 

Otrok brezplačno
 · brezplačno za 2 otroka  
do 12 let

Rezervirajte zdaj!
 · 21.12.-30.12., polpenzion

 · hotel  
Spa Golfer **** 47 €

 · 21.12.-30.12.
 · dva otroka brezplačno
 · pestra animacija

Dva otroka do 12 let brezplačno
21.12.–30.12.

Sveti Martin na Muri
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PRIPOROČAMO

Alfi Nipič in silvestrski poljub
Stopite v novo leto na najlepši način: ob zvokih pristne pesmi  
Silvestrski poljub. 

Z nami bo namreč Alfi Nipič, eden kraljev slovenske glasbe.  
Alfi je kot pevec Ansambla bratov Avsenik prepotoval ves svet. 
Takrat je svoje srce predal narodnozabavni glasbi. A vedno se je 
vračal k svojim začetkom, saj je začel kot pevec zabavne glasbe,  
s katero še vedno nastopa … in tako bo tudi v Termah 3000.

30.12.–1.1. 

Silvestrovanje v Termah 3000



PRIPOROČAMO | USPEŠNICA

Alfi Nipič in silvestrski poljub

Bungalovi 3, hotel Termal 4 in hotel Ajda 4
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 · 30.12.–1.1. 
 · nepozabno silvestrovanje

Doplačilo po želji: dodatni dan bivanja (1.1.-
2.1.) 70 €/osebo v bungalovih in 80 €/osebo 
v hotelu Termal ter Ajda. Turistična taksa 
in enkratna prijava se plačata na recepciji.  
NS-105127

Zakaj? Zato.
 · 2 x nočitev
 · bogat celovečerni silvestrski 
program z Alfijem Nipičem  
v restavraciji hotela Termal 
(pijača dobrodošlice, hladno-
-topli bife, okrepčilo po 24. uri)

 · 1 x polpenzion
 · brunch 1.1.2019 (prične 
se ob 9. uri, kjer se ponudi 
standardni zajtrk, ob 11. uri se 
dodajo tople jedi po standardu 
penzionskega kosila)

 · neomejeno kopanje v bazen-
skem kompleksu  
Term 3000

 · neomejeno kopanje v hotel-
skem bazenu in savna  
v hotelu Ajda (za goste hotela 
Ajda)

 · neomejeno kopanje v hotel-
skem bazenu in savna v hotelu 
Termal (za goste hotela Termal 
in bungalovov)

 · uporaba kopalnega plašča v 
hotelu Termal in Ajda

 · brezplačno parkiranje
 · brezplačen WiFi v lobiju hotela 
Ajda in Termal in v sobah 
hotela Ajda

Otrok brezplačno
 · brezplačno za otroka do 6 let  
in 50% popust za otroka 
6-12 let

Rezervirajte zdaj!
 · 30.12.–1.1. (nedelja–torek)
 · 2-dnevni paket z bogato 
vsebino

 · Bungalovi *** 199 €
 · Hotel  
Termal **** 229 €

 · Hotel  
Ajda **** 249 €

 A Terme 3000, Moravske Toplice
Na skrajnem severovzhodu Slovenije v Moravskih Toplicah, odmaknje-
ne od mestnega vrveža, se nahajajo Terme 3000, ki nudijo raznolike 
počitnice za vsakogar. Hotel Ajda, s sveže prenovljenim hotelskim 
kopališčem, nudi prijetno domače vzdušje in je povezan s sosednjima 
hoteloma Livada Prestige in Termal ter z wellness centrom Thermalium, 
kateri je povezan z bazenskim  kompleksom Terme 3000. V hotelu 
Termal bodo svoj prostor našli tisti, ki imajo željo po počitku. Ne sme-
mo pa pozabiti na preproste, s slamo krite hiške, ki nudijo sproščujoče 
bivanje v vseh letnih časih.

Bazenski kompleks Terme 3000, ki od leta 2017 sije v svetlejši luči, vas 
bo navdušil z dinamičnostjo, terapevtski center Thermalium z zdra-
vstvenimi in wellness postopki vas bo prijetno sprostil, hotelsko kopa-
lišče pa vas bo popeljalo vstran od vsakdanjih skrbi. Tukaj niso pozabili 
niti na najmlajše, ki jim privoščite zabavo po prekmursko z animatorjem 
Štrkom Vikijem v hotelu Ajda.

V naselju je 9 hišk, v vsaki so štiri dvoposteljne sobe s sat. TV, ločenim 
vhodom, s svojo teraso in pogledom na prekmurske ravnice. Hotel 
Termal razpolaga s 136 klimatiziranimi sobami, s sat. TV in minibarom. 
V hotelu Ajda je 157 klimatiziranih sob, kjer je na razpolago brezplačen 
WiFi, LCD TV, minibar, večina sob ima tudi balkon. 

V hotelski samopostrežni restavraciji hotela Termal (tudi za goste 
bungalovov) in hotela Ajda bodo na svoj račun prišle brbončice, saj jih 
boste lahko razvajali z mednarodnimi in značilnimi prekmurskimi jedmi 
ter z bogatim izborom vrhunskih slovenskih ter mednarodnih vin.

 A Bazeni in wellness
Pokrito kopališče hotela Ajda na 817 m² (prenovljeno jeseni 2018): 
notranji rekreacijski bazen (34–35 °C), notranji bazen z edinstveno 
črno vodo (37–38 °C), notranji otroški bazen (34–35 °C), 2 x whirpool 
(34 -35 °C), zunanji rekreacijski bazen (30–32 °C), zunanji otroški 
bazen (30–32 °C), zunanji bazen z edinstveno črno vodo (37–38 °C); 
fitnes, savne. V savni se nahajajo ogrevanimi ležalniki, možen dostop na 
zunanjo teraso, ledeni vodnjak. Na novo je urejena tudi Ajdova počival-
nica s pogledom na notranji bazen.

Hotelsko kopališče hotela Termal z zimskim vrtom (notranji bazen 88 
m², izplavalni zunanji bazen 572 m², whirlpooli, bazen s »črno« izvirsko 
vodo 64 m²; 34–38 °C); finska savna.

Bazenski kompleks Terme 3000: na 3127 m² je bil 2017 popolnoma 
prenovljen in ima skupno 11 bazenov; 8 notranjih in 3 zunanje, ki delu-
jejo tudi pozimi (27–38 °C), za otroke je ločen otroški notranji bazen. 
Bazeni v dveh nivojih ponujajo pestre programe in atrakcije: divjo 
reko – brzico, vodno-zračne ležalnike, gejzirje, slapove, vodne in zračne 
masaže, protitočno plavanje, plavalne steze, vodne tokove, žvrkljajoče 
kopeli, in vedno priljubljeni cevni tobogani z zvočnimi in vizualnimi 
atrakcijami. Sprehodite se lahko po bosonogi poti, ki deluje kot akupre-
surna masaža stopal ali pa najdete svoj kotiček v Ajdovi počivalnici, kjer 
boste počivali na blazinah, polnjenimi z ajdovimi luščki. V kopališkem 
kompleksu so tudi savne in solarij.

Wellness center Thermalium: programi sprostitve in preventivne 
terapije.

Alfi Nipič in  

Silvestrski poljub

v Termah 3000

Bogat celovečerni silvestrski program 
z Alfijem Nipičem

30.12.–1.1. 

Silvestrovanje v Termah 3000
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PRIPOROČAMO | NOVO

Novoletni ples v Radencih

Hotel 4

 · 1.1.–2.1. 
 · bivanje 1 dan

Doplačilo po želji: dodatni dan bivanja (2.1.-
4.1.) 55 €/osebo/dan. Ime hotela nastanitve 
(hotel Izvir ali Radin) boste izvedeli na 
recepciji. Turistična taksa in enkratna prijava 
se plačata na recepciji. NS-100007

Zakaj? Zato.
 · 1 x nočitev v dvoposteljni ali 
€conomy sobi

 · bogat celovečerni novoletni 
program 1.1. z Alfijem Nipičem 

 · 1 x polpenzion (samopostrežni 
zajtrk in večerja)

 · neomejeno kopanje v termal-
nem bazenskem kompleksu

 · 1 x dnevno prost vstop v 
Savna svet do 15. ure

 · uporaba kopalnega plašča
 · jutranja gimnastika
 · pitna kura z mineralno vodo 
iz vrelca v salonu naravne 
mineralne vode

 · brezplačen WiFi v avli hotela 
Radin

 · brezplačno hotelsko parkirišče

Otrok brezplačno
 · brezplačno za otroka do 6 let  
in 50% popust za otroka 
6-12 let

Rezervirajte zdaj!
 · 1.1.–2.1. (torek–sreda)
 · 1-dnevni paket z bogato 
vsebino

 · Hoteli **** 99 €

 A Radenci
Zdravilišče Radenci, od koder seže pogled na rumena žitna polja in ure-
jene vinograde, je sestavljeno iz hotelskega kompleksa Radin in Izvir, ki 
sta med seboj povezana, povezana pa sta še z bazenskim kompleksom 
in medico-wellness centrom Corrium. 

