
Lombardia a Piemont 5.5.-9.5. 209 €
Švajčiarsko plnými zmyslami 7.5.-11.5. 285 €
Wasserlochklamm – Kráľovná tiesňav 9.5. 30 €
Z krajiny tulipánov do krajiny čokolády 12.5.-18.5. 649 €
Toskánsko a Ligúria 13.5.-16.5. 439 €
Vodopády a rokliny Rakúska a Nemecka 20.5.-23.5. 175 €
Najkrajšie zámky na Loire 20.5.-23.5. 549 €

Sicília – Tunisko 24.5.-2.6. 819 €
Normandia a Bretónsko 24.5.-31.5. 809 €
Orlie hniezdo aj pre turistov 28.5.-30.5. 119 €
Taliansko – vysnená kombinácia 28.5.-1.6. 249 €
UNESCO – Olomouc a Kroměříž 29.5.-30.5. 63 €
Turecko – za vôňou Orientu a antiky 31.5.-7.6. 699 €

Poďte s nami
poznávať!

Ak patríte medzi tých, pre ktorých je cestovná
horúčka príjemnou diagnózou, určite si ne-
dajte ujsť výbornú ponuku poznávacích zájaz-
dov aj s horúcimi novinkami.

Naše tipy na máj

Lombardia a Piemont, 5-dňový autokarový, resp. 3-dňový letecký zájazd

Vzrušujúci trip plný neopakovateľných zážitkov v Mekke módy, sídle operných velikánov La Scale, kostole Santa Maria delle Grazie
s Poslednou večerou Leonarda da Vinci. Po Miláne hlavné mesto Piemontu Turíno, ktoré uchováva svetoznáme Turínske plátno. Po du-
chovných pokrmoch na vás čakajú prvotriedne delikatesy na farme na pestovanie hľuzoviek, degustácia vína a špecialít vo vychýrených
piemontských pivniciach.

Švajčiarsko plnými zmyslami, 5-dňový autokarový zájazd

Budete ich potrebovať. Pretože vás čaká historický St. Gallen s hrazdenými meštianskymi domami, výjazd lanovkou do výšky 2501 metrov s výhľadom na 6 európskych krajín, Schaffhausen so svetozná-
mymi freskami na priečeliach domov. Nastúpite na výletnú loď a poplavíte sa priamo popod rozbúrené vody najmohutnejšieho európskeho riečneho Rýnskeho vodopádu.

Z krajiny tulipánov do krajiny čokolády, 7-dňový letecký zájazd

Spoznáte 7 najkrajších miest Beneluxu. Od pestrofarebnej nádhery parku Keukehof na ploche 32 ha s viac ako 6 miliónmi cibuľových kvetín vám bude prechádzať zrak. Chuťové bunky vyprovokuje tra-
dičný syrový trh v Alkmare i pivovar Heineken, ďalšie zmysly ohúri čarovný Amsterdam s Rembrandtovými a van Goghovými odkazmi, sladkým bonbónikom bude návšteva Benátok severu, Brugg, a Brusel
vás presvedčí, že je nielen hlavným mestom Belgicka a EÚ, ale aj najlepšej čokolády.

Najkrajšie zámky na Loire, 4-dňový letecký zájazd

Nikde inde nenazriete do intimity života kráľov, kráľovien, mileniek, ministrov a šedých eminencií tak, ako pri návšteve
Versailles – trvalého sídla kráľa Slnka a dočasného sídla jeho mnohých mileniek – a svetoznámych zámkov lemujúcich tok
Loiry so slávnou minulosťou i prítomnosťou.

Sicília – Tunisko, 10-dňový letecký zájazd

Dva blízke aj vzdialené svety: pamiatky antického Ríma, najpôsobivejší komplex starogréckych stavieb, najväčší antický
amfiteáter na africkom kontinente v El Djem. Houmt Souk na ostrove Djerba určite nesklame nákupovchtivých, židovská
synagóga Dielo zázrakov, berberské skalné obydlia v Matmate, prechod cez najväčšie tuniské soľné jazero Chott el Djerid milovníkov historických a prírodných unikátov.

Turecko – za vôňou Orientu a pamiatkami antiky, 8-dňový letecký zájazd

Vstupná brána do Európy i Ázie – Istanbul, metropola mnohých cisárskych ríší, Veľký a Egyptský bazár, Topkapi, Modrá mešita, Chrám Božej múdrosti – a to je len začiatok… Svetové stredisko vzde-
lanosti Pergamon, bájny Efesos, Trója so symbolom zrady, prírodný zázrak Pamukkale a potom už len osviežujúce more, do ktorého sa ponoríte na jednej z pláží na Tureckej riviére…

Sardínia – Karibik Stredomoria, 9-dňový letecký zájazd

Divoké Smaragdové pobrežie Costa Smeralda, letoviská boháčov, filmových hviezd a celebrít, záhady civilizácie – jedinečné megalitické nuraghy v Buramini, mix nádhernej prírody, najkrajších
a najodľahlejších pláží v Stredomorí.
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