Zaradi svoje lege bo zdravilišče navdušilo ljubitelje narave, saj Pomurje 
slovi po čudovitih sprehajalnih, tekaških in kolesarskih poteh, ki se 
vijejo bodisi ob reki Muri bodisi po okoliških gričih vinorodnih Radgon-
sko-kapelskih goric. Da se bosta spočila vaše telo in duša, bodo poskr-
beli blagodejni vplivi radenske slatine, ki sta jo nekoč pila sam papež v 
Vatikanu in cesar na dunajskem dvoru, danes pa jo lahko pijete tudi vi 
– kar neposredno iz vrelca, le nekaj trenutkov za tem, ko privre na dan. 

Na dodatno sprostitev vas vabi zdravilna termalna voda v zunanjih in 
notranjih bazenih zdravilišča na 1460 m² z raznimi vodnimi atrakcijami, 
slapovi, čofotalniki ter bazen za knajpanje, na razvajanje pa vabijo tudi 
različne kopeli, masaže, savne … Tudi na najmlajše niso pozabili – čaka 
jih mali vodni svet in hišna maskota veverička Muki.

V hotelu Izvir je 128 sob, večinoma s francoskim balkonom. Vse imajo 
tudi klimatsko napravo, sat. TV in minibar. V hotelu Radin je v 290 sob, 
vse imajo LCD TV in minibar. 

V hotelski restavraciji imajo samopostrežne zajtrke in večerje, po 
vnaprejšnjem dogovoru vam pripravijo tudi dietne in vegetarijanske 
obroke. Novost pri obrokih je tudi program »izberimo zdravo«. Ne 
izpustite užitkov na terasi s pogledom na zdravilni vrelec ob najboljšem 
jabolčnem zavitku.

 A Bazeni in wellness
1460 m² vodnih površin, 3 notranji termalni bazeni (33 °C), 2 whirpoola 
(36 °C), 1 notranji plavalni bazen (28–29 °C), 4 zunanji termalni bazeni 
(29–34 °C), notranji otroški (33 °C) in zunanji otroški (29–30 °C) 
bazen ter zunanji mladinski bazen (28–29 °C).

Wellness: Svet savn (6 različnih savn in Kneippov bazen).

Medico-wellness center Corrium: zdravstvene ambulante, fizioterapija, 
mineralne kopeli, klasične masaže …

Alfi Nipič in  

novoletni ples

v Radencih

Novoletni ples
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Prihod v soboto, bivanje 4 dni. Turistična taksa in 
enkratna prijava se plačata na recepciji. 31.12. samo-
postrežna večerja med 18. in 20. uro. NS-117124

Opatija od 50 €

Hotel Villa Dubrava ***
29.12.-2.1.

polpenzion   50 €

Brezplačno za otroka do 6 let

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa in enkratna prijava 
se plačata na recepciji. 31.12. bo postrežena večerja v restavraciji Rotonda 
predvidoma med 18. in 19.30 uro. NS-100041

Izola od 65 €

Depandanse Korala, Perla, Palma in Sirena ***
28.12.-2.1., polpenzion

dvoposteljna soba    65 €

5 €/dan za otroka do 12 let

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa 
in enkratna prijava se plačata na recepciji. 31.12. bo 
postrežena večerja v restavraciji Taverna predvidoma 
med 18. in 20. uro. NS-100802

Portorož od 67 €

Hotel Vile Park ***
28.12.-2.1., polpenzion

dvoposteljna soba   67 €

soba z balkonom   72 €

5 €/dan za otroka do 12 let

Silvestrujte po svoje

Obročna plačila
Izberite obročno plačilo po svoji meri: s kreditnimi karticami do 12 obrokov ali s položnicami  
na obroke (plačilo do odhoda). Tako boste lažje izbrali počitnice po svoji meri.
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Redna cena 72,50 €. Prihodi vsak dan, bivanje min. 
2 dni. Turistična taksa in enkratna prijava se plačata 
na recepciji. 31.12.bo namesto večerje postreženo 
pozno kosilo med 16. in 17.30. Popust velja za 
rezervacije do 15.10. NS-100006

Koper od 61,63 €

Aquapark hotel Žusterna ***
29.12.-2.1.

polpenzion v sobi brez balkona   61,63 €

Brezplačno za otroka do 4 let

· AKCIJA DO -15 %

Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. Turistična taksa 
in enkratna prijava se plačata na recepciji. 
31.12. bo samopostrežna večerja. NS-126921

Bovec od 69 €

Hotel Mangart ***
29.12.-2.1.

polpenzion   69 €

Brezplačno za otroka do 5 let

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa 
in enkratna prijava se plačata na recepciji. 31.12. bo 
postrežena večerja med 18. in 20. uro. NS-133124

Strunjan od 68 €

Hotel Oleander ***
30.12.-2.1.

polpenzion    68 €

Brezplačno za otroka do 12 let

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa in 
enkratna prijava se plačata na recepciji. 31.12. bo namesto 
večerje postreženo/samopostrežno kosilo. NS-102837

Izola od 44,50 €

Belvedere Hotels & Resort ***
30.12.-2.1.

polpenzion   44,50 €

Brezplačno za otroka do 12 let

Silvestrujte po svoje
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Redna cena 75-80 €. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična 
taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. 31.12. bo samopostrežna 
večerja (uro izvedo gostje na dan prihoda na recepciji). NS-100013

Laško od 60 €

Hotel Zdravilišče Laško ****
28.12.-2.1., polpenzion  

standard soba   60 €

comfort soba    65 €

Brezplačno za 1. otroka do 10 let in 2. otroka do 5 let

· AKCIJA DO -20 %
· 2 OTROKA GRATIS

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa in enkra-
tna prijava se plačata na recepciji. 31.12. bo namesto večerje 
postreženo pozno kosilo v Taverni hotela Lipa. NS-100032

Terme Lendava od 63 €

Apartmajsko naselje Lipov gaj ***
30.12.-2.1.

polpenzion   63 €

Brezplačno za otroka do 6 let
Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. Turistična taksa 
in enkratna prijava se plačata na recepciji. 31.12. bo 
postreženo kosilo namesto večerje med 12. in 16. 
uro. NS-119346

Redna cena 52 €. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 
dni. Turistična taksa in enkratna prijava se plačata 
na recepciji. 31.12. bo samopostrežna večerja v 
hotelu Park med 18. in 20. uro. Od 20. ure silvestrska 
zabava z živo glasbo v kavarni hotela Vita. Velja za 
rezervacije do 16.11. NS-100020

Terme Snovik od 53 €

Terme Snovik ****
28.12.-2.1.

polpenzion   53 €

Terme Dobrna od 46,80 €

Depandansa hotela Park ****
30.12.-2.1.

polpenzion   46,80 €

Brezplačno za 1. otroka do 12 let 
in 2. otroka do 6 let

Brezplačno za otroka do 4 let

· 2 OTROKA GRATIS

· AKCIJA DO -10 %
· 2 OTROKA GRATIS

Silvestrujte po svoje

Še več ponudbe
Več informacij in aktualne ponudbe najdete v našem »največjem in najbolj aktualnem katalogu«: 
na spletni strani www.sonchek.com ali v najbližji Sončkovi poslovalnici.
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Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v 
dvoposteljni sobi v hotelu **lux/***, 2 x nočitev z zajtrkom, zunanji ogledi po 
programu (Versailles, Pariz), metro, vodenje in organizacija potovanja. 
255 € pri min 40 oseb, 275 € pri min 30 oseb (redna cena 265 – 285 €)

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v 
dvoposteljni sobi v hotelu ***, 2 x polpenzion, 1 x nočitev z zajtrkom, zunanji 
ogledi po programu (Praga, Kutna Hora, Olomuc, Brno, Dunaj), vodene in 
organizacija potovanja. 
265 € pri min 40 oseb, 285 € pri min 30 oseb (redna cena 275 – 295 €)

Zadnja noč v letu v pravjičnem 
svetu – vasica Disneyland 
5-dnevno avtobusno potovanje od 255 €

  Zagotovljen odhod: 29.12.

Novoletni skok na Češko 
4-dnevno avtobusno potovanje od 265 €

  Skoraj zagotovljen odhod: 29.12.

· DO -20 € ZA DVA

· DO -20 € ZA DVA

· DO -20 € ZA DVA · DO -20 € ZA DVA
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Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v dvo-
posteljni sobi v hotelu ***, 2 x polpenzion, zunanji ogledi po programu (Tivoli, 
Caserta, Neapelj, Cassino), vodenje in organizacija potovanja. 
215 € pri min 40 oseb, 235 € pri min 30 oseb (redna cena 225 – 245 €)

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v 
dvoposteljni sobi v hotelu ***, 1 x polpenzion, 1 x nočitev z zajtrkom, zunanji 
ogledi po programu, nezgodno zavarovanje, vodenje in organizacija izleta. 
210 € pri min 40 oseb, 230 € pri min 30 oseb (redna cena 220- 240 €)

Neapelj, silvestrovo alla 
napolitana 
4-dnevno avtobusno potovanje od 215 €

  Skoraj zagotovljen odhod: 29.12.

Toskana in praznično vzdušje 
3-dnevno avtobusno potovanje od 210 €

  Zagotovljen odhod: 30.12.

Novoletna avtobusna potovanja
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Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v 
dvoposteljni sobi v hotelu ***, 3 x nočitev z zajtrkom, 1 x večerja na Skadarliji, 
zunanji ogledi po programu, plovba z rečno lepotico, lokalno vodenje (Novi 
Sad, Beograd), vodenje in organizacija potovanja. 
209 € pri min 40 oseb, 229 € pri min 30 oseb (redna cena 219 – 239 €)

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v 
dvoposteljni sobi v hotelu ***, 2 x nočitev z zajtrkom, 1 x silvestrska večerja z 
zabavo, 1 x kosilo v etno vasi, zunanji ogledi po programu, ogled samostana 
trapistov, vodenje in organizacija potovanja. 
215 € pri min 40 oseb, 235 € pri min 30 oseb (redna cena 225 – 245 €)

Novi Sad in silvestrski poljub  
v Beogradu
5-dnevno avtobusno potovanje od 209 €

  Zagotovljen odhod: 29.12.

Banja luka in skok v novo leto
3-dnevno avtobusno potovanje od 215 €

  Skoraj zagotovljen odhod: 30.12.

· DO -20 € ZA DVA

· DO -20 € ZA DVA

· DO -20 € ZA DVA · DO -20 € ZA DVA
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Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v 
dvoposteljni sobi v hotelu ***, 4 x polpenzion, degustacija vina in žganja, 
zunanji ogledi po programu, lokalno vodenje (Dubrovnik, Split), vodenje in 
organizacija potovanja. 
269 € pri min 40 oseb, 289 € pri min 30 oseb (redna cena 279 – 299 €)

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v dvo-
posteljnih sobah v hotelu ***, 1 x polpenzion, 1 x nočitev z zajtrkom, zunanji 
ogledi po programu, lokalni vodnik, osnovno nezgodno zavarovanje, vodenje 
in organizacija potovanja. 
189 € pri min 40 oseb, 209 € pri min 30 oseb (redna cena 199 – 219 €)

Silvestrski utrip v Črni gori – 
Budva ob pesmi in plesu  
5-dnevno avtobusno potovanje od 269 €

  Zagotovljen odhod: 29.12.

Silvestrovanje v Sarajevu 
3-dnevno avtobusno potovanje od 189 €

  Skoraj zagotovljen odhod: 30.12.

Novoletna avtobusna potovanja

Top zavarovanje
Za vašo popolno varnost pred in na potovanju! TOP zavarovanje zajema kar 18 različnih dogodkov, kot so recimo stroški 
odpovedi ali prekinitve potovanja, zavarovanje prtljage, zdravstveno zavarovanje z asistenco, nezgodno zavarovanje …



Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-125793

Brezplačno za otroka do 6 let 

Portorož od 62 €

Kempinski Palace Portorož *****
21.12.-28.12., nočitev z zajtrkom
superior soba 62 €
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· AKCIJA DO -25 %

Redna cena 60-66. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-131923

Brezplačno za otroka do 12 let v dvoposteljni sobi

Portorož od 44 €

Remisens Premium hotel Metropol *****
21.12.-28.12., polpenzion
€conomy soba  44 €
dvoposteljna soba  49 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.  
Turistična taksa in prijava se doplačata na recepciji. NS-100006

Žusterna    od 47 €

Aquapark hotel Žusterna *** 
21.12.-29.12.

v sobi brez balkona    47 €

v sobi z balkonom    53 €

Brezplačno za otroka do 6 let 

Doplačilo za večerjo 15 €/osebo/dan. Prihodi vsak dan, bivanje min. 1 dan.  
Turistična taksa in enkratna prijava se doplačata na recepciji. NS-133044

Brezplačno za otroka do 7 let

Portorož od 30 €

Boutique Hotel Marita ****
21.12.-30.12., nočitev z zajtrkom

standard soba  30 €

comfort soba  42 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. 
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-102837

Izola od 37 €

Hotelsko naselje Belvedere ***      
21.12.-30.12.
polpenzion     37 €

Brezplačno za otroka do 12 let

Gostje se ob prihodu oglasijo na recepciji hotela Apollo, kjer bodo izvedeli 
ime hotela nastanitve. Doplačilo za božično dogajanje (24.12.): 25 € odrasli 
in 12,50 € otrok do 13 let. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična 
taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-117983

Portorož od 62 €

Hoteli Lifeclass ****
21.12.-28.12., polpenzion 

dvoposteljna soba    62 €

triposteljna soba 67 €

Brezplačno za otroka do 13 let v triposteljni sobi

Slovenska obala



Redna cena 37-43 €. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-131923

Brezplačno za otroka do 12 let v dvoposteljni sobi

Portorož od 29 €

Remisens Hotel Lucija ***
21.12.-28.12., polpenzion
€conomy soba  29 €
dvoposteljna soba  33 €

· AKCIJA DO -20 %

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.  
Turistična taksa in enkratna prijava se doplačata na recepciji. NS-101625

7 €/dan za otroka do 12 let 

Strunjan od 41 €

Hotel Salinera ***/****
21.12.-29.12., polpenzion
soba ***  41 €
soba ****   50 €
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Prihodi vsak dan, bivanje min. 1 dan.  
Turistična taksa se plača na recepciji. NS-105873
5 € popusta na dan za upokojence!
Dodatni popust velja samo ob predložitvi ustreznega dokumenta na recepciji, 
sicer se razlika doplača.

Brezplačno za otroka do 7 let 

Izola od 42 €

Hotel Delfin ***
21.12.-29.12.
polpenzion v dvoposteljni sobi    42 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.
Turistična taksa se doplača na recepciji. NS-133124

Strunjan od 37 €

Hotel Oleander ***
21.12.-30.12. 
polpenzion    37 €

Brezplačno za otroka do 12 let

Doplačilo 26 €/osebo za božično dogajanje 24.12. in brunch 25.12. 
Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.  
Turistična taksa in enkratna prijava se doplačata na recepciji. NS-108729

Ankaran    od 41 €

Vile Adriatic ***    

22.12.-28.12.
polpenzion      41 €

Brezplačno za otroka do 12 let

Slovenska obala

Obročna plačila
Izberite obročno plačilo po svoji meri: s kreditnimi karticami do 12 obrokov ali s položnicami  
na obroke (plačilo do odhoda). Tako boste lažje izbrali počitnice po svoji meri.
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Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.
Turistična taksa v ceni. NS-100070

Umag   od 61 €

Hotel Meliá Coral ***** 
21.12.-30.12., polpenzion 
classic soba     61 €

classic soba z balkonom 65 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. 
Turistična taksa in enkratna prijava v ceni. NS-115142

Opatija od 44 €

Grand hotel 4 Opatijska cvijeta ****
22.12.-30.12., polpenzion 
soba v vili (standard soba)  44 €
soba v glavni zgradbi (superior soba) 57 €

Brezplačno za otroka do 12 let 

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa v ceni.  
Primer cene na dan oddaje letaka v tisk. Končna cena na www.sonchek.com 
oziroma v Sončkovih poslovalnicah. NS-132042

Rovinj od 74 €

Hotel Lone *****
21.12.-29.12. 
nočitev z zajtrkom v classic sobi    od 74 €

Brezplačno za otroka do 7 let

Prihodi vsak dan, bivanje min. 1 dan. 
Turistična taksa v ceni. NS-102695

Poreč od 42 €

Valamar Diamant Hotel ****
21.12.-29.12.

polpenzion v sobi z balkonom    42 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 1 dan.
Turistična taksa v ceni. NS-100053

Rabac    od 51 €

Hotel Valamar Sanfior ****
22.12.-28.12., polpenzion  
classic soba     51 €

superior soba     55 €

Brezplačno za otroka do 12 let 
v sobi superior 

Hrvaška obala
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Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa v ceni. Primer cene 
na dan oddaje letaka v tisk. Končna cena na www.sonchek.com oziroma v 
Sončkovih poslovalnicah. NS-132042

Rovinj od 79 €

Family hotel Amarin ****
21.12.-29.12. 
polni penzion plus v sobi standard     79 €

Brezplačno za otroka do 14 let

· POLNI PENZION · AKCIJA DO -20 %

Redna cena 66 €. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.
Turistična taksa se plača ob rezervaciji. NS-100028

Mali Lošinj, otok Lošinj od 52,80 €

Hotel Aurora **** 
21.12.-28.12.

polpenzion    52,80 €

Brezplačno za otroka do 7 let

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. 
Turistična taksa se doplača na recepciji.NS-117124

Opatija od 40 €

Vila Dubrava ***
23.12.-29.12. 
polpenzion    40 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 1 dan. 
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata ob rezervaciji. NS-105285

Zadar, Borik    od 71 €

Funimation Club Borik ****
21.12.-28.12., polni penzion plus

dvoposteljna soba komfort 74,50 €
dvoposteljna soba superior 85,50 €
družinska soba standard 71,00 €
družinska soba komfort 79,00 €

Brezplačno za 2 otroka do 12 let 
v družinski sobi standard

· POLNI PENZION PLUS
· 2 OTROKA GRATIS

Brezplačno za otroka do 12 let 

AKCIJA!
10% popust za bivanje med tednom

Prihodi vsak dan, bivanje min. 1 dan. 
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata ob rezervaciji. NS-105285

Petrčane od 81,50 €

Falkensteiner Hotel & Spa Iadera *****
21.12.-28.12.
polpenzion     81,50 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. 
Turistična taksa in enkratna prijava v ceni. NS-101448

Rab, otok Rab od 42 €

Hotel Padova ****
23.12.-28.12. 

polpenzion    42 €

Brezplačno za otroka do 12 let 

Hrvaška obala

Še več ponudbe
Več informacij in aktualne ponudbe najdete v našem »največjem in najbolj aktualnem katalogu«: 
na spletni strani www.sonchek.com ali v najbližji Sončkovi poslovalnici.
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Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.  
Turistična taksa in prijava se doplačata na recepciji. NS-100006

Terme Čatež    od 56 €

Hotel Terme ****
21.12.-29.12. 
polpenzion    56 €

Brezplačno za otroka do 6 let 

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. 
Turistična taksa in enkratna prijava se doplačata na recepciji. NS-100006

Terme Čatež    od 53 €

Hotel Toplice ****
21.12.-29.12. 
polpenzion    53 €

Brezplačno za otroka do 6 let

Redna cena 72 €. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. 
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-126772

Bioterme Mala Nedelja 
pri Ljutomeru   od 46 €

Hotel Bioterme **** 
21.12.-30.12.

polpenzion   51 €

Brezplačno za 1. otroka do 12 let in 2. otroka do 6 let

AKCIJA!  Velja za rezervacije do 1.12.
3 x polpenzion   138 € (46 €/dan) 

· AKCIJA DO -32 %
· 2 OTROKA GRATIS

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.  
Turistična taksa in prijava se doplačata na recepciji. NS-100006

Terme Čatež  od 49 €

Hotel Čatež *** 
21.12.-29.12.

polpenzion   49 €

Brezplačno za otroka do 6 let 

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. 
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-126772

Bioterme Mala Nedelja 
pri Ljutomeru   od 46 €

Glamping vile Sončna dolina Bioterme
21.12.-30.12., polpenzion   51 €

Brezplačno za 1. otroka do 12 let in 2. otroka do 6 let

AKCIJA!  Velja za rezervacije do 1.12.
3 x polpenzion   138 € (46 €/dan) 

· 2 OTROKA GRATIS

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. 
Turistična taksa in enkratna prijava se doplačata na recepciji. NS-100023

Terme Zreče    od 56 €

Vile Zreče ****
21.12.-29.12., polpenzion 

dvoposteljna soba   56 €

Brezplačno za otroka do 10 let 

Terme



Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-132042

Terme Olimia    od 80,60 €

Hotel Breza ****
21.12.-29.12. 

polpenzion  80,60 €

Brezplačno za 1. otroka do 12 let in 2. otroka do 5 let

· 2 OTROKA GRATIS

AKCIJA!  10% popust za min. 4-dnevna bivanja
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Romantično razvajanje v Rogaški Slatini
Paket vključuje:

· 2 x nočitev s polpenzionom za dve osebi
· dobrodošlica ob prihodu z ljubezenskim cocktailom
· 1 x romantična večerja v dvoje s kulinaričnim menijem  
po izboru šefa kuhinje v à la carte restavraciji Kaiser

· bogat samopostrežni zajtrk v restavraciji Kristal
· kulinarični večer v restavraciji Kristal - show cooking
· prost vstop v hotelski bazen Lotus 
· savne (turška, finska, tepidarium)
· romantično nočno kopanje vsak petek in soboto  
do 22. ure v hotelskem bazenu Lotus

· uporaba kopalnega plašča in brisače za kopanje
· steklenica zdravilne mineralne vode v sobi ob prihodu
· prost vstop v Hit Casino Fontana
· bogat animacijski program (organizirani sprehodi, dru-
žabne igre, delavnice, plesni večeri v Kavarni Cappuccino)

· program za duhovno in športno prebujanje
· brezplačni dostop do brezžičnega interneta
· brezplačno parkiranje pred hotelom

· NE PREZRITE:  
  LUXURY ROI SPA

21.12.-27.12., 2 x polpenzion

Hotel Zagreb ****
soba premium  199 € za dve osebi

Grand hotel Sava ****S  
soba classic  199 € za dve osebi

3-urni vstop v Luxury ROI Spa se doplača 20 € na osebo.
Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa in  
enkratna prijava se doplačata na recepciji. NS-107777

· AKCIJA DO -25 %
· 2 OTROKA GRATIS

Brezplačno za 1. otroka do 10 let in 2. otroka do 5 let

Redna cena 70–94 €. Velja za rezervacije do 23.11.
Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.  
Turistična taksa in enkratna prijava se doplačata na recepciji. NS-100013

Thermana Laško od 52,50 €
Hotel ****
23.12.-28.12., polpenzion  
Hotel Zdravilišče Laško ****   52,50 €
Hotel Thermana Park Laško **** 70,50 €

· AKCIJA DO -37 %
· 2 OTROKA GRATIS

Redna cena 59–74 €. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.  
Turistična taksa in prijava se doplačata na recepciji. NS-100020

Terme Dobrna od 36,90 €

Hotel ***/****
21.12.-30.12., polpenzion 
Hotel Park ****   36,90 €
Hotel Vita **** 40,90 €

Brezplačno za 1. otroka do 12 let 
in 2. otroka do 6 let

Doplačilo za božično dogajanje (24.12.): 10 € odrasli in 8 € otrok do 12 let.
Redna cena 75–85 €. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.  
Turistična taksa in prijava se doplačata na recepciji. NS-130991

Rimske terme  od 56,05 €
21.12.-30.12., polpenzion
Hotel Zdraviliški dvor **** 59 €
Hotel Rimski dvor **** 69 €

Brezplačno za 1. otroka do 12 let in 2. otroka do 6 let

AKCIJA 2 x POLPENZION!  Velja za rezervacije do 1.12.
Hotel Zdraviliški dvor ****  112,10 € (56,05 €/dan)
Hotel Rimski dvor ****  131,10 € (65,55 €/dan)

· AKCIJA DO -20 %
· 2 OTROKA GRATIS

Prihodi  vsak dan, bivanje min. 2 dni.
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-132042

Terme Tuhelj    od 64,60 €

Hotel Well ****
21.12.-29.12., all inclusive light 

classic soba   64,60 €

premium soba  76,50 €

AKCIJA!  10% popust za min. 4-dnevna bivanja

Brezplačno za 1. otroka do 12 let in 2. otroka do 5 let

Terme

Top zavarovanje
Za vašo popolno varnost pred in na potovanju! TOP zavarovanje zajema kar 18 različnih dogodkov, kot so recimo stroški 
odpovedi ali prekinitve potovanja, zavarovanje prtljage, zdravstveno zavarovanje z asistenco, nezgodno zavarovanje …

· ALL INCLUSIVE LIGHT
· 2 OTROKA GRATIS
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· AKCIJA DO -10 %

Brezplačno za otroka do 12 let

Redna cena 59 €. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-107700

Terme Vivat od 53,10 €

Hotel Vivat ****S

21.12.-27.12. 
polpenzion   53,10 €

· 2 OTROKA GRATIS

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.
Turistična taksa se doplača na recepciji. NS-133602

Lenti, Madžarska
Thermal Hotel Balance **** od 55 €

polpenzion  nedelja-petek  petek-nedelja 
21.12.-29.12.   55 € 61 €

Brezplačno za 1. otroka do 12 let in 2. otroka do 4 let

Terme 3000 od 54 €

Apartmaji Trobentica ****   

21.12.-29.12.

polpenzion   59 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.  
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-105127

Brezplačno za 1. otroka do 12 let in 2. otroka do 6 let

AKCIJA!  Velja za rezervacije do 1.12.
2 x polpenzion   108 € (54 €/dan) 

· AKCIJA DO -8 %
· 2 OTROKA GRATIS

Terme Lendava od 44 €

Apartmajsko naselje Lipov gaj ***   

21.12.-29.12.

polpenzion   57 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.  
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-100032

AKCIJA!  Velja za rezervacije do 1.12.
2 x polpenzion   88 € (44 €/dan) 

Brezplačno za 1. otroka do 12 let  
in 2. otroka do 6 let

· AKCIJA DO -22 %
· 2 OTROKA GRATIS

· AKCIJA DO -24 %
· 2 OTROKA GRATIS

Terme Lendava od 46 €

Hotel Lipa ***    

21.12.-29.12.

polpenzion   61 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.  
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-100032

AKCIJA!  Velja za rezervacije do 1.12.
2 x polpenzion   92 € (46 €/dan) 

Brezplačno za 1. otroka do 12 let  
in 2. otroka do 6 let

· AKCIJA DO -19 %
· 2 OTROKA GRATIS

Brezplačno za 1. otroka do 12 let  
in 2. otroka do 6 let v apartmaju

Redna cena 48–51 €. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. 
Turistična taksa se doplača na recepciji. NS-119346

Terme Snovik od 41 €

Terme Snovik ****  

polpenzion v sobi/apartmaju 
21.12.-25.12.    41 €

Terme
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Terme Banovci od 54 €

Hotelsko naselje Zeleni gaj ***
21.12.-29.12.

polpenzion   58 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.  
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-104721

AKCIJA!  Velja za rezervacije do 1.12.
2 x polpenzion   108 € (54 €/dan) 

· AKCIJA DO -12 %
· 2 OTROKA GRATIS

Brezplačno za 1. otroka do 12 let  
in 2. otroka do 6 let

Terme Ptuj od 38 €

Bungalovi ali mobilne hiške ***   

21.12.-29.12.

polpenzion    38 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa in enkratna prijava se 
plačata na recepciji. Velja za rezervacije do 1.12. NS-105436

6 €/dan za otroka do 12 let

Terme 3000 od 72 €

Hotel Termal ****    

21.12.-29.12.

polpenzion   72 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.  
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-105127

Terme 3000 od 88 €

Hotel Ajda ****    

21.12.-29.12.

polpenzion   88 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.  
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-105127

· AKCIJA DO -11 %
· 2 OTROKA GRATIS

Terme Ptuj od 79 €

Grand hotel Primus ****S    

21.12.-29.12.

polpenzion   89 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.  
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-105436

Brezplačno za 1. otroka do 12 let in 2. otroka do 6 let Brezplačno za 1. otroka do 12 let in 2. otroka do 6 let

· 2 OTROKA GRATIS

· NOV HOTELSKI BAZEN
· 2 OTROKA GRATIS

Brezplačno za 1. otroka do 12 let in 2. otroka do 6 let

AKCIJA!  Velja za rezervacije do 1.12.
2 x polpenzion   158 € (79 €/dan) 

· AKCIJA DO -13 %

Zdravilišče Radenci od 59 €

Hotel Izvir **** 

21.12.-29.12.

polpenzion   68 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.  
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-100007

AKCIJA!  Velja za rezervacije do 1.12.
2 x polpenzion   118 € (59 €/dan) 

Brezplačno za otroka do 12 let 
(spi s starši)

· AKCIJA DO -40 %
· 2 OTROKA GRATIS

Redna cena 60 €. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. 
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na 
recepciji. NS-130892

Sv. Martin na Muri 
Apartmaji Regina ***       od 36 €
21.12.-30.12. 
polpenzion    36 €

Brezplačno za 2 otroka do 12 let

· AKCIJA DO -10 %

Redna cena 41 €. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.
Turistična taksa se doplača na recepciji. NS-111752

Terme Topolšica   

Hotel Vesna *** od 36,90 €

21.12.-30.12. 
polpenzion    41 €

Brezplačno za otroka do 12 let 

AKCIJA 
3 x polpenzion  110,70 € (36,90 €/dan)

Terme

Obročna plačila
Izberite obročno plačilo po svoji meri: s kreditnimi karticami do 12 obrokov ali s položnicami  
na obroke (plačilo do odhoda). Tako boste lažje izbrali počitnice po svoji meri.



Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. 
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-100711

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. 
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepcijij. NS-118911

Brezplačno za otroka do 6 let

Brezplačno za otroka do 6 let

Kranjska Gora od 74 €

Hotel Kompas ****
21.12.-27.12.
polpenzion    74 €

Kranjska Gora od 63 €

Best Western Hotel Kranjska Gora ****
21.12.-29.12.
polpenzion    63 €

· KOPANJE V  
  AQUA LARIX
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Prihodi vsak dan, bivanje min. 4 dni. 31.12. vključena silvestrska gala večerja.
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-125857

Prihodi vsak dan, bivanje min. 4 dni. 
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-100023

Prenovljene sobe

10 €/dan za otroka do 12 let (spi s starši)

50% popusta za otroka 3-12 let
50% popusta za otroka 3-12 let 
v dvoposteljni sobi

Golte od 108,50 €

Hotel Golte **** 
24.12.-2.1.
polpenzion   108,50 €

Rogla od 56 €

Hotel Rogla *** 
21.12.-29.12.
polpenzion   56 €

Bovec od 69 €

Hotel Mangart ***
21.12.-2.1.
polpenzion  69 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni.
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-126921

Brezplačno za otroka do 5 let

Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. 
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-100023

Terme Zreče    od 59 €

Vile Zreče ****
21.12.-29.12., polpenzion in smučarska karta
dvoposteljna soba   59 €
apartma   69 €

· SMUČARSKA
  KARTA

Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. 
Turistična taksa in enkratna prijava se plačata na recepciji. NS-100711

Brezplačno za otroka do 6 let

Kranjska Gora od 69 €

Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora ****
21.12.-27.12.
polpenzion  69 €

Hribi

Redna cena 64 €. Prihodi vsak dan, bivanje min. 3 dni. Turistična taksa in 
prijava se doplačata na recepciji. Velja za rezervacije do 1.12. NS-134460

Brezplačno za otroka do 12 let

Gozd Martuljek, Kranjska Gora
Hotel Špik ***/**** od 57,60 €
24.12.-29.12.
polpenzion v sobi ****    57,60 €

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. 
Turistična taksa in enkratna prijava se doplačata na recepciji. NS-115985

Bled od 53 €

Hotel Savica Garni ****
21.12.-29.12., polpenzion

dvoposteljna soba 53 €

družinska soba 75 €

Brezplačno za otroka do 6 let v dvoposteljni sobi  
in 2 otroka do 12 let v družinski sobi

· 2 OTROKA GRATIS· AKCIJA DO -10 %
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Obvezno doplačilo: Napitnine, ki se prištejejo na ladijski račun in jih poravnate ob koncu 
križarjenja. V kolikor želite brezskrbno križariti, jih lahko poravnate ob rezervaciji križarjenja. 
Otroci, mlajši od 4 let ne plačajo napitnin. Odrasli: 70 €, otroci do 14 leta: 35 €

Obvezno doplačilo: Napitnine, ki se prištejejo na ladijski račun in jih poravnate ob koncu 
križarjenja. V kolikor želite brezskrbno križariti, jih lahko poravnate ob rezervaciji križarjenja. 
Otroci, mlajši od 4 let ne plačajo napitnin. Odrasli: 70 €, otroci do 14. leta: 35 €
Letalski prevoz ni vključen v ceno.

Obvezno doplačilo: Napitnine znašajo 77 € na osebo. 
Otroci, mlajši od 4 let ne plačajo napitnin. Letalski prevoz ni vključen v ceno.

ZAGOTOVLJENO! PROMOCIJSKA CENA

INDIVIDUALNA AKCIJA

INDIVIDUALNA AKCIJA

INDIVIDUALNA AKCIJA

All inclusive križarjenje po Donavi 
in dan v Budimpešti
Izjemno bogat program z vključenim prevozom, 
kosilom, pijačo in vsemi ogledi!    od 79 €

Odhod: 15.12. in 22.12.

Promocijska cena na osebo: 79 €. Cena za otroke do 12. leta: 75 € 
Cena za otroke do 6. leta: 59 €

Veličastna mesta zahodnega Sredozemlja
7-dnevno individualno križarjenje z ladjo Costa Diadema   
Savona, Marseille, Barcelona, Palermo, Neapelj, Civitaveccia, Savona

(cena na osebo v kabini 1/2), dopolnjen polni penzion od 699 €

Odhod:  22.12.  29.12.

notranja kabina basic:  699 € 799 €

kabina z oknom basic:  879 € 1099 €

kabina z balkonom basic:  999 € 1249 €

Prazniki na Karibih
7-dnevno križarjenje po Karibih z ladjo Costa Deliziosa   
Port Everglades, Grand Turk, Amber cove, Key west, Port Everglades

(cena na osebo v kabini 1/2), dopolnjen polni penzion od 499 €

Odhod:  19.12. 26.12.

notranja kabina basic:  499 € 619 €

kabina z oknom basic:  599 € 719 €

kabina z balkonom basic:  699 € 819 €

All inclusive križarjenje iz Dubaja
7-dnevno križarjenje po arabskem polotoku z ladjo 
Pullmantur Horizon z all inclusive paketom pijač
Dubaj, Khasab, Muscat, Fujairah, Abu Dhabi, Dubaj

(cena na osebo v kabini 1/2), dopolnjen polni penzion od 599 €

Odhod:  22.12. in  29.12.

notranja kabina basic:  599 €

kabina z oknom basic:  699 €

Cena zajema: križarjenje v izbrani kabini (tuš/wc, klima, sef, fen, ladijska TV), 
dopolnjen polni penzion (zajtrk, kosilo, popoldanska malica in večerja), vso za-
bavno animacijo na ladji, zabavo v salonih in barih, vse predstave ter vstopnine, 
uporabo bazenov, masažnih bazenov, fitnesa in savne v okviru fitnesa, uporabo 
ležalnikov in brisač ter pristaniške takse.

Program: odhod iz Ljubljane ob 05:00 uri zjutraj in vožnja proti Budimpešti. Možen vstop tudi v Celju in Mariboru. Prihod v Budimpešto v dopoldanskih urah. Budimpešta se razprostira na obeh bregovih Donave, ki ločuje in povezuje v 
Budimpešto prej samostojni mesti Budim in Pešto. Naš ogled bomo začeli v zgodovinskem Budimu, na Grajskem hribu. Tu stoji neorenesančna grajska palača in Ribiška trdnjava, zgrajena v neogotskem pravljičnem slogu s sedmimi stolpiči 
kot simbolom sedmih madžarskih plemen. Sledi kratka vožnja in vkrcanje na ladjo. Na našem panoramskem križarjenju bomo videli čudovit Parlament, Kraljevo palačo, mostove, otočke in druge meste znamenitosti. Na ladji bomo imeli ko-
silo z vključeno pijačo. Na voljo bogat buffet z veliko izbiro specialitet ter pijača (vključena je penina dobrodošlice, 0,25l mineralne vode ter kozarec vina ali kozarec piva ali kozarec brezalkoholne pijače). Po križarjenju bomo nadaljevali ogled 
mestnih znamenitosti v Pešti, ki se ponaša s številnimi mogočnimi palačami, muzeji, galerijami, slovitimi kavarnami, kopališči in gledališči; med drugim si bomo ogledali Trg herojev z osrednjim, 36 metrov visokim stebrom, na katerem stoji kip 
arhangela Gabrijela, nato Državno opero, ki sodi med najlepše v Evropi, mogočno neogotsko zgradbo Parlamenta ter baziliko sv. Stefana. V večernih urah odhod nazaj proti Ljubljani. Prihod domov v nočnih urah.

Cena zajema: avtobusni prevoz Ljubljana - Budimpešta - Ljubljana v turistič-
nem avtobusu višje kategorije, panoramsko križarjenje po reki Donavi (90 min) 
z vključenim kosilom in pijačo (3 pijače), vodeni ogledi s slovenskim vodnikom, 
organizacija potovanja.

Cena zajema: križarjenje v izbrani kabini, pristaniške pristojbine, dopolnjen 
polni penzion (zajtrk, kosilo, popoldanska malica in večerja) vso zabavno 
animacijo na ladji, vse predstave ter vstopnine, uporabo bazenov, masažnih 
bazenov, fitnesa, uporabo ležalnikov in brisač.

Cena zajema: križarjenje v izbrani kabini, all inclusive paket pijač, pristaniške 
pristojbine, dopolnjen polni penzion (zajtrk, kosilo, popoldanska malica in 
večerja) vso zabavno animacijo na ladji, vse predstave ter vstopnine, uporabo 
bazenov, masažnih bazenov, fitnesa, uporabo ležalnikov in brisač.

· BOŽIČNA BUDIMPEŠTA
  NA LADJI

· SUPER UGODNO

· VKLJUČEN ALL INCLUSIVE
  PAKET PIJAČ

Dubai

Abu Dhabi Muscat

Fujairah

Khasab

Križarjenja

Še več ponudbe
Več informacij in aktualne ponudbe najdete v našem »največjem in najbolj aktualnem katalogu«: 
na spletni strani www.sonchek.com ali v najbližji Sončkovi poslovalnici.

Grand Turks

Nassau
Key West

Port Everglades

Amber Cove

Savona
Marseille

Barcelona
Civitavecchia

Palermo

Neapelj
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Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobu-
som, nastanitev v dvoposteljnih sobah v hotelu ***, 1 x 
polpenzion, pokušina ˝Beccellato˝, kozarec vina in vode, 
zunanji ogledi po programu, vodenje in organizacija izleta. 
110 € pri min 40 oseb, 130 € pri min 30 oseb (redna 
cena 120 – 140 €)

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avto-
busom, nastanitev v dvoposteljni sobi v hotelu ***, 2 x 
polpenzion, zunanji ogledi po programu (Rim, Neapelj, 
Pompeji), vodenje in organizacija potovanja. 
189 € pri min 40 oseb, 209 € pri min 30 oseb (redna 
cena 199 – 219 €)

Firence in Pisa
2-dnevni avtobusni izlet  od 110 €

  Zagotovljen odhod: 22.12.

Rim, Neapelj in 
arheološki raj Pompeji 
4-dnevno avtobusno potovanje  od 189 €

  Zagotovljen odhod: 20.12.

Zn
iž

an
e 

ce
ne

 a
vt

ob
us

ni
h 

po
to

va
nj

 v
el

ja
jo

 z
a 

re
ze

rv
ac

ije
 d

o 
1.

12
. O

br
ač

un
 7

 d
ni

 p
re

d 
od

ho
do

m
, g

le
de

 n
a 

št
. u

de
le

že
nc

ev
. 

· DO -20 € ZA DVA

· DO -20 € ZA DVA · DO -20 € ZA DVA· DO -20 € ZA DVA

· DO -20 € ZA DVA

· DO -20 € ZA DVA

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v dvo-
posteljni sobi v hotelu ***, 2 x polpenzion, zunanji ogledi po programu (Rim, 
Vatikan), vodenje in organizacija potovanja.
180 € pri min 40 oseb, 200 € pri min 30 oseb (redna cena 190 – 210 €)

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v dvopo-
steljni sobi v hotelu ***, 1 x polpenzion, zunanji ogledi po programu (Bologna, 
Mantova), vodenje in organizacija potovanja. 
100 € pri min 40 oseb, 120 € pri min 30 oseb (redna cena 110 – 130 €)

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v dvopo-
steljni sobi v hotelu ***, 1 x polpenzion, zunanji ogledi po programu (Gubbio, 
Assisi), vodenje in organizacija potovanja. 
115 € pri min 40 oseb, 135 € pri min 30 oseb (redna cena 125 – 145 €)

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v dvo-
posteljni sobi v hotelu ***, 1 x polpenzion, zunanji ogledi po programu (Arco, 
Verona), vodenje in organizacija potovanja. 
115 € pri mi 40 oseb, 135 € pri min 30 oseb (redna cena 125 – 145 €)

Večni Rim, katakombe in 
Vatikan 
3-dnevno avtobusno potovanje od 180 €

Odhod: 25.12.

Bolonjski sladoled in razkošna 
Mantova 
2-dnevni avtobusni izlet od 100 €

  Zagotovljen odhod: 22.12.

Gubbio z največjo božično 
jelko na svetu 
2-dnevni avtobusni izlet od 115 €

  Zagotovljen odhod: 22.12.

Čarobna zima nad Gardskim 
jezerom in praznična Verona
2-dnevni avtobusni izlet od 115 €

  Zagotovljen odhod: 22.12.

· DO -20 € ZA DVA · DO -20 € ZA DVA

· DO -20 € ZA DVA

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v dvo-
posteljni sobi v hotelu ***, 2 x nočitev z zajtrkom, zunanji ogledi po programu 
(Strasbourg), vodenje in organizacija potovanja. 
179 € pri min 40 oseb, 199 € pri min 30 oseb (redna cena 189 – 209 €)

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v 
dvoposteljnih sobah v hotelu ***, 1 x polpenzion, zunanji ogledi po programu 
(Salzburg, Oberndorf, Chiemsee), vstopnina grad Ludvika II. In ladjica po 
jezeru, vodenje in organizacija izleta. 
135 € pri min 40 oseb, 155 € pri min 30 oseb (redna cena 145 – 165 €)

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v dvopo-
steljni sobi v hotelu ***, 1 x polpenzion, zunanji ogledi po programu (Praga), 
vodenje in organizacija izleta.
110 € pri min 40 oseb, 130 € pri min 30 oseb (redna cena 120 – 140 €)

Colmar – male Benetke 
z mostovi, kanali in 
predalčastimi hišami
3-dnevno avtobusno potovanje od 179 €

Odhod: 21.12.

Pravljični Salzburg  
in veličasten dvorec 
2-dnevni avtobusni izlet od 135 €

  Zagotovljen odhod: 25.12.

Očarljiva zlata Praga 
2-dnevni avtobusni izlet od 110 €

Odhod: 25.12.

Avtobusna potovanja
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Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobu-
som, nastanitev v dvoposteljnih sobah v hotelu ***, 1 
x nočitev z zajtrkom, 1 x tradicionalna večerja z glasbo 
v restavraciji, zunanji ogledi po programu, predviden 
ogled samostana trapistov, lokalno vodenje, vodenje in 
organizacija izleta. 
110 € pri min 40 oseb, 130 € pri min 30 oseb (redna 
cena 120 – 140 €)

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobu-
som, zunanji ogledi po programu z lokalnim vodnikom 
(Zagreb), vodenje in organizacija izleta. 
25 € pri min 45 oseb

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobu-
som, zunanji ogledi po programu (Salzburg), vodenje in 
organizacija izleta.
35 € pri min 45 oseb 

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avto-
busom, zunanji ogledi po programu (Bad Ischl, Strobl, 
St. Wolfgang, St. Gilgen), vožnja z ladjo, vodenje in 
organizacija izleta.
Iz Ljubljane in Celja 49 € pri min 45 oseb
Iz Maribora 47 € pri min 45 oseb 

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobu-
som, zunanji ogledi po programu (Innsbruck), vodenje in 
organizacija izleta.
45 € pri min 45 oseb

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobu-
som, zunanji ogledi po programu, vodenje in organizacija 
potovanja.
39 € pri min 45 oseb

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobu-
som, zunanji ogledi po programu (Gradec, Mariazell), 
vodenje in organizacija izleta. 
32 € pri min 45 oseb 

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avto-
busom, nastanitev v dvoposteljni sobi v hotelu ***, 1 x 
nočitev z zajtrkom, zunanji ogledi po programu, lokalno 
vodenje (Sarajevo, Vrelo Bosne), vodenje in organizacija 
izleta. 
105 € pri min 40 oseb, 125 € pri min 30 oseb (redna 
cena 115 – 135 €)

V Banjo luko na ˝žur˝ 
2-dnevni avtobusni izlet  od 110 €

Odhod: 25.12.

Večerni advent  
v Zagrebu 
1-dnevni avtobusni izlet  od 25 €

Odhoda: 21.12., 22.12.

Praznični vonji in luči 
Salzburga
1-dnevni avtobusni izlet  od 35 €

Odhoda: 21.12., 22.12.

Bad Ischl in Wolfgang 
see z ladjico
1-dnevni avtobusni izlet  od 47 €

Odhoda: 21.12., 22.12.

Innsbruck
1-dnevni avtobusni izlet  od 45 €

Odhod: 22.12.

Praznično vzdušje v 
Berchtesgadnu 
1-dnevni avtobusni izlet  od 39 €

Odhod: 22.12.

Predbožična Štajerska: 
Gradec in Mariazell
1-dnevni avtobusni izlet  od 32 €

Odhod: 22.12.

Duhovito in sproščeno 
Sarajevo 
2-dnevni avtobusni izlet  od 105 €

  Zagotovljen odhod: 25.12.
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· DO -20 € ZA DVA · DO -20 € ZA DVA

· DO -20 € ZA DVA · DO -20 € ZA DVA

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v dvo-
posteljni sobi v hotelu ***, 1 x nočitev z zajtrkom, zunanji ogledi po programu 
(Beograd), vodenje in organizacija izleta. 
105 € pri min 40 oseb, 125 € pri min 30 oseb (redna cena 115 – 135 €)

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, nastanitev v 
dvoposteljni sobi v hotelu ***, 1 x polpenzion, zunanji ogledi po programu 
(Budimpešta, Dunaj), vodenje in organizacija izleta.
109 € pri min 40 oseb, 129 € pri min 30 oseb (redna cena 119 – 139 €)

Cena vključuje: prevoz z udobnim turističnim avtobusom, zunanji ogledi po 
programu (Dunaj), vodenje in organizacija izleta. 
Iz Maribora in Ptuja 32 € po osebi pri min 45 oseb
Iz Celja 35 € po osebi pri min 45 oseb
Iz Ljubljane 39 € po osebi pri min 45 oseb

Slastni in mladostni Beograd
2-dnevni avtobusni izlet od 105 €

Odhod: 25.12.

Sladkanje v Budimpešti  
in na Dunaju
2-dnevni avtobusni izlet od 109 €

  Zagotovljen odhod: 22.12.

Ko dunajske palače zadišijo  
po cimetu 
1-dnevni avtobusni izlet od 32 €

Odhodi: 22.12., 23.12., 24.12.

Avtobusna potovanja

Top zavarovanje
Za vašo popolno varnost pred in na potovanju! TOP zavarovanje zajema kar 18 različnih dogodkov, kot so recimo stroški 
odpovedi ali prekinitve potovanja, zavarovanje prtljage, zdravstveno zavarovanje z asistenco, nezgodno zavarovanje …

© TZGZ Julien Duval
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Cena vključuje: letalski prevoz, letališke in varnostne 
pristojbine, tri nočitve z zajtrkom v ho-telu 3*, triurni 
avtobusni ogled mesta, avtobusni prevoz letališče - hotel 
- letališče, spremstvo in organizacijo potovanja.

Cena vključuje: letalski prevoz v ekonomskem razredu, 
letališke in varnostne pristojbine, prevoz letališče - hotel 
- letališče, tri prenočevanja v dvoposteljnih sobah v 
hotelu 2/3*, vodenje in organizacijo potovanja.

Cena vključuje: letalski prevoz po programu, letališče in 
varnostne pristojbine, tri nočitve z zajtrki v dvoposteljni 
sobi v hotelu 3*, oglede po programu brez vstopnin, 
spremstvo in organizacijo potovanja.

Cena vključuje: letalski prevoz s posebnim letom Ljublja-
na-Palermo-Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine, 
avtobusne prevoze po programu, dva polpenziona in 
ena nočitev z zajtrkom (31.12.) v hotelih 3/4*, silvestrska 
večerja, zunanje oglede po programu, spremstvo in 
organizacije potovanja.

Cena vključuje: letalski prevoz Ljubljana - Amsterdam-
-Ljubljana, avtobusni prevoz letališče - hotel - letališče, 
2/3 nočitvi z zajtrkom v hotelu 3* v mestu ali okolici, 
obisk brusilnice diamantov, zunanje oglede, spremstvo in 
organizacijo potovanja.

Cena vključuje: letalski prevoz po programu, letališke 
in varnostne pristojbine, povratni prevoz do hotela, 3 
nočitve z zajtrki v hotelu 3*, spremstvo in organizacijo 
potovanja.

Cena vključuje: letalski prevoz Zagreb oz. Benetke-Atene 
– Benetke oz. Zagreb, letališke in varnostne pristojbine, 
avtobusni prevoz po programu v Grčiji, 3x nočitev z zajtr-
kom v hotelu 3/4*, oglede po programu (brez vstopnin), 
spremstvo in organizacijo potovanja.

Novoletni Pariz
4-dnevno potovanje z letalom od 499 €

  Zagotovljen odhod: 29.12.

New York
5-dnevno potovanje z letalom od 1230 €

  Zagotovljen odhod: 29.12.

Novoletna Lizbona
4-dnevno potovanje z letalom od 699 €

Odhod: 30.12.

Novo leto na Siciliji – 
posebno letalo
4-dnevno potovanje z letalom od 739 €

  Zagotovljen odhod: 30.12.

Čarobni Amsterdam
3/4-dnevno potovanje z letalom od 449 €

  Zagotovljena odhoda:
21.12., 3 dni, od 449 €
30.12., 4 dni, od 549 €

Praznični London
4-dnevno potovanje z letalom od 449 €

Odhodi: 30.11., 14.12., 21.12.

  Zagotovljena odhoda:
20.12. (od 449 €) in 29.12. (od 499 €)

Novoletni utrip Aten 
in Peloponeza
4-dnevno potovanje z letalom od 569 €

  Zagotovljen odhod: 30.12.

Cena vključuje: letalski prevoz Ljubljana - Istanbul - Lju-
bljana, letališke in varnostne pristojbine, prevoz letališče 
- hotel - letališče, 2/3 nočitvi z zajtrkoma v hotelu 3* v 
dvoposteljnih sobah, spremstvo in organizacijo potovanja.

Cena vključuje: organizirani prevoz do in iz Benetk, 
letalski prevoz na relaciji Benetke - Casablanca - 
Benetke, letališke in varnostne pristojbine, vse prevoze 
po programu, sedem polpenzionov v hotelih 4* (lokalna 
kategorija), zunanje oglede po programu z lokalnim 
vodnikom, vstopnine v grobnico dinastije Saaditov, palačo 
Bahia in medreso Attarine, lokalnega vodnika, spremstvo 
slovenskega vodnika in organizacijo potovanja.

Cena vključuje: letalski prevoz na Tenerife in nazaj, 
letališke in varnostne pristojbine, 6 prenočevanj z zajtrki 
v hotelu 3*, 2 izleta po otoku Tenerife, izlet na otok La 
Gomera, spremstvo in strošek organizacije.

Cena vključuje: letalski prevoz Ljubljana - Tirana 
– Ljubljana z vključenimi letališkimi in varnostnimi 
pristojbinami, avtobusne prevoze in zunanje oglede po 
programu, 5 polpenzionov v hotelih 4/5* (včasih namesto 
večerje v hotelu večerja v kateri od lokalnih restavracij), 
gala silvestrska večerja z vključeno večerjo, spremstvo in 
organizacijo potovanja.

Cena vključuje: letalski prevoz po programu, letališke in 
varnostne pristojbine, avtobusni prevoz po programu, tri 
nočitve z zajtrki v hotelu 3*, zunanje oglede po progra-
mu, spremstvo in organizacijo potovanja.

Carski Istanbul
3/4-dnevno potovanje z letalom od 359 €

  Zagotovljeni odhodi:
20.12., 3 dni, od 359 €
20.12., 4 dni, od 389 €
31.12., 4 dni, od 419 € 

Novoletna maroška 
pravljica
8-dnevno potovanje z letalom od 998 €

  Zagotovljen odhod: 30.12.

Novoletno otočkanje 
po Kanarih
7-dnevno potovanje z letalom od 1199 €

  Zagotovljen odhod: 27.12.

Novo leto v Albaniji
6-dnevno potovanje z letalom od 779 €

  Zagotovljen odhod: 28.12.

Novoletna Barcelona 
z letalom
4-dnevno potovanje z letalom od 559 €

  Zagotovljen odhod: 31.12.

Potovanja z letalom
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Pariz od 349 €

3-dnevno potovanje z letalom 

  Zagotovljen odhod: 21.12.
Cena vključuje: letalski prevoz v obe smeri, letališko in varnostno pristojbino, ročno prtljago 
(maksimalne mere: 56 cm x 45 cm x 25 cm, ki vključujejo kolesa in držalo), transfer od letališča 
v Parizu do hotela in nazaj, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu Campanile Paris Est – Porte de Ba-
gnolet ***, transfer do hotela in nazaj, vodenje in organizacijo potovanja, nezgodno zavarova-
nje. 349 € pri min. 15 oseb (redna cena 399 €). Obvezna doplačila: podzemna železnica 14,90 
€ deset voženj. Promocijski popust velja na rezervacijo 2 oseb (omejeno število, do preklica).

Sevilla od 299 €

3-dnevno potovanje z letalom 

  Zagotovljen odhod: 14.12.
Cena vključuje: letalski prevoz v obe smeri, letališko in varnostno pristojbino, ročno prtljago 
(maksimalne mere: 56 cm x 45 cm x 25 cm, ki vključujejo kolesa in držalo), transfer od leta-
lišča v Sevilli do hotela in nazaj, dve nočitvi z zajtrkom v hotelu AACR Monteolivos *** blizu 
glavne železniške postaje, vodenje in organizacijo potovanja, nezgodno zavarovanje.
299 € pri min. 15 oseb (redna cena 329 €). 
Promocijski popust velja na rezervacijo 2 oseb (omejeno število, do preklica).

· HOTEL V BLIŽINI METRO POSTAJE
· DOVOLJ ČASA ZA SAMOSTOJNE OGLEDE

· FANTASTIČNA ARHITEKTURA
· SPROŠČENO VZDUŠJE ANDALUZIJE

· DO -100 € ZA DVA

· DO -60 € ZA DVA

Potovanja z letalom

Obročna plačila
Izberite obročno plačilo po svoji meri: s kreditnimi karticami do 12 obrokov ali s položnicami  
na obroke (plačilo do odhoda). Tako boste lažje izbrali počitnice po svoji meri.
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Gran Canaria od 718 €

BlueBay Beach Club **** 
20.12., 7 dni, nočitev z zajtrkom od 718 €

IFA Interclub Atlantic  *** 
20.12., 7 dni, all inclusive od 882 €

Beverly Park *** 
29.12., 7 dni, polpenzion od 920 €

Fuerteventura od 670 €

Primasol Drago Park **** 
24.12., 7 dni, all inclusive od 670 €

Riu Oliva Beach Resort *** 
20.12., 7 dni, all inclusive od 696 €

Fuerteventura Princess **** 
25.12., 7 dni, polpenzion od 1021 €

Lanzarote od 837 €

Costa Mar *** 
25.12., 7 dni, polpenzion od 837 €

Beatriz Costa & Spa **** 
30.12., 7 dni, polpenzion od 1048 €

BlueBay Lanzarote *** 
30.12., 7 dni, all inclusive od 1101 €

Turčija od 391 €

Sherwood Dreams Resort ***** 
20.12., 7 dni, all inclusive od 391 €

Acar **** 
28.12., 7 dni, all inclusive od 509 €

Fame Residence Lara ***** 
30.12., 7 dni, all inclusive od 536 €

Kuba od 1699 €

Gran Caribe Club Kawama **** 
20.12., 11 dni, all inclusive od 1699 €

Be Live Experience Tuxpan **** 
20.12., 10 dni, all inclusive od 2006 €

Sol Sirenas **** 
20.12., 11 dni, all inclusive od 2352 €

Mehika od 1781 €

Viva Wyndham Maya **** 
20.12., 10 dni, all inclusive od 1781 €

RIU Dunamar ***** 
20.12., 10 dni, all inclusive od 2171 €

Gran Bahia Principe - Tulum ***** 
25.12., 10 dni, all inclusive od 2648 €

Tenerife od 591 €

Perla Tenerife *** 
20.12., 7 dni, nočitev z zajtrkom od 591 €

Turquesa Playa **** 
29.12., 7 dni, polpenzion od 879 €

LABRANDA Isla Bonita **** 
29.12., 7 dni, all inclusive od 1148 €

Letalski prevoz z Dunaja, Münchna in Benetk. Letališke takse v ceni. Letalski prevoz z Dunaja in Münchna. Letališke takse v ceni. Letalski prevoz z Dunaja in Münchna. Letališke takse v ceni.

Letalski prevoz z Dunaja, Gradca in Münchna. Letališke takse v ceni.Letalski prevoz z Dunaja, Gradca, Münchna in Ljubljane. Letališke takse v ceni. Letalski prevoz z Dunaja, Gradca, Münchna in Ljubljane. Letališke takse v ceni.

Letalski prevoz z Dunaja, Münchna in Benetk. Letališke takse v ceni.

Počitnice z letalom



31

Egipt od 593 €

Sea Star Beau Rivage ***** 
20.12., 7 dni, all inclusive od 593 €

Ali Baba Palace & Village **** 
20.12., 7 dni, all inclusive od 631 €

Sunny Days Palma De Mirette Resort & Spa **** 
30.12., 7 dni, all inclusive od 775 €

Mallorca od 614 €

Roc Leo *** 
25.12., 7 dni, polpenzion od 614 €

RIU Bravo **** 
21.12., 7 dni, all inclusive od 710 €

Iberostar Cristina **** 
30.12., 7 dni, nočitev z zajtrkom od 758 €

Dubaj od 946 €

Tryp by Wyndham Dubai **** 
20.12., 7 dni, nočitev z zajtrkom od 946 €

Mövenpick Hotel Jumeirah Beach ***** 
20.12., 7 dni, polpenzion od 1378 €

Ramada Jumeirah **** 
29.12., 7 dni, nočitev z zajtrkom od 1410 €

Dominikanska republika od 1674 €

RIU Naiboa **** 
20.12., 10 dni, all inclusive od 1674 €

Grand Bahia Principe Turquesa **** 
20.12., 10 dni, all inclusive od 1856 €

Coral Costa Caribe *** 
19.12., 14 dni, all inclusive od 2181 €

Letalski prevoz z Dunaja, Gradca, Münchna in Ljubljane. Letališke takse v ceni.

Letalski prevoz z Dunaja, Gradca, Münchna in Benetk. Letališke takse v ceni. Letalski prevoz z Dunaja, Gradca in Münchna. Letališke takse v ceni. Letalski prevoz z Dunaja, Gradca in Münchna. Letališke takse v ceni.

Počitnice z letalom

Še več ponudbe
Več informacij in aktualne ponudbe najdete v našem »največjem in najbolj aktualnem katalogu«: 
na spletni strani www.sonchek.com ali v najbližji Sončkovi poslovalnici.

Sestavni del ponudb iz tega letaka so Splošni pogoji, ki so na voljo v poslovalnicah in na www.sonchek.com/splosni-pogoji.

SPLOŠNA DOLOČILA: Cene so v evrih po osebi na dan, ob nastanitvi dveh oseb v sobi (razen, kjer je drugače navedeno). Pri odhodih z letalom veljajo cene za 7-dnevno bivanje po osebi, ob nastanitvi dveh 
oseb v sobi. Ob rezervaciji zaračunavamo prijavnino v skladu s Splošnimi pogoji, ki so sestavni del ponudbe iz letaka in so na voljo v poslovalnicah ter na spletnem naslovu www.sonchek.com/splosni-pogoji. 
Ponudbe veljajo za nove rezervacije od 5.11.2018 do zapolnitve prostih mest. Veljavnost cen je na dan oddaje letaka v tisk - petek, 26.10.2018. V letaku predstavljene ponudbe so povzetki iz osnovnih katalogov 
oz. programov potovanj, iz katerih so razvidna doplačila in popusti (turistična pristojbina, organizator potovanja, opis hotela/potovanja …) in so vam na voljo v poslovalnicah ter na www.sonchek.com. Popusti 
veljajo na rezervacijo dveh odraslih oseb. Popust za otroka velja za enega otroka v sobi z dvema odraslima, razen kjer je drugače navedeno. Končna cena aranžmaja je razvidna iz rezervacijskega sistema (ORS/
CETS), kjer so tudi upoštevani morebitni popravki cen iz letaka. Kadar organizator v programu objavi več cen za različno število udeležencev, je potnik dolžan plačati kupnino glede na končno število udeležencev. 
Ob prijavi se potniku obračuna nižja cena. Če število potnikov po programu za to ceno ni doseženo, je potnik dolžan na poziv organizatorja potovanja najkasneje do dne pred pričetkom potovanja doplačati v 
programu navedeno razliko. 1=2: »Plača eden, bivata dva.« S tem sloganom organizator označuje ponudbo, kjer navedena cena velja za dve osebi. Torej ena cena, dve osebi! Pridržujemo si pravico do sprememb 
zaradi napak pri pripravi letaka. IZDAJATELJ: Turistična agencija Sonček d.o.o., Maribor. KOLOFON: Priprava za tisk: Slokop, Maribor | Tisk: Set, Vevče | Naklada: 30.000 izvodov | Datum izdaje: 26.10.2018

Madeira od 627 €

Baia Brava **** 
24.12., 7 dni, nočitev z zajtrkom od 627 €

Rocamar & Royal Orchid **** 
20.12., 7 dni, all inclusive od 827 €

Alto Lido **** 
25.12., 7 dni, nočitev z zajtrkom od 941 €

Letalski prevoz iz Münchna. Letališke takse v ceni.
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darilni boni

VESELO PRESENEČENJE

Le malo daril prinese toliko veselja kot Sončkovi darilni boni za potovanja!  
S takšnim darilom boste zagotovo dosegli, da ne bo nikdar pozabljeno. 

Podarite torej srečo, spomine, zabavo, raziskovanje … Podarite nekaj,  
kar bo vsakomur pisano na kožo, saj si bo sam izbral, kje bo  
napletal svoje nepozabne spomine!

KAKO DO SONČKOVIH  
DARILNIH BONOV? 

Obiščite katerokoli Sončkovo poslovalnico  
in bone kupite v zgolj nekaj minutah. 

Lahko pa bone naročite na  
www.sonchek.com/darilni-boni in jih  

bomo po pošti poslali na želeni naslov. 

Na voljo so boni po 20, 50 in 100 €.